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Üz qabığının birinci səhifəsindən sonra yazılsın:
Telman Orucov
Acı talelı qız
Dul qadının tənhalığı
Bakı. ... nəşriyyatı
Həmin səhifənin arxasında:
Üz qabığındakı şəkil Paul Rubinsin “Romalı qızın ata sevgisi” tablosudur
Kitabın üz qabığının dördüncü səhifəsi:
Telman Xəlil oğlu Orucov uzun illər
rəhbər vəzifələrdə işləmiş, Azərbaycan
KP Mərkəzi Komitəsinin katibi və
respublika Ali Sovet sədrinin birinci
müavini olmuşdur. Keçən əsrin
sonlarından yaradıcılıqla məşğuldur.
Tarixi və fəlsəfi mövzularda iyirmi
kitabın, üç bədii əsərin müəllifidir.
ABŞ-ın iki siyasi xadiminin əsərini
ingilis dilindən tərcümə etmişdir. “525ci qəzet”də aktual məsələlərə dair
məqalələrlə çıxış edir.
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ACI TALELİ QIZ
“Bizi özümüzdən başqa heç kəs xilas etmir. Heç kəs bunu bacarmaz və bunu
edə bilməz.”.
Qautama Budda
“Unexamined life is not worth living” - “Sınaq görməmiş həyat yaşanmağa
layiq deyil”
Sokrat
“Mən düşünmürəm ki, bütün adamları bir-birini sevməyə məcbur etmək olar.
Lakin mən istərdim ki, insanlar arasında nifrət məhv edilsin”.
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Ayzek Azimov“The Gods themselves” –
“Allahların özləri” romanı.

Professor Südabə Səfərlinin dünyabaxışı
Südabə xanım elmi-pedaqoji işi ilə yanaşı, son vaxtlar real hadisələrin təsvirinə
həsr olunmuş “Acı taleli qız” adlı yeni romanının üzərində işləyirdi. Göründüyü kimi
bu əsər onun qu nəğməsinə çevrildi. Buna qədər onun bir neçə bədii əsəri populyarlıq
qazanmışdı. Lakin o, bədii yaradıcılığına o qədər də ciddi fikir vermirdi, ona elmi
fəaliyyətinə mane olan bir iş kimi baxırdı. Ona görə də özünün yazıçı
adlandırılmağını da heç cür qəbul etmirdi. Çünki o, daha çox elm adamı idi, ölkənin
ən tanınmış filoloq alimlərindən biri hesab olunurdu. Bir ədəbiyyatşünas kimi o,
böyük nüfuza malik idi, elmi əsərləri, əsasən, İngiltərədə və digər Avropa ölkələrində
tərcümə edilərək çap edilmişdi. Şekspirşünaslıqda onun mövqeyinə və tədqiqatlarına
hörmətlə yanaşılırdı.
Vaxtilə o, qadınlar arasında ən gənc elmlər doktoru olmuşdu, hələ 30 yaşı
olmayanda bu ada yiyələnmişdi, təhsil aldığı dövlət universitetində nüfuzlu professora
çevrilmişdi.
Kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra o, paytaxta gəlmiş, buna qədər,
ümumiyyətlə, kənddən kənara çıxmamışdı, yüksək qiymətlərlə ali məktəbə daxil
olmuşdu. Hələ ikinci kursda oxuyarkən tələbə elmi şurasındakı məruzəsi ilə diqqəti
cəlb etmişdi. Məruzə ingilis ədəbiyyatına həsr olunmuşdu, bu sahə ilə məşğul olan
mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmişdi. Daha dərin tədqiqat aparmaq naminə o, sərbəst
qaydada ingilis dilini öyrənmiş, bu dildə mütaliəyə daha çox vaxt ayırmışdı. Həmin
dildə ilk dəfə “Bibliya”nı, sonra Şekspirin pyeslərini və sonetlərini əsaslı qaydada
oxumuşdu. Sonralar isə digər tarixi, bədii, fəlsəfi əsərlərin mütaliəsinə keçmişdi,
ingilislərin tərcümə sahəsindəki dəqiqlikdən xəbər verən nailiyyətlərinə heyran
qalmışdı. Uinston Çörçillin “İkinci Dünya müharibəsi” adlı altı cildlik, “İngilis dilli
xalqların tarixi” adlı dörd cildlik əsərlərini oxumuşdu. Böyük mütaliə həvəskarı olan
və milli nəsrə yeni janr gətirmiş bir yaxın dostu ona 1970-ci illərdə çapdan çıxmış 30
cildlik “Encyclopedia Britannica”nı - “Britannika Ensiklopediyası”nı bağışlamışdı, bu
qiymətli hədiyyəyə görə həmin alicənab insanı daim minnətdarlıqla yad edirdi. Ona
1900-cü ildə Londonda çapdan çıxmış “The İnternational Library of Famous
Literature” adı altındakı 20 cildik antologiya xüsusən xoş gəlmişdi. Bu kitablar
dünyanın qədim dövrlərdəki, orta əsrlərdəki və XX əsrin başlanğıcına yaxın illərdəki
böyük mütəfəkkirlərin, yazıçıların əsərlərindən seçilib, tərtib edilmişdi və SSRİ-də
4

sonralar buraxılan 200 cildlik “Библиотека Всемирной Литературы”–
“Ümumdünya Ədəbiyyat Kitabxanası”na daxil olan və həm də ənənəvi ideoloji
prinsip əsasında seçilmiş əsərlərdən daha uğurlu külliyat olmaqla, xeyli böyük elmi
dəyərə malik idi. Kitablardaki tərcümələr yüksək səviyyəsinə görə Südabə xanımı çox
təəccübləndirirdi. Siseronun Milonun müdafiəsindəki vəkil kimi çıxışı da,
N.V.Qoqolun“Müfəttiş”indən götürülmüş bir səhnə də elə bil ki, orijinaldakı latın və
rus dillərində deyil, məhz ingilis dilində yazılmışdı. Qədim Roma mütəfəkkirinin
lakonik dilinin tərcümədə mənanın düzgün anlaşılması üçün daha çox sözdən istifadə
edilmiş, rus yazıçısının əsərində isə incə yumor, satirik sarkazm bütünlüklə
saxlanmışdı. Latın dilindən ingilis dilinə tərcümə edilmiş Eloiza və Abelyarın
məktubları (XII əsr) ona olduqca böyük təsir göstərmişdi. Amerikanların çap etdikləri
“Vestern Sivilization” – “Qərb Sivilizasiyası” adlı iri həcmli tarixi əsər isə onun
stolüstü kitabına çevrilmişdi.
Südabə xanım mühazirələrində pedantlıqdan qaçırdı, tələbələrinə daha geniş
bilik vermək üçün bəzən mövzudan kənara da çıxırdı. İstedadlı tələbələrə bu çox xoş
gəlirdi, professor onları sərbəst düşünməyə və mülahizə yürütməyə səsləyirdi. O, bu
tələbələri bir ana nəvazişi ilə sevirdi. Onun ən zəif cəhəti isə tələbə qızlara qayğı
göstərməsi, onları izləyəcək bəlalardan çəkindirməyə can atması idi. Vurğulayırdı ki,
indi Yudif, Ester və ya Janna d`Ark olmaq mümkün deyildir. Əvvəlki iki qız
Yerusəlimi və yəhudi xalqını işğaldan və məhv olmaqdan böyük fədakarlıq hesabına
xilas etmişdilər. Janna isə fransızları ingilis təcavüzkarları ilə apardıqları Yüz illik
müharibədə qəhrəmanlığa çağırmaqla, son mərhələdə milli ruha böyük təkan
vermişdi.
İndi dövr başqadır, min illər, əsrlərlə əvvəl baş vermiş qəhrəmanlıqları təkrar
etmək, yenidən səhnəyə gətirmək mümkün deyildir. Qızlara müraciət edərək deyirdi
ki, sizin vətənə, xalqa xidmət üçün başqa bir vəzifəniz vardır. Bu hər şeydən əvvəl
dünyaya yeni nəsil gətirməyinizdir. Adəm və Həvvanın vaxtından öləri insanlar,
adətən, övlad, nəsil yaratmaqla məşğul olmuş, cəmiyyətin formalaşması prosesində
fəal iştirak etmişlər. Siz elə oğullar həyata gətirə bilərsiniz ki, onlar öz biliyi və
fədakarlığı ilə istənilən real və potensial düşməni məğlub səviyyəsinə sala bilərlər.O
oğullar sözdə yox, həqiqi qaydada vətənə xidmət nümunəsi olmalıdırlar.
Azərbaycanın onlara böyük ehtiyacı vardır. İtalyan inqilabçısı Cüzeppe Madzini
yalnız bir hüququ tanıyırdı: “fədakarlıq və özünü qurban vermək, yalnız vətənə
xidmət etmək və onun yolunda sevinclə ölmək” hüququnu. Aleksandr Düma-ata isə
yazırdı ki, “Vətən uğrunda ölmək – bu ən gözəl, ən arzuolunan püşkdür”. Qoy
ölkəmiz, xalqımız məhz belə oğullarla öyünsün və fəxr etsin. Ölkəmiz bütünlüklə
həyat, zəka və alicənab istəklərin əsl məkanı olmalıdır, bunu isə onun vətəndaşları
yaradırlar. Siz gələcək analar yeni nəslin meydana gəlməsində, tərbiyə olunmasında
fəal iştirak etməlisiniz.
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Qadın həqiqətən böyük qüvvədir, hətta müharibəni yatıra, sülhü bərpa edə bilir.
O, qədim yunan dramaturqu Aristofanın “Lesistra” pyesindən misal çəkirdi. Baş
qəhrəman Afina qadınlarına təlqin edirdi ki, ərlərini spartalılara qarşı müharibədən
çəkindirsinlər. Bunun üçün asan yol da tapmışdı, qadınlar ərlərini vuruşmaqdan
çəkindirmək üçün onlarla intim yaxınlıqdan imtina etməyə and içməli idilər.
Qadınların bu mövqeyi öz işini gördü və yunanların bir-birləri ilə apardıqları savaş
dayandırıldı. İşğala susayan xalqların qadınları da ən azı Lesistranın tədbirindən
istifadə etsələr, yəqin ki, ağıllarını itirmiş, vəhşiləşmiş ərlərini qan tökməkdən
çəkindirə bilərlər.
Südabə xanımın qızlara nəsihəti
Qızlara məsləhət görürdü ki, vaxtında ailə qurun, uşaq doğub böyüdün. Qadının
ana olması ona təbiət tərəfindən verilən böyük xoşbəxtlikdir. Bəziləri hansısa
səbəbdən bundan məhrum olur. Qadının da reproduksiya dövrü vardır. Bu dövrdən
səmərəli istifadə edilməlidir. Bütün dişi məməlilər, o cümlədən qadın yalnız müəyyən
yaş dövründə doğub törəmə qabiliyyətinə malik olur, bu dövr ötdükdən sonra
istənilən cəhd heç bir fayda vermir. Yeganə istisna torpaqdır ki, o, heç bir yaş həddi
tanımır, azacıq qulluq göstərildikdə bəhrə verir. Beş min il əvvəl Mesopotamiyada,
Misirdə, Çinin Xuanxe çayı vadisində torpaqlardan məhsul götürürdülər, indi də o
ərazilər əsasən bolluq mənbələrindən biri hesab olunur. Təsadüfi deyildir ki, Yeri
insanlar Ana Torpaq adlandırırlar. Mən torpağın az qala əbədi ana olması
mülahizəsini qədim Roma müəllifi Kolumellanın əsərindən oxumuşam. Həm də
torpaq onu özünün alın təri ilə suvaran, öz zəhməti hesabına ondan bəhrə götürən
xalqa məxsusdur. Ona göz dikən yadellilər hökmən tutarlı cavabllarını alırlar və axıra
qədər alacaqlar.
Torpaq təkcə bizi qidalandırmır, üstündə yaşadığımız torpağın altında bizim
əcdadlarımız, ata-babalarımız, valideynlərimiz uyuyur, orada onlar özlərinə əbədi
məskən tapmışlar. Bu yolla torpaq bizi keçmişimizi unutmağa qoymur, həmin
keçmişlə müasir dövrümüz arasında qırılmaz əlaqə yaradır. Ölən əzizlərinin yatdığı
bir torpaqla əlaqənin itirilməsi insan üçün böyük faciədir. Ona görə də xalqın özünə
məxsus olan torpaq düşmən tapdağı altında qalmamalıdır. Köçəri xalqlar yaşayış
məkanlarını, adətən, tez-tez dəyişdiklərindən, əcdadlarından uzaqlaşır və onları
unutmalı olurdular. Ona görə də onlar başqa xalqlara paxıllıq bəslədiklərindən, özgə
torpaqlarını ələ keçirməyə cəhd edirlər və bir qayda olaraq onlarla qonşu olan xalqlara
düşmən kəsilirlər. Onlara elə tutarlı dərs verilməlidir ki, bir də belə azğın istəklərlə
yaşamasınlar.
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Sonra Südabə xanım erkən ərə gedən tələbə qızları təqdir edərək, deyirdi ki,
qızın tənha qalması, ailə qura bilməməsi onun bədbəxt həyat sürməsinə yol aça bilər.
Ailə qurduqda isə o, əsl xoşbəxtliyini tapır, təəssüf ki, tez dağılan ailələr də az
deyildir. Tənhalıq hər bir insan üçün, xüsusən qadın üçün ağır cəzadır. Allaha xəyanət
edən mələk İblis də yerə yıxılmaqla, tənhalığa düçar oldu, çünki Allaha sədaqət
bəsləyən mələklərə tək yaşamaq yaddır. Lakin tənhalıqdan istənilən vasitə ilə qaçmaq
da düzgün deyildir. İnsan, xüsusən qızlar hissə, sentimentallığa qapılmamalıdır. Ciddi
məsələyə ciddi də yanaşmaq lazımdır.
Qızlar unutmamalıdır ki, namus, vicdan hər şeydən yüksəkdir; ilk ağır səhvə
yol verən qızın hərəkəti Adəmlə Həvvanın günahına bənzəməklə özündə ən yaxşı
olan nəyi varsa, mən bəkarəti nəzərdə tuturam, onu xərcləyir, yalnız pis olanları
özündə saxlayır. Nikahdan əvvəl defloratsiya, bəkarətin itirilməsi qızın gələcəyini
korlayır. Heç kəs güman etməsin ki, ümumi yoldan ayrı düşməklə özünə “büllur
saray” tikəcəkdir. Həyat olduqca mürəkkəbdir, bu yarmarkada adamı reallığın
təhlükəli dəyişiklikləri gözləyir. O da bir həqiqətdir ki, məhəbbət və xoşbəxtlik açıq
ürəklə yaşayan adamın daxilində mövcud olur.
Qızlara mehribancasına deyirdi ki, mən sizə heç də qəribə görünən bir şey
danışmıram. Hamınıza məlumdur ki, bir dəfə günah işlədən qız yenidən onu təkrar
etməyə girişir. Yalançı, saxta romantika yenidən gur çiçək açmağa başlayır. Kiməsə
vurulan qız istəyir ki, ondakı odu şəhvət küləyi daha da alovlandırsın, bu alov onu
bütünlüklə yandırsın. Beləliklə, şirin sayılan, əslində isə acı sərxoşluğu andıran bir
zolaq başlayır. Yəqin ki, siz “Stokholm sindromu” ifadəsini eşitmisiniz. Zorlanmağa
məruz qalan qız sonradan onu zorlayana vurulur və əslində onun biabırçı cinayətinə
haqq qazandırır.
Ağıllı qız şəhvətə boyun əyməməlidir, belə qızğın hiss yarandıqda da iradənin
gücü ilə onu söndürməyi bacarmalıdır. Çünki intim yaxınlıq ani həzz mənbəyi olsa da,
uzun müddətdə adamın taleyinə yara vurmuş olur. Böyük filosof Mark Avreli intim
yaxınlıq anını istehza qaydasında “iki bir-birinə sürtüşən qarın”adlandırmışdı. Yəqin
ki, ən saf məhəbbət platonik məhəbbətdir, lakin təbiət nəsli artırmaq qayğısına
qalaraq, məhz hissiyyatlı məhəbbətə üstünlük vermişdir.
Şekspir qadınları dalğaya bənzədirdi. Bu dalğa özünü qayalara çırpmamalı,
fəlakətə aparmamalıdır. Qız, qadın şəhvətin əsiri olmamalıdır, bu, pis nəticələr verir.
Pasifaya çar Minosun arvadı olsa da, ağ öküzə vurulmuş və ondan yarıöküz, yarıinsan
olan Minotavrı doğmuşdu. Rus imperatriçası II Yekaterinanın atla cinsi əlaqədə
olması barədə Qərbdə şayiələr geniş yayılmışdır. Kişilərdə isə zoofiliya hədd tanımır.
Çinlilər ördəklə, ərəblər dəvə ilə, şərq ölkələrində kənd cavanları isə qoşqu heyvanları
ilə cinsi əlaqəyə meyl edirlər.. İtaliyadakı Pompeidə keçi ilə yaxınlıq edən kişini təsvir
edən freska tapılmışdır, şəhər isə az qala 2 min il bundan əvvəl Vezuvi vulkanının
7

külü altında məhv olmuşdu. Kişilərin iyrənc cinsi əlaqələri çox hallarda diqqətdən
yayındığı halda, qadınların qaydasız intim yaxınlığı, şəhvət nümayişi lənətlənir, təhqir
obyektinə çevrilir.
Ağıllı qız çalışır ki, nəcib adamın məhəbbətini qazansın və ya ona cavab versin.
Heyf ki, cavanların arasında nəciblər o qədər də böyük zümrəni təşkil etmirlər.
Vurulan yara ya çox gec sağalır, ya da heç sağalmır. Axı könül yaraları gözə
görünmür, əzab verir və daim onlardan qara qan axır. İnsan könlünün dərinliyində bu
yara qaysaq bağlamır, həmişə açıq qalır.
Mən nikahın, ailə qurmanin hər bir qız qarşısında ali məqsəd olduğu barədə çox
danışmaq istəmirəm, bu həqiqət ağlını itirməmiş, hissin əsarəti altına düşməmiş
qızların hamısına ana südü kimi məlumdur. Ailə qurandan sonra qız öz ərinə olan
sədaqəti qoruyub saxlamalıdır. Ərə xəyanət ailənin dağılmasına gətirib çıxarır. Mən
demirəm ki, ərli qadınlar uzun müddət ərindən ayrı düşəndə uşaq əmələ gətirən
orqanlarını qıfılla qorusunlar. Bəzi səlibçilər Yerüsəlimə, Müqəddəs qəbri azad
etməyə yola düşərkən arvadlarının xəyanətə yol verməməsi üçün onların həmin
nayihəsinə qıfıl bağlayırdılar. Mən heç nikah nəğmələri, epitalamiyalar da qoşub,
sizin könlünüzü almaq istəmirəm. Onun məşhur yaradıcısı qədim yunan şairəsi,
Lesbos adasında yaşamış və qızlara dərs vermiş Sapfo idi. Sapfo məhəbbəti də
tərənnüm edirdi, onu çox güclü bir hiss hesab edirdi və məhəbbəti “ondan qorunmaq
üçün heç bir vasitənin olmadığı şirin-acı əjdaha”ya bənzədirdi. Özünü bu əjdahanın
ağzına atan hər bir qız sayıqlığını, gələcəyini unutmamalı, həmin məhəbbəti özünün
gələcək xoşbəxtliyinin bünövrə daşına çevirməlidir.
Bilirsiniz, insanın iki baxışı vardır, biri bədən baxışı, digəri isə könül baxışı.
Adi gözlə sezə bilmədiyini ağıl süzgəcindən keçirməlisən, araşdırmalısan, götür-qoy
edib qərara gəlməlisən. Burada da ifrata varmaq ağılsızlıqdır. Bizans imperatorunun
vurub gözünü tökmüşdülər, kor olmaq onun üçün faciə idi. Bir yepiskop isə ona gülüş
doğuran təskinlik vermişdi və demişdi ki, bu, imperatorun xeyrinədir, onun zəka
gözləri açıldı. Bu da yepiskopun irəli sürdüyü və olduqca qəribə bir təsəlli idi.
Professor əlavə edirdi ki,qızları bədbəxtliyə sürükləyən oğlanları və yaşlı
kişiləri mən həşərata bənzədirəm. Bitki həşəratları ağaclar hesabına yaşayırlar, özgə
şirələri ilə qidalanırlar. Qızları bədbəxtliyə sürükləyənlər də ani həzz hesabına öz
əclaf hərəkətləri ilə məhz parazitləri yada salırlar.
Vicdan hamı üçün vacibdir, qızlar üçün isə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Qədim romalılar demişkən, yalnız təmiz vicdan nə yalanlardan qorxur, nə də şər və
böhtandan. Siz vicdanınızın təmizliyini qoruyun, onda şər və böhtan sizə ünvanladığı
zərbəni vura bilməyəcəkdir. Yaddan çıxartmayın ki, hər bir səhvin eybəcər izi qalır.
Zamanın qumları bu izlərin silinməsinə imkan vermir, onları qoruyub saxlayır. Ərdə
olanlar nikahlarına sədaqətli qalmalıdır, xəyanətə yol verməməlidir, baxmayaraq ki,
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hətta yunan ilahəsi Afrodita da öz çolaq əri Hefestə sadiq qalmamış, məşuquna malik
olmuşdu.
Onun savadsızlığa qarşı dözümsüzlüyü
Südabə xanım qızlara, istedadlı tələbələrə nə qədər qayğı ilə yanaşırdısa,
savadsız kolleqalarını, küt tələbələri müvafiq qaydada sevmirdi, hətta onlardan
zəhləsi getdiyini də gizlədə bilmirdi. Tələbələrə bilik vermək əvəzinə, mühazirələrini
lağlağıya, primitiv klounadaya çevirən müəllimləri heç cür bəyənmirdi, tələbələrdə
biliyə allergiyanın yaranmasında onları da günahkar hesab edirdi. Bu müəllimləri
dövlətdən əmək haqqı deyil, əsl sinekura almaqda ittiham edirdi. Savadsız müəllimlər
də onu rahat buraxmırdılar, addımbaşı ona söz atır, qıcıqlandırır, haqqında təhqiramiz
ləqəblər uydururdular və bu atmacalar çox geniş yayılırdı. Pis oxuyan tələbələr şayiə
yaymaqda müsəlləh əsgərlərə çevrilirdilər.
Bir dəfə elmi konfransda çıxış edən bir professor Südabə Səfərlini aşıq Ələsgəri
də Şekspirdən dərs alan şagird kimi qələmə verməkdə ittiham etdi. Südabə xanım
cavab verdi ki, hətta tələbəlikdən də aşıq poeziyası ilə məşğul olmamış, aşıq
Ələsgərin maraqlı təşbehlərinə və poetik dilinə heyran olsa da, onun yaradıcılığı
barədə bir sətir belə yazmamışdır. Bunu da mənə günah hesab etmək olar. Bir rəfiqəm
daim şikayətlənir ki, ərim ayaqlarındakı padaqradan əziyyət çəkir. Mən ona təskinlik
verirəm ki, yaxşı ki, xəstəlik ayaqlarındadır, adamlar var ki, başdan padaqradır, vay
onların halına.
Professor heç nə başa düşmədi, onu daha da qıcıqlandırmaq üçün dedi:
– Şekspirdən başın açılır ki, folklorumuzla da maraqlanasan?
Südabə xanım yenə cavab verməli oldu:
– Mən Şekspiri özümə kumir hesab etdiyimi gitzlətmirəm, inkar etmirəm.
Şekspir məşhur dramaturgiyası ilə yanaşı Çoserdən sonra ingilis ədəbi dilini xeyli
inkişaf etdirmiş və zənginləşdirmişdir. Dante Aligyeri XIII əsrdə ədəbi italyan dilini
yaratmışdısa, bu iki ingilis öz ədəbi dillərinin təşəkkül tapmasına böyük töhfə
vermişdir. İndi dindar müəllimlər də Dantenin adını çəkdiyimə görə məndən narazı
qalacaqlar. Çünki o, öz məşhur əsərində islam müqəddəslərini xoşa gəlməyən tərzdə
və yerdə təsvir etmişdir. Lakin o, qədim yunan filosoflarını da cəhənnəmdə
yerləşdirmişdir və heç kəs bunu da ona ciddi irad tutmur. Əksinə, Dantenin “İlahi
komediya”sını Qərb alimləri çox vaxt Homerin ölməz əsərləri il müqayisə edirlər.
Din prizmasından yanaşıldıqda, onda çox sayda dahilərin üstündən xətt
çəkilməlidir, ateizminə görə Volter, dini xalq üçün nəşə hesab etdiyinə görə Marks
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mütəfəkkirlər sıyahisindən silinməlidir. Ümumiyyətlə, dahilərə öz zəka ölçülərimizlə
yanaşmamalıyıq, onların uca dağlara bənzəyən əlçatmaz miqyaslarını hökmən nəzərə
almalıyıq. Onlar heç də adi, öləri insanlar deyillər, öz dühaları ilə ölməzliyə
qovuşmuşlar. Onlar heç də III Daranın Makedoniyalı Aleksandrla döyüşdə öz adını
doğrultmayan on minlik “ölməzlər” qoşununun da əsgərləri deyillər, zamanın
sərhədlərindən kənara çıxmağı bacarmaqla, zəkanın göy qübbəsini işıqlandıran
ulduzlara bənzəyirlər, axı ulduzları dərk etməsək də, heyranlıqla seyr edirik, onların
sehri bizi əsir edir.
Dinə gəldikdə, insanlar qədim dövrlərdən indiyədək tanrıya, kömək umduqları
ilahi qüvvələrə sitayiş etmişlər. Yaponlar təbiətə, onun adi nümunələrinə da sitayiş
qaydasında yanaşır, ağacın, daşın da ruhu olduğunu güman edirlər. Din lap əvvəldən
insanları birləşdirmək vasitəsi olmuşdur və ilahi qüvvələrə həsr olunmuş məbədlər öz
görünüşü ilə dövlətin qüdrətindən xəbər verirdi. Lakin ingilis ərəbşünası
T.E.Lourensin bir sözünü də nəzərə almalıyıq, o yazırdı ki, bütün semit inanclarına
aid olan dinlərin ümumi əsası, insan həyatının məqsədə malik olmaması barədəki
dəyişilməyən bir ideyadır. Dindarlar bunu süngü ilə qarşılasalar da, bu sözlərdə bir
hikmətin olduğunu da inkar etmək çətindir..
Dini cəhalət alətinə, silahına çevirənlər isə dinə xidmət göstərmək pərdəsi
altında gizlənsələr də, səhv mövqeləri ilə adamların şüuruna zərbə vurmaq kimi
xoşagəlməz bir iş görürlər. Din xadimlərindən kimsə saatın əqrəbini geri çəkmək və
saatı dayandırmaq istəyirsə, bununla, əslində, dinin ali məqsədlərinə də xələl
gətirirlər. Bütün ideoloji vasitələr xalqın ruhuna oxşar olmalıdır, yeniliyi təbliğ
etməlidir, ehkamların daşa çevrilməsi heç də uğur hesab edilməməlidir. Təəssüf ki,
bəzi dəyişiklik fermentləri də güclü qıcqırma əmələ gətirir və adamlar da bu təsiri hiss
edirlər.
Şekspir barədə düşüncələr
Südabə xanım Şekspirə dini müqəddəslər kimi sitayiş edirdi, onu əlçatmaz
tarixi şəxsiyyətlərlə müqayisə edirdi. Əgər Makedoniyalı Aleksandr Şərqin bir neçə
ölkəsini tutmuşdusa, Yuli Sezar Qalliyanı işğal edib, ilk dəfə Britaniyaya ayaq
basmışdısa, Xristofor Kolumb Amerikanı kəşf etməklə, əslində isə vikinqlər ondan
beş əsr əvvəl Şimali Amerikaya gəlib çıxmışdılar, dünyanın xəritəsini xeyli
genişləndirib, bütövləşdirmişdisə, Şekspir ilk populyarlığını öz vətənində qazansa da,
XIX–XX əsrlərdə bütün dünyanı fəth edə bilmişdi. Şekspir dünyası Böyük
Aleksandrın, Sezarın işğal etdikləri, Kolumbun tapdığı qitənin ərazilərindən daha
böyükdür. Normandiyalı Uilyam 1066-cı ildə İngiltərəni işğal etdiyinə, Osmanlı
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sultanı II Mehmet 1453-cü ildə Konstantinopolu tutduğuna görə “Fateh”
adlandırılırdılarsa, Makedoniyalı III Aleksandrdan başlayaraq sonrakı cəsur
sərkərdələr və uğurlu dövlət başçıları - Roma sərkərdəsi Pompey, Qərbin impertoru
Karl, İran şahı Abbas, Rusiya çarı Pyotr, Prussiya kralı II Fridrix, Russiya
imperatiçəsi II Yekaterina “Böyük” tituluna sahib olmuşdularsa, Şekspir dünya
mədəniyyətinə verdiyi töhfələrə görə bu iki fəxri titulu birgə daşımağa daha çox
layiqdir. Onun qəhrəmanı, ingiliscə “kiçik kənd” mənasını verən Hamlet təkcə dünya
səhnələrini dolaşmamışdır, bəzi xalqlar öz oğlan uşaqlarını bu adla adlandırmağa
üstünlük vermişlər. İndi çoxları çətinliyə düşəndə, müəmmalar, qətiyyətsizlik
dənizində üzəndə özlərini Hamletə bənzədirlər. Şekspir öz pyesi ilə təkcə dünyadakı
ən kədərli bir hekayəti yaratsa da, Romeo və Cülyetta məhəbbətin və ona qurban
getməyin ölməz rəmzlərinə çevrilmişlər. Kral Lir öz övladlarına bəslədiyi xoş
münasibəti ilə təkcə səltənətindən məhrum olmadı, səfil həyata qədəm basdı və iki
qızının nankorluğunun acı şahidinə çevrildi.
Uinston Çörçill yazırdı ki, İngiltərə tarixinin elə bir zirvə məsələsi yoxdur ki,
Şekspirin sehrkar barmaqları onları böyük sənətkarlıqla təsvir edə bilməsin. O,
İngiltərənin tarixi şəxsiyyətlərinin böyük bir qalereyasını yaratmışdır. Həqiqətən də,
ingilis tarixinin çoxsaylı mühüm səhifələrini Şekspir öz qələminin gücü ilə canlı
şəkildə işıqlandıra bilir. Sonrakı tarixçilər onun bəzi məsələlərdə, məsələn, Maqbetdə
və III Riçardda səhvə yol verdiyini iddia etsələr də, onlara həsr olunmuş pyeslər daha
geniş şöhrət tapmışdır. Məgər, Nizami VI əsrdə Persiyanın nisbətən ədalətli şahı olan
Xosrov Ənuşirəvanı ölkəni viran qoyan, xarabalıqlara çevirən kimi təsvir
etməmişdimi? Şekspiri bəyənməyən Tolstoy məgər Borodino döyüşünün təsvirində
və ya “Hacı Murad”da təhriflərə yol verməmişdimi? Ruslar Qafqaza niyə gəlmişdilər?
Şekspir dahi yazıçı olmasına baxmayaraq, həm də başqa məşhur şəxsiyyətlərlə
müqayisədə nisbətən təvazökar idi. Müasiri Xristofor Kolumb özünə okeanın admiralı
və İspaniyanın vitse-kralı titullarını istəmişdi. Böyük fransız yazışısı Viktor Hüqo nə
az, nə çox, paytaxt Parisin adının dəyişdirilib, onun adı ilə adlanmasına can atırdı.
Şekspir isə nəslinin yalnız gerbə malik olmasına çalışırdı ki, bu yolla öz adına da bir
parıltı versin..
Şekspir öz qəhrəmanlarının dilində özünün ehtiraslı üsyankarlığını ifadə edir.
Həyatda indi də hansısa iri faciə baş verəndə, yalnız Şekspir dühasının onu daha
məharətlə təsvir edəcəyini qeyd edir, onun istedadını əsl yüksək miqyas timsalı kimi
qiymətləndirirlər. O, adi epizodu da heyranedici sözlər hesabına canlı drama çevirir.
III Riçard ağır və məğlubiyyətdən xəbər verən döyüşdə özünü xilas etmək üçün ona at
verilməsinə yalvaranda, buna səltənətinin yarısını verməyə hazır olduğunu bildirir. Bu
səhnə ilə bağlı Moskva teatrlarının birində gülməli hadisə baş vermişdi. Aıtyor bu
sözləri tələffüz edəndə yuxarıdakı lojadan bir əbləh qışqımışdı:
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-At yoxdur, eşşək olar?
Aktyor da belə kobud suala iti cavab verminşdi:
-Olar. Düş aşağı!
Riçard rolunun ifaçısının tutarlı cavabı tamaşaçıların xoşuna gəlmiş və onlar
aktyoru alqışlamışdılar.
Lakin Şekspirin yaradıcılığı heç də İngiltərənin ada sərhədlərində bağlanıb
qalmamışdır. Onun Hamleti Danimarkada, Romeo və Cülyettası İtaliya şəhəri
Veronada, Otellosu orta əsr şəhər-dövləti olan Venetsiyada yaşamaqla, macəralarını
da həmin məkanlarda icra edirlər. Şekspir dühasının gücü ondadır ki, hansı mövzuya
müraciət edirsə etsin, hansı bir ölkədə baş verən hadisələri təsvir eldirsə etsin,
ümumbəşəri problemlərin dərin tədqiqatına gəlib çıxır, onun köməyi ilə bu gün də öz
əhəmiyyətini itirməyən qiymətli mənəvi nəticələr irəli sürür. İnsan təbiəti, onun
ləyaqətləri, həmçinin eybəcərlikləri və qüsurları geniş təhlil edilir, bədii süzgəcdən
keçirilir. Həm də o, əsrlərin də soldura bilmədiyi rəmzlər yaradır. Xəyanətlə
barışmayan, “olum və ya ölüm” sualından əzab çəkən Hamlet, məhəbbətlərini
tayfalarının düşmənçiliyinə tabe etməyən və ölümləri ilə könül vurğunluğunun
zəfərinə nail olan Romeo və Cülyetta, kor və barbar qısqanclığı ilə öz sönməz
məhəbbətinin canlı timsalını boğmaqla məhv edən Otello, məkrdən faydalanmağa
çalışan Yaqo, təriflədiyi qızlarının nankorluğunun qurbanı olan və sadəlövhlüyü
hesabına taxt-tacını sərgərdanlıqla əvəz edən kral Lir, hakimiyyət naminə qana
susayan ledi Maqbet və bəd əməllərindən dəli olan Maqbet və onlarca başqaları bizim
könlümüzü və vicdanımızı tarıma çəkməklə, hamımıza bir “katarsis” prosesi bəxş
edir. Bu dahinin hiperbolaları, allüziyaları adamı heyran etməklə yanaşı, həm də özü
və zaman barədə düşüncələrə dalmağa məcbur edir.
Şekspir istedadı Qədim Roma tarixinə də müraciət edir, onu dərindən bildiyinə
görə, bu ecazkar və həm də cinayətlərin baş alıb getdiyi məkanda baş verən ibrətamiz
hadisələri və ruhları, qılıncları ilə ona böyüklük bəxş etmiş şəxsiyyətlərin dünyasını
hərtərəfli araşdırır, onlara az qala ölməzlik bəxş edir. Son dörd əsrdə onun pyeslərinə
tamaşa edənlər,bu müqayiəsiz dühanın köməkliyi ilə yaranan iri zirvədən tarixin çox
maraqlı panoramasını seyr etməyə müvəffəq olur. Hər bir adamda buna görə Şekspirə
minnətdarlıq hissləri yaranır. Çox saydakı pyeslərində o, Roma adlanan bu qədim
dövlətin anatomiyasnın dəqiq təsvirini yaradır. Roma sözü güc, qüvvə mənasını verir,
uzun müddət ərzində bu dövlət həmin mənanı həqiqətən də doğrulmağı bacarmışdı.
Şekspirin Romada baş verən mühüm əhvalatlarla belə dərin tanışlığı, bu sahədə
yalnız məşhur yunan tarixçisi Plutarxla müqayisə oluna bilər. XX əsrdə isə ədəbi
istedadlar barədəki buna bənzər tədqiqat işini isə fransız yazıçısı Andre Morua
görmüşdür.
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Cefri Çoser ilk dəfə ingilis dilində yazmağa başlamışdı, iki əsr sonra Şekspir bu
dildə müqayisəsi olmayan incilər yaratmışdır, öz bədii kəşfləri ilə dünya ədəbiyyatını
xeyli zənginləşdirmişdir. Şekspir dünyası olduqca genişdir və ona ağız büzənlər
güman etməsinlər ki, ağılsız cəhdləri ilə onu daraltmağa müvəffəq olacaqlar. Qoy
onlar unutmasınlar ki, həmin dünya heç də şaqren dərisi deyildir ki, vaxt keçdikcə
qısalsın, əksinə, Yer üzünün ayrı-ayrı xalqları mədəni inkişafa daha çox cəlb
olunduqca, Şekspirə məxsus planetin ərazisi daha da böyüyəcəkdir.
Lakin o demək deyildir ki, hamı Şekspiri sevir. L.N.Tolstoy Şekspirə olduqca
pis münasibət bəsləyirdi. “Hamlet”i kobud, mənəviyyatsız, mənasız əsər adlandırırdı,
Şekspirin təriflənməsini saxta hesab edirdi. Dahilər bir-birini sevməyə bilər, biz isə
hər ikisini sevməli, heç birini inkar etməməliyik. Tolstoyun bəyənmədiyi “Hamlet”
hələ də yaşayır, bizi düşünməyə məcbur edir. Bəlkə, minlərlə Hamlet vardır. Ancaq
onu da nəzərə almaq lazımdır ki, onların hər ikisi, Şekspir də, Tolstoy da dramın
universal qanunlarından çıxış edirdilər.
Şekspirin öz dövründə də onu bəyənməyənlər var idi və yəqin ki, bu.insanı
daim öz kölgəsi kimi onu müşayiət edən paxıllıqdan qidalanırdı. Dramaturq rəqibi
olan Robert Qriin onu “an upstart crow” – “bambılı qarğa” adlandırmışdı. “Bambılı”
kəlməsini eşidəndə yaşlı müəllimlər güldülər, çünki otuz il əvvəl bir siyasi xadim
qeyri-ciddiliyinə görə bu “titul”u qazanmışdı. Lakin paxıl Qriin ədalətdən də
bütünlüklə uzaqlaşa bilməmişdi. Dahi dramaturqun soyadı olan Shakespeare sözünün
“nizəni sarsıdan” mənasından istifadə edərək, onu”ölkədəki səhnəni yeganə sarsıdan”
kimi qiymətləndirərək, bu mənanı verən “Shake-scene” ifadəsini işlətmişdi.
Əsrlər keçsə də, bu dahi dünya səhnələrini və ekranlarını sarsıtmaqda davam
edir. Şekspirin əsərləri hesabına bir sıra sənət adamları əlavə şöhrətə yiyələnə
bilmişlər. Kino rejissorları- amerikan Cozef Mankeviç, rus Qriqori Kozintsev, italyan
Franko Zefirelli, yapon Akiro Kurosava, “Kleopatra” filmində baş rolları oynamış
Elizabet Teylor, Riçard Barton, Reks Harrison, “Hamlet” filmində baş qəhrəmanın
obrazını yaratmış sovet aktyoru İnnokenti Smoktunovski, “Romeo və Cülyetta”
filmindəki yeniyetmə aktrisa Olivia Hassi böyük populyarlıq qazanmışdılar. Kurosava
“Kral Lİr”i yapon qaydasında təsvir edərək, “Ran” filmini yaratmışdı. ABŞ prezidenti
Abraham Linkoln da öz gələcək qatili, Şekspir pyeslərində baş rolları oynayan Con
Uilkis Butun səhnədəki oyununa heyran idi, ilk dəfə onu 1863-cü ildə “Mərmər ürək”
pyesində yaratdığı mərmər heykələ vurulmuş mifik sənətkarın-Piqmalionun
obrazında, onun böyük qardaşını, daha məşhur aktyor olan Edvin Butu isə “Hamlet”
tamaşasındakı baş rolda görmüşdü. XIX əsrin axırıncı rübündə tanınmış fransız
aktrisası Sara Bernar teatr səhnəsində Hamlet obrazını yaratmaqla daha da
məşhurlaşmışdı. Şeksptrin əsərləri hətta tanınmayan sənətkarları da zirvələrə
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qaldırmışdı, axı istedadsızlar heç vaxt bu pyeslərdə özlərini sınamağa cəsarət də edə
bilməzdilər.
Şekspir uzun ömür sürmədi, 52 yaşında, anadan olduğu eyni gündə- 1616-cı
ilin 23 aprelində həyatdan köçdü. O, XVII əsrin ilk 15 ilini çox məhsuldar işləmiş, 15
məşhur pyesini yazmışdı. Əgər o, bir müddət də yaşasaydı, yəqin ki, dünya
ədəbiyyatını yeni incilərlə zənginləşdirərdi. Nəhəng yaradıcılığına görə sonrakı
nəsillər daim ona minnətdarlıq ifadə edirlər, biz də onlara qoşulmağımızla heç də səhv
etmirik, əksinə yalnız başqaları kimi onu düzgün qiymətləndirməyi bacardığımızı
nümayiş etdiririk.
Südabə xanım ekspromt qaydasındakı çıxışında ona ünvanlanan ittihamların
çoxuna cavab verməyə çalışdı, nitqini bitirəndə tələbələrin əksəriyyəti əl çalmaqla,
sevimli professorlarının mövqeyinə tərəfdar çıxdıqlarını bildirdilər.
Nöqsanlara qarşı barışmazlıq
Südabə Səfərli təhsil sahəsində tələbələrdən rüşvət alınmasına da dözə bilmirdi,
öz etirazını universitetin rəsmi dairələrinə açıqca bildirirdi. Həmin kateqoriyadan olan
müəllimlər isə onu lağa qoyurdular, Don Kixota, N. V. Qoqolun “Ölü canlar”
poemasındakı Manilova bənzədirdilər. Manilov təkcə ölü canlarla alver etmirdi, çayın
üzərindən körpü tikdirməyi arzulayırdı ki, kəndlilər onun üstündə mallarını satsınlar,
gölün üstündən də körpü tikdirmək istəyirdi. Südabə xanım anlayırdı ki, bu
anomaliyaya qarşı mübarizə aparmaq da çətindir və belə müəllimlərdən birinə
demişdi ki, əlbəttə, siz yaratdığınız və xeyli böyümüş bir sisteminizə arxalanırsınız.
Sizə mənim istifadə etdiyim teatr qılıncı təsir edə bilməz. Sizə yuxarıdan vurulmalı
olan balta lazımdır ki, bu dərdə bir əlac tapılsın. Rüşvətxorlar da narkomanlar kimidir,
əslində, bu xəstəlikdən sağalanlara rast gəlmək, Xəzərdə balina ovuna çıxmaq
kimidir. Bir sıra iri vəzifəli məmurlar ifşa edilib, cəzalarını çəkdikdən sonra iyrənc
günahlarını etiraf edib, bağışlanmalarını xahiş etmək əvəzinə, ədalət uğrunda saxta
mübarizlərə çevrilirlər. Bu, sərçələri daim məhv etməklə qidalanan quzğunun qəflətən
həmin quşcuğazın saxta müdafiəsinə qalxması təsəvvürünü yaradır.
Lakin rüşvətxorlara qarşı mübarizə başlanmışdır və nəticəsinə də böyük
ümidlər yaranmışdır. Uğurlu sonluğa hamı sevinəcəkdir, yuxarılar xalqın dəstəyindən
ilham alacaqdır. Əgər bu bəlanın qarşısı alınmasa, daha böyük fəsadlar meydana çıxa
bilər. Rusiyanın təcrübəsində ibrətamiz hallar mövcuddur. 1837-ci ildə Peterburqda
N.V.Qoqolun “Müfəttiş” pyesinin tamaşası göstərilirdi. Çar I Nikolay əyanları ilə
lojada oturmuşdu. Tamaşa bitəndə, pərdə salınanda alqışlar qopdu, çar da əl çalırdı. O
ayağa qalxıb, ətrafındakılara dedi:
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– Sizin hər birinizə layiqli pay düşdü, ən böyük pay isə mənim özümə düşdü.
Professor Səfərli güman edirdi ki, universitetdəki rüşvətxorlar barədə yazılan
pyes tamaşaya qoyulsa, rektor da üzünü onlarla müəllimə tutub bu sözləri deyərdi.
Çünki Rusiyanı dünyada biabır edən nümunə, bizim ölkəmizə qədəm qoysa, bu,
xalqımıza, dövlətimizə heç də şərəf gətirməz. Ona görə də xalqın böyük əksəriyyəti
bu bəlaya qarşı mübarizəyə tutarlı dəstək verməlidir. Uzun illər ərzində zibillənmiş
Avgi tövləsini Herakl, çayın məhvərini dəyişib, onun üstünə istiqamətləndirməklə bir
gündə təmizləmişdi.
O, rüşvətxorluğu nəzərdə tutaraq deyirdi:
– Sizin zibillə doldurmağa çalışdığınız məkanı da təmizləməyə belə bir iradə və
fərasət lazımdır və əslində, uyğun gələn xarakterik fəaliyyətin uğuruna şübhə etmirik.
Bəzi professorlar öz xoşagəlməz fəaliyyətlərini ört-basdır etməyə çalışır, buna üçün
ələ keçirdikləri titulları ilə iri bığları kimi fəxr edirlər. Bığı qırxmağa bir ülgüc bəs
elədiyi kimi, dövlətin möhkəm iradəsi ilə də sizin fəaliyyətinizə, pis əməllərinizə son
qoyula biləcəkdir.
Südabə xanım universitetin dəhlizində başqa fakultədə işləyən, savadsızlığı və
rüşvətxorluğu hamıya yaxşı məlum olan bir professorla rastlaşdı. Bu həmin adam idi
ki, arxasınca onu “dikbaş”, “həyasız qadın” adlandırmışdı, dünya ədəbiyyatına
sevgisinə görə isə onu “kosmopolit” yarlıkı ilə təltif etmişdi. Eşitmişdi ki, ölümünə
yaxın ərəfədə Stalin yeni repressiya dalğası yaratmaq üçün “kosmoplitism”ə qarşı
mübarizəyə başlatmışdı. Südabə xanım ötüb keçmək istədikdə, professor
həyasızcasına ona əlini uzatdı, az sonra əlini geri çəkməli oldu və hirsini soyutmaq
üçün uca səslə dedi:
– Keyfin necədir, ay kosmopolit alimimiz. Artıq bizi bəyənmirsən, tez-tez
İngiltərədə olursan, oranı su yoluna döndərmisən. Səni qınamıram, ay qınını dəyişən
bacım!
Südabə xanım onun belə hal-əhval tutmasından narazılığını gizlətmək üçün
dedi ki, adalar ölkəsinə su yolu ilə getmək heç də eyib deyildir. Əlavə etdi ki, yəqin,
məni adlandırdığınız sözün mənasını da bilmirsiniz. “Kosmopolit” yunan dilindən
gələn sözdür, “dünya vətəndaşı” deməkdir. Hətta qədim Romanın nəcib
imperatorlarından biri, böyük filosof Mark Avreli qürurla yazırdı ki, “Bir Antonim
kimi (mənsub olduğu sülalənin adı belə idi) mən romalıyam, ancaq bir insan kimi mən
özümü dünya vətəndaşı hesab edirəm”. Siz mənə bu titulu verməklə layiq
olduğumdan da daha yüksəklərə qaldırırsınız, buna görə sizdən yalnız razı qalmaq
olar.
Elm və təhsil idarəsini öz votçinanız, şəxsi malikanəniz hasab edirsiniz.
Əllaməlikləriniz hədd tanımır. Korrupsiyanın alovlu plazması təhsili öz əsarətinə alır,
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bu fəaliyyətinizlə hətta öyünürsünüz də. Siz güman edirsiniz ki, qanunların sizə
aidiyyəti yoxdur. Qanuna məhəl qoymamaq pis nəticələrə gətirib çıxarır. Elə güman
etməyin ki, bu sizin ixtiranızdır. XIX əsr Almaniyasında kansler Otto fon Bismark da
qanuna məhəl qoymaması ilə lovğalanırdı. Mənəvi əcdadı II Fridrix kimi o da nə
Allaha, nə şeytana inanırdı. Yeri gələndə dövlət prinsiplərinə də məhəl qoymurdu.
ABŞ-dakı alman partiyasının lideri, çox milyonluq var-dğvləti olan Şurtsun
Almaniyada olduğunu bildikdə, onunla görüşməyə can atdı. Şurtsun üzərində isə
Bismarkın doğma vətəni olan Prussiyada ölüm hökmü var idi. Buna baxmayaraq
kansler tapşırdı ki, ona çatdırsınlar ki, “Şurts kimi adamlar üçün qanun
yazılmamışdır.” Bismark Berlində ona nahar verdi, naharda hökumətin üzvləri olan
nazirlər iştirak etmişdi. Nahardan sonra təkbətək danışığında ona dedi ki, “Siz mənim
yoldaşlarımı gördünüz və eşitdiniz, belə eşşəklərlə mən Almaniyanı idarə etməli və
yaratmalıyam.” Hökumət sədri öz silahdaşları olan nazirləri belə kobud qaydada
təhqir etməyi də özünə rəva bilmişdi. Ona görə də sizin tikanlı sözlərinizdən
incimirəm.
Bismark alman xalqı üçün çox şey etmişdi, Fransa üzərində asanlıqla qələbə
çalmış, Almaniyanı vahid dövlət kimi birləşdirmişdi. Lakin onun militarizm ənənəsi
zəhərli meyvələr verdi, I Dünya müharibəsinin və II Dünya müharibəsinin bədnam
təşəbbüskarları olan kayzer II Vilhelm və fürer Hitler on milyonlarla insanın həyatını
itirməsinə, əsasən Avropanın şəhər və kəndlərinin viran qalmasına, görünməmiş
aclığın yaranmasına səbəb oldular. Bismarkın mirası Almaniyanın özünə çox baha
başa gəldi.
Qanunlara məhəl qoymamaq, rüşvətxorluq dövlətə, ölkəyə böyük yara vurur.
Onların miqyası böyüdükcə mübarizənin uğuruna inam zəifləyir. Yadıma bir Çin
pritçası düşür. Çindəki keçmiş illərin birində adamlar və meymunlar bir qəfəsə
salınmış və qəfəsin ağzı bağlanmışdı. Açar isə meymunun əlində idi. Adamlardan biri
meymunu aldada və açarı əlinə keçirə bilir. Lakin o, açarı əlinə götürən kimi özü də
meymuna çevrilir və qəfəsin qapısını aça bilmir. Rüşvətxorlar da, bədbəxtlikdən öz
ətrafındakıları da bu xəstəliyə yoluxdururlar. Dünənə qədər normal insan olanlar
eybəcər meymunların güclü təsiri ilə özləri də, onların nümulərindən qidalanaraq
bənzər meymunlara çevrilirlər.
Südabə xanım qəflətən üzə çıxan ittihamlarından sonra professorun təhqiramiz
sözünə cavab vermək istədi:
-Hal-əhval tutanda mənimlə bərabər özünüzü də yerli faunanın bir nümayəndəsi
kimi təqdim etdinizsə, mən incimirəm, yəqin ki, həmin növü siz özünüzə totem qəbul
etmisiniz, nəslinizin başlanğıcı hesab edirsiniz. Məni də öz tayfanızın üzvlüyünə
keçirmək istəyirsinizsə, mən traybalizmin qəti əleyhdarı olsam da, bu məqamda
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tayfanızın imicinə, inancına, əcdadlarınızın rəmzi bünövrəsinə xələl gətirmək
istəməzdim.
Professor bu sözlərin çoxunu anlamırdı, ona görə də narazı qaydada dedi:
– Məşədi İbad demişkən, o qədər qəliz danşırsan ki, heç nə başa düşmək olmur.
Görərsən, bu qəlizlik gec-tez sənin axırına çıxacaqdır.
Südabə xanım:
– Xeyir-duanıza görə sizə böyük minnətdarlıq düşür. Əlinizə fürsət düşsəydi,
mənə cəhənnəmin doqquz dövrəsini göstərərdiniz.
– Yoxsa elə bilirdin ki, səni qələbəmizdən sonra Şuşanın dolamalarına, sonra da
Cıdır düzünə dəvət edəcəyəm.
Südabə xanım dedi:
-Şuşa hökmən azad olacaqdır. Mən də çoxları kimi görüşünə çoz darıxdığım bu
müqəddəs məkana gedəcəyəm. Şuşa bizim üçün milli məbədə çevriləcəkdir. Oraya
minlərlə, yüz minlərlə azərbaycanlı gedəcəkdir ki, uzun illərin həsrətindən sonra öz
doğma qızını bağrına bassın, onun hərarət saçan ağuşuna qısılsın. Məkrli bələdçilərə
isə ehtiyac olmayacaqdır.
Sonra Südabə xanım təlcə öz kolleqasına deyil, onun təmsil etdiyi mənfur
cəbhəyə ünvanlanan ittihamlarını dilə gətirdi, bunları deməyə onsuz da bir imkan
axtarırdı, indi həmin fürsət ələ düşmüşdü:
– Sizin alicənablığınıza az-çox bələdəm. Mənə hörmətdən uzaq münasibətinizə
də dözərəm. Bircə elmə divan tutmayın. Siz xalqımızı da kastalara bölməyə cəhd
edirsiniz. Elmi adlar layiq olub-olmasına məhəl qoyulmadan paylanır, özü də yaxın
adamlara, klan üzvlərinə. Ona görə də bilik tələb olunan yerdə, elm məbədində bəzən
cəhalət baş alıb gedir. Buna son qoyulmalıdır. Çində isə buna hələ bizim eradan əvvəl
III əsrdə son qoyulmuşdu. Mərkəzləşdirilmiş Çin dövlətinin ilk imperatoru olan Tsin
Şi Huan-di bütün irsi aristokrat titullarını ləğv etdi, əslində, qanun qarşısında bütün
vətəndaşları bərabərləşdirdi. İmperator hətta öz oğlanları və qardaşları üçün də
istisnalığa icazə verməmişdi, onları sadə adamlar səviyyəsinə endirmişdi. Təsadüfi
deyildir ki, imperator Şi Xuan-di buna qədər hökmdar mənasını verən ənənəvi “van”
titulundan da imtina etmiş, özünü yuxarıdakı qaydada “Qütb ulduzu” mənasını
bildirən, ərəblər sonralar buna Quteyba deyirdilər, yeni titulu seçmişdi. Bu ölkədə iki
min il bundan əvvəl dövlət idarəçiliyində “meritokratiya” sisteminə keçilmişdi, bütün
ölkədə aşağıdan yuxarı imtahanlar keçirilir, biliyinə görə seçilənlər dövlət vəzifələrinə
götürülürdü. Sadə kəndli oğlu da öz qabiliyyətinə görə imperator sarayında işləyə
bilərdi, beləliklə, “ləyaqətlilərin hakimiyyəti” prinsipi meydana gəlmiş və öz real
ifadəsini tapmışdı. Meritokratiyanın prinsiplərini, qəribə də görünsə, nağaraya
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bənzətmək olar. Nağara yeganə musiqi alətidir ki, heç vaxt başqa cür, fərqli, saxta səs
çıxarmır.
Onların tikanlı dialoqu beləcə başa çatdı.
Südabə Səfərli bir elm adamı kimi xalqın maariflənməsini vacib vəzifə hesab
edir, bunun üçün kitabım, mütaliənin böyük əhəmiyyətini qeyd edirdi. Dahi yazıçılar
öz ölkələrində kitabın yayılmamasının, mütaliənin aşağı səviyyədə olmasını böyük
milli bəla hesab edirdilər. Bu məqsədlə o, A.P.Çexovun XIX əsrin sonunda yazdığı
iki hekayəsini misal gətirirdi. Qəflətən əyalət şəhərində varlanan bir adam kitab
mağazası açdı ki, öz həmyerliləri savadlansın. Paytaxtdan çoxlu kitablar alıb gətirdi.
Üç ay ərzində mağazanın qapısını açan olmadı, tək-tək buraya gələnlər isə başqa
məişət malları axtarırdılar. Bir azdan o, mağazasında sənaye malları satmağa başladı,
kitabları piştaxtanın altında gizlətdi. Kitabları saxlamağın özü də çətinlik
törətdiyindən, bu bilik daşıyıcılarını ədəd ölçüsü qaydasında deyil, çəki ilə, özü də bir
pudunu qəpik-quruşa satdı.
Digər hekayəsində isə Çexov bir qocaman müəllimi təsvir edir, bu adam son
otuz ildə bir kitab və ya qəzet oxumaması ilə lovğalanır. Keçmiş şagirdlərinə də
tövsiyə edir ki, romanları və qəzetləri oxumağa vaxt itirməsinlər. Yazıçı öz
ölkəsindəki savadsızlığı, bilik mənbəyi olan kitaba pis münasibəti ifşa edir. Təəssüf
ki, XXI əsrin əvvəlində bizim ölkəmizdə də Rusiyada xeyli əvvəl baş verən hallara
rast gəlmək olur, kitab, jurnal hörmətini itirmiş bir əşyaya çevrilmişdir.
Professor Səfərli barama qurdu kimi milli mədəniyyət yuvasında gizlənməyi də
səhv hesab edirdi. Xalqımız daim yad təsirlərə məruz qalsa da, öz mədəniyyətinin
karkasını, özünəməxsusluğunu qoruyub saxlaya bilmişdir. Müasir dövrdə hasar çəkib
onu qorumaq da ağılsızlıqdır. Mədəniyyət küləyi sərhədlər tanımır, beton sədləri də
ötüb keçə bilir. Bir elm adamı kimi mən istəyirəm ki, bütün ölkələrin mədəniyyət
küləyi mənim qapımda da mümkün olduğu qədər sərbəst əssin. Lakin mən istəmirəm
ki, öz gücü ilə o məni yıxsın, bizi milli dəyərlərimizdən ayrı sala bilsin. Heç kəs
istəməz ki, özünü başqasının evində çağırılmamış qonaq kimi, dilənçi və ya qul kimi
hiss etsin. Öz evimizdə rahat yaşamaqla yanaşı, qapılarımızı məhbəs qapısı kimi beş
yerdən bağlamamalıyıq. Bunu təbliğ edənlər isə bizim mədəni inkişafımıza, onlar
bunu başa düşməsələr də, əslində, mane olurlar.
Onu daha çox əsəbiləşdirən isə küt, biliyə heç bir həvəsi olmayan tələbələr idi.
Onlar yaxşı oxuyanlara, çalışqan tələbələrə pis vərdişin daşıyıcıları kimi baxırdılar.
Südabə xanım bütün tələbələrini biliklərə yiyələnməyə çağırırdı və qeyd edirdi ki,
bilik Allaha məxsusdur. Daim vətənpərvərlikdən, vətənə sevgidən dəm vuranlar ancaq
öz dövlətinin layiqli vətəndaşları olmaları naminə heç bir cəhddə bulunmurlar. Onlar,
dünya ədəbiyyatına və rusların “qızıl dövr” adlanan XIX əsr poeziyasına və nəsrinə
olan müraciətləri süngü ilə qarşılayır, bunu milli hisslərə zərbə kimi
18

qiymətləndirirdilər. Kvazivətənpərvərlik isə həqiqi vətənpərvərliyə əks olmaqla, onu
kölgədə qoyur. Onlar milli ədəbiyyatımızı üfürüb şişirdilən hava şarlarına, dirijabllara
çevirmək istəyirlər. Qədim və zəngin milli ədəbiyyatımıza yaxşı bələd olmadıqları
halda, mübahisəyə girişir, özlərinin primitiv mövqeyini həqiqətin sonuncu həddi kimi
qələmə verməyə çalışırlar.
Milli dəyərlərdə səhvlərdən qaçmalıyıq
Südabə xanım izah edirdi ki, biz layiq olanlarla fəxr etməliyik, aşağı səviyyəli
əsərləri isə etalon səviyyəsinə qaldırmamalıyıq. Bizim şairlərin yaradıcılığı Avropada
da populyarlıq qazana bilmişdi, hətta onun nümunələrinin oğurlanması faktları da
vardır. Məsələn, Tiflisdə şagirdi olmuş alman Bodenşted Mirzə Şəfi Vazehə həcv
şəklində məqalə həsr etdiyi halda, onun şeirlərinin Almaniyada çap etdirdikdən sonra
çox yaxşı qarşılandığını görüb, oğurluq edərək, sonrakı nəşrlərində onları öz adına
çıxmışdı.
Nizamidən sonrakı yeddi əsr ərzində ədəbiyyatımız poeziya hesabına şöhrət
tapmışdı, nəsrimiz isə XIX əsrdən başlayaraq inkişaf etmişdi. Bu, ümumən Şərqə xas
olan bir əlamətdir ki, poeziya daim üstün mövqedə olmuşdur və şairlər böyük nüfuz
sahiblərinə çevrilmişdilər. Ümumiyyətlə, təhsildə mühafizəkarlıqdan qaçmaq
lazımdır, ədəbi irsə də tənqidi yanaşmalıyıq.
O, tələbələrinə deyirdi ki, siz dünya ədəbiyyatı nümunələrindən faydalansanız,
milli ədəbiyyatı daha sox sevər və anlayarsınız. Primitivliyi isə göylərə qaldırmağa
ehtiyac yoxdur. Bir küt tələbəni bu sözlər çox əsəbiləşdirdi, o, yerindən qalxıb dedi
ki, bizim təkcə üç Süleymanımızın yazdıqları sizin təriflədiyiniz ingilis, bəlkə də,
bütün dünya ədəbiyyatına dəyər. Sizə bunları demək artıqdır. Axı siz onları
tanımırsınız.
Südabə xanım gülümsünüb, dedi:
– Yəqin, siz Süleyman Sani Axundovu, Süleyman Rəhimovu və Süleyman
Rüstəmi nəzərdə tutursunuz. Onlar müəyyən xidmətləri olan yazıçılardır, lakin
klassikliyə onları yüksəltmək, xatirələrinə yalnız pis hörmət nişanəsi ola bilər. İstər
“Qaraca qız”, istər “Ağbulaq dağlarında” əsərləri, istərsə də “Ana və poçtalyon” şeiri
bizim ədəbiyyatımızın inciləri hesab olunsalar, biz öz mədəniyyətimiz barədə xoşa
gəlməyən rəy yarada bilərik. Sizə görə onlara bənzəyənləri tapmaq, yəqin ki, çətindir.
Guya ki, onların hər səhifəsi, bütün yer nemətlərindən də yuxarıdır, hər bir sətirində
bir geniş üfüq açılır.
Tələbə qeyzlə dedi:
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– İstehzanızı sevdiyiniz ingilislərə saxlayın. Bizim böyük yazıçılarımızı dərk
etmək üçün, onlara yuxarıdan aşağı baxanlar bir nəfər kimi universitet
auditoriyalarından uzaqlaşdırılmalıdır, bizim ədəbiyyatımızın saf sulu bulağını çirkab
arxlarından aşağı tutanlar, öz yanğılarını da o çirkab suyu ilə yatızdırmalıdırlar.
Südabə Səfərli:
– Nə eybi var, biz gedərik, cəhaləti təbliğ edənlər gələr və siz də razı qalarsınız.
Ancaq bundan millətin faydası nə olacaqdır, mən bilmirəm. Çünki proqnoz vermək
müşkül məsələdir. Bircə onu deyə bilərəm ki, elmə, biliyə bəzilərinin cahil
münasibətinin özü də müvəqqəti hal xarakteri daşıyır. Bu da ötüb, keçəcəkdir,
bütünlükdə bəşəriyyət ona ümid bəsləyir ki, ağılsızlıqlara qarşı gedən mübarizədə elm
hökmən qələbə çalacaqdır.
Zəng professorla mübahisə edən tələbə arasında dialoqa son qoydu.
Südabə xanım özünə qapılanda, ağır suallar ona əziyyət verirdi. O
xoşbəxtdirmi? Bu suala birmənalı cavab vermək onun üçün çətin idi. O artıq elmlər
namizədi, dosent olanda, 28 yaşında ailə qurmuşdu, ölkədə tanınan inşaatçı mühənis
Hüseyn müəllimə ərə getmişdi. Onlar bir məclisdə tanış olmuş, tanışlıq dostluğa
çevrilmiş, daha hərarətli münasibət yarandıqda, nikahları baş tutmuşdu. Hüseyn
müəllim Leninqradda təhsil almışdı, tikinti nazirliklərində yüksək vəzifələr tutmuşdu.
Müstəqillik dövründə tikinti-quraşdırma işləri özəl şirkətlərə keçdiyindən Hüseyn
müəllim bu şirkətlərdə bir qədər işlədikdən sonra Arxitektura Komitəsində şöbə rəisi
təyin olunmuşdu.
Südabə xanım şəhərdəki tikinti-abadlıq işlərində baş verən qaydasızlıqlara görə,
arxitektorları, öz ərini də tənqid edərək deyirdi ki, yaxşı ki, Parisin, Vyananın və
Venetsiyanın tikinti-abadlıq işlərini sizin kimilərə tapşırmayıblar, yoxsa həmin
şəhərlərin monumental abidələrinin heyranedici gözəlliklərinə də ağır zərbə dəyərdi.
Onlar evlənəndə əri altı yaş ondan böyük idi, bu, Napoleonla Jozefinanın nikahı
vaxtlarındakı yaş fərqinə bərabər idi, Jozefina gələcək məşhur ərindən altı yaş böyük
idi. Ona görə də Hüseyn müəllimə zarafatla “şalvar geyinən Jozefina” deyirdi və əri
də bu zarafatdan incimirdi.
Hüseyn müəllim isə arvadına, o, ağ sifətli olduğuna, dərisinin bəyaz rənginə
görə Qalateya deyirdi, bu söz yunanca “süd kimi ağ” mənasını verir. Qalaktika,
Qalatasaray və Qalata körpüsü də bu sözdən yaranmışdı, arvadının adını bildirən
sözün kökü də buna uyğun gəlirdi. Əsas səbəb isə Piqmalionun ağ mərmərdən
yaratdığı Qalateya heykəli idi. Heykəltəraş öz tişəsindən çıxan əsərə necə
vurulmuşdusa, allahlardan ona nəfəs verməyi xahiş etmişdi. Qalateya canlı qıza
çevrildi və Piqmalion öz məhəbbətinə qovuşmaq arzusuna nail oldu.
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Hüseynlə Südabənin övladı yox idi. Toylarından üç il sonra Südabə xanımın
döşündə süd vəzində qorxulu bəd şiş əmələ gəlmişdi, vaxtında müalicəsinin üstünə
düşülmədiyindən, elmi işlə gərgin məşğul olması səhhətinə adi bir qayğı göstərməsini
də yaddan çıxarmışdı, şişin götürülməsi, uşaqlığın da çıxarılması ilə müşayiət
olunacaqdı və bu əməliyyat ağır xərc hesabına başa gəlməli idi. Gənc ailə ağır
problemlə üzləşməli olmuşdu, elə bir çıxış yolu da yox idi. Birdən Hüseynin yadına
ölkədəki böyük nüfuza malik olan mühüm iş adamı düşdü. O, hüquq elmləri doktoru,
professor idi, hamı onu bu adla tanıyırdı. Hüseyn tələbə vaxtı onunla Leniqradda tanış
olmuşdu. Həmin vaxt o, oradakı məşhur dövlət universiteyinin hüquq fakultəsində
oxuyurdu. Azərbaycanlı tələbələr onun haqqında xoş sözlər danışırdılar, yaxşı
oxuduğunu, güləşlə məşğul olduğunu deyirdilər, daha çox isə vətənpərvərliyini və
səmimi olmasını tərifləyirdilər.
Hüseyn onunla bir neşə dəfə görüşmüşdü, lakin tanışlıq dostluğa
çevrilməmişdi. Deyirdilər ki, o, öz yerlilərindən başqa, əslən Leninqraddan olan
tələbələrlə də dostluq edir. Bir qrup yoldaşı ilə isə idman məşqlərində daha da
yaxınlaşmış, onların arasında sıx dostluq yaranmışdı. Universiteti bitirdikdən sonra
aspiranturaya daxil olmuş, namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, sonra elmlər
doktoru və professor titulunu da qazanmışdı. Leninqradlı yaxın dostu isə siyasi
fəaliyyətlə məşğul olmuş, qısa müddətdə Sankt-Peterburq meriyasında rəhbər işə irəli
çəkilmişdi. Sonra fəaliyyətini Rusiya Federasiyası hökumətində mühüm vəzifələr
tutmaqla davam etdirmiş, karyera pilləsi ilə zirvələrə yüksəlməyi bacarmışdı. Onun da
köməkliyi ilə, birinci növbədə isə öz qabiliyyəti ilə professor Rusiyada uğurlu biznes
qura bilmişdi. Qısa müddətdə böyük var-dövlətə sahib olmuşdu, doğma
respublikasındakı bəzi varlı adamlardan fərqli olaraq o, qazandığı sərvəti vəzifə
hesabına, rüşvət almaq nəticəsində deyil, qanuni sahibkarlıq yolu ilə əldə etmişdi.
Azərbaycanda isə yalnız xeyriyyəçiliklə məşğul olurdu, ona müraciət edənlərə
mümkün olduğu qədər kömək əlini uzadırdı. Bütün xərcləri öz üzərinə götürərək, bir
yaşlı ziyalını Almaniyada əməliyyat etdirməklə, onu ölümün pəncəsindən qurtara
bilmişdi. Bu qaydadakı xilaskar rolunu dəfələrlə oynamışdı.
Hüseyn arvadının səhhəti ilə əlaqədar çətinliyə düşəndə çıxış yolu tapa
bilmədiyindən, nəyahət professora müracət etməyi qərara aldı, lakin Südabəyə bu
barədə heç nə demədi. Özü kimi keçmiş kasıb tələbə indi böyük imkanlara və təsir
göstərmək gücünə malik idi. Lakin tərəddüd edirdi, düşünürdü ki, bəlkə heç yadında
da qalmamışam. Nəyahət onun şəhərin mərkəzindəki sadə görkəmli ofisinə gəldi.
Əvvəllər mühüm vəzifələrdə işləmiş köməkçi onu gülərüzlə salamladı. Professor isə
Hüseyni sadəcə tanıdığı adam kimi deyil, yaxın bir dostu kimi qarşıladı. Onun bura
gəlməsinə görə özünü qınaması da artıq arxada qalmışdı. Professor Leninqradı, bəyaz
gecələri, Peterqof fəvvarələrini yada saldı, son vaxtlar Ermitajda bir daha olduğunu
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söylədi. Sonra Hüseyn müəllimin vəziyyəti ilə maraqlandı. Hüseyn isə çəkinmədən
onun yanına iri xahişlə gəldiyini bildirdi və düşdüyü çətinliyi ona çatdırdı.
Professordan öz böyük təəccübünə səbəb olan bir cavab aldı, o, belə bir fikir irəli
sürdü ki, Moskvada Onkologiya mərkəzində əməliyyat aparılması daha yaxşı olardı,
lakin uçuşla bağlı xəstəliyin mürəkkəbləşməsi təhlükəsini nəzərə alaraq, əməliyyat
burada da aparıla bilər. Əlavə etdi ki, mən Moskvadan buraya ən yaxşı mütəxəssisləri
dəvət edə bilərəm. Bütün xərcləri isə mən öz üzərimə götürürəm Yaxşı ki, mənə
müraciət etmisən, çətin anda biz bir-birimizə kömək etməli, dayaq olmalıyıq.
Hüseyn müəllim çaş-baş qalmışdı, ona münasibətdə professor alicənablığın əsl
zirvəsində olduğunu nümayiş etdirdi. Həm də o, çox səmimi idi, ağılasığmayan
mehribanlıq göstərirdi. Ona görə də minnətdarlıq etməyə də söz tapmırdı. Professor
onu qabaqladı, dedi ki, əməliyyat uğurlu keçdikdən sonra xanımınla səni öz
restoranıma qonaq dəvət edəcəyəm.
Hüseyn müəllim evə qayıdanda onun sifətindən sevinc yağırdı, Südabə heç nə
başa düşmürdü. Əri ona bugünkü görüşü bütün təfərrüatı ilə danışdı. Bunları
eşitdikdən sonra arvadının qarşıdakı əməliyyatdan qorxusi xeyli azaldı və ürəyində bu
böyük mərhəmət sahibinə minnətdarlıq etməyə başladı.
Professor öz vədlərinə artıqlaması ilə əməl etdi. Moskvadan dəvət olunmuş
cərrahların Bakıda qalmalarının və əməliyyatın bütün xərclərini ödədi. Qonaqlar
evlərinə yaxşı sovqatla yola salındılar. Bu alicənab insanın köməyi ilə Südabə xanım
xərçəngin caynaqlarından xilas oldu.
Əməliyyatdan sonra bu gənc ər-arvadın övlad sahibi olmaq istəkləri yalnız arzu
şəklində qala bildi. Onlar Hüseyn müəllimin qohumlarından birinin uşağını götürüb
saxlamaq istəsələr də, hali olduqları özgə ailələrin bu sahədəki mənfi təcrübəsi onları
həmin fikirdən çəkindirmişdi.
Ailə daxilindəki münasibətlərə gəldikdə, Südabə ərindən razı idi, o, yumşaq
xasiyyətli adam idi, mübahisə etməyi sevmirdi, aralarında kiçik narazılıq baş verəndə
də, hətta mərhəmətli qaydada günahı öz üzərinə götürürdü və söz-söhbət də yoxa
çıxırdı.
Südabə xanımın zəif cəhəti onun qısqanc olması idi. Bəlkə də, bu, onun
zəhmətə həddən artıq özünü həsr etməsindən irəli gəlirdi, tanınmış mütəxəssisə
çevrilmə asan başa gəlmirdi, çoxlu işləmək, ağır zəhmətə qatlaşmaq lazım gəlirdi.
Ona görə də o, çox vaxt evdə tək qalırdı, bəzən hətta çox məşğul olduğuna görə ad
günlərinə də əri ilə birgə getməkdən imtina etməli olurdu.
Hüseynin hər addımını izləyirdi, onsuz bir dəqiqə də olsun yaşaya bilmirdi. Hər
şeydə bütün gücü ilə ərinin xoşuna gəlməyə çalışırdı, elə bil ki, öz şəxsi arzusunu
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həyata keçirmək bu qadına müyəssər olmamışdı. Bəlkə də, bu onun uşağının
olmaması, bu məsələdə özünün günahkar olması ilə əlaqədar idi. Ərinin sifətindəki
kiçik bir təbəssüm parıltısını görməyi umurdu, ondan hətta əhval-ruhiyyəsinə müsbət
təsir göstərəcək hansısa bir yarımsöz gözləyirdi. Əri bunu sezdikdə və onun
arzuladığını etdikdə. arvadı xoşbəxt adama çevrilirdi. O,ərinə ağır xəstəyə qulluq edən
adam kimi baxırdı. Hüseyn müəllim otağı tərk edəndə, arvadının tənhalığa
dözmədiyindən agah olduğundan ona yazığı gəlirdi. Əri ilə hər görüşdən sonra elə bil
ki, bu qadın utancaqlıq keçirirdi, canlanırdı, qərara gəlirdi ki, nahaq yerə həyəcan
keçirirmiş. Bu sevinc anında pianonun arxasına keçir, sevdiyi Azərbaycan
mahnılarından popurri ifa edirdi.
Lakin birdən onun sevinci yoxa çıxırdı, özündən asılı olmayaraq göz yaşları
yanağında damlalanırdı. Əri hətta ona laqeydlik göstərəndə də, bütünlüklə onu
qınamamağa çalışırdı, qorxurdu ki, onların nikahı pozula bilər, əri kiməsə vurula
bilər, onsuz da şübhələnmişdi ki, Hüseyn işdəki katibə qıza müəyyən maraq göstərir.
Ən sevindiyi anlar isə ərinin onu tərifləməsi olurdu, bunu öz ünvanına deyilən bütün
təriflərdən ən yüksəyi hesab edirdi. Onu tənqid edənlər çox olduğu kimi, onun elmi və
bədii yaradıcılığına valeh olanlar da, bədxahlarından heç də az deyildi. Əri musiqi
ifasına da tərifli söz deyirdi, bu isə qadına xeyli təskinlik bəxş edirdi.
Mart ayının ikinci yarısında Hüseyn müəllimlə Südabə xanım universitetin bir
professorunun qızının toy məclisinə getməli idilər. Südabə xanım gözəllik salonuna
gedib saçını qaydaya saldırmışdı. Hər ikisi toyda başqalarından fərqlənməmək üçün
yaxşı geyinmişdilər. Hüseyn müəllim təzəcə tikdirdiyi tünd mavi rəngli kostyumda idi
və italyan qalstukunun xüsusi gözəllik verdiyi ağ köynək geyinmişdi. Axşam saat 7də küçəyə düşdülər ki, maşına oturub, toyun keçirildiyi şadlıq evinə getsinlər. Əri
qabaqda gedirdi, arxada gedən Südabə xanım birdən binanın divarına söykənmiş bir
cavan qızın ağladığını gördü və ona tərəf getdi. Qızın nəyə görə ağladığını soruşdu,
lakin cavab ala bilmədi. Bu vaxt əri yaxınlaşıb maşının gözlədiyini dedi. Südabə
xanım ərinə dedi ki, mən gedə bilməyəcəyəm, bu qıza, yəqin ki, nəsə bir kömək
etmək lazımdır. Hüseyn narazı şəkildə ondan ayrılıb, maşına əyləşdi və çıxıb getdi.
Südabə xanım qızın başını sinəsinə sıxıb, yenə soruşdu:
– Qızım niyə ağlayırsan? Mən sənə nə kömək edə bilərəm?
Qız yavaş eşidilən səslə dedi:
– Hamiləyəm. Küçədən keçərkən qarnımda bərk ağrı hiss etdim, qorxdum ki,
uşağı itirə bilərəm.
Südabə xanım gördü ki, hamı onlara baxır, ona görə də qızın qoluna girib,
mənzilinə apardı. Mətbəxdə ona çay süzdü və hamilə olduğuna görə süfrəyə ət xörəyi
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qoydu. Qız ac olduğundan utancaqlığını kənara atıb, xörəyi iştahayla yeməyə başladı.
O, bir qədər özünə gələndə, Südabə xanım yenə sorğu-suala başladı.
– Niyə belə qorxmuşdun? Yəqin, ərinin hirslənəcəyini nəzərə almışdın.
Qız yavaşca dedi:
– Ərim yoxdur.
Südabə xanım çaş-baş qalmışdı. Onda, bəlkə, bu bədbəxt qızı zorlayıblar,
ondan da hamilə qalıb. Ona görə də məsələdən tam agah olmaq üçün soruşdu:
– Bəs uşağın kimdəndir? Ərindən boşanmısanmı?
Qız bu mərhəmətli qadının suallarını cavabsız qoymağın nəzakətsizlik
olduğunu başa düşüb dedi:
– Xanım, bu, uzun məsələdir, mən surroqat ana olmağa hazırlaşıram.
Südabə xanım təəccübünü gizlədə bilməyib, əlavə bir sual verdi:
– Nə surroqat ana? Buna səni məcbur edən nədir? Səninlə xeyli söhbət edirik,
adını da bilmirəm. Mənim öz adım Südabə xanımdır.
– Adım Ruhiyyədir. Hamiləliyim də bir çox hadisələrlə bağlıdır, mən onları
sizə danışmasam, heç nə aydın olmayacaqdır. Surroqat ana olmağımın səbəbi isə
ailəmizin ehtiyac içərisində yaşamasıdır. Digər mühüm səbəbi isə mənim Yusif
müəllim adlı bir alicənab kişi ilə tanış olmağım və onun mənə ata məsləhəti verməsi
oldu. O adamı mən özümün xilaskarım hesab edirəm. İcazə versəniz, onunla
tanışlığımı və bədbəxtliklərimi ona nağıl etməyimi sizə heç nəyi əlavə etmədən
danışaram.
Südabə xanım razılaşmalı oldu.

Yusif müəllimlə Ruhiyyənin görüşü
Ruhiyyə bir dəfə səhər tezdən şəhərin mərkəzindəki bağdan keçərkən, uzun
boylu, nazik şalvarda və yarımqol köynəkdə olan yaşlı bir kişi həmin keçidə qədəm
qoymuşdu, qızın tələsdiyini görüb, ona yol vermək qaydasında əl ilə istiqaməti
göstərdi. Qız özünü itirən kimi oldu, geri dönüb dedi ki, siz yaşlısınız, yol sizinkidir.
Kişi heç nə demədi, yenə əlinin jesti il ona yol verdiyini təsdiq etdi. Ruhiyyə məəttəl
qalmışdı, ilk dəfə idi ki, ona belə hörmətlə yanaşılırdı, özü də yaşlı bir kişi tərəfindən.
Ona görə də ani olaraq bu kişi ilə yaxından tanış olmaq qərarını verdi:
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– Mən sizinlə yaxından tanış olmaq istəyirəm, əgər mümkünsə.
– Buna ehtiyac varmı?
– Sizi deyə bilmərəm, mənim ehtiyacım vardır.
– Əgər belədirsə, onda telefonumu yazın, zəng edin, görüşərik. Ancaq mən
bağda və küçədə sizinlə görüşə bilmərəm. Keçmiş və indiki tələbələrim sizinlə məni
bir yerdə görsələr mənim haqqımda artıq möhkəmlənmiş fikirlərini dəyişə bilərlər
Yalnız öz evimdə görüş baş tuta bilər.
Sonra o, telefon nömrəsini dedi, Ruhiyyə vaxt itirmədən öz telefonuna nömrəni
yazdı və sonra kişinin telefonuna zəng gəldi. Cavab vermək istəyəndə, Ruhiyyə dedi
ki, mən zəng etmişdim ki, sizdə də mənim nömrəm qalsın. Əslində isə yoxlamaq
istəmişdi ki, bəlkə, yeni tanış olduğu adam onu səhv bir nömrə vermişdir.
Kişi ədəb-ərkanla dedi:
– Məni adım Yusif müəllimdir. Dövlət Universitetində professoram. nəzəri
fizika kafedrasının müdiri işləyirəm. Bir neçə gün şəhərdə olmayacağam, səfərim var,
İngiltərədən gələn dostumla və onun ailəsi ilə birlikdə təbiət qoynuna çıxacağıq.
Ruhiyyə onun özünü təqdim etməsinə çox sevindi, əlavə etdi:
– Yaxşı ki, evinizdə görüşəcəyik. Əla intim oyunlarla, sizi məmnun edəcək
romantika ilə də məşğul olarıq.
Yusif müəllimə bu cavan və gözəl qızın ədəbsiz sözləri ilə yanaşı şeytan
baxışları da heç xoş gəlmədi, özünü onun bu sözləri eşitməmiş kimi göstərdi, ancaq
sözlər tam aydın və pıçıltıya bənzəməyən qaydada, bir qərər də əda ilə deyilmişdi. Qız
özünə güvənən qaydada dedi:
– Mənim adım isə Ruhiyyədir. Mənim yaşımdan ikiqat əvvəl bu adda mahnı
çox dəbdə imiş, yəqin xatırlayırsınız.
Qız həyasızlığını davam etdirirdi, bu onların arasındakı yaş fərqinə işarə idi,
Anlatmaq istəyirdi ki, sevinməlisən ki, belə cavan qızla kef çəkəcəksən. Yusif
müəllim onunla tanışlığına peşiman olsa da, bunu qıza sezdirmədi. Onlar ayrıldılar,
Ruhiyyə belə qənaətə gəldi ki, yəqin o, səhər gəzintisinə çıxmışdır.
Beş gündən sonra Ruhiyyə həmin nömrəyə zəng vurdu və Yusif müəllimin
səsini eşitdikdə sevincək dedi:
– Ruhiyyədir, sizin yeni tanışınız, bağda yol verdiyiniz qız.
Yusif müəllim:
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– Səsindən tanıdım. Yəqin, görüş üçün zəng etmisən. Şənbə günü axşam saat 7də mən binanın həyətində sizi gözləyəcəyəm. Ünvanımı sizə mesaj kimi
göndərəcəyəm, mərkəzdədir, tapmaq çətin olmayacaqdır.
Ruhiyyə deyilən vaxtda binanın qarşısındakı meydanda dayanmış Yusif
müəllimə yaxınlaşdı və ərklə əlini uzatdığından o, bu əli sıxmaq məcburiyyətində
qaldı.
Liftlə Yusif müəllimin mənzilinə qalxdılar və ev sahibi qızı mətbəxə dəvət etdi.
Özü çay süzüb, qonağına təklif etdi və soyuducudan tort çıxartdı və süfrəyə boşqab,
çəngəl-bıçaq qoydu. Ruhiyyə tortu yeyə-yeyə çay içirdi. Qonaqlıq hər şeyin yaxşı
olacağından xəbər verirdi. Artıq o, doymuşdu və təcrübəli peşə sahibi kimi mətbəxi
tərk edib, yataq otağına tələsdi ki, özünü qarşıdakı intim yaxınlıq əməliyyatına
hazırlasın. O, paltarını soyunmuşdu, tam lüt idi, çılpaq bədənini yeni müştərisinə
göstərmək istəyirdi ki, necə gözəl btr qızla tanışlığından daha da şad olsun.
Birdən qonşu otaqdan Yusif müəllimin yaxşı eşidilən səsi gəldi, deyəsən, o
artıq qonaq otağında idi.
– Yataq otağımı təftiş etməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da dul kişinin mənzili
səliqəsiz olur. Gəl bura, bir az söhbət edək.
Ruhiyyə hələ də ümidini itirməmişdi, yaxınlığın baş tutacağına əmin idi.
Görünür, qızla söhbət etmək də yaşlı kişi üçün şəhvəti coşdurmağın hansısa bir
vasitəsidir. O, paltarını geyinib, qonşu otağa keçdi. Ev sahibi ayağa qalxıb, nəzakət
qaydasında ona oturmaq üçün stul göstərdi. Bu vaxt o, Ruhiyyəyə dedi:
– Hər şey mənə aydındır, məşğuliyyətin də mənə bəllidir. Elə güman etmə ki,
mən sənin peşənə təəccüblə yanaşıram. Yox, belə deyildir, fahişəliyin özünün də uzun
tarixi vardır. İnsanlar qrup halında cinsi əlaqələrdən uzaqlaşdıqdan, monoqamiya
bərqərar olduqdan sonra fahişəlik meydana gəlmişdir, bəlkə də, əkinçi peşəsindən də
qədimdir. F. Engelsin “Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəyi” əsərində
yazdığına görə, Ermənistandakı anait məbədlərində rahibələr ilk dəfə bədənlərini
açıqca satmağa başlamışdılar ki, məbədin xərcləri bu yolla ödənilsin. İlahə Anaitə
pərəstiş üçün müqəddəs fahişəlik ümumən xarakterik xüsusiyyət hesab olunurdu.
Qədim Romada fahişəlik qanuni xarakter daşımaqla, əxlaqsız qadınlar lisenziya
əsasında fəaliyyət göstərirdilər. XVII əsr Venetsiyası Avropanın erotik mərkəzi hesab
olunurdu. Saçlarını qızılı rəngə boyamış kurtizankalar dünyanın hər tərəfindən buraya
gəlmiş kişi cinsindən olanlara əyləndirici bədən xidməti göstərirdilər. XVIII əsrdə
İtaliyada dəbə düşmüş və İspaniyada daha geniş yayılmış ərli zadəgan qadınları
müşayiət edən çiçibeylər, əslində, həmin qadınlara məşuqluq etməklə məşğul
olurdular. Cəmiyyət də bunu adi hal kimi qəbul edirdi. İndi də Avropanın və Asiyanın
bir çox ölkələrində fahişəlik qanuni əsasda olan fəaliyyət növü hesab olunur.
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Bədbəxtlikdən ölkəmizdə də əxlaq pozğunluğu nümunələri az deyildir, bizim fahişə
qızların Dubayda, başqa ərəb şəhərlərində belə qanunsuz işlə məşğul olduqlarına görə
həbs edilmələri faktları vardır.
Sonra ona sual verdi:
– Nə vaxtdan bu yola düşmüsən?
Ruhiyə özünü itirmişdi, bu kişi elə danışır ki, elə bil ki, onu çoxdan tanıyır,
həyat dolanbaclarıma da, davranışıma da tam bələddir. Ona görə də hər şeyi ona örtbasdır etmədən, tam dəqiqliyi ilə danışmağı qərara aldı. Lakin onun istintaqının
məqsədi qıza heç də aydın deyildi. Bu sözlərlə söhbətinə başladı:
– Üçüncü ildir ki, əxlaqsızlıqla məşğul oluram. Ehtiyac məni bu yola saldı.
Digər köməkçi səbəblər də mövcud idi. Mən uzaq dağ kəndində doğulmuşam. Kəndin
yaxınlığındakı meşədəki palıd ağacları mənə nağıllardakı nəhənglər kimi görünürdü.
Digər xatirəm isə bəzi səslərlə əlaqədar idi, səhər işıqlaşmamış cırcıramaların,
qurbağaların və yerli xoruzların səsi bizi yuxudan oyadırdı, elə bil ki, onlar vokal
müsabiqəsində bir-biriylə yarışırdılar. Atam ailəsi ilə birlikdə bir müddət Rusiyanın
cənubunda yaşamışdı, sonra doğma kəndinə qayıdıb, orada mühasib işləmişdi.
Doqquz yaşım olanda o, vərəmdən öldü. Heç kəs bizə kömək etmək istəmirdi.
Əmilərim bizə, tanımadıqları adam kimi baxırdılar. Dayım isə kəmağıl idi, aldığı
pensiyanı araq almağa xərcləyirdi. Anam iki qız uşağını da götürüb Bakıya gəlmişdi.
Ətraf qəsəbələrin birində qoca bir arvadın evində kirayənişin yaşayırdıq. Anam küçə
alveri edirdi, günəbaxan tumu, qovurulmuş fındıq, bazardan aldığı qozu və limonu
satmaqla məşğul olur, bizi yarıac dolandırırdı. 14 yaşımda ona kömək etmək üçün
mən də alver etməyə başladım. İkimizin qazancı yaşayışımızı az da olsa
yaxşılaşdırdı. Mən anama və bacıma çox yaxın idim, axı kasıb adamlar bir-birinə sıx
bağlı olurlar.
Mən artıq yeniyetməlik dövrünü keçmişdim, qıza çevrilmişdim. Bədənimdəki
gözoxşayan simmetriya və proporsionallıq fiqurama bir gözəllik, harmoniya verirdi.
Bunu mənə təkrar-təkrar deyirdilər. Sifət cizgilərim də cəzibədarlıq qəbul etmişdi.
Vaxtilə çirkin ördək balası olan qızcığaz gəlinliyə hazırlaşan bir füsunkarlıq
qazanmışdı, qu quşuna çevrilmişdi. Alver edənlərin çoxu məhz nəyisə seyr etmək və
az da olsa söhbət etmək üçün mənə yaxınlaşırdı. Oğlanlar, hətta yaşlı kişilər
gözəlliyimin tərənnümü qaydasında mənə saxta təriflər yağdırırdılar, məndə aldadıcı
təsəvvür yaradırdılar ki, guya mən təkcə paytaxtda, heç ölkədə də deyil, hətta dünyada
ən gözəl qızam. Bu ucuz tərifləri, boğazdan yuxarı deyilmiş sözləri mən həqiqət kimi
qəbul edir, həyat tərzimə uyğun gəlməyən ambitsiyalarla yaşayırdım. Bir dəfə çox şit
danışığı ilə məni dəng edən oğlan dedi ki, təəccüblüdür ki, belə gözəl qız Bolivudda
filmlərə çəkilmək əvəzinə, küçədə çərəz satmaqla məşğul olur. Onun sözü o qədər də
dərin olmayan ağlıma batdı, bir müddət Mumbaya, Bollivuda getmək arzusu ilə
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yaşadım. “Bakıdan guya yeni Ayşvariya Ray oraya gələcəkdir ki, ən bahalı filmlərə
çəkilsin” xülyası beynimi tərk etmirdi. Bir azdan bu xülya da səhər dumanı kimi yoxa
çıxdı. Çünki başa düşdüm ki, doğma torpağın bir ovucu özgənin hətta bir pud
qızılından qiymətlidir.
Sonra başqa bir dilavər oğlanla tanış oldum, onun anası saz, söz sənəti
diyarından olduğundan, oğlan da dil boğaza qoymayıb, məni tərifləyirdi və dərdimdən
az qala dəli olduğunu, öldüyünü söyləyirdi. Sonra o, ciddi görkəm alıb deyirdi ki, mən
səninlə evlənmək, ailə qurmaq istəyirəm, bizim çoxlu övladlarımız olacaqdır və onlar
gözəllikdə sənə oxşamaqla dünyanın qeyri-adi uşaqları olacaqlar. Mən bir ziyalı
kişidən Bernard Şou barədə eşitdiyimi ona təkrar etdim. İrland yazıçısı Nobel
mükafatına layiq görüldükdən sonra Amerikadan olan bir qadın ona məktub
göndərərək, onunla evlənməyi təklif etmişdi. Bunu belə bir arqumentlə
əsaslandırmışdı ki, bizdən olan uşaq ağılda sənə, gözəllikdə isə mənə oxşasa,
dünyanın ən nadir insanı olacaqdır. Şou ona cavab vermişdi ki, birdən tərsinə oldu,
uşaq ağılda sənə, gözəllikdə mənə oxşasa, o, dünyanın ən bədbəxt adamı olacaqdır.
Ona görə də mən sənin təklifinlə razılaşa bilmərəm. Yazıçı həmin xəyalpərvər
xanımdan yaxasını qurtara bilmişdi. Mənsə hansısa bir çıxış yolu tapa bilmirdim.
Düzü, həm də ərə getmək, kasıblıqdan uzaqlaşmaq istəyirdim.
Oğlan da məndən əl çəkmirdi, şirin dilini rep oxuyanlar kimi kəsmirdi. O, mənim
qəlbimi ovsunlaya bildi və mən də onu sevməyə başladım. Mən ona nişanlım deyə
müraciət edirdim. O, qonşu küçədəki ərzaq mağazasında satıcı işləyirdi, bəzən məni
ucuz şokolad konfetinə qonaq edirdi. Güman edirdim ki, ona ərə gedəndən sonra isti
şokolad gölündə üzəcəyəm. Bir gün mənə dedi ki, dostum ikimizi evinə qonaq
çağırıb. Mən getmək istəmədiyimi bildirdikdə, o dedi ki, dostum məndən
inciyəcəkdir, hökmən getməliyik.
Şənbə günü axşam onun dostunun kirayədə yaşadığı birotaqlı evə getdik, dostu
bizi mehribanlıqla qarşıladı. Stolun üstündə bir şərab butulkası və üç stəkan, bir kiçik
tort qutusu qoyulmuşdu. Biz yeməyə başlamaq istəyəndə nişanlımın dostunun
telefonuna zəng gəldi. Onu işə çağırırdılar, özü belə izahat verdi və bizi tək qoyub
getdi. Nişanlım ikimizə şərab süzdü, mən içə bilmədiyimi deyib, tortdan yedim. O,
tez-tez içib, butulkanı boşaltdı, ya sərxoş olmuşdu, ya da özünü sərxoş kimi
göstərirdi. Durub arxadan məni qucaqladı və dodaqlarımdan sora-sora öpdü. Sonra o,
koftamın düymələrini açdı və məni soyundurdu. Çılpaq şəkildə çarpayıya uzandırdı,
öpüşləriylə məni əzizləməyə başladı. O, bir ovçu instinkti ilə hərəkət edirdi, ov
quşunun yaxınlaşmağının vaxtının çatdığını hiss etmişdi. Sonra o, məqsədinə çatmaq
üçün istədiyi işi gördü.
Mən yuxudan ayılan kimi oldum, qızlığımın, bəkarətimin itirilməsini özümə
vurulan ağır zərbə kimi qəbul etdim və gələcəyimə xəyanətimə görə özümə nifrət
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etməyə başladım. Ruhiyyə adlı qız artıq öyündüyü gözəlliyinin də qürubunun baş
verdiyini gördü. Öz günahım da az deyildi, axı bir müddət odla oynamışdım. Panikam
getdikcə böyüyürdü. Uzun müddətli flirtimiz, mazaqlaşmağımız belə nəticələndi,
qorxu mənim halıma hakim kəsildi, qaçmaq, yox olmaq, torpağın altına girmək
istəyirdim. Nişanlım mənim vəziyyətimə görə təlaş keçirmirdi, axı hər şey mənim
özümün razılığım ilə baş vermişdi. O, məni qınamağa, məzəmmət etməyə başladı:
– Niyə mütəəssir olursan? İlk gecəni də mənə həsr edəcəkdin, hesab elə ki, biz
toyumuzu qabaqladıq. Toyu tezləşdirməliyik ki, gözləmədiyimiz bir şey baş verməsin.
Xeyir işimizi ən yaxşı şadlıq evlərindən birində keçirəcəyik.
Ruhiyyə söhbətinə davam etdi:
– Sadəlövh bir qız kimi mən onun dediklərinin hamısına inanırdım, bu
hadisədən çox qorxsam da, qarşıdakı toyu gözləyirdim. Bir həftə keçməmiş,
nişanlımın anası mənə yaxınlaşıb və Ruhiyyə olub-olmadığımı soruşdu. Sonra gül
ağzını açdı:
– Ay ləçər, ay fahişə! Mənim oğlumu toruna salmaq istəyirsən. Onu
görməyəcəksən, oğluma nişan da qoymuşam. Əgər bir də mənim oğlumun adını
çəksən, səni qorxulu xəstəliyi yayan əxlaqsız qız kimi həbs etdirəcəyəm.
Nişanlımın anası istədi mənə əl qaldırsın, yaxındakılar ona mane oldular, qadın
məni söyə-söyə, adımı ən təhqiramiz ifadələrlə adlandıra-adlandıra çıxıb getdi.
Bizim yaşadığımız qəsəbə kiçik olduğundan, kəndə xas olan xarakterik
xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayırdı. Məni söyən, təhqir edən arvadın mənə
ünvanlanan lənətlərindən çox vaxt keçməmiş hamı hali idi. Hətta o, şayiə yaydırmışdı
ki, mən SPİD xəstəsiyəm, məni izolyasiya etməsələr, bütün qəsəbənin kişilərini bu
xəstəliyə yoluxdura bilərəm. Onun bu iyrənc iftirası öz işini gördü, mənim alverim
sıfıra yaxınlaşdı, anamın da alveri xeyli azaldı.
Mən böyük dərd içərisində idim. Arzusu ilə yaşadığım toy tamamilə yaddan
çıxmışdı. Nişanlım adlandırdığım satıcı oğlanla mənim nikaha girmək şansım artıq
hər ikimizin birgə Kanaveral burnundan raketlə Aya səyahət etmyimizə bərabər ola
bilərdi.
Nişanlı adlandırdığımın anasının söyüşləri boş yerdə yaranmamışdı. Mən
əvvəlcə xırda mazaqlanmaqla kifayətlənirdim, sonra isə bütün dünyamı itirdim.
Bunların hamısı acizliyimə və sadəlövhlüyümə görə baş verdi. Günahkar özüm idim,
gərək sayıqlığımı itirməyəydim. Mən ona inanmışdım. Heç kəsə inanmamaq isə
həyatın özünün qanunudur. Qorxu məni bürüdü, bir andaca yox olmaq, torpağın altına
girmək barədə həyata keçməyən istək məni boğurdu. Çox arzu edirdim ki, bir də
onunla qabaq-qabağa gəlməyim. Ağlayırdım, düşünürdüm, sonra yarı təsəlli, yarı
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özünü ittiham xatirinə bu fikrə gəldim ki, bu, öz taleyimdir, həyatla apardığım
uğursuz mübarizənin yeni bir bəndi, mənə çatan acı töhfəsidir.
Mən ilk dəfə gerçəkliyi bütün çılpaqlığı ilə gördüm. Başlıca nəticə bu oldu ki,
özümə vurğunluq səfehliyinə birdəfəlik son qoydum. Ağır zərbə hesabına mən
dünyanın bütün sirrlərinə yaxınlaşdım. Tək ağlımda deyil, bədənimdə də titrəməyə
səbəb olan soyuq külək əsməyə başladı, elə bil ki, bədənimin bütün məsamələri
şaxtanı qəbul etmək, məni dondurmaq üçün açılmışdı. Məni ildırım vurmuşdu, bu
andan sevincimə səbəb olan hər şey yoxa çıxmışdı, qeybə çəkilmişdi. Artıq heç bir
şey, hətta günəş belə mənim qanımı isidə bilmirdi. Deyirlər ki, şaxta da qızdırır.
Ancaq mən bunu da hiss etmirdim. Sonralar bədbəxtliyimin üzərinə yeniləri əlavə
olundu.
Yapon yazıçısı Akutaqavanın kitabında oxuduğum söz yadıma düşdü: “İnsan
həyatı cəhənnəmin özündən artıq cəhənnəmdir”. Belə bir fikir vardır ki, su həmişə
özünə yol tapır, hərəkətini dayandırmır. Bədbəxtlik də belədir, dayanmır, bir
səhnəsinin arxasınca daha qorxulusu gəlir. Həyat özünün dişli təkərləri ilə səni
əzməyə başlayır, dişlər bədənə çox iri iynələr kimi sancılır.
Mən həm də çıxılmaz vəziyyətdə idim, ailəmizə aclıq üz verə bilərdi. Bir
müddət sonra küçədən evimizə dönəndə, bahalı maşından düşən bir kişi qabağımı
kəsdi və dedi:
– Gözəl qız, səni restorana, sonra isə ürəyin istəyən kimi əylənməyə dəvət
edirəm. Əyləncə xidmətinin də xərci bütünlüklə və artıqlamasilə ödəniləcəkdir. Biz
dostluğumuzu sonra da davam etdirə bilərik.
Yazıq Ruhiyyə dilemma qarşısında qalmışdı, ac ailə və olduqca faydalı təklif.
Söhbətini davam etdirdi:
- Ehtiyac öz qanunlarını diktə edir və ona görə də bu imkanlı kişinin təklifini
rədd etməyib, maşınına əyləşdim. Beləliklə, biabırçılıq odisseyamın bünövrəsi
qoyuldu. Zərurət hansısa bir məqsədə çatmaq üçün ona müvafiq olan vasitələri
seçməyi tələb edir. Mən də belə zərurət qarşısında qalmışdım, acizlik göstərdim,
ancaq bunu özümdən daha çox anama və kiçik bacıma görə etdim. Əslində, başqa
yolum da yox idi. Özümü lənətləyir, lakin həm də təskinlik tapırdım ki, onların və
özümün ac qalmağımıza artıq imkan verməyəcəyəm. Susuzluqdan yanan adam çirkli
gölməçənin də suyunu içir. Afrika savannalarında quraqlıq dövrü başlayanda vəhşi
heyvanlar palçıqlı suyu da içməyə məcbur olur. Mən də oxşar vəziyyətdə idim. Kimsə
məni məzəmmət edə, lənətləyə bilər, ancaq heç kəs şəraitimin də çox ağır olduğunu
nəzərdən qaçırmamalıdır.
Ruhiyyə dedi:
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– Mən özümə bəraət qazandırmıram, ancaq öz övladını öldürən qatil ata da
cəzasını yüngülləşdirmək üçün məhkəmədə ən sərsəm yollarla cinayətinə azacıq da
olsa haqq qazandırmağa çalışır. Özümü təmizə çıxarmaq üçün nələri uydursam da,
əlahəzrət fakt göz qabağındadır, mən əxlaqsızlıq yoluna düşmüşəm, “gecə kəpənəyi”,
fahişə adlanıram. Məni belə tanıyırlar.
Musiqidən başı çıxanlar isə bizi “traviata”adlandırırdılar, bu, italyan dilində
“yıxılmış”, “azmış” mənasını verir. Cüzeppe Verdinin məşhur operası da belə adlanır.
Özümü mən insan deyil, insan zibili hesab edirəm. Heç bir ən qəddar hakim də
müttəhimini belə ağır sözlərlə “mükafatlandıra” bilməzdi.
Sonra öz peşələrinin məlum olmayan sirrləridən söhbət açdı:
– Siz mənim vəziyyətimi bir andaca bildiniz, öyrəndiniz, məni sorğu-suala
tutdunuz. Ona görə də peşəmizin, bəlkə də, sizə məlum olmayan çətinliklərindən,
əslində, dəhşətlərindən danışmaq istəyirəm, güman edirəm ki, belə açıq-saçıqlığa görə
məni qınamayacaqsınız.
Biz cəmiyyətin ən köməksiz, müdafiəsiz üzvləriyik, əslində, çox fağır
bəndələrik. İstənilən adam bizi təhqir edə, söyə bilər, çünki biz həyatın dibində
məskunlaşan fərdlərik. Yəqin ki, yuvadakı ağzı sarı ətcəbala körpə quşları
görmüsünüz, onlar yaşamaq üçün yumurtadan çıxmışlar, ancaq köməksizdirlər,
hərəkət edə bilmirlər, yuvadan yıxılsalar, yerə çırpılıb ölə bilərlər, anaları gec gəlsə,
aclıq onları məhv edə bilər. Biz onlardan o qədər də fərqlənmirik. Faşistlər
Almaniyada yaşayan yəhudiləri paltarlarının döşündə “David ulduzu”nun sarı parça
nişanını gəzdirməyə məcbur edirdilər ki, onlar “arilərdən” fərqli olduqlarına görə
tanınsınlar. Bizdə də ömrümüz boyu zəiflik nişanəmiz olan ağzımızın sarısı getmir,
yəhudiləri fərqləndirən ulduz kimi, peşəmizin ruhumuza hopmuş əlamətlərinə görə
hamıdan fərqlənirik. Bizi təhqir etmək, döymək, çolaq etmək, hətta öldürmək də elə
bir çətin iş deyildir. Çünki cəmiyyət bizə parazitlər kimi baxır, parazitlərin ölümü isə
adamları ən azı xəstəliklərdən qoruyur.
Əxlaqsız qadınların başının üstündə daim yaşa dolmaq, cazibədarlığı itirmək,
qocalmaq timsalında Damokl qılıncı durur. Tiran Dionnisinin pritçasında o, at
tükündən asılmışdı, bizi isə yalnız təsadüf adlanan nazik sapdan asılmış qılınc məhv
edə bilər. Hətta fahişələri qətlə yetirənlərin nə vaxtsa ağır cəza aldığı heç kəsə məlum
deyildir.
Ruhiyyə bəlkə də ilk dəfə görüşdüyü bu kişiyə hər şeyi danışmaq istəyirdi, axı
heç kəs onun həyatına belə maraq göstərməmişdi, dərdini, faciəsini anlamağa cəhd
etməmişdi. Ona görə də peşələri və özü haqqında heç nəyi gizlətmək, ört-basdır etmək
istəmirdi. Danışdıqlarının ona necə təsir edəcəyi, özü haqqında onun hansı bir fikrə
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gələcəyi də məlum deyildi. Bu cəhətləri də nəzərə almadan, fürsətdən istifadə edib,
ürəyini boşaltmaq istəyirdi.
Söhbətinə davam edərək dedi:
-Bu yola düşən cavan qızlar üçün də başqa təhlükə mövcuddur. Yaponiyada
yaşlı geyşalar patronlarının, məşuqlarının hesabına yaxşı dolanırlar, hətta firavan
yaşayanları da vardır. Çünki təkcə kimonoya iri məbləğdə pul xərclənməlidir.
Xüsusən geyşa şagirdləri, həm də artıq myəyyən hazırlıq görmüş maykolar isə az qala
yarıac həyat sürürlər, onların qazancı geyşa evinin sahibəsindən asılı olur, bu
sahibələr də xəsislikləri ilə seçilir, həmin yazıq qızlara məvacib kimi qəpik-quruş
verirlər. Bizdə bu rolu sutenyorlar oynayır, onlar fahişəliyə təzə başlayanlara çox az
pul verirlər, hətta onları müştərisiz qoymaq yolu ilə ac qalmağa məcbur edəcəkləri ilə
də hədələyirlər.
Siz Hindistandakı kastaların mövcudluğuna bələdsiniz. Ən aşağı kasta şudra
hesab olunur. Onlardan da aşağı olanlar kasta adlanmasalar da, “toxunulmazlar”dır –
hindlilər onlara “çandalan”, Hindistanda ingilis dilində isə “untouchable” deyirlər,
onlar əsasən insan cəsədlərini yığmaqla məşğul olan peşə sahibi kimi tanınırlar.
Toxunulmazlarla müqayisədə şudraları da nisbətən bəxtəvər saymaq olar, çünki onlar
hansısa bir işdə işləyirlər. Toxunulmazların elə dəstəsi vardır ki, onlar gündüz gözə
görünsələr, onları öldürərlər. Ona görə də onlar gündüz küçəyə çıxmırlar, yalnız gecə
işləyirlər. Biz də toxunulmazlar kimi, təhqirdən qorxub gündüz şəhərə çıxmaq
istəmirik. Axşamlar fəaliyyətə başlayırıq, bəlkə ona görədir ki, bizə “gecə kəpənəyi”
deyirlər.
Fahişəliyə, bu ordunun əsgərlərinə sizin də nifrətlə baxmaq haqqınız vardır. Bu
yola düşənlər sürünü korlayan axsaq düyələr hesab olunurlar. Biz onsuz da bədbəxtik,
cəmiyyətin münasibəti isə özümüzü hətta insan saymağımızı da bizə çox görür.
Yusif müəllim bu qızın etirafına diqqətlə qulaq asdı, ona yazığı gəldi və özü də
daxil olmaqla başqalarını məzəmmət etməyə başladı ki, niyə bizim bu bədbəxtlərdən,
onların ağır həyatından lazımınca xəbərimiz yoxdur. Əgər bir xəstəlik bizi daxildən
dağıdıb məhv edirsə, biz ona niyə fikir vermirik, niyə cəmiyyətin bu bədbəxt
seqmentinin mövcudluğuna gözümüzü yumuruq. Qızın danışığında məntiq güclü idi,
görünür mütaliəsi, maraqlanmağı hesabına bəzi biliklərə də yiyələnə bilmişdir.
O, Ruhiyyəyə dedi:
– Mən başa düşürəm. Sən heç də xoş günün, güzaranın nəticəsində bu yola
düşməmisən, ancaq müəyyən xəstəliyə görə bu yola düşənlər də olur. Mən sənin
söylədiklərinə rus yazıçısı A.İ.Kuprinin“Çuxur” (“Яma”) povestindən tanış idim,
lakin öz şəhərimizdə də belə əhvalatların geniş mövcudluğundan hali deyildim. Ancaq
mən də eşitmişdim ki, bizim qızlar müəyyən pul məbləği müqabilndə ərəb turistlərinə
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bədən əyləncəsi göstərməklə onların qızmış şəhvətlərini söndürməklə məşğul olurlar.
Sən iki böyük səhvini etiraf etdin, bu səhvlər isə səni uçuruma apardı. Bu hadisələr
baş verəndə sən özünü şirin mayenin axdığı şüşə qaba dimdiyi ilə yapışan kəmağıl
kolibri kimi aparmısan.”Kəpənək effekti” deyilən bir məfhum vardır, elə düşünmə ki,
təkcə sizin peşəyə aiddir, yox, daha gəniş sahəni əhatə edir. Bu vaxt edilən hərəkət
başqa yerdə, güman edilməyən qaydada öz nəticəsini göstərir. Sonrakı nəticələri heş
ağlına da gətirməmişdin, yalnız fəlakətlə üzləşdikdə hər şey sənə agah oldu.
Ruhiyyə etiraz etməyə söz tapmırdı, günahlarını gizlətsə də xeyri olmayacaqdı,
onlardan qaçmaq mümkün deyildi. Başını aşağı salıb, azacıq eşidilən qaydada dedi:
– Sizinlə tanışlıqda da özümü pis apardım, peşə davranışıma xas olan qaydada
hərəkət etdim, axı bizim iş, adamları tanımağımızı da kütləşdirmişdir, qarşımıza çıxan
digər cinsdən olan hər bir adama erkək kimi, potensial müştəri kimi baxırıq. Axı
ticarətçi də malını satmaq üçün hər cür dona girir, xüsusən də bu, keyfiyyətsiz mal
olanda. Ona görə də mənim üzrxahlığımı qəbul edin, bundan sonra mən ehtiyatlı
olmalıyam, hamıya eyni gözlə baxmamalıyam. Ancaq gözlərimizi qınamaq da
ədalətsizlik olardı, onlar daim axtarışda olduğundan çəp baxanlara çevrilmişdir. Çəp
gözdən isə dəqiqlik ummaq ağılsızlıqdır.
Sonra Yusif müəllimə dedi ki, nişanlım adlandırdığım mənə ağır zərbə vursa
da, özü də ağ günə çıxmadı, evləndi, uşağı oldu, bir az bundan əvvəl eşitdim ki,
Nabranda dənizdə batıb ölmüşdür. Bir dostuna iri məbləğdə borcu var imiş, bir qrup
oğlanla həmin adam onu plyajda çimməyə aparıbmış, sahildən guya usağa üzəndə bu
hadisə baş vermişdir.
Ruhiyyə peşələrinə məxsus problemlərin üzərinə qayıdaraq, dedi ki, digər
çətinliklərlə də üzləşməli oluruq. Təcrübəsiz, əxlaqsızlıq yoluna düşmüş yeniyetmə
qızlar, xüsusən onlardan gözəgəlimliləri bir qədər sonra sutenyorların diqqətini cəlb
edir və onlar, bu iyrənc adamın hörümçək toruna düşməkdən yayına bilmirlər. Axı
suda batana nəinki balıqlar, hətta suiti də qənim kəsilir. Mən də belə bir əclafın
tabeliyinə düşdüm, mənə özünün samurayı deyirdi, çünki samuray daim ağasının
qulluğunda olmalı, hər tapşırığına itaət etməlidir. Lazım gəlsə, onun yolunda könüllü
qaydada seppuku icra etməklə ölümə də getməlidir. Satqınlıq, onun barəsində kiməsə
məlumat vermək Siciliya mafiyasında olduğu kimi ölümlə cəzalandırıla bilərdi. O,
özü mənə başa salmışdı ki, həyatım yalnız ondan asılıdır, onun başına bir iş gəlsə,
mən tam hüquqsuz, ağası olmayan bir adama, yaponlar belə samuraya ronin deyirlər,
çevriləcəyəm. Peşəmizin eybəcər cəhətlərinə həm də sutenyordan qorxu da əlavə
olunmuşdu. Azacıq itaətsizlik əmək haqqının kəsilməsinə, döyülməyə və daha ağır
cəzalara səbəb ola bilərdi. Yanan evdə alova bürünmüş adamı, uçan divarlar da bir
tərəfdən əzir.
Ruhiyyə göz yaşlarını saxlaya bilməyib dedi:
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– Sutenyor bizi vəhşicəsinə istismar edirdi, müştəridən aldığımız bütün məbləği
ona verir, əvəzində bizə qəpik-quruş qaytarırdı. Kiçik bir narazılığımızı hiss edəndə
sifətini dəyişirdi, özünü məşhur təmsildəki it damına düşən canavar kimi aparırdı,
bizim namimizə hətta hər kəslə vuruşmaq barədə “qurd andı” içməyə hazır olduğunu
bildiridi. Qorxurdu ki, onun bizi əsarətdə saxladığını hansısa yüksək vəzifəli bir
müştəriyə çatdıra bilərik. O, bizi samuray itaətinə öyrətdiyinə görə, onu da mən
Yaponiyadakı geyşa evinin olduqca xəsis sahibəsinə bənzədirdim. Sahibə evinə
yığdığı adamlara – nisbətən az dərəcədə maykolara, dözülməz qaydada isə geyşa
şagirdliyinə yenicə qəbul olanlara qəddarlıqla yanaşırdı. Geyşalar isə nisbi də olsa
müstəqil idilər. Çünki geyşalara vurulanlar, onların patronları meydana gəlirdi, onlar
bahalı kimono geyinir, bahalı maşında gəzir, məşuqlarının hesabına firavan həyat
sürürdülər, ev sahibəsi də bu cəhəti nəzərə alaraq onlardan çəkinirdi.
Geyşa şagirdləri isə bu peşəyə yiyələnmək üçün təhsil və tərbiyə aldıqları
müddətdə, əslində, qul həyatının “firavanlığı” ilə tanış olurdular. Onlar, demək olar
ki, yarıac həyat sürürdülər, yeganə təskinliklərini arzularında, geyşa olmaq ümidində
tapırdılar. Bir neçə ildən sonra onlar təhsildə uğur qazandıqda, geyşaya namizədlik
fazasına – mayko kastasına keçirdilər. Maykolar həyat tərzinə görə yeniyetmə
şagirddən yaxşı mənada, geyşadan isə pis mənada fərqlənirdilər, çünki əvvəlki miskin
həyatla vidalaşalar da, hələ tam firavan həyata qədəm qoya bilməmişdilər.
Ruhiyə əlavə etdi ki, sutenyor bizi heç mayko silkinə də keçirmək istəmirdi,
yalnız kiməsə varlı müştəri tərəfindən bir neçə dəfə seçilmək kimi uğurlu şans
meydana gəldikdə, həmin qızla insan kimi rəftar etməyə başlayırdı, qorxurdu ki,
həmin vəzifə sahibinə şikayət çatdırıla bilər.
Ruhiyyə söhbətini qurtaranda, dərindən ah çəkdi, özü də hiss etmədən göz
yaşları yanaqlarına axıb, onların parlaqlığını azacıq soldurmuşdu. Yusif müəllim hiss
etdi ki, bu bədbəxt qız cavan olsa da, qoca adamların həyatına uyğun gələn dəhşətli
anlardan keçmişdir. Onun tutduğu yola heç cür haqq qazandıra bilməzdi, lakin
insanlıq nöqteyi-nəzərindən onu qınamaq, məhkum etmək də düzgün deyildi. Əgər
buğdanı dəyirman daşları əzib, una çevirirsə, bunda yazıq dəni günahkar saymaq
olarmı, axı o öz istəyi ilə bu daşların arasına düşməmişdir. Şərait də Ruhiyyənin
təbiətini amansızcasına əzmişdi, tam sağlam bir gənc qızı “şikəst qoca qadına”
çevirmişdi. Yüsif müəllimin bu qıza yazığı gəldi, bu xüsusiyyət isə yalnız alicənab
insanlara xasdır. Hətta nifrət etdikləri adamları, düşmənlərini də, bədbəxtlikləri onlara
bəslədikləri nifrətdən böyük olanda, nəinki onları bağışlayırlar, hətta öz kömək əlini
uzatmağa da tələsirlər.
Ona görə də bu bədbəxt qızı başa düşdüyünü etiraf etdi. Əlavə etdi ki, heç bir
çıxış yolu olmayanda, əlacsızlıqdan adam ağlasığmayan tədbirlərə də əl atır. Tarix
bizə bu barədə sənin seçiminə heç cür bənzəməyən nümunələr də verir. Bakirə qız
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zindanda acından ölən atasını, özü barədəki ölüm cəzası təhlükəsinə da məhəl
qoymadan fədakarlığı hesabına onun üstünü kəsmiş ölümdən xilas edir. Mən böyük
flamand rəssamı Paul Rubensin Ermitajda nümayiş etdirilən tablosuna əsaslanıram,
əsər “Pomalı qızın ata sevgisi” adlanır. Tabloda arıq, ordları batmış qoca kişinin
cavan qızın dolğun döşünü əmdiyi təsvir olunur. Qədim romalı patritsi Kimon
rəqibləri tərəfindən zindana salınıb, ac saxlanırdı. Qızı Peroya onula görüşməyə icazə
verilsə də, dustağa hansısa qida vermək qadağan idi. Qız növbəti dəfə məhbəsə
gələndə atasının acından ölüm ayağında olduğunu gördü, başqa əlac tapmadığından
bakirə döşünü çıxarıb atasının ağzına tutdu. Kişi döşü sormağa başladı və onun südü
hesabına özünə gəldi. Möcüzə baş vermişdi, bakirə qızın döşlərində süd əmələ
gəlmişdi. Roma qanunlarına görə insestə, qanqarışdırıcı əlaqəyə görə qız da, atası da
edam oluna bilərdi. Lakin əlacsız qalan qız atasını ölümdən xilas etmək naminə məhz
bu ölümcül fədakarlığa əl atmalı olmuşdu. Sonralar mən bu hadisəni həm də lord
Bayronun “Çayld- Harold” poemasında oxudum. Qızın ataya sevgi timsalında baş
verən qeyri-adi fədakarlıq hekayəti min illər keçsə də yaşayır, insanlara nümunə kimi
təqdim olunur. Ruhiyyəyə müraciət edərək dedi ki, sən də anana və bacına görə
fədakarlıq göstərmisən, lakin seçdiyin vasitə onu bütünlüklə gözdən salmışdır.
Yusif müəllim Ruhiyyəyə müraciət edərək dedi ki, yəqin ki, sərt suallarıma
görə məndən inciməyəcəksən. Dərdinə yandığıma görə belə danışmağa məcbur
oluram. Sonra o, İsveç və Danimarka arasındakı müharibədən bir epizodu danışdı.
İsveç əsgəri qaranlıqda bir yaralı əsgərin zarıdığını, içmək üçün ona su verilməsi
yalvarışını eşitdikdə, ona dedi ki, iki qumquma pivəm vardır, ikisini də sənə verəcəm
ki, içəsən, susuzluğun yatsın. Əyilib qumqumanı ona vermək istəyəndə, danimarkalı
yaralı bunun düşmən əsgəri olduğunu görüb, süngü ilə onun qılçasını yaraladı. İsveçli
hirslə dedi ki, səni cəzalandırmalıyam, pivənin yalnız bir qumqumasını sənə
verəcəyəm, ikincisini isə özüm içəcəyəm. Göründüyü kimi, yaxşı adamın yaralı
düşmənə də yazığı gəlməyə başlayır, ona kömək əlini uzatmağa çalışır.
Bu misal Yusif müəllim haqqında Ruhiyyənin gəldiyi fikri, düşüncələri daha da
möhkəmləndirdi.
Sonra Yusif müəllim mentor qaydasındakı öz uzun monoloquna başladı:
– Ruhiyyə, sən ehtiyac girdabında boğulmağından şikayətlənirsən, daha ağır
bədbəxtliyinin də səbəbini onda görürsən və səni dinləyən də arqumentlərinin
qarşısında geri çəkilməyə başlayır, sənə az qala haqq qazandırmaq qərarına gəlir.
Lakin mən saxta hesab etdiyim belə mərhəmət hissindən uzağam, axı ağır cinayəti
hətta baş verdiyi şəraitin ağırlığı da yuya bilmir. Niyə sən ağlının yoxsulluğundan da
şikayətlənmirsən? Sən heç də yoxsulluğu bəhanə gətirib, düşdüyün yola haqq
qazandıra bilməzsən. Cinayət iqlimdən və yerdən asılı deyildir, onu törədənlər var.
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Böyük filosof Mark Avrelinin bir kəlamını misal gətirəcəyəm: “Ağrı özünün
yaratdığı hiss barədə canlı təsəvvürdür, iradəni işə sal ki, bu təsəvvürü dəyişəsən, onu
rədd et, şikayət etməyini kəs və onda ağrı da yoxa çıxacaqdır”. Müdrik adam
başqalarından onunla fərqlənir ki, o, əzaba nifrət edir. Hər şeylə razılaşır və heç nəyə
təəccüblənmir.
Amerikan yazıçısı O`Henrinin məşhur hekayəsində, qonşuda kirayədə birgə
yaşadığı qız payız vaxtı rəfiqəsinə demişdi ki, ağacın son yarpağı töküləndə o,
öləcəkdir. Ağac saralmış yarpaqlarını tökürdü, nəhayət, bircə yarpaq qaldı. Qonşusu
qoca rəssam qızın həmin qorxusundan hali idi və şaxtalı, küləkli gecədə yarpağı
budağa yapışdırdı. Yarpaq, günlər keçsə də, düşmək bilmirdi, qız ölümün ondan yan
keçdiyini görüb, sağalmağa başladı. Başqasını xilas edən qoca rəssam isə elə həmin
soyuq gecədə xəstələnib ölmüşdü. Sən də aclığın qorxusunu özünə təlqin etdiyinə
görə özünü fəlakət girdabına atmısan. Lakin sənin xilaskarın olmamışdır. Başqa, daha
ləyaqətli yol da tapa bilərdin, sənə ağır əzablar verən, lakin ləyaqətini qoruyan bir
yolu. Həyatdakı sarsıntı, ruhi xəstəxanada çarpayı döşəməyə bərkidilən kimi, sənin
ömrünə pərçim olduqda, ondan qurtulmaq üçün böyük iradə və cəsarət lazımdır.
Diogen çəlləkdə yaşayırdı, lakin Yer üzünün bütün çarlarından xoşbəxt idi.
ABŞ-ın “polad kralı” adlanan Endryu Karnegi əmək fəaliyyətinə başlayanda saatda
iki sent pula işləyirdi, XX əsrin birinci onilliyndə istirahətə yollananda xeyriyyəçiliyə
365 milyon dollar pul verdi. Çətinliyə, ağır zəhmətə dözmək lazımdır. Sənə qulaq
asanda, adamda belə ağılsız fikir yaranır ki, yoxsulluq təkcə sənə qənim kəsilmişdir,
bəs sən küçələrdəki dilənçiləri, ağır zəhmətə qatlaşan uşaqları görmürsənmi? Axı
yoxsulluq daim mövcud olmuşdur, təkcə bu gün meydana gəlməmişdir.
Sən ağır zəhmətə də sinə gərib, vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilərdin, lakin
özünə güzəştli qaydada yanaşmaq yolunu seçmisən. Zəhmət nə qədər ağır olsa da,
ləyaqətə xətər toxundurmur, əksinə, onu qoruyub saxlamağa xidmət edir. Zəhmət ən
böyük adamlara da əlavə şərəf gətirir, onları daha böyük şöhrətlə mükafatlandırır.
Qədim Roma tarixindəki Tsintsinnatı yada salmaq kifayətdir. Bu patritsi Vatikan
təpəsindəki 1 hektarlıq (4 yugerlik) sahəsini əkib-becərməklə məşğul olurdu. Roma
təhlükədə olanda, düşmənin hücumuna məruz qalanda onu 6 aylığa böyük
səlahiyyətlərə sahib olan müvəqqəti diktator seçirdilər. Düşmən üzərində qələbə
çaldıqdan sonra o, yenə qayıdıb öz əkinçi işi ilə məşğul olurdu, sadə həyat tərzini hər
şeydən üstün bilirdi. Ondan səkkiz əsr sonra Roma imperatoru olmuş Diolektian taxttacı tərk edib, torpaqda işləməklə məşğul olurdu. O, iri ölçülü baş kələmi becərdiyini
imperatorluqdan üstün hesab edirdi. Ona görə də zəhmətə girişməkdən qorxmaq,
yayınmaq ağılsızlıq idi və daha ağır mövcudluğa yol açırdı.
Sən isə ağır səhvə yol vermisən və o səhvi düzəltmək üçün də əlavə iradə və
cəsarət tələb olunur. Çünki fahişəlik ağılı və ruhu da sıradan çıxarır, insanı şeytana
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yaxınlaşdırır. Adətən, əxlaqsızlıq yoluna düşənlər çox sayda ucuz, primitiv səbəblər
axtarıb tapırlar. Bu, əslində, onlara hakim kəsilən səfehliyin nəticəsidir, səfehliyə
qarşı isə bəlkə, Allahın özü də gücsüzdür. Hər bir əziyyətə qatlaşmaq isə, Messalina
şöhrətinə sahib olmaqdan daha yaxşıdır. Lakin sən elə etməlisən ki, həyatda hansısa
bir izin qalsın, həm də o, müsbət çalarda olsun. İlk səhvin həyatının gələcəyi üçün
ağır zərbədir, onu qırıb dağıtmağa girişməlisən. Bunu heç də ah çəkməklə, göz yaşı
tökməklə məhv edə bilməzsən. Öz səhvindən nəticə çıxarmalısan, nə qədər gec deyil,
düz yola qayıtmalısan. Aleksandr Dyuma-atanın ən məşhur romanı olan “Qraf MonteKristo” bu sözlərlə bitir: “Gözləmək və ümid etmək”. Mən də sənə belə məsləhət və
nəsihət verməyi özümə borc bilirəm. Bir daha keçmişə boylanma, sabaha, gələcəyə
bax, onda həyat çayın başqa məhvərə düşəcəkdir, qumluqda batıb yoxa
çıxmayacaqdır.
Sözlərimin sərtliyindən incimə. Ağır xəstəliyi müalicə etmək üçün daha təsirli
dərmanlar tələb olunur. Həkim xəstənin başını sığallayıb ona təsəlli verməməlidir,
onu müalicə etməli, bəladan qurtarmalıdır. Mən həqiqəti gizlətmək deyil,
çılpaqlaşdırmağa çalışıram ki, onun dəhşətini dərk edə biləsən. Necə ki, həkimlər
bədəndəki fəsadı tapmaq üçün xəstəni soyunmağa məcbur edirlər. Mən də səni ruhən
soyundururam ki, əxlaqında irinləyən şişləri tapım. Öz keçmişini qamçılayır,
lənətləyirsən, bu, əlbəttə, yaxşı haldır, deməli, görünür ağır xatirə oyadan illərlə
vidalaşmaq istəyirsən, lakin yolunu bilmirsən. Cinayətkarın hətta düşüncəyə dalması
da, onun artıq vicdan əzabı çəkməsindən xəbər verir.
Sən ailənin aclıqla üzləşəcəyindən qorxurdun, həmin düşmən qalanı hələ
mühasirəyə almamışdan sən öz öyündüyün bastonunu qurban verdin, itirdin. Ehtiyac
və dilənçilik sinonim olsa da, onların arasında uçurum vardır. Ehtiyacdan sən
qorxmamalıydın, o heç vaxt sənə yad olmamış, daim səni öz kölgən kimi müşayiət
etmişdi. Bundan sonra sən ondan olan qorxunu bütünlüklə atmalısan, yeni həyat və
gələcək naminə hər cür əzaba dözməlisən. İkinci bir çıxış yolu yoxdur.
Bataqlığı tərk etməyi mən səndən xahiş etmirəm, xahişi unuda, ona məhəl
qoymaya da bilərsən, mən bunu səndən tələb edirəm. Düşdüyün vəziyyətə görə mən
bu məsələyə müdaxilə edirəmsə, bu vaxt yalnız vicdanımın diqtəsi, hökmü ilə hərəkət
edirəm. Fransa kralı Lui Filipp Paris məhkəməsinin başçısına bir xidmət göstərilməsi
barədə müraciət etdi. Hakim cavab verdi: “ Əlahəzrət, təəssüf ki, məhkəmə xidmət
göstərmir. Məhnəmə hökm çıxarır.” Məndən incimə, mən də öz hökmümü dilə
gətirirəm.
Dərdini mənimlə bölüşməyindən, heç nəyi ört-basdır etməməyindən razı
qaldım. Hər bir böyük dərd onun daşıyıcısına hörmətlə yanaşmağı tələb edir. Axı
bəzən adamın üzərinə düzəlməsi heç cür mümkün olmayan bədbəxtlik düşür. Yaxşı ki
sən onların sırasına daxil deyilsən. Gərək əvvəlcədən anlayaydın ki, gözəllik və əzab
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bir-birindən ayrılmazdır. Gözəllik qadınları əlavə dərdə də mübtəla edir, bəzən isə
xoşbəxtliyə yol açır. Elə faciələr vardır ki, adamlar onu hiss vasitəsilə dərk edir, lakin
onunla ağılın köməyi ilə davranmağı bacarmır. Sən Nessin qanı bulaşmış çuxanı
geyinən Herakl kimi ondan dəhşətli əzablar çəkirsən. Səndən heç də mifik qəhrəman
kimi özünü tonqala atmaq yox, sadəcə həyat tərzini dəyişmək tələb olunur.
İnsan bütün canlılardan özünü daha çox sevəndir, təbiətcə əsasən eqoistdir. Bu
xüsusiyyət sənə də yad deyildir. Sən öz eqoizmindən yenə də əvvəlki tək qürur və
inciklik kimi cəhətləri yox, özünü xilas etmək yolunu seçməlisən. Son illərdə səni kor
etməyə qadir olan sarığı gözlərindən qoparıb atmalısan. Dediklərimi bacarsan,
həyatında yeni səhifə acacaqsan, artıq xoşbəxtlik qapısını döyməkdən də
çəkinməyəcəksən.
Mən heç də münəccimlik etmək istəmirəm, çünki səhvə yol versəm, sən bütün
bədbəxtliklərinin günahını məndə görəcəksən. Mən səni də çox qınamaqda, bəlkə də,
düzgün iş görmürəm. Sənin həyatında baş verənlər tale küləkləridir ki, biz onu daha
az gözləyəndə əsir, bu küləkləri inkar etmək olmaz, çünki onlar gələcəyimizi
cızmaqla bizim üstümüzə gəlir. Ona görə də onlara məhəl qoymamaq da mümkün
deyildir.
Sən pis yola düşməyində nişanlı adlandırdığın oğlanı və ağır maddi şəraitini
günahlandırırsan. Lakin unutma ki, insan öz taleyinin yaradıcısıdır. Bizim
uğurlarımızı da heç kəs deyil, özümüz meydana gətiririk. Sənin bəxtindən, daha
doğrusu, bədbəxtliyindən daim uğursuzluqlarla üzləşmisən, çünki özün onlara yol
açmısan.
Sən öz könlündə dəyişikliyə nail olmalısan. Çünki yalnız könül sənin taleyinin
coğrafiyasını bilir, sənin gələcəyinin yeganə xəritəsidir. Buna birbaşa inanmasan da,
səyahətində o səni xeyirxahlıqla addımlamağa öyrədəcəkdir. Ona görə də gələcəyə
təkcə ümidlə deyil, böyük inamla baxmalısan. Sən qarşıdakı daha ağır çətinliklərdən
qorxursan, ona görə də birinci növbədə bu qorxunu məhv etməlisən. Keçmişi
birdəfəlik yaddan çıxarmalısan. İngilislərin yaxşı bir zərb-məsəli var. “As a dog
returns to his vomit, so a fool repeates his folly”. – “İt öz qusmağının yanına qayıdan
kimi, axmaq da öz səfehliyini təkrar edir”. Sənin səfehliyə qayıtmaq limitin
tükənmişdir. İt qusduğunu bir də yeyir, insan isə əvvəlki səfehliyini təkrar
etməməlidir, özünü it kimi aparmamalıdır, murdar qidadan qaçmalıdır..
Keçmişlə vidalaşma sənə çox şeylər vəd edəcəkdir, sən ərə gedə, ailə qura
bilərsən, hətta firavan həyata qovuşmaq şansın yarana bilər. Xoşbəxtliyin böyük bir
xüsusiyyəti də ağrılı keçmişin üzərindən qalın xətt çəkməsidir. Yeni həyata
başlayanda artıq hamı sənə başqa gözlə baxacaqdır. Yenidən sahib olduğun ləyaqət
bütünlüklə qəbul olunacaqdır, yeni həyat köhnə səhnələrin bütün dekorasiyalarını
sındırıb yoxa çıxardacaq, sən özün isə tam başqa qiyafədə görünəcəksən.
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Yaxşı götür-qoy etsən görərsən ki, indiyədək heç kəs sənin özünün, əslində
necə olduğunu sənə izah etməmişdir. Sən isə öz gözəlliyinə vurulduğuna görə bu
zəmidən daha bol məhsul götürmək kimi ağılsız bir fikrə düşmüşdün. Səndə özünə
vurğunluğu qızışdıranlar da olmuşdu. Ona görə də gözlədiyinin əksinə, dərin bir
çuxura düşdün. Məqsədin aldadıcı idi, ona görə də səhv bir yolu seçməli oldun. Səni
əclaflar əhatə etdikdə, artıq çıxış yolun yox idi. Böyük ümidlərlə yaşasan da,
kasıblıqdan, ehtiyacdan da qurtula bilmədin. İndi sənə bu Tantal əzablarından xilas
olmaq üçün cəsarət və səbir lazımdır. Sən düşdüyün girbabdan uzaqlaşsan,
xoşbəxtliyə də çata bilərsən, qarşına daha uğurlu püşk çıxa bilər. Bəlkə də, mən bu
sözləri təkrar-təkrar deyirəm, buna məni sənin vəziyyətin vadar edir.
Sözlərimə qüvvət vermək üçün Buddanın kəlamını misal gətirəcəyəm:
“Döyüşdə minlərlə adama qalib gəlmək olar. Lakin ən böyük qələbə öz üzərində
qazandığın qələbə olacaqdır”. Sən bütün iradəni bu qələbəyə həsr etməlisən. Qızıl
odda sınanan kimi, insan da özü barədə çətin qərarı verəndə və icra edəndə sınanır.
Səni də sərt məzəmmət etmək düzgün deyildir, sən təcrübəsiz idin, həyata ayıq
gözlə baxmırdın. Yadıma bir Çin pritçası düşür, bizim eradan əvvəl IV əsrə aiddir.
Quyunun dibində oturan qurbağa yuxarıdakı kvadrat deşikdən göyə baxırdı. Elə
bilirdi ki, bütün səmanı müşahidə edir. Sən də dünyaya özünün kiçik pəncərəndən
baxırdın, onun mürəkkəbliyindən hali deyildin. Sən butulkadakı pərvanə kimiydin,
oradan çıxa bilmirdin, bəlkə, buna heç cəhd də etməmişdin.
Kasıblıq, ehtiyac da əxlaqsızlıq cığırına aparmamalıdır, bu cığır sonra geniş və
sonu görünməyən yola çevrilir. Çox sayda qızlar, təəssüf ki, normal yaşamaq naminə
bu iyrənc yolu seçməli olurlar. Mən isə düşünürəm ki, əksinə olmalıdır, ehtiyac zülmü
qızlarda möhkəm xarakter formalaşdırmalıdır. İndiki vəziyyətdə sən heç kəsə lazım
deyilsən, çoxları səni tanımaq da istəmir. Çünki üstünə ağır ləkələr çökmüşdür, bu,
bulaşmış paltar deyildir ki, kimyəvi vasitələrin köməyi ilə onu təmizləyəsən. Hökmən
yeni həyata başlamalısan, nə qədər ağır olsa da, səni məhvə aparan yoldan
dönməlisən. Azacıq səbir etmək lazımdır, səni yeni sifətdə tanıyanlar hökmən sənə
hörmətlə yanaşmağa başlayacaqlar. Səni həqiqi məhəbbətlə sevən bir adam da
tapılacaqdır, ailə qurmağa müvəffəq olacaqsan. Bu yeni yol sənə səadət məbədini
nişan verəcəkdir.
Mən təəssüflə bir daha qeyd etməyə məcburam ki, çox vaxt sənin gözəlliyinə,
sənlə yaxınlığa bir stəkan su içmək tərzində yanaşanlar olmuşdur. Onlar sənin
ləyaqətini palçığa bulaşdırıb, tapdalamışlar. Yaxşı yolda isə sənin həqiqi qiymətini
verənlərlə rastlaşacaqsan. Həlim, həm də yalandan, aldatmadan kənar olan xarakterin
də bu məqsədə çatmaqda sənə yaxşı xidmət göstərəcəkdir. Dediklərim sənə möcüzə
kimi, Yer üzərindəki Gülüstani-İrəm kimi görünə bilər, lakin mən real perspektivi
təsvir etməyə çalışıram. Köhnə ilə vidalaş, həyatın xarabalığa açılan qapısına deyil,
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xoşbəxtlik sarayının giriş qapısına yaxınlaş. Mən demirəm ki, dəyişiklik bir andaca
baş verəcəkdir, lakin sən ümid bəslədiyin xoş məqsədə hökmən çatacaqsan. Ona
çatdıqda isə hamı sənə başqa gözlə baxacaqdır, keçmişin bütünlüklə unudulacaq,
yaddan çıxacaqdır, dənizə atılan daşa bənzəyəcəkdir, heç kəs bir də onu çıxarmağa
cəhd etməyəcəkdir. Heç kəs abad, gözəl binanın hansısa çuxur, ya xarabalıq üzərində
tikildiyini yada salmır. Insan əli ilə yaranan gözəl mənzərə əvvəlki səhra görünüşünü
də unutdura bilir. Yeni mühit səni xoşbəxtlik qanadlarına qaldıracaq, sənə heç vaxt
rastlaşmadığın bir münasibət bəslənəcəkdir. Sənə hamı qulaqlarının öyrənmədiyi
“Ruhiyyə xanım” deyə müraciət edəcəkdir.
Başlanğıcdakı qara, ağır zəhmət tələb edən işdən iyrənmə, ona giriş, yalnız
gələcəyini nəzərə al, onun naminə cəhənnəm əzabına da dözməlisən. Həmin qərarının
köməyi ilə gələcəkdə sən tam başqa bir adama çevriləcəksən, keçmişindən yanmış
vərəqə kimi əsər-əlamət qalmayacaqdır. Tale gəmin gözləmədiyin, sənə tanış olmayan
yeni, daha geniş limanda lövbər salacaqdır, təsəvvvür et ki, uduş nə qədər böyük
olacaqdır. Bu günün gəlməsi, baş tutması naminə çox şeyi qurban vermək olar, ac da
qalmaq, ağır fiziki işin əzablarına da dözmək olar. Sən gələcəyin bəhrəli zəmisinə
sahib olmaq üçün, onun cücərtilərini alın tərinlə suvarmalısan.
Mən bilirəm ki, qazanc mənbəyini itirdiyinə görə ilk günlərdə daha böyük
ehtiyac ağrısını hiss edəcəksən. Bəlkə də, ac qalacaqsan, hələ ananı və kiçik bacını
demirəm. Ona görə də götür bu 100 manatı. Sənə azacıq da olsa köməyi dəyə bilər.
Bu, yara sağaldan məbləğ olmasa da, dərdi bir qədər azalda bilər.
Yəqin ki, Viktor Hüqonun“Səfillər” romanından sənin az-çox xəbərin vardır.
Mən özümü və səni onun təsvir etdiyi müqəddəs insanlara bənzətmirəm, lakin kiçik
də olsa, bir paralel görürəm. Bacısı uşaqlarının ac qalması ucbatından dükandan çörək
oğurladığına görə uzun müddət ağır katorqa cəzasına məhkum edilən və onu çəkən
Jan Valjan xilas olduqdan sonra bir kiçik şəhərdə gecələməyə yer axtarırdı. Heç kəs
bu katorqaçını qəbul etmək istəmirdi. Axırda ona yepiskop Benvenyunun evini nişan
verdilər və o, keşişin qapısını döydü. Meriel Benvenyu onu otağa dəvət etdi, özünə
qulluq edən bacısına dedi ki, süfrə aç, gümüş çəngəl-bıçaqları düz, biz qonağımızla
birgə şam edəcəyik. Bacısı deyilənlərə əməl etdi, bu vaxt yepiskop dedi ki, gümüş
şamdanları da gətir yandır. Jan Valjan ömründə belə ehtiram, insanlıq təzahürü
görməmişdi, iştahla xörəyi yedi və sonra təmiz yorğan-döşəkli çarpayıda yatdı.
Səhər tezdən yepiskop bağında işləyirdi, bu vaxt iki ajan qolundan tutduqları
Jan Valjanı onun yanına gətirdilər və göstərdilər ki, o, evinizdən çəngəl-bıçağı
oğurlayıb, siz oyanandan qabaq qaçmışdır. Benvenyu onlara heç nə demədi, üzünü
Jan Valjana tutub dedi:
– Mən şamdanları da sənə bağışlamışdım, niyə onları götürməmisən?
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Sonra bacısını çağırıb dedi ki, şamdanları gətirsin və onları da köhnə
katorqaçıya verdi. Ajanlar bu səhnəni gördükdən sonra Jan Valjanı buraxıb getdilər.
Bu bədbəxt insan çaş-baş qalmışdı, heç nə başa düşmürdü. Keşiş Meriel ona
dedi:
– Mən bunlarla sənin ruhunu satın aldım və ümid edirəm ki, ömründə heç vaxt
bir daha oğurluq etməyəcəksən.
Jan Valjan şəhəri tərk etdi, sonra o, başqa bir şəhərdə qara şüşə zavodu açdı,
həmin şəhərin meri seçildi. Ömrü boyu özünü təhlükələrə ataraq, yepiskopun
nümunəsi əsasında adamlara, bədbəxtlərə, hətta özünə düşmən olanlara kömək əlini
uzatdı, bəzilərini ölümdən xilas etdi.
Mən Benvenyu deyiləm, gümüş çəngəl-bıçağım, şamdanlarım da yoxdur ki,
onları sənə verim. Bu kiçik məbləğdəki əskinasla mən də sənin ruhunu satın alıram ki,
heç vaxt bir daha fahişəlik etməyəsən. Sən də Jan Valjan nümunəsindən istifadə et,
heç olmasa, öz həyatını dəyişməyə çalış. Keçmiş keçib getmişdir, onun haqqında çox
düşünmək lazım deyil, gələcəyə baxmaq lazımdır. Keçmişdə gecələmək kifayətdir,
dan şəfəqi o qaranlığı dağıtmalıdır. Ömür boyu keçmişdə qalmaq olmaz. Deyəsən,
mənim moizəm uzun çəkdi, axı mən güclü inandırmaq qabiliyyətinə də malik
deyiləm, ona görə də sözlər bolluğu yarandı.
Yusif müəllimin nəsihətlərini, acı sözlərini dinlədikcə Ruhiyyə qorxu hissləri
keçirirdi, güman edirdi ki, fərəhsiz həyatının üzərinə bu alicənab insanın mənəvi
tiraniyası da əlavə olunacaqdır. Tiraniyadan isə heç kəs xeyir gözləmir.
Ruhiyyə Yusif müəllimin uzun nitqini başını döyəcləyən leysan yağış kimi
qiymətləndirirdi. Sözlərinin çoxu qılınc zərbəsini andırırdı. İndiyədək heç kəs onunla
belə söhbət aparmamışdı. Bu alicənab kişi fəsadı müalicə etmək naminə hansısa daxili
orqanın bir hissəsini kəsib atan qəddar, ancaq xeyirxah cərraha bənzəyirdi. O, bu qızın
təkcə keçmişini dərin budamaya məruz qoymurdu, onun cərrah bıçağının heç
toxunmadığı orqanlarda da - beynində də, ürəyində də xeyli dəyişikliyin meydana
gəlməsinə səbəb olmuşdu. Trepanasiya aparmadan əxlaqını idarə edən vəzini xərçəng
şişi kimi qaşıyıb atmaqla, onu ağır bəladan xilas etmişdi. İndi bu qız təkcə həyat
ukladını deyil, bütün xarakterini, adəti davranışını, keçmiş düşüncə tərzini tam
dəyişməli idi. Bircə onunla razılaşmırdı ki, deyəsən, Yusif müəllim hər şeydə onu
günahkar bilir, sosial mühitin günahkar olduğunu bütünlüklə yaddan çıxarır. Anladı
ki, axı söhbət ümumi problemdən deyil, onun şəxsi taleyindən gedir. Ancaq bu
alicənab insanın məntiqinə qarşı çıxmaq da mümkün deyildi. Doğma atası da sağ
olsaydı və ona buna bənzər sözləri desəydi, yəqin ki, bu qız bir o qədər təsirlənməzdi.
Bu qeyri – adi insanın şəxsiyyətində olduğu kimi, hər sözündə də maqnitə xas olan bir
cazibə qüvvəsi var idi.
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Ruhiyyə özlüyündə belə bir qənaətə gəldi ki, heç kəsi belə dinləməzdi,
başqasının bu qədər acı sözlərini qəbul etməzdi. Lakin Yusif müəllimi eşitdikcə o,
təşviş hissləri keçirirdi, sözlər onu öz sərt təsiri altına alırdı. Bu ziyalı insanın
danışdıqlarına qulaq asdıqca, onun ürəyi, hiddətlənmiş, qəzəblənmiş adamda
olduğundan daha bərk döyünürdü, az qala döş qəfəsindən çıxmaq istəyirdi. Ruhiyyə
heç kəsə bənzəməyən qaydada ondan xəcalət çəkirdi, ona görə də onun yanından nə
qədər mümkünsə tez qaçıb qurtarmağa çalışırdı. Ona vəd vermək isə daha çətin idi.
Onun məzəmmətlərindən sonra ancaq belə bir əzici fikrə düşürdü ki, indiyədək həyat
sürdüyü kimi yaşamağa dəyərmi?! Onun sözləri bu fağır qızı ilan kimi sancırdı, bu
sancmanı o, daha çox ürəyi və ya könlü ilə hiss edirdi və qərara gəlirdi ki, hökmən
onun göstərişlərinə əməl etmək, məsləhətinə uyğun qaydada hərəkət etmək lazımdır.
O, belə bir uçan qayanın altında qalmağa dözə biləcəkdimi? Bənzər sualların sayıhesabı yox idi. Yusif müəllim öz acı sözləri ilə həyatın dibinə düşmüş bu qızı
ağlamağa məcbur edirdi, lakin elə bil ki, bu adamın başlıca vəzifəsi bütün insanların
göz yaşlarını qurutmaq idi. Ruhiyyə düşünürdü ki, ağır sözlər, ittihamlar işlətməklə
onun göz yaşı axıtmasına müvəffəq olursa, çalışır ki, bu bədbəxt qız bir daha
ağlamasın, elə xoşbəxtliyə qovuşsun ki, bu vaxt onun gözündən heç vaxt kədər yaşı
gəlməsin, sifətinə isə bir səhra quraqlığı hakim kəsilsin.
Qız bu adamın insanpərvərliyinə məəttəl və heyran qalmışdı. Həm sərt qaydada
cəzalandıra, həm də mərhəmətini işə salmaqla bağışlaya, bəraət verə bilirdi. Bu bəşər
övladı adamı ittiham etdiyi kimi, onun müdafiəsinə də qalxmağı bacarırdı. Böyük
adamın böyüklüyü kiçik adama münasibətdə daha çox üzə çıxır. Hərtərəfli götür-qoy
etdikdən sonra, Yusif müəllimin verdiyi məsləhətlərə əməl etməyi özünün borcu
saymağa başladı. Axı bu adam ilk ciddi görüşdə onu, könlünün bütün hüceyrələrinə
qədər başa düşmüşdü, onun tapşırıqlarını heç də qulaq ardına vurmaq olmazdı.
Ruhiyyəyə elə gəlirdi ki, bu alicənab insanın nitqi vasitəsilə Allahın göndərdpyi
mələklərin səsini eşidir, yalnız özünü xilas etmək üçün bu fağır qız yeni Janna d’Arka
çevrilmişdir, bu məsləhətlər ona məhz göylərdən gəlir.
O, Ruhiyyəyə öz taleyini necə qurmağı, onda hansı düzəlişlər aparmağı
bildirmişdi. Çox götür-qoy etdikdən sonra qızda ümid yarandı ki, əgər ağır həyata
dözməyi bacarsa, çox şeyə nail ola bilər. Yusif müəllimin təsvir etdiyi perspektiv həm
də qızı canlandırmış, ona heç vaxt malik olmadığı sehrli bir ilham vermişdi. İlk
növbədə tanışlarının ikrah saçan münasibəti ilə vidalaşmaq kimi uğura sahib olacaqdı.
Küçəyə çıxanda adamların onun heysiyyətini əzən istehzalı baxışlarına son
qoyulacaqdı və onun adının üstündən qara ləkələr yoxa çıxacaqdı.Təkcə bunların
naminə hər cür cəhənnəm əzabına dözmək olardı.
Yusif müəllim onun kəskin sözlərindən Ruhiyyənin fikrə daldığını görüb, onu
ruhlandırmaq üçün bir daha dedi:
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– Mənim məsləhətimə əməl etsən, sənin taleyindəki əsaslı dəyişikliyi hökmən
görəcəksən, özü də uzun illərdən fərqli olaraq, həyatın necə gözəl olduğuna öz
təəccübünlə yanaşı, sən bir yəqinlik, qətiyyət tapacaqsan. Özün də dəyişəcək,
yeniləşəcəksən. Baş verən metamorfoza sənin özünə də keçmişini unutduracaqdır.
Ona görə də səni öz taleyinin hakimi olmağa çağırıram. Bu heç də mənim deyil, dahi
Konfutsinin sözüdür.
Yusif müəllim gülümsünərək əlavə etdi:
– Elə güman etmə ki, bizim bəxtimiz həmişə gətirir, biz xoşbəxtlik adlanan
kruiz gəmisində səyahət edirik, nəzəri fizika çətin elmdir. Tətbiqi fizikanın
nailiyyətləri olmasa, nəzəri fizika da nəticəsizliyə qapılmalı olur. Bu yaxınlarda mən
Yaponiyada elmi konfransda məruzə ilə etdiyim çıxış pis qarşılanmadı. Lakin bir
yapon alimi öz iradını bildirdi ki, siz tətbiqi fizikada, onda ixtiralar etməkdə çox
geridə qalırsınız. Əgər elmin hər iki qolu birgə inkişaf etmirsə, ikincinin, yəni nəzəri
fizikanın yaxşı səviyyədə olduğuna da şübhə yaranır. İndi rusların Siolkovski dövrü
deyildir. Kosmosun fəth edilməsində, texnologiyada, rəqəm iqtisadiyyatında fiziklərin
kəşfləri mühüm rol oynayır. Artıq elm münəccimlikdən imtina etməyə başlanmışdır.
ABŞ-ın, Çinin, Cənubi Koreyanın, Yaponiyanın özünün kibernetika sahəsindəki
ixtiraları bəşəriyyətin həqiqi inkişafına əsl şərait yaratmışdır. Postsovet məkanında isə
elmin inkişafı axsayır, heç kasıb texnologiya da ciddi bir irəliləyişə nail olmur. İngilis
professoru da öz kolleqasının iradına qoşuldu. Bizim geriliyimizin tənqidi, mənə
sifətimə vurulan sillə təsiri bağışladı. Sən isə elə bilirsən ki, biz idilliya şəraitində
ömür sürürük. Həqiqəti gizlətmək mümkün deyildir. Yalan deyil, həqiqət daim qalib
gəlir.
Ruhiyyə düşünürdü ki, onun dilindən çıxan ağır ifadələrə baxmayaraq, sonralar
bu ağacın şirin meyvələrini daddıqca, bu bağın bağbanına qarşı minnətdarlıq hissləri
daha da artacaqdır. Qızın ona münasibəti qeyri-adilik dərəcəsinə gəlmişdi. Ruhiyyə
ona, piqmey nəhəngə baxan kimi baxırdı, qızın gözündə o, həqiqətən də, fikir və
alicənablıq nəhəngi idi.
Qız evə qayıdanda özünü ağır yük altında olan kimi hiss edirdi. Onun
məsləhətinə necə əməl edəcəkdir, əməl etməsə, yəqin ki, Allahın qəzəbinə tuş gələ
bilərdi. Bəlkə, o, Allahın iradəsi ilə Ruhiyyəni xilas etmək missiyasını öz üzərinə
götürmüşdür, yoxsa ilk dəfə tanış olduğu qıza niyə belə məsləhətlər verməli idi.
Ruhiyyə daim özünü mühakimə etməkdən qaçmışdı, bu kişi isə ona qurulan
məhkəmədə həm ittihamçı, həm də vəkil rolunda çıxış edir, ona bəraət verməyə də
çalışırdı. O eşitmişdi ki, bəzi adamlar təbiətin səhvidir, onlar mənfur xidmətdən, pis
əməldən başqa heç nəyə qadir deyillər. Yusif müəllim isə onların antipodu idi, o
yalnız yaxşılıq etmək üçün dünyaya gəlmişdir və bu yaxşılığa görə onun kimilər heç
bir təmənna da ummurlar.
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Evdə anası nə qədər sorğu-sual etsə də, ona Yusif müəllimlə görüşü barədə heç
nə demədi. Bir qədər əvvəl bağda görüşdüklərini bilən vaxt, ağılsızcasına belə bir
fikrə düşmüşdü ki, guya bu yaşlı kişi qıza elçi düşmək üçün Ruhiyyə ilə yaxın
tanışlığa razılıq vermişdir. Qızı onu qınamırdı da, axı ac adam yuxusunda bol
süfrədəki xörəklərə qonaq olduğunu görür. Yadına Yusif müəllimin ona ilk günlərin
çətinliklərinə dözmək üçün 100 manat pul verməsi anı düşdü. Ruhiyyə götürmək
istəməyəndə, hirslə demişdi ki, deməli, sən yeni həyata başlamaq istəmirsən, yaxud da
buna hələ hazır deyilsən.
Bircə onu bilirdi ki, Yusif müəllim onu hərtərəfli öyrənmiş və başa düşmüşdü,
halına ürəkdən acıdığını da gizlətməmişdi. O, Ruhiyyənin həyatda keçirdiyi ağır
sınaqları kenquru balasının doğuşdan sonra çəkdiyi çətinliklərlə müqayisə etmişdi.
Görkəmli ingilis təbiətşünası Cerald Darrelin “Kenquru balası” kitabından misal
gətirmişdi. Kibrit qutusu boyda dünyaya gələn bu bala sıx cod tüklərin arası ilə
anasının kisəsinə qalxmalıdır ki, orada məməni əmib, yaşaya bilsin. Az müddətdə süd
əmməsə, o ölə bilər. Bu kiçik, zəif körpə, Everestə dırmaşan alpinistlər adi daş cığırla
getdiyi halda, yumşaq bədəninə batan tüklərin timsalındakı sıx uca ağacların arası ilə
eyni hündürlükdəki zirvəyə qalxmalı olur. O, həyatla ölüm arasında mübarizə aparır
ki, sağ qala bilsin. Müəllifin başqa bir kitabında Pataqoniya pinqvinləri barədə
müşahidələri də maraqlıdır. Yaşlı pinqvin öz balalarını yedizdirtmək və özü də
qidalanmaq üçün yuvalarından dənizə və geriyə, dərədən-təpədən aşmaqla, kolluq
ərazini qət etməklə ağır və uzun yol keçməli olur. Onun öz mədəsində yarıhəzm
olunmuş balıqla balalarını qidalandırması da ağır imtahan xarakteri daşıyır, qusmağını
dimdiyinə gətirir və dimdiyini iki balasının ağzına döşünün lap dərinliyinə qədər
soxur. Bu əməliyyat fasilə ilə iki dəfə təkrar olunur.
Yusif müəllim də Ruhiyyəyə dedi ki, sənin əzabların da kenquru balasının və
pinqvinlərin çəkdikləri əziyyətlərə bənzəyir. Ona görə mən bütünlüklə səni
qınamaqdan uzağam, ancaq səni yeni yola yönəltmək istəyirəm. Heyf ki, bu təkcə
mənim istəyimdən asılı deyildir, sənin öz qərarından asılıdır. Özünü məhv etmək
istəmirsənsə, düz yola qayıtmalısan. Bəlkə də, mənim sözlərim kilsə zənginə
bənzəyir, səni cana doydurur. İncisən də, inciməsən də, mən bunu səndən xahiş
etmirəm, səndən tələb edirəm.
Ruhiyyə gördü ki, bu adamda şəxsi ləyaqət hissi heç də başqalarına hörmətdən,
canı yanmaqdan ayrı qaydada mövcud deyildir. O, inşanlığı digərlərinə qarşı özünün
əsl mərhəmət və həm də hökm mənbəyinə çevirmişdir. O, həyati misallarla izah edirdi
ki, insan nə olduğu ilə nə olmalı olduğu arasındakı bir körpüdür. Ruhiyyə indi bunu
öz timsalında nümayiş etdirməli idi.
Ruhiyyə ilə Südabə xanımn söhbətinin davamı
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Yusif müəllim qızı öz arzularıyla, həm də çiyninə qoyduğu ağır yüklə yola
saldı. Çox fikirləşəndən sonra Ruhiyyə belə qərara gəldi ki, ikinci bir çıxış yolu, daha
doğrusu başqa xilas yolu yoxdur. Biabırçı peşəsindən elə bu gündən etibarən
uzaqlaşmalıdır. Ona görə də iş axtarmağa başladı, ən ağır işə də özünü hazır bilirdi,
ancaq onu da nəzərdən qaçırmırdı ki, zəif bədəni yalnız qısa müddətə elə fiziki
əzablara dözə bilər, sonra sağlamlığı da tamam sıradan çıxa bilərdi. Yeganə təsəllisi o
idi ki, özünü ləyaqətsiz yaşadığı illərdə zöhrəvi xəstəliklərdən qorumuşdu, daim
mühafizəedici vasitələrdən istifadə etmişdi. Təəssyf ki, bu peşənin bəzi sahibləri buna
fikir vermədiklərindən ağır fəsadlarla üzləşməli olur, onların daşıyıcılarına çevrilirlər.
Ruhiyyə düşünürdü ki, məsləhət vermək asandır, onu icra etmək isə olduqca
çətin məsələdir. Axı bu yazıq qızın peşədən uzaqlaşması heç də otaq qapısını örtmək
kimi asan bir şey deyildir. Həm də o, son vaxtlar sutenyorun təzyiqi altında idi. Onun
iradəsinin əleyhinə getmək ağır nəticələr verə bilərdi, sutenyor onu döydürüb, eybəcər
hala saldıra, hətta öldürtdürə bilərdi. Özü lap müştəri ovuna çıxmağını dayandırsa da,
sutenyorun tapşırığına nə cavab verəcəkdi. Qara fikirlər onu ağuşuna almışdı,
bataqlığa batanın xilası da asan məsələ deyildir, hərəkət etdikcə bataqlıq adamı daha
dərinə çəkir.
Bir gün sonra sutenyor ona zəng vurdu. Cavab verməsə, o, adam göndərib onu
evdən zorla çıxartdıra bilərdi. Ona görə də mobil telefonda onun amiranə səsini
eşitdikdə qorxuya düşdü. Sutenyor dedi:
– Niyə fəallıq göstərmirsən? Yoxsa vəzifəli məşuqun meydana çıxıb? Unutma
ki, taleyin mənim əlimdədir. Güman edirəm ki, xəbərdarlığımı anladın. Bir böyük
vəzifə sahibi, çox imkanlı adam səninlə maraqlanıb, mənə müraciət edib. Çox yağlı
qazdır, ondan yaxşı pul qoparmaq olar, əhli-kefdir, pulunun hesabını da bilmir, nə
rəqər desək, onu da verəcək. Axşam saat 7-də maşın səni həmişəki yerdən götürəcək,
onun Mərdəkandakı bağ evinə aparacaq. Özünü yaxşı apar, məbləği özüm onunla
razılaşacağam.
Ruhiyyə dili tutula-tutula dedi:
– Sizin göstərişiniz mənim üçün qanundur. Lakin fiziki vəziyyətim hansısa
görüşə getməyə imkan vermir. Qadınların ayda bir dəfə keçirdiyi xəstəlikdən əziyyət
çəkirəm. Bir neçə gün lazımdır ki, mən sağalım, belə vəziyyətdə özümü də, sizi də
biabır edə bilərəm.
Sutenyor Ruhiyyəyə inanmırmış kimi dedi:
– Səninlə işlədiyim uzun müddət ərzində bir dəfə də olsun bu xəstəliyindən
danışmamısan. Bəlkə, özünü baha satmaq fikrinə düşmüsən? Belə ağılsız fikrə
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düşməyin sənə baha başa gələ bilər, yəqin ki, bəzi qızların mənim tərəfimdən necə
ağır cəzalandırıldığını bilirsən, sən də istisna ola bilməzsən. Ağlını başına yığ, məni
əsəbiləşdirmə!
Ruhiyyə ağlamsınaraq dedi:
– Mən buna cürət etmərəm, ancaq xəstəliyimi sizdən gizlətsəm də, müştərini
çox narazı sala bilərəm. İstəmirəm ki, sizə qarşı hansısa narazılıq yaransın. Mən daim
sizə münasibətdə səmimi olmuşam.
– Başa düşdüm, zəhləmi çox tökmə, iki-üç gündən sonra mənə zəng et ki, artıq
qaydasındasan.
Bu sözlərdən sonra o, telefonu söndürdü. Ruhiyyə yenidən qorxuya düşdü, o
əclafı yaxşı tanıyırdı, ən alçaq ölçüyə də əl atar, heç nədən çəkinməzdi. Ona görə də
başqa çıxış yolu tapa bilməyib, mobil telefonunun nömrəsini dəyişdi. Kirayədə
qaldığı mənzilin sahibi olan arvada və anasına da tapşırdı ki, onu soruşan olsa,
desinlər ki, böyrəyindəki problemlərə görə atasının doğma kəndinə getmişdir. Ona
görə də canfəşanlıqla iş axtarmağa başladı və nəhayət, başqa bir qəsəbədəki
restoranda qab yuyan vəzifəsinə qəbul edildi.
Sutenyorla telefon danışığından sonra onda özünə məlum olmayan bir cəsarət,
möhkəm iradə meydana gəlmişdi. O, qərara aldı ki, hətta onu öldürsələr də, aclıqdan
ölsə də, köhnə peşəsinə bir daha qayıtmayacaqdır. İnanmağa başladı ki, Yusif
müəllim həqiqətən də, onun ruhunu satın almışdır.
Lakin sutenyordan qorxu onu tərk etmirdi. Onun həyasızlığına bələd idi, iş
yerini tapsa, ora gəlib hay-küy qoparar, biabırçılıq edərdi. Ona görə də bir həftə sonra
ona zəng etdi və bildirdi ki, qardaşım Rusiyadan qayıtmışdır, nə ilə məşğul olduğumu
bilsə, məni də, sizi də öldürər. Qətl cinayətinə görə Rusiyada uzun müddət
həbsxanada yatmış, azad olandan sonra Bakıya dönmüşdür. Qardaşım olsa da, çox
təhlükəli adamdır.
Sutenyor onun dediklərinə qulaq asıb dedi:
– İndi qardaşın səni saxlayacaqmı? Onun özünü də yedizdirən lazımdır. Məni
qardaşınla qorxutma, elələrini mən çox görmüşəm. Onsuz da səndən acığım gəlirdi,
rədd olun, qardaşın da, sən də.
Ruhiyyə sutenyorun qorxduğunu hiss etdi və inanmağa başladı ki, bir daha onu
narahat etməyəcəkdir.
Südabə xanım onu dinlədikdən sonra filosoflara məxsus olan qaydada dedi:
– Zaman çayı axmaqda davam edir. Sən artıq onun axınından qorxmamalısan.
Sən keçmişinlə ölülərin örtülü həyatını yaşayırdın. Səni keçmiş günlərindən zamanın
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və varlığın kəskin bölünməsi ayırmışdır. Keçmiş ilə səni keçdiyin sınaqların və səni
əzən düşüncələrinin okeanı ayırır. Sonra Yusif müəllim haqqında öz rəyini bildirdi:
– Görünür, o, əvvəlcə insanşünaslıqla məşğul olmuşdur, sonra isə insanı
şərəfləndirmək kimi çətin bir praktiki sahəyə keçmişdir. Sənə münasibətdə mən məhz
ondakı bu dəyişikliyi hiss edirəm. Elə adamları mən insanpərvərlik apostolları
adlandıra bilərəm. Onlar başqalarının ağlını və ruhunu pasdan təmizləməyə çalışırlar.
Həqiqi alicənab adamın daim kiməsə yazığı gəlir, onun dərdini bölüşdürməyə hazır
olur. Dahi insan bir hüceyrəli orqanizmdə onun bütün təbii dəyişikliklərini də görür.
O, bilir ki, təbiət dəyişkən buluddur. Hər bir insan da təbiətin bir hissəsi olduğundan
ona bənzəyir, onun kimi metamorfozalara məruz qalır. Yusif müəllim sərrast ağıl
gözü ilə sənin kim olduğunu müəyyən etmişdi, həyatının ağır fazalarından agah
olmağı bacarmışdı və ona görə də sənə belə sanballı məsləhət vermişdi. Bəlkə də, heç
valideynlərin sənə bu məsləhəti verməzdi, sən özün deyirsən ki, anan ağır həyatın
dilemması qarşısında seçdiyin pis yola etiraz etməmişdi. Bu alicənab insan isə səni
ağır yuxudan ayıltmışdı. O adam sənin əsl xilaskarındır, vaxt gələcək ki, məni də
özünün ikinci xilaskarın adlandıracaqsan, baxmayaraq ki, mən buna iddia etmirəm.
Bilirəm ki, xoş günlərində bizim hər ikimizə dua edəcəksən.
Əslində, həyat tərzi də bir formadır, forma kimi isə tez dəyişilən heç nə yoxdur.
Onu dəyişməklə özünü xilas edəcəksən. İkinci dəfə səhvə yol versən, bu, öz başına
güllə vurmaq təsiri bağışlayacaqdır. Sən yeni həyata başlamağa və onu ağıllı qaydada
davam etdirməyə hazır olmalısan. Sənə xoşbəxtlik müjdəsi verildikdə, bəxş edildikdə
ondan imtina etməməlisən. Qədimdə İspaniyada ərəblərin tətbiq etdiyi taxta çarx suyu
aşağıdan xeyli yuxarıda yerləşən arxa qaldıran kimi, yeni yol barədəki xoş təklif
həyata keçiriləndə, sən hansı yüksək səthə qalxdığına da təəccüb edəcəksən. Yalnız
cəsarətli olmaq lazımdır, keçmişin kabusundan qorxmamalısan, özünü yeni yola tam
qaydada hazırlamalısan.
Sonra o, qızı qucaqlayıb öpdü və dedi ki, çox istərdim ki, bir də səni ağlayan
görməyim. Mənim övladım yoxdur, nədənsə səni öz qızım hesab etməyə başlamışam,
mənim zənnimi korlamamalısan. Çox yaxşı haldır ki, sən yeni yola qədəm qoymusan,
keçmişinlə birdəfəlik üzülüşmüsən.
Ruhiyyə Südabə xanıma bir kiçik restoranda qabyuyan işi tapdığını və maaşla
çətinliklə də olsa dolandığını danışdı. Əlavə etdi ki, kirayə mənzili onlara baha başa
gəlirdi. Həm də elə bil ki, otağın divarları da onun biabırçı həyatının şahidləri
olmaqla, onu ittiham etməyə hazırlaşan kimi görünürdü. Mənzil sahibi də üç nəfərin
xeyli artıq elektrik enerjisi, qaz, su işlətdiyinə görə kirayə haqqının artırılmasını tələb
edir, bu baş tutmasa yazıq ailəni küçəyə atmaqla hədələyirmiş. Bu vaxt xoşbəxtlikdən,
Ruhiyyəyə surroqat ana olmaq barədə gözləmədiyi bir təklif ortaya çıxdı, həmin ərarvadın ona vəd etdikləri məbləğ üç otaqlı, birmərtəbəli binadakı mənzilin ilkin
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ödəniş haqqını verməyə kifayət edirdi, beş il ərzində isə nisbətən xırda məbləğdə
mənzilin haqqının qalan hissəsini onlar ödəməli idilər. Qız ikiqat riskə getməli olsa
da, mənzili almağı qərara aldı və hamiləliyinin başlanğıcında onlar yeni mənzilə
köçdülər. Hamiləlik isə pulu verən ailə başçısının bioloji materialını onun uşaqlığına
köçürmək vasitəsi ilə meydana gəlmişdi. Uzun müddətdən sonra ilk dəfə idi ki,
onların öz evləri olurdu, kirayə verən qadının sərt asılılığından da azad olmuşdular.
Ruhiyyə bildirdi ki, indi hamiləliyimin beşinci ayındayam, sonrakı ayların və doğuşun
necə keçəcəyi onu qorxudur, çünki bətnimin icarə pulunu da artıq mənzil almağa
xərcləmişdir. Əgər sağlam uşaq doğub, onlara təhvil verməsə, onu bütünlüklə məhv
edəcək ağır bir zərbə alacaqdı. Ancaq o, yaxşı perspektiv barədə də fikirləşirdi,
deyirlər ki, o, adama kömək edir. Onsuz da Ruhiyyə doğulandan uşağa, yeniyetməyə
uyğun olmayan problemlərlə, böhranlarla üzləşmişdi. Ona görə də gələcəyə, qarşıdakı
sınaqlara cəsarətlə baxırdı.
Südabə xanım dedi ki, sən ehtiyatlı hərəkət etməlisən, çünki zəif bədənə
maliksən. Kleopatranın dediyi kimi, oğlan uşağı doğmaq üçün iri budlar tələb olunur,
onlardan isə sən məhrumsan. Ona görə də doğuş da çətin keçə bilər.
Söhbətin bu yerində Hüseyn müəllim içəri girdi, arvadından nə baş verdiyin
soruşdu və əlavə etdi ki, toy sahibi onun gəlməməsinə mütəəssir olmuş, hörmətsizlik
nişanəsi kimi qəbul etmişdi. Əri dedi ki, toya iri məbləğdə pul da saldım ki, bizdən
inciməsinlər. O, söhbət edə-edə həm də Ruhiyyəni süzürdü, onun gözəlliyini təsdiq
edən baxışlarıyla bu qızın kim olduğu ilə maraqlanırdı.
Südabə dedi ki, Ruhiyyə ilə əvvəlcə tanış ol, çünki bundan sonra o, bizə tez-tez
gələcəkdir. Yaşda olan fərqimizə baxmayaraq, biz istəkli rəfiqələr olacağıq. Əri
Ruhiyyəni yenidən başı ilə salamladı və arvadı onu məlumatlandırdı ki, Ruhiyyə
hamilədir, ana olmağa hazırlaşır. Bətnində bir az ağrı hiss etdiyndən, uşağı
itircəyindən qorxub ağlamışdı. Mən onu evə gətirdim, həb və çay verdim, özünün
dediyinə görə, ağrı artıq ötüb, keçmişdir.
Ruhiyyə Südabə xanıma onun vaxtını çox aldığını bildirdi və getmək istədiyini
söylədi. Ev sahibəsi soyuducudan bir şokolad konfeti qutusunu çıxarıb ona verdi və
əlavə etdi ki, bu kiçik paydır, gələcəkdə səhvimi düzəltməyə çalışacağam, uşaq olanda
isə sənə qiymətli hədiyyələr verəcəyəm. O, qızı qapıdan yola salanda, Ruhiyyə də
özünü saxlaya bilməyib onu qucaqlayıb öpdü. Südabə xanım bir də təkidlə dedi ki,
tez-tez zəng elə, gəl görüşək, rəfiqələr bir-birini daha yaxından tanımalıdır. Görüşlər
isə daim mehribanlığın əlaməti kimi xidmət göstərir.
Südabə xanımla sonrakı görüşlər
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Baş verən hadisələrdən Ruhiyyə belə qərara gəlmişdi ki, onun bəxti açılmağa
qədəm qoymuşdur. O, iyrənc peşəsindən uzaqlaşmış, özünə iş tapmış, surroqat anaya
çevrilməyini gözləyir, ailə rahat hesab olunan özəl mənzilə köçmüşdür. İnsan
qiyafəsindəki iki mələk – Yusif müəllim və Südabə xanım onu qorumaq, başqa yola
çıxarmaq vəzifələrini öz üstlərinə götürmüşlər. Yad, bədbəxt bir qızın onların
şəxsində alicənab hamiləri tapılmışdı. Valideynləri kimi onları da o, özü seçməmişdi,
onlar onunla tanış olduqdan sonra onu himayəyə götürməyi qət etmişdilər.
İşi ağır idi, yeganə qabyuyan idi, bütün günü əli qaynar suyun altında olurdu.
Maaşının artırılmasını gözlədiyi halda, xəbər gəldi ki, restoranın sahibi müştərilərin az
olmasından, dövriyyənin aşağı düşməsindən, gəlirinin azalmasından şikayətlənir,
maaşları ixtisar etməyi düşünür. Bir neçə dəfə təkrar etmişdi ki, icarəyə götürən olsa,
bütün sahəni verərəm, çünki əziyyətin və böyük xərcin müqabilində mənfəət olduqca
azdır, cüzidir.
Ruhiyyənin bircə təsəllisi o idi ki, restoranda pulsuz nahar edirdi, işçilər üçün
ayrıca şorba və makaron bişirilirdi. Süfrədən qayıdan yeyilməmiş xörək qalıqları isə
ofisiantlara çatırdı, bunlar da əsasən kartofdan, vermişeldən, makarondan ibarət
olurdu. Kasıblıq dövrlərində kişi müştərilər ət xörəklərini son tikəsinə qədər
yeyirdilər. Ruhiyyəyə hamının yaxşı münasibəti var idi, baş aşpaz da,
xörəkpaylayanlar da ona hörmətlə yanaşırdılar, bu məsələdə onun gözəlliyi də
müəyyən rol oynayırdı. Baş aşpazın ondan xoşu gəlirdi, ilk anlarda onunla yaxınlıq
etmək fikrinə də düşmüşdü. Ruhiyyə belə məsələlərdə diletant deyildi, birbaşa ona
demişdi ki, belə eyhamlar, təkliflər davam etsə, o, işdən gedəcəkdir. Bu sözlər öz
təsirini göstərmişdi, aşpaz öz istəyi puç olsa da, ona mehriban münasibət bəsləməyə
başlamışdı. Həm də o, işinə çox məsuliyyətli idi, qab-qacağın, çəngəl-bıçağın,
qədəhlərin təmiz olmasına xüsusi diqqət verirdi. Ofisiantların laqeyd münasibətinə
dözə bilmir, onların üstünə qışqırırdı. Restoranda heç kəs onun hökmünə qarşı çıxa
bilməzdi, çünki olduqca ləzzətli xörəklər bişirirdi, gəlir naminə xammal qənaətini
yolverilməz hal hesab edirdi, keyfiyyətsiz ərzaqdan isə heç vaxt istifadə etmirdi.
Restoranın müştəriləri də əsasən onun ləzzətli xörəklərinə görə buraya gəlir, onun
ünvanına xoş sözlər söyləməyi də yaddan çıxarmırdılar. O, Çin mətbəxinə, italyan
mətbəxinə də bələd idi və imkan düşdükcə onlara aid olan xörəkləri bişirir və əlavə
rəğbət qazanırdı, çünki onun xörəkləri şəhərdəki xüsusi restoranlardakına nisbətən
ucuz qiymətə satılırdı.
İş ağır olduğundan Ruhiyyə çox yorulurdu, evdə azacıq televizora baxır və
sonra yatırdı. Çünki səhər tezdən oyanıb, xeyli məsafəni qət etməklə işə özünü
çatdırmalı idi. Yorğunluğuna baxmayaraq onun ürəyi Südabə xanımla görüşməyi,
ünsiyyətdə olmağı çox istəyirdi. Ona görə də şənbə axşamı mobil telefonla ona zəng
vurdu, Südabə xanımın şadlanmağının əlaməti olan mehriban və şirin səsini eşitdi.
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Hal-əhval tutduqdan sonra professor dedi ki, bazar günü, yəni səhər axşam səni şam
yeməyinə gözləyirəm. Bilirdi ki, Ruhiyyə bazar günləri işləyir, çünki həmin gün
restorana gələnlər nisbətən çox olurdu.
Südabə xanım onu gülər üzlə qarşıladı, əri də evdə idi. Ruhiyyə xatırlayırdı ki,
üçümüz də mətbəxdə əyləşmişdik, ev sahibəsinin bişirdiyi yarpaq dolmasını ləzzətlə
yeyirdik. O, Hüseyn müəllimin ona diqqətlə baxdığını sezdi, qorxdu ki, arvadı bunu
hiss etsə, ondan inciyə bilər, onun qayğısına, mərhəmətinə qızın nankorluqla cavab
verməsi fikrinə düşərdi. Artıq başa düşmüşdü ki, Südabə xanım ərinə çox qısqancdır.
Lakin əri oğrun-oğrun qıza baxmaqdan doymurdu, tərs kimi, ikisi stol arxasında
qabaq-qabağa oturmuşdular. Deyəsən, qızın gözləri onu məftun etmişdi. Axı kişilər
qadın gözəlliyinə heç vaxt biganə qala bilmirlər, bu gözəllik qarşısında təzim etməyi,
lal olmağı özlərinə şərəf bilirlər. Çoxları Ruhiyyəyə demişdi ki, onun gözlərində izahı
mümkün olmayan bir məchulluq sirri, özü isə belə qənaətə gəlmişdi ki, keçirdiyi
əziyyətlərin, çəkdiyi ağrıların izi kimi bir hüzn vardır. Onun qıza diqqət yetirməsi də
təsirsiz qalmamışdı, yanaqlarının qızardığını hiss edirdi, elə bil ki, damarlarıma gur
qan dalğası gəlmişdi. Özündən asılı olmayaraq, elə bil üstünə bir ehtiras şehi
tökülmüşdü. Ona elə gəldi ki, xırda döşləri də birdən-birə böyüyüb, alt köynəyini
yırtmaq istəyir.
Südabə xanım özü də təəccüb qalmışdı, bu fağır qızın sifəti elə bil ki, qəfləti bir
həyat eşqi ilə əlavə gözəllik bəxş edən təbəssümlə mükafatlanmışdı. Ötən dəfə çox
qəmgin görünən bu qız indi şimşəyə bənzəyən bir gülüşlə canlanmağa başlamışdı.
Lakin bu, uzun sürmədi, az sonra kədər və nagümanlıq yenidən onun sifətinə qayıtdı.
Yanaqlarındakı günəş altında pərvanə qanadlarının cilvələnməsini xatırladan çalarlar
necə meydana çıxmışdısa, elə də yox oldu. Yəqin ki, ondakı bu məchul dəyişikliyi
arvadından daha çox Hüseyn müəllim hiss etmişdi. Ruhiyyə ürəyində Allaha
yalvarırdı ki, qoy Südabə xanım onun özünün buna baiskar olduğunu ağlına
gətirməsin. Qoy o, daim öz görünüşü ilə “fantaziya ilahəsinə” çevrilən qızı yada
salsın. Həm də çox istəyirdi ki, Südabə xanım qısa müddətdə baş verən səhnə
dəyişikliklərinin səbəbindən agah olmasın. Çünki təbiətcə qısqanc olan bu qadın
ərindən daha çox ona nifrət etməyə başlayardı və onların ünsiyyətinə birdəfəlik son
qoyulardı. Ruhiyyə sevinirdi ki, Südabə xanım heç nədən şübhələnməmişdir. O da
danışıb gülürdü. Ruhiyyəyə deyirdi ki, özünü utancaq aparma, açıq-saçıq ol, iştahla
ye, sənin haqqında Hüseynə çox söhbətlər etdiyimdən o, səni yaxşı tanıyır. Ona görə
də sənin süfrə arxasında hansısa bir sıxıntı keçirməyin məni heç cür açmır.
Şam yeməyi başa çatanda Südabə xanım süfrəyə tort qoydu və çay süzdü.
Ruhiyyə belə hörmətli adamların evində əziz qonaq kimi qarşılanacağını heç təsəvvür
edə bilməzdi. Özündən asılı olmayaraq, Ruhiyyə çox şad idi. Elə bil ki, bu ər-arvad
onu sadəcə dadlı xörəklərə qonaq etməmişdilər, ona böyük bir dünyanı bəxş
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etmişdilər. O, özünü fantastik bir aləmdə hiss edirdi. Ona olan ana nəvazişi ilə
yanaşan bir qadının və gözəlliyini diqqətsiz qoymayan bir yaşlı kişinin məclisi bu qızı
uzaqlara, tanış olmadığı gözəl bir diyara aparırdı.
Birdən onu qara fikirlər bürüdü, gələcək həyatının qorxusu, əzablı illərimin
davam etməsi, tənhalıqda keçəcək bir ömür perspektivi, bədənin və ağlın yorulduğunu
hiss etdirən müdhiş qocalığın qəflətən haqlaması onu titrətməyə məruz qoydu.
Ruhiyyə düşünürdü ki, illər ötüb-keçəcək, ruhu əzən tənhalıq, bədəni əsdirən əsəbi
gərginliyin əlavə olunduğu yaşlılıq öz hökmünü verəcəkdir. Xəzan yarpağı rəngini
dəyişib saralır və torpağa tökülür, mənim də kasıb dünyam məhvə doğru tələsəcəkdi.
Bu mənzərə Südabə xanımın gözündən yayınmadı, hamiləliyin tez-tez melanxoliya
yaratdığını deyib, izah etdi ki, pis hisslərə qapılmaq bətndəki uşağın da sağlam
böyüməsinə mənfi təsir göstərə bilər. Lakin kədərli hisslərin onun üzərimə hücum
çəkməsi heç də bu qızın özündən asılı deyildi, həyatında çox şeylər ondan asılı
olmamışdı, ən riskli addımları da o, məcburiyyət qarşısında atmışdı. Gələcək özünün
fərəhli donuna büründükdə, keçmişin xatirələri adama daha acı görünməyə başlayır.
Arzuların da yerini qara fikirlər tutur və onlar adamı bir an da olsun rahat buraxmır.
Xəyalın özü də qüssə rəngini qəbul edir, keçirdiyin xoş anlar da onlara öz təsirini
göstərə bilmir.
Çay dəstgahı da sona çatanda, Ruhiyyə onların istirahətini pozmamaq xatirinə
getmək istədiyini bildirdi. Südabə xanım əvvəlcədən içini ərzaqla, konfetlə, süd
məhsulları ilə doldurduğu sallofan zənbili ona verib dedi ki, bu, ananla bacın üçündür.
Qız çox utansa da, hədiyyəni qəbul etməkdən imtina edə bilmədi. Onu ər-arvadın ikisi
də yola saldı. Hüseyn müəllim birinci dəfə idi ki, belə hərəkət edirdi. Arvadı bunu
onun sözlərinə ərinin diqqətlə yanaşması kimi qəbul etsə də, Ruhiyyə bunu kişinin
onun özünə xüsusi diqqəti kimi qiymətləndirdi.
Üç həftə sonra yenə həmin dəvət, həmin şam süfrəsi təkrar olundu. Bu dəfə
Hüseyn müəllim evdə yox idi. Mətbəxdə süfrəyə plov, çolpa çığırtması düzülmüşdü.
Ruhiyyə hər iki xörəyi ləzzətlə yeyirdi, artıq Südabə xanımı özünə doğma hesab
etdiyindən utanmırdı, gözləri sərhəd müşahidəçisi kimi onu müşahidə edən Hüseyn
müəllimin evdə olmaması da onun özünü açıq-saçıq aparmasına şərait yaratmışdı.
Südabə xanım qızın səmimiyyətinə arxayın olduğundan yaxın adamı kimi ona
etiraf etdi ki, bəzən əsəblərini cilovlaya bilmir, qiyamçı ruhu onu rahat buraxmır. O,
Lermontovun “Парус” – “ Yelkən”şeirindəki təsvir olunan qayığın sakilik tapmaq
üçün tufan aradığını söylədi və şeirdən iki misra oxudu:
“А он, мятeжный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой”.
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Tərcümədə belə səslənir:
“O qiyama susayıb, tufan axtarır,
Elə bil tufanda bir sakitlik var”
Onu da əlavə etdi ki, mən də, nə qədər qəribə görünsə də, həmin yelkənli qayıq
kimiyəm.
Südabə xanım Ruhiyyəyə öz doğma qızı kimi baxırdı və ona çox şeyi
öyrətməyə çalışırdı. Onun təsiri ilə qız yenidən çoxlu bədii kitablar oxumağa
başlamışdı. Qızla söhbətində bəzi eyhamlı, özünün dediyi kimi allüziya xarakterli
sözlər işlədirdi. Lakin qız bunları başa düşmürdü, axı professor qadının söhbətlərini
anlamaq da asan məsələ deyildir. Nəhayət, özü dözə bilməyib, söhbəti açdı və
Ruhiyyə onun ağlasığmaz təklifini eşidəndə, yerindəcə donan kimi oldu. O, qəmgin
halda dedi ki, mən ağır xəstəyəm, ürəyim çox tez-tez ağrıyır, əsəblərim də artıq
gərginliyə dözə bilmir. Kardioloqlar ürəyimdə açıq cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasını
təklif edirlər, lakin mən razılıq vermirəm. Özüm də hiss edirəm ki, çox
yaşamayacağam. Hüseyni tək qoymaqdan qorxuram, övladımız olsaydı, ona həyan
olardı. Kimsə ona qayğı göstərməlidir, o, balaca uşaq kimidir, evdə ona xidmət
göstərilməsinə böyük ehtiyacı vardır. Belə qərara gəlmişəm ki, mən öləndən sonra sən
Hüseynlə ailə həyatı qurasan.
Ruhiyyə dik atıldı, qulaqlarına inanmadı. Düşündü ki, ya özü, ya da Südabə
xanım dəli olmuşdur. Bu təklif heç bir ölçüyə sığmırdı. Ona görə də yalvarmağa
başladı:
– Südabə xanım, sən allah, səhhətinizə fikir verin, sizə ölmək tezdir, hələ
yaşamalısınız. Özü də həm Hüseyn müəllim üçün, həm də sizi sevən tələbələriniz və
pərəstişkarlarınız üçün. Çalışın auditoriyada da çox əsəbiləşməyin. Məni də anasız,
rəfiqəsiz qoymamalısınız, heç olmasa, mənə yazığınız gəlsin. Mən uzun illərdən sonra
tapdığım sevimli anamı belə tezliklə itirmək istəmirəm. Yalvarıram sizə, ölüm
barədəki düşüncələrinizi özünüzdən uzaqlaşdırın. İnanın, mən öz ölümümə razıyam
ki, təki siz yasayasınız, ölməyəsiniz. Təkcə siz mənim kimi minlərlə cavan adamlara
dəyərsiniz. Mən çox tez atadan yetim qalmışam, indi də ən sevimli anamdan yetim
qalmaq istəmirəm.
Südabə xanım göz yaşlarımı özünün təmiz əl dəsmalı ilə silib dedi:
– Sən balaca uşaq kimi danışırsan, bunu heç də səndən gözləməzdim. Nə baş
verəcəksə, onu mərdliklə qarşılamalıyıq. Təbiətin qanunu heç kəs poza bilmir, dəyişə
bilmir, yaxınlaşan ölümün da qarşısını almaq çox çətindir.
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Mən sənə Herodotun Kserks barədə yazdığı bir əhvalatı danışmaq istəyirəm. Bu
əhvalat ölümün qaçılmaz olduğunu, qədim insanların da bunu yaxşı anladığını əks
etdirir. Persiya çapı Kserks 150 minlik ordu ilə Yunanıstana hücum etmək üçün
Hellespont boğazı (indiki Dardanel boğazı) yaxınlığındakı təpədə əyləşib, dərəyə
səpələnmiş qoşunlarını, boğazdakı 700 gəmisini qürurla seyr edirdi, özünü dünyanın
gələcək hökmdarı hesab edirdi. Ona qulluq edən dayısı çarın yaxşı əhval-ruhiyyədə
olmasına sevinirdi. Ondan aralandıqdan bir az sonra xəbər verdilər ki, çar ağlayır.
Dayısı qorxa-qorxa ona yaxınlaşdı, əsəbiləşsə hamını, onun özünü də ağır
cəzalandırardı. Götür-qoy etdikdən sonra soruşdu:
– Əlahəzrət, nə olmuşdur, niyə kefiniz pozuldu?
Kserks əlini üzündən çəkib dedi:
– Mən gəmilərimə, əsgərlərimə baxıram, yüz ildən sonra nə dənizçilərdən, nə
döyüşçülərdən əsər-əlamət qalmayacaqdır. Mən özüm də olmayacağam, hamımız o
dünyada məskunlaşacağıq.
Südabə dedi:
– Çox ağıllı sözlərdir. Hamımız bu dünyanı tərk edəcəyik, tez, ya gec. Ona görə
də sənin belə həyəcan keçirməyin əbəsdir. Başının üstünü kəsən ölümün qarşısını heç
nə ilə almaq olmur. Ölməkdən hamı qorxur, çünki həyat bütün əziyyətlərinə
baxmayaraq şirindir, yaponların güman etdiyi kimi, heç də “pərvanə yuxusu”
deyildir.Mən hələ yaşayıram, səninlə gələcək barədə sadəcə fikirlərimi bölüşürəm.
Mənim sözlərimi ölümümdən sonra Hüseynə çatdırmalısan, onsuz da hiss edirəm ki,
bir qadın kimi də o, sənə ilk andan laqeyd deyildir. Lakin hər ikinizin mənə olan
sədaqətinizə də heç vaxt şübhə etməmişəm. Sən Hüseynin boş qalmış ürəyini doldura
bilərsən, ona yaxşı sirdaş ola bilərsən. Sənin olduqca mülayim xarakterinə də
bələdəm, bu da hansısa bir rəqabətdə üstün gəlməyinə şərait yaradan amildir. Onu da
sənə çatdırmalıyam ki, hətta keçirdiyin pis ömür də səni poza bilməmiş, xasiyyətini
mənfiliyə doğru dəyişə bilməmişdir. Digər bir üstünlüyün yalançı olmamağın,
aldatmaqdan uzaq olmağın, səmimiliyini ən çətin anda da itirməməyindir. Sən özünü
bütünlüklə bərpa edə, ləyaqətli bir ev xanımına çevrilə bilərsən. Gur işıq gələn qapını
üzünə bağlama, çünki yenidən büdrəyə bilərsən. Mən ikimizin də arzu etmədiyimiz
bu iyrənc perspektivi də nəzərə almışam. Onda mənim qızım olmağın adını birdəfəlik
itirə bilərsən. Ona görə də sən hökmən özünə ailə qurmalısan. Bu məsələdə Hüseyni
də sənin üçün ən yaxşı seçim hesab edirəm.
Ruhiyyə bu sözlərə dözə bilməyib, hönkür-hönkür ağladı. Südabə xanım da
özünü saxlaya bilmədi, gözlərindən yaş axıtmağa başladı. Qız hiss etdi ki, bu mərd
insanın həyata, yaşamasına inamı çox azalmışdır və ona görə də onu tərk etməyi
qərara aldı.
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Südabə xanım dedi:
– Hər ikimiz öz ağciyərliliyimizi nümayiş etdirdik, mən hələ sağ ikən sən mənə
matəm qurursan, şivən qaldırırsan.
Onu qapıdan yola salanda dedi:
– Məsləhətimə əməl etməlisən, yoxsa ruhum səni bağışlamaz, həm də bil ki,
tale təkəri bütöv dövrəsini edib, hərəkətini başa çatdırmalıdır.
Ruhiyyə evə çatanda da Südabə xanımın son sözlərini yadına salıb, uca səslə
ağlamağa başladı. Anası heç nə başa düşmürdü, ilk dəfə idi ki, professor xanımın
yanından hədiyyəsiz qayıdırdı. Qızını sorğu-suala tutsa da, ondan heç nə öyrənə
bilmədi. Elə başa düşürdü ki, qızı hamiləliyin sonu yaxınlaşdığına görə təlaş keçirir,
xeyli arıqladığına görə də fiziki zəifliyinin doğuşa pis təsir edəcəyindən qorxub,
ağlamağa güc verir.
Ruhiyyə Südabə xanımın ölümün gözünə dik baxmasına da məəttəl qalmışdı.
Bu qadın öz ölümü barədə çox mərdliklə danışırdı. Deyirdi ki, təkcə ayrı-ayrı
insanların həyatında deyil, xalqların həyatında da dəhşətli bədbəxtliklər baş verir və
bu, kütləvi faciələrə yol açır. Milyonlarla insan həyatını itirir, şəhərlər xarabalıqlara
çevrilir. Bir-iki əclaf liderin hesabına dünyada qan çayı axmağa başlayır. İkinci
Dünya müharibəsinin təşəbbüsçüləri alman natsistləri və yapon militaristləri idi. Bu
ölkələrdə dünya əhalisinin vur-tut 8 faizi yaşayırdı, onlar dünya əhalisinin 92 faizini
müharibə bədbəxtliklərinə cəlb etdilər, bəşəriyyəti böyük itkilərə, dərdlərə məruz
qoydular. Başqa xalqlarla müqayisədə də onlar daha az itki vermişdilər. Bir fərdin
ölümü milyonların həyatdan məhrum olması ilə müqayisədə xırda məsələdir, ancaq
bu da bir həqiqətdir ki, bir nəfərin ölümü də onun yaxınları üçün böyük faciədir.
Mənfur qonşularımızın təcavüzü hesabına xalqımız xeyli sayda qurban verməli
olmuşdur.
O, dünyanın faniliyini də, ömrünün hansı andasa qırılmasını da xüsusi qeyd
edirdi. Qədim yunanlara görə üç moyradan biri tale sapını əyirir, digəri hörür,
üçüncüsü isə kəsir. Biz sonuncu əməliyyatdan qorxmamalıyıq. Ölüm insanların
anadangəlmə hüququdur və bu hüquq öz icrasını tapmalıdır, Südabə xanım insanın
yaşamaq imkanını dağ yamaclarını bəzəyən çiçəyə bənzədirdi. Gözəllik mənbəyi olan
bitkilər gur çiçək açır, ətrafa gözəl qoxu yayır, lakin quraqlıq onları haqlayan kimi
quruyur, yoxa çıxırlar. Adama xoş gələn mənzərə artıq qeyb olur, çünki çiçək
çəmənliyi yoxa çıxmışdır.
Qədim dövrdə yunanlar dünyanı “gözəllik”adlandırırdı. Təbiətin ilkin
formalarında olan hər şey – səma, dağ, ağaclar, heyvanlar, rənglər, hərəkət bizə həzz
verir. İnsan onları seyr etməyə daim ehtiyac duyur. İnsan gözü ən yaxşı rəssam hesab
olunur, çünki gözəlliyi başqa həyati formalardan fərqləndirməyi bacarır. Heç kəs, ən
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primitiv zövqlü adam da gözəlliyə bütünlüklə biganə qala bilmir. İnsanın özünə
gəldikdə, kamil gözəllik yalnız zahiri və daxili gözəlliyin sintezində özünü büruzə
verir. Çünki bəşər övladı canlı məxluq kimi həm də ruha, mənəvi aləmə malikdir.
Südabə xanım Ruhiyyəyə deyirdi ki, heç bir mübaliğəyə yol vermədən, mən
sənin kamil gözəlliyə malik olduğuna əminəm, çünki sən ürəkaçan cizgilərinlə yanaşı,
həm də təmiz ürəyə maliksən. Ona görə də gələcəkdə mən sənin Hüseynlə ailə
qurmağınızı çox istəyirəm, heç şübhə etmirəm ki, qısa müddətdə siz bir-birinizi atəşin
qaydada sevəcəksiniz və ikinizi də razı salan bir xoşbəxtliyə qovuşacaqsınız.
Ruhiyyə ilk görüşdən Südabə xanımın qeyri-adi adam olduğuna yəqinlik
tapmışdı. Onun təəccüb qaydasındakı mərhəmətini, ilk dəfə küçədə ağlayan vaxt ona
yaxınlaşanda hiss etmişdi. Bu qadın onu bir qızı kimi sevirdi, lakin bu da hansısa bir
əsas vermirdi ki, keçmişinə də yaxşı bələd olduğu bu qız ən saf, təmiz məxluq kimi
ölümündən sonra iyirmi yeddi il bir yerdə yaşadığı ərinin yeni arvadı kimi onun evinə
sahib olsun. Bunu hətta altruizm adlandırsalar da, bu ifadənin özü də onun qəlbinin
genişliyini heç cür əhatə edə bilməzdi.
Çox götür-qoy etdikdən sonra Yusif müəllimlə bu məsələni müzakirə edib,
onun rəyini öyrənmək ehtiyacı duydu. Ona görə də Yusif müəllimə zəng vurub,
onunla görüşmək istədiyini bildirdi. Yusif müəllim xəstəxanada müalicə olunduğunu
dedi. Ruhiyyə onu yoluxmağa gəlmək istədiyini bildirdikdə, professor razılaşmadı və
xəstəxanadan çıxdıqdan sonra özünün ona zəng vuracağını vəd etdi.
Ruhiyyənin hamiləliyi başa çatmaq ərəfəsində idi. Özünü o qədər də yaxşı hiss
etmirdi, qarnında ciddi ağrılar baş verirdi. Onu analıq məzuniyyətinə buraxmışdılar,
aylıq maaşını müntəzəm qaydada ödəyirdilər. Rəfiqələrindən rus qızı olan biri
vaxtaşırı ona zəng vurub hal-əhval tutur, nəyə ehtiyacı olduğunu soruşurdu. Ruhiyyə
dəfələrlə ondan borc pul almışdı, çünki həmin qızın əri yüksək maaş alırdı, bu dəfə də
qarşıdakı doğum evinə yollanmağın xərclərini nəzərə alaraq ondan borc istədikdə,
rəfiqəsi gətirib pulu ona evində verdi.
Südabə xanımın ölümü
Südabə müəllimə növbəti mühazirəsinə dünya ədəbiyyatına marağın artırılması
lüzumu barədəki öz mülahizələri ilə başladı, çünki bəzi küt tələbələr, pis dənizçi
okeanda üzməyi sevmədiyi, öz xırda dənizində, gölündə üzməyə üstünlük verdiyi
kimi, biliklərini yalnız milli ədəbiyyatla məhdudlaşdırmaq istəyirdilər. Professor dedi
ki, əgər mən dünya ədəbiyyatına müraciəti vacib sayıramsa, bu o demək deyildir ki,
artıq milli ədəbiyyatımızın inkar edilməsinə yuvarlanmışıq.
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Yox, biz heç də nəslini tanımayan İvanlar deyilik. Mən dünya anarxistlərinin
lideri olan M.A.Bakunin də deyiləm ki, haray çəkəm ki, «Mənim vətənim yoxdur».
Mənim doğma vətənim var və ona çox bağlıyam. Xalqımızın tarixinə və qədim
ədəbiyyatına hörmətlə, məhəbbətlə yanaşmalıyıq, lakin bu, həm də dünya
mədəniyyətinə arxa çevirmək demək deyildir. Bəşəriyyətin nailiyyətlərinə də biganə
qalmamalıyıq, ümumdünya mədəni xəzinəsindən də faydalanmalıyıq.
Kvazivətənpərvərlik heç də həqiqi vətənpərvərlik deyildir, onun əksidir. Bəzi xalqlar
öz şovinizm xüsusiyyətləri ilə hamıya düşmən gözü ilə baxır, bu yolla öz
əleyhdarlarının sayını artırırlar. Biz onların uğursuz mövqelərinə yuvarlanmaqdan
özümüzü qorumalıyıq. Onların qatı millətçiləri özlərinin malik olduqları saxtakarlığı,
hava şarı kimi üfürüb doldururlar. Güman edirlər ki, bu şarlar nəhəng təbliğat
vasitəsinə çevriləcəkdir, nəzərə almırlar ki, onlar da almanların nəhəng «Hindenburq»
tsepellini kimi göydə partlayıb, xeyir gətirmək əvəzinə, böyük zərər vura bilər. Bizim
bir qürur mənbəyi olan qədim ədəbiyyatımız vardır. Hote özünün «Qərb-Şərq divanı»
əsərində Nizamini fars dilində yazan yeddi böyük şairdən biri adlandırmışdı, onun
Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşadığını, qəbrinin də orada olduğunu bütün Avropaya
çatdırmışdı.
Farsların cəhdlərinə baxmayaraq, dünya Nizaminin, həqiqətən, Azərbaycan
şairi olduğu rəyi ilə razılaşır. Nizamidən bəri azərbaycanlıların idrakının, mədəniyyət
və ədəbiyyatının gur çayı axmağa başladı. Bu çay bəzən məhvərini dəyişirdi, lakin
heç vaxt qurumurdu. Bu, sağlam həyat instinktinə malik olmanın mühüm sübutu idi.
Azərbaycan qonşularına bəzi şeyləri verdiyi kimi, onlardan da nəsə götürmüşdür,
lakin mənən güclü olduğundan və ya özünə inandığından bunları özünəməxsus
qaydada qəbul etmiş və öz həyat parçasına hörmüşdü. Keçmişdə ancaq həm də
durğunluq və tənəzzül halları da olmuşdu, lakin nəticə etibarilə onlar ötüb keçmişdi.
Biz bunlarla öyünürük, lakin təkcə ruhun böyüklüyü kifayət deyildir. Həyat canlı
orqanizm olduğuna görə onun digər toxumaları, hüceyrələri də normal işləməlidir,
digər sahələrdə də geridə qalmamalıyıq. Təkcə Aşıq Alının şeirini əzbər bilməklə biz
həyatımızı hərtərəfli dolğun edə bilmərik. Mən əgər başqa ədəbiyyatlardan misal
gətirirəmsə, bunlar da ehkam xarakteri daşımamalıdır. Siz onların düşüncə fəlsəfəsinə
bələd olmaqla, həm özünüzü silkələməli, əvvəllərdəki ətalətə qapılmanızı rədd
etməlisiniz. Başqalarına dirsək göstərmək bilik qazanmaq yolu deyildir, bilik müxtəlif
mənbələri geniş mənimsəmə prosesindən keçir. Biz zəhmətdən qaçmamalıyıq, biz
qədim hindlilərdə nəcib məşğuliyyət sayılan əkinçilik zəhmətinə həvəslə girişməliyik,
təsadüfi deyil ki, Hindistandakı qədim arilərin mənşəyini bildirən arya adı sanskrit
dilindəki «şumlamaq» sözünün kökündən əmələ gəlmişdi. Biz də bilik qazanmaqda,
işdə, zəhmətdə qədim arilər və ya müasir yaponlar kimi «şumlamağı» bacarmalıyıq,
zəhmətsevərliyimizlə öyünməliyik.
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Biz bir sıra xalqlardan fərqli olaraq, etiraf etməliyik ki, öz tariximizə ciddi fikir
verməmişik, sirr deyil ki, onun səhifələrində detallar zənginliyi çatmır. Nankor
qonşularımız isə tarixin saxtalaşdırılması, bu yolla həm də son bir neçə əsr ərzində
başqa ərazilərdən köçürülmək qaydasında gəlib onun torpaqlarında məskunlaşmış və
onlara yalnız mehriban münasibət göstərmüş xalqa böhtanlar atmaq, onun keçmişini
tamamilə inkar etmək yolunu tuturlar. Faktlar isə bu yalanları təkzib edir.Unudurlar
ki, erməni ədəbiyyatının klassiki Xaçatur Abovyanın özü 1841-ci ildə yazdığı
“Ermənistan yaraları” kitabında qeyd edirdi ki, İrəvanda kübar erməni ailələrində
əsasən azərbaycan dilində danışmağa üstünlük verirlər, proses belə getsə şəhərdə
erməni dili sıradan çıxacaqdır. Onun şəhadətinə görə Azərbaycan dilindəki nəinki çox
sayda sözlər erməni dilinə keçmiş, ermənilər hətta nitqlərində bu dildəki bütöv
cümlələri də işlədirlər. Bir qayda olaraq, həmin dövrdə daha yüksək səviyyədə olan
xalqın mədəniyyəti və dili başqa xalq tərəfindən qəbul edilir. Qədim romalıların dili
olan latın dili böyük dərəcədə ispan dilinin, qismən ingilis dilinin əsasını təşkil etmiş,
bütün hindavropa dillərinə öz təsirini göstərmişdi. Latın dili həm də yunan dili ilə
yanaşı elm və təbabət terminlərində mühüm yer tutdu. Ərazisini işğal etməklə qalib
gəlmiş monqollar Çin mədəniyyətini qəbul etmiş, bu ölkədə idarəçilik də Çin dilində
aparılırdı. Ərəb dili türk xalqlarının dilinə əhəmiyyətli təsir gəstərmişdi. Hindistanda
Böyük Moğolların hakimiyyəti dövründə fars dili saray dili idi. XVIII əsrdə
Prussiyyada ziyalılar doğma alman dili əvəzinə fransız dilindən istifadə edirdilər. XIX
əsrin əvvələrində isə Rusiyanın hər iki, yeni və köhnə paytaxtında kübar ailələrin
üzvləri arasında ünsiyyət fransız dilində gedirdi, onların cavanlarının əksriyyəti heç
rus dilini bilmirdi, Vətən müharibəsi vaxtı Borodino döyüşündə rus ordusunun
zabitləri fransızca danışdıqlarından, əsgərlər onları səhvən fransızlar kimi qəbul
edirdilər. Hətta partizan hərəkatının başçısı Denis Davıdovun da fransızca danışması
tabeliyində olanların ona bəslədikləri etimada mənfi təsir göstərirdi.
Hər bir xalqın tarixçiləri həm də onun milli xarakterinin daşıyıcıları
olduğundan, təəssüf ki, şovinizmə yoluxmuş xalqlarda onlar asanlıqla qeyriobyektivliyə, tarixin təftişinə keçirlər. Onlar saxtakarlığa da millətçilik ruhundan
irəli gələn bir müqəddəs vəzifə kimi baxırlar. Erməni tarixçiləri üçünsə bu, xroniki
xəstəliyə çevrilmişdir. Belələri haqqında böyük fransız filosofu Volterin sözləri yerinə
düşür. Volter yazırdı: «Tarixçi hansısa qüdrətli ailəyə xoş gəlmək üçün tiranı
tərifləyirsə – o, qorxaqdır; tarixçi ədalətli hökmdarın xatirəsini ləkələmək niyyətini
güdürsə, o, dəhşətli varlıqdır, öz uydurduqlarını həqiqət kimi qələmə vermək istəyən
roman yazanlar isə nifrətə layiqdir». Saxtakar, tarixi təhrif edənlərdə isə bu üç iyrənc
sifəti bir yerdə tapmaq mümkündür.
Ölkəmiz çox sayda fatehlərin yolunun üstü, körpüsü olmuşdur. Teymurləngin
qoşunları, Böyük Pyotrun işğalçıları buraya gəlmişdir. Onlar bu xalqın həyat və
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düşüncə tərzinə nəyisə əlavə etmişlər. Xalq isə öz təbiətinə yad olan elementləri bir
okean kimi udsa da, öz xarakterik xüsusiyyətlərinin təmizliyini, saflığını qoruyub
saxlamışdır.
Azərbaycan nisbətən kiçik əraziyə malik olsa da, bu torpağa təbiət olduqca
böyük müxtəliflik vermişdir. Bu rəngarəngliyə görə onu dünyanın miniatür əksi
hesab etmək olar. Azərbaycan planetin mikrokosmudur. Ölkəmizin dağları, çayları,
meşələri və geniş çölləri, münbit torpaqları vardır, zəngin yerin təkinə malikdir. Lakin
bu sərvətlərdən ən qiymətlisi onun doğma əhalisidir, bu ərazidə yaşayan xalqlar,
dövlətimizin vətəndaşlarıdır.
Azərbaycan XX əsrin sonunda müstəqilliyinə nail olanda öz dövlətini heç də
körpə uşaq şəklində qurmadı, çünki əsrin əvvəlində də iki ilə yaxın bir müddətdə əsl
demokratik bir dövlət kimi artıq mövcud olmuşdu.
Böyük nağıl ustası H.K.Andersen öz ölkəsi Danimarkanı qu quşu yuvası ilə
müqayisə etmişdi, onun istedadlı və yaxşı tanınmış sakinlərini isə sonalara
bənzətmişdi. Qu quşu öz qanadları ilə yerin üstünü tutan dumanı yarır və bu vaxt
ulduzlu göy bütün gözəlliyi ilə adamlara görünür. Yırtıcı quşlar uçub gəlib bu diyarı
viran qoya bilməz, bu niyyətdə olanlar ağır cavablarını alacaqlar, hətta lələklənməmiş
ətcəbalalar da öz döşləri ilə düşməni qarşılayacaq, dimdikləri və caynaqları ilə bütün
güclərini sərf etməklə öz torpaqlarını qoruyacaqlar. Bizim xalqımız da olduqca
sülhsevər, dinc insanlardan ibarətdir, onlar da qu quşlarını xatırladırlar, lakin
torpağına təcavüz edildikdə döyüşkən spartalılara çevrilirlər, düşməni öz
torpaqlarından qovmaqla yanaşı, mərhəmət göstərilmək barədə onun diz çöküb
acizanə yalvarmalarına nail olurlar.
Azərbaycan – əslində qartaldır, təsadüfi deyildir ki, xəritədəki onun sərhəd
perimetrinin cizgiləri qartalı xatırladır. Qartal isə səmada uçan heç bir quşa təslim
olmur. Təkcə öz şöhrəti hesabına başqalarının ona sataşması cəhdi baş verir. Əlbəttə,
mən coğrafiyanı, ölkəmizin tutduğu məkanı fetişləşdirmək istəmirəm, Azərbaycan gur
əsrlərdən keçərək, nəinki torpaqlarını əsasən qoruyub saxlamış, ən başlıcası öz böyük
adamlarının işıqlı şüurunda doğan canlı sözü, sarsılmaz ənənələri qoruyub saxlaya
bilmişdir. Həmin dahilər təkcə bizim iftixar mənbəyimiz olmayıb, həm də xalqımızı
dünyaya tanıtdıra bilmişlər. Bəlkə də, onların mənəvi təsirlərinin miqyası
arzuladığımız qədər də geniş deyildir, onu böyütmək isə gələcək nəsillərin vəzifəsi
olmalıdır. Səkkiz əsr ərzində ədəbiyyatımız öz inciləri ilə daha da zənginləşmişdir.
Mən F.M. Dostoyevskinin romanlarından, onun «məhəbbət» və «nifrət»
konsepsiyasından danışanda, bəzi tələbələr bunları hiddətlə qarşılayırlar. Dostoyevski
belə bir mülahizə yürüdürdü ki, adam hətta nifrət etdiyinə də vurula bilər. Biz onun
dünyanı heyran qoyan əsərlərinə niyə qısqanclıqla yanaşmalıyıq, yaradıcılığı
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bəyənməmək olar, ona nifrət bəsləmək isə yalnız zövqün qaydada olmamasından
xəbər verir. Qədim Roma şairi Katull da «nifrət və məhəbbət» mövzusuna toxunmuş,
onların bir yerdə necə hiss olunduğunu soruşmuşdu.
Bu vaxt professorun küt, həyasız kimi tanıdığı tələbə ayağa qalxıb dedi:
– İndi də başladınız rusları təbliğ etməyə, nə qədər biz belə cəfəng şeylərə
qulaq asmalıyıq. Gah ingilisi, gah rusu ortaya atırsınız.
Südabə xanım ona cavab verərək dedi:
– Mühazirədə cəfəngiyata heç də yer ayırmıram, sizə bilik vermək, hərtərəfli
inkişafınıza nail olmağa çalışıram. Sizə maraqsızdırsa, auditoriyanı tərk edə bilərsiniz,
istəməzdim ki, siz öz səhv mövqeyinizlə başqalarına zərərli təsir göstərəsiniz. Axı
buna təəccüblənmək də düzgün deyildir. Çünki adamlar da bir-birini sevərək və birbirinə nifrət edərək birgə yaşayırlar.
Professor bilirdi ki, bu oğlan qeyri-adi adamlardandır, həm də əclafdır,
özlüyündə onu qeyri-adi əclaf adlandırırdı.
– Gələcəkdə özünüz mühazirə oxusanız, o vaxt dünyanın dahi yazıçılarının
çoxunu ostrakizmə məruz qoyarsınız. Yəqin ki, onların ruhu hələ də sizin cəzanızı
gözləyir.
Tələbə həyasızlığını bir az da artırdı.
– Mən heç yerə gedən deyiləm, bizdən xoşunuz gəlmirsə, siz özünüz çıxıb gedə
bilərsiniz, universitet bundan yalnız fayda götürə bilər. Çünki siz milli hisslərimizə
hörmət bəsləmirsiniz, deyəsən, heç sizin qanınız da təmiz deyildir. Darıxmayın, biz
vətən xainlərinin axırına çıxacağıq.
Tələbənin dediyi iyrənc sözləri, xüsusən «xain» ifadəsini eşitdikdə professorun
rəngi qızardı, səndələdi və birdən döşəməyə yıxıldı. Qızlar onu qaldırmağa icazə
vermədilər ki, xəstəliyin şiddətlini artıran bir təsir göstərə bilərlər. Təcili yardımdan
həkimlər gəldi. Müayinə apardıqdan sonra infarkt olduğunu dedilər.
Onu ambyulansda xəstəxanaya apardılar və ərinə xəbər verdilər. Hüseyn
müəllim çox keçməmiş gəldi, Südabə xanım özünə güc verib, gülümsəmək istədisə
də, kiçik təbəssüm də alınmadı. Rəngi tamamilə ağarmışdı, olduqca zəif görünürdü,
danışa da bilmirdi. Həkimlər dedi ki, professoru sağaltmaq üçün əllərindən gələni
edirlər, bu sözlərə görə Hüseyn müəllim vəziyyətin böhranlı olduğunu başa düşdü.
Adətən, həkimlər xəstənin vəziyyəti qorxulu olanda, dillərini işə salırlar ki, bəlkə,
xəstədə ümid qığılcımı əmələ gəldi.
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Xəstəxanadakı bir həftəlik müalicə fayda vermədi və Südabə xanım həyata
gözlərini birdəfəlik yumdu. Bu vaxt arvadının çarpayısının başında duran Hüseyn
müəllimin gözlərindən yaş axmağa başladı.
Professorun cəsədi məsciddə yuyulduqdan sonra universitetin əsas binasının
dəhlizində qoyuldu. Tabutu əklillər bəzəmişdi, başının üstündən Südabə xanımın
portreti asılmışdı. Matəm mitinqində rektor, fakültə dekanları, kafedra müdirləri,
professor-müəllim heyəti iştirak edirdi. Dekan gurultulu bir çıxış etdi, Oksford
universiteti ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında bu görkəmli alimin körpü salmaq
barəsindəki geniş fəaliyyətindən danışdı. Sonra bir əlaçı tələbə çıxış edib, böyük bilik
fədaisi olan müəllimlərinə bütün onu sevən tələbələri adından minnətdarlığını bildirdi.
Sonra söz Böyük Britaniya səfirliyinin işçisinə verildi. Diplomat mərhum professorun
İngiltərə elm aləmində yaxşı tanındığından, əsərlərinin tərcümə edilib ölkəsində
dəfələrlə çap edilməsindən danışdı və çıxışını bu sözlərlə bitirdi:
– Xanım professor Səfərlinin vaxtsız vəfatı universitetiniz üçün böyük itkidir.
Biz özümüz də onun simasında öz xalqımızın nəcib bir dostunu itirdik.
Başqa çıxış etmək istəyənlər də var idi, lakin onları xəbərdar etdilər ki, bu
hərəkət rəhbərliyin xoşuna gəlməyəcəkdir. Çünki onlar mərhum professoru
sevmirdilər.
Rektor diplomata yaxınlaşıb, matəmdə iştirak etdiyinə və dəyərli sözlərinə görə
ona minnətdarlığını bildirdi və hamı eşitsin deyə ucadan pafosla dedi:
– O, öləndə mən güman etdim ki, universitetimizə qaranlıq çökmüşdür. Lakin
səhv etdiyimi anladım, çünki professor Südabə Səfərlinin parlaq işığı heç vaxt bizim
xatirəmizi tərk etməyəcəkdir. Biz baş əyirik, ağlayırıq, yəqin ki, onun ruhu dərin
kədərimizi hiss edir.
Tələbələrin çoxu məyus görkəm almışdı, fakültənin tələbə qızları isə göz
yaşlarını saxlaya bilmirdilər, çünki onlar təkcə çox qiymətli müəllimlərini deyil, həm
də mehriban rəfiqələrini, onların halına yanan ikinci analarını itirmişdilər.
Səhərisi günü Təzəpir məscidində həm qadınlar, həm də kişilər üçün matəm
mərasimi keçirildi. Məclislərə digər universitetlərin humanitar fakültələrinin
müəllimləri gəlmişdi. Hüseyn müəllim, rektor və dekan mollanın yanında oturmuşdu.
Qadın məclisində isə bu rolu universitetin qadın prorektoru oynayırdı.
Ruhiyyə doğum evinə getməyə hazırlaşırdı, sabahısı günü o, palatada olmalı
idi. Son günlər ərzində Südabə xanımdan xəbəri yox idi, zəng vurmamışdı. Axşam
televizorda Şopenin noktyürnü çalınırdı. Qız bundan xüsusi ləzzət alırdı, musiqi sona
çatanda ekranda Südabə xanımın portreti göründü və aparıcı qəmgin səslə bildirdi ki,
ölkəmizin elm ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir, tanınmış professor Südabə Səfərli
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ağır ürək xəstəliyindən vaxtsız vəfat etmişdir. Sonra o, qarşısındakı kağızdan
professor Səfərlini elmi-pedaqoji fəaliyyəti, bədi yaradıcılığı barədə olan məlumatları
oxudu.
Ruhiyyə deyilənlərə inanmaq istəmirdi, elə bil ki, onu ildırım vurmuşdu. Birdən
özünə gəldi və Südabə xanımın öldüyünü anasına çatdırdı. Qadın kənd qaydasında ağı
deməyə başladı, bəlkə də, əri öləndə belə uca səslə ağlamamışdı. Səsə qonşular
gəldilər, onlar güman edirdilər ki, televiziya ekranında gördükləri qadın onların yaxın
qohumudur. Bəziləri pıçıldaşırdı ki, indiyədək belə böyük qohumları olduğunu bizdən
gizlədiblərmiş.
Ruhiyyə özünə yer tapa bilmirdi, hönkür-hönkür ağlayırdı, axı dörd ay ərzində
bu qadına çox isinişmişdi, onu özünə ən yaxın adam hesab edirdi. Onun güvəndiyi ev
uçmuş, o özü də onun xarabalıqları altında qalmışdı. Belə deyirlər ki, ürək yavaşyavaş ölür, bəs Südabə xanımın ürəyi niyə ona belə xəyanət etdi, tez dayandı.
Qoca qonşu qadın ərklə Ruhiyyənin anasına dedi:
– Ağlamaqla öləni geri qaytarmaq mümkün deyildir, dur halva çal, gələn
qonaqları ehsana qonaq elə. Matəmi yüngülləşdirən yeganə şey ehsandır, sabah qadın
mollası da dəvət edib, yası yola verərsən.
Ana gözünün yaşını silə-silə dedi:
– Sabah Ruhiyyəni doğum evinə aparmalıyam. Halvanı çalacağam və qonşulara
paylayacağam. Bizim yas keçirmək imkanımız olmayacaqdır.
Qoca arvad başını silkələyib dedi:
– Heç yaxşı olmadı. Elə böyük adama ehsan verməmək dini qaydalarımıza
məhəl qoymamaq deməkdir.
Bu arvad elə güman edirdi ki, guya Südabə xanım bu ailənin ən yaxın qohumu,
həm də hamisidir.
Ruhiyyə həm ağlayır, həm də yaxınlaşan doğuş barədə fikirləşirdi, dərd onu
götürmüşdü, axı o, dünyaya ilk dəfə uşaq gətirəcəkdi.
Ruhiyyə Südabə xanımın ölümünün səbəbini öyrənmək üçün Hüseyn müəllimə
zəng vurmaq istədi, sonra bu qərarından vaz keçdi, yəqin onun başı indi çox
qarışıqdır, çünki övladları da yoxdur ki, onun əlindən tutsun. Bütün gecəni yata
bilmirdi, elə bil ki, onsuz da böyük olmayan dünyasından nəsə iri bir parça
qopmuşdur. Anasının dediyi kimi, elə bil ki, bu qız yenidən yetim qalmışdı.
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Tələbələrinin professor Səfərli barədə xatirələri
Səhərisi gün telefonun internetində Ruhiyyə professorun ölümü ilə bağlı
xəbərləri, rəyləri oxudu və dəhşətə gəldi. Bir tələbə özünün məqaləsində yazırdı ki,
həmişəki kimi professor çox maraqlı mühazirə oxuyurdu, Dostoyevskinin
yaradıcılığını təhlil edirdi və onun «nifrət və məhəbbət» prinsipindən danışmağa
başladı. Romançının düşüncəsinə görə, hətta nifrət etdiyin adama da vurula bilərsən,
beləliklə, nifrət məhəbbətlə əvəz oluna bilər. Sonra o, Somerset Moemin rus
yazıçısına qarşı çıxıb, II Dünya müharibəsində gənc fransız qızının sevdiyi alman
əsgərindən uşağı olduqdan sonra milli düşmənçiliyə görə ona nifrət bəsləməyə
başlamış, öz sevgilisinin izini də itirmək üçün körpə balasını çayın suyunda boğub
öldürmüşdü. Lakin professor Dostoyevskinin haqlı olduğunu vurğuladıqda,
kobudluğu ilə seçilən bir tələbə ayağa qalxıb, “bəlkə indi də sazda «Yanıq Kərəmi»
əvəzinə «Nifrətdən məhəbbətə» havasını çalaq? Axı siz bunu az qala dini ehkam
səviyyəsinə qaldırırsınız. Milli ruhumuzu niyə ayaqlar altına atırsınız?”
Professor ona cavab verdi ki, mən milli ruha hörmətlə yanaşıram, lakin çuxa,
zurna vətənpərvərliyini qəbul etmirəm, dünya musiqisini bütünlüklə inkar edib, sazın
“Ruhani”sinin də göylərə qaldırılmasının əleyhinəyəm.
Həmin oğlan lap özündən çıxdı, sizin kimilərin hesabına biz milli qürurumuzu
da itiririk. Sizdə günah yoxdur, günah sizə mühazirə kafedrasını etibar edənlərdədir.
Biz də qoyun kimi sizin tütək səsinə qulaq asmalıyıq. Ancaq deyirəm, biz artıq qoyun
deyilik ki, hara ötürsəniz, orada da dinməzcə otumuzu otlayaq. Biz dözməyəcəyik,
milli xainlərə qarşı etiraz səsimizi ucadan qaldıracağıq.
Professor bu nadanın təhqirinə, böhtanına artıq dözə bilməyib, ondan
auditoriyanı tərk etməyi xahiş etdi. Oğlan daha da həyasızlaşıb dedi:
– Mən çıxan deyiləm, kefinə gəlmir, özün çıx get, otağın havasını zəhərləyən
mən deyiləm, sənsən.
Südabə xanım bu sözlərdən tam sarsıldı, səndələdi və yıxıldı. Qızlar qaçıb ona
yaxınlaşanda sifətinin rəngi ağarmışdı, hərəkətsiz idi. Mobil telefonla həkim çağırıldı,
təcili tibbi yardım maşınında gələnlər professorun infarkt olduğunu dedilər və onu
xəstəxanaya apardılar. Bir həftə ərzində aparılan müalicə fayda vermədi və Südabə
Səfərli həyatla vidalaşdı.
Post müəllifi qeyzlə yazırdı ki, professor Səfərlinin ölümünə bais olanlar
məhkəmə qarşısında dayanıb, layiq olduqları cəzanı almalıdırlar. Bu cinayətin
arxasında dayananlar da ifşa edilməli və cəzalandırılmalıdırlar. Bədnam
kvazivətənpərvərlər xalqin fəxr etdiyi adamları özlərinə hücum hədəfi seçirlər. Onlar
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güman edirlər ki, bu yolla vətənə xidmət edirlər, əslində isə onun mənafeyinə zərbə
vurmuş olurlar. Ədalət naminə, Südabə xanım kimiləri deyil, onlar özləri ağır
təqsirlərinə görə bəlkə də ölü kimi vətənə diri olduqlarından daha yaxşı xidmət
edərdilər. Bəlkə də bu çox sərt səslənir, lakin elmimzə qarşı olan həmlə o qədər böyük
və bağışlanmazdır ki, drakon tədbirləri də belə məqamda özünü doğrultmuş olardı.
İki qız aspirant isə postlarında professora ağı deyilən qaydada kədərli sözlər
işlətmişdilər. Onlar bu xanımın geniş fəaliyyətindən söhbət açır, Çarlz Dikkensdən,
Redyard Kiplinqdən, Uilyam Folknerdən və Ernest Heminqueydən birbaşa orijinaldan
etdiyi uğurlu tərcümələrdən söhbət acırdılar. Onun universitetimizin Oksford və
Kembric universitetləri ilə elm əlaqələrinin yaradılmasında və genişləndirilməsində
böyük xidmətləri olduğunu qeyd edirdilər. Onun təkcə dostlarının deyil,
düşmənlərinin də yekdil fikri belə idi ki, bu qadın ensiklopedik biliyə malikdir. Ona
görə də ona paxıllıq edənlər də az deyildi.
Bir vicdansız isə öz statusunda yazmışdı ki, millətini bəyənməyənlərdən biri də
yaxşı ki, dünyadan köçdü. Elələrinin hansı biri sıradan çıxsa, millətin başı daha da uca
olacaqdır.
Ruhiyyə heç nə başa düşmürdü, bu istedad və böyük bilik sahibi olan qadın
millətə hansı pisliyi etmişdir? Niyə qurban getmiş adama az qala cinayətkar qifayəsi
geyindirilir? Onun ölümünə səbəb olanı da milli dəyanət rəmzinə çevirmək istəyənlər
də tapılır. Millətə həqiqi xidmət edənlər milləti kvazisevənlər tərəfindən biabırçılıq
dirəyinə mıxlanır, ölümə məhkum edilirlər.
Universitetin dosenti olan bir xanımın postu daha maraqlı idi. O yazırdı ki,
ailələrində faciə baş vermiş, böyük bacısı özünü yandırıb öldürmüşdü. Səbəb isə
həyətlərindəki kiçik otaqda kirayənişin yaşayan və əlilliyinə görə axsayan müəllimin
onunla yaxınlığından bacısının hamilə qalması, atasını biabır edəcəyindən qorxub,
özünə əl qaldırması olmuşdu. Müəllim isə heç nə olmayıbmış kimi, başqa uzaq
kənddə işləməyə getdi. Mən yaxşı oxuyurdum və özünü intihar etmiş bacımdan sonra
mənim Bakıya getməyimə, ali məktəbə girməyimə valideynlərim qadağa
qoymuşdular. Ağsaqqallar işə qarışdıqdan sonra atam etiraz etmədi, ali məktəbə daxil
olmaq şansı qazandım. Birinci kursda professor Səfərli ilə tanış oldum və ona
ailəmizdəki faciəni danışdım. O, mənə ehtiyatlı olmağı, tələbə oğlanların şirin dilinə
aldanmamağı məsləhət gördü və o vaxtdan məni himayə etməyə başladı. Onun
məsləhəti ilə aspiranturaya girdim, yaxından köməkliyi ilə namizədlik dissertasiyasını
müdafiə etdim. Həyatda nə qazanmışamsa, birinci növbədə Südabə xanıma
borcluyam.
Universitetin digər bir məzunu olan qız da öz məqaləsində professor Südabə
xanımın ona ana qayğısı göstərməsindən yazırdı:
63

«Mən bacımın faciəsindən sonra universitetdə təhsil alanda, özümü toyuq
sürüsünə yenicə daxil olmuş fərə kimi aparırdım, oğlanlarla ünsiyyətdən qaçırdım.
Bacım tarix fakültəsinə daxil olmuşdu, orada kənd müəllimliyindən aspiranturaya
girmiş və namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş bir həmyerlimiz var idi. Onun
dilində qüsur var idi, «r» hərfini «ğ» kimi tələffüz edirdi. Savadını isə hamı etiraf
edirdi, qocaman professorlarla da diskussiyaya girir və çox vaxt qalib çıxırdı. Ona
görə də tələbələrin sevimlisinə çevrilmişdi. Bacımla onun heç bir tanışlığı yox idi, öz
rayonumuzdan, lakin uzaq kənddən olan həmin müəllim bacıma vurulmuş və onların
sevgi macərası başlanmışdı. Bir müddətdən sonra onların yaxınlığı bacımın hamiləliyi
ilə nəticələnmişdi.
Bu vaxt müəllimin ona olan münasibəti tamamilə dəyişmişdi. Bacımın
evlənmək təklifinə razılıq verməmişdi, səbəb olaraq onu demişdi ki, o, yük maşını
sürücüsünün qızına evlənə bilməz. Məni böyük gələcək gözləyir, ya böyük vəzifə
sahibinin, ya da çox varlı adamın, yaxud da akademikin qızına evlənməliyəm.
Tərcümeyi-halımı korlaya bilmərəm.
Bacım universitet rəhbərliyinə şikayət etməyi qərara alanda, rəfiqəsi müəllimlə
görüşdü və onların barışmasını xahiş etdi. Müəllim qorxduğundan bu təkliflə razılaşdı
və özünü pis apardığına görə hətta bacımdan üzr istəyibmiş. Onu gəzməyə dəvət
etmiş, taksidə Qanlı gölün yanına gəliblərmiş. Müəllim qüsurlu olan yağlı dilini işə
salır, bacım sayıqlığını itirdikdə onu gölə itələyir. Bir neçə gün bacım dərslərə
gəlməyəndə, rəfiqələri təşvişə düşmüş və müəllimlə onun əhvalatını polis şöbəsinə
çatdırmışdılar.
Bir neçə gündən sonra polis Qanlı göldən qızın meyitini çıxartdı və hamilə
olduğuna görə universitetdən itən tələbə olduğu müəyyən edildi. Həmin adam mənim
bacım idi. Müəllimi elə universitetdən polis şöbəsinə apardılar və müstəntiqin bir neçə
sualından sonra o, hər şeyi boynuna aldı.
Mühakimə qısa müddət davam etdi, məhkəmə onu ömürlük həbs cəzasına
məhkum etdi.
Sonra mən universitetin filologiya fakültəsinə daxil oldum və bacımın tarixçəsi
Südabə xanıma məlum olduğundan, mənə xüsusi diqqətlə yanaşmağa başladı. Onun
qayğısı bütün təhsil illərində məni müşayiət etdi. Ona görə də Südabə xanımın ölüm
xəbəri mənə ən yaxın adamımın itkisi kimi təsir etdi. Bacım kimi onun da əclaflığın
qurbanı olduğunu hesab edirəm.”
Digər bir postda isə bloger professor Südabə Səfərlini Martin Lyüter Kinqlə
müqayisə edir, yazırdı ki, amerikan zəncilərinin liderini irqçilər öldürdülər, ağ adam
güllə ilə onun ürəyini nişan aldı, nadan tələbə də təhqiri və böhtanı ilə öz sözünü
gülləyə çevirib, Südabə xanımın ürəyini hədəf seçdi. Martin Lyüter Kinq təkcə
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qaradərililərə deyil, bütün amerikan xalqına müraciət edərək, ölkədə irqlər arasında
sülhün bərqərar olmasını çağıraraq «I have a dreams!» – «Mənim arzlar;m vardır!” –
deyə haray çəkirdi. Ağ irqçi qatili isə bu, heç cür razı salmırdı. Tələbə də
kütbeyinliyindən professorun mühazirəsini lağa qoymuş, onu milli xain
adlandırmışdı, çünki elələrinə Südabə xanım kimi bilik daşıyıcıları deyil, cəhalət
carçıları lazımidir. Professor onlara deyirdi ki, mən də kəndli qızıyam, öz mənşəyimi
danmıram. Amma sizdən bəziləriniz kənddən çıxdıgınız halda, kəndin arxaizm qalığı
kimi cəhalət saçan ruhunun təsirindən azad ola bilmirsiniz. Siz mal-qara tövləsini
təmizləyəndə paltarınıza hopan bir üfunət kimi. beyninizə hopmuş xurafatı da
universitet auditoriyasına gətirir və onunla fəxr edirsiniz. Bizim millətin çox gözəl
ənənələri vardır, onları qoruyub saxlamaq, yaşatmaq lazımdır. Lakin pis adətlərdən
biz uzaqlaşmalıyıq, onları yaddan çıxarmalıyıq. Yaponiyada Meyci inqilabından
sonra, 1868 –ci ildə gənc imperator Mutsihito (onun imperator adı Meyci idi) xalqına
dörd maddədən ibarət müraciətlə çıxış etdi, onlardan biri pis adətlərə riayət etməmək,
onları yaddan çıxarmaq çağırışı idi. O, sözlə kifayətlənməyib, praktikada da öz
prinsiplərini həyata keçirməyə başladı. Samurayların varlığı klanlar arasında
müharibənin davam etməsi, ölkə əhalisinin vətəndaş müharibəsinə cəlb edilməsi
cəhdinə şərait yaradırdı. Ona cörə də samuraylara üstlərində iki qılınc gəzdirməyi
qadağan etdi, ymumiyyətlə samuray silkini ləğv etdi. Düzdür, Yaponiyada busido
təlimi, samurayların davamçıları olan yakudzilər və onlardan qorxu hələ də qalır.
Lakin əhalinin əksəriyyəti bu bandit dəstəsinə nifrət bəsləyir.
Biz niyə cahil mollaların primitiv moizələrinə qulaq asıb, hər cür ağılsız
uydurmalara baş əyib, cəhalətə yuvarlanmalıyıq. XXI əsrdən VII əsrə qayıtmaq istəyi
hansı ağıldan, hansı uzaqgörənlikdən xəbər verir? Dünya irəli getdiyi halda, biz
xərçəng kimi geriyə addımlamalıyıqmı? İslam dininin mahiyyətini düzgün
qiymətləndirməliyik, onu cəhalət mənbəyinə çevrilənlərə qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Südabə Səfərli yenilik, novatorluq carçısı, müjdəçisi idi. Yarasa yeməyə həşərat
tapmayanda, baharın gəldiyini bildirən qaranquşları yeməyə cəhd etdiyi kimi, xurafat
epidemiyasını yayan adamlar, istər professor, istər tələbə olzun, Südabə xanıma
qənim kəsilmək, ən azı onu tərksilah etmək istəyirdilər. Axır ki, öz iyrənc
məqsədlərinə nail oldular, onu qəbirə yola saldılar. Bu məsələdə bizim də günahımız
az deyildir, həyasızlıq edənlərə qarşı çıxmaqdan çəkindik, şəxsən özümüzü qorumağa
çalışdıqda, mövqe qalamıza edilən ağır basqının baş tutmasına yol verdik.
Digər bir aspirant isə postunda Südabə Səfərlinin elm və din arasındakı
münasibətə nümunəvi yanaşmasından söhbət açırdı və dəfələrlə qeyd edirdi ki, onları
bir-birinə qarşı qoymaq düzgün deyilir. Böyük mütəfəkkir Tomas Akvinas deyirdi ki,
ağıl və ürək bir-birinə əks çıxa bilməz, çünki hər ikisi eyni ilahi mənbədən gəlir.
Böyük islam alimi İbn Ruşd (Averroes) isə qeyd edirdi ki, onu mövcud olan iki əks
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həqiqəti özündə ehtiva edən «ikiqat həqiqəti» müdafiə etməkdə ittiham edirlər. Birinə
inanc hakim kəsilir, digərini isə ağıl öyrədir. O deyirdi ki, din və elmin fəaliyyət
sahələri də müxtəlifdir, din ürəyə, elm isə ağıla müraciət edir.
Onlardan çox-çox əvvəl Aristotel insanların sosial heyvan olması fikrini irəli
sürməklə yanaşı, onlara mənsub olan üstünlüyü də görürdü. İnsan mənəvi varlığa
çevrildikdən sonra öz təbiətini dəyişir, artıq filosofun özünün adlandırdığı sosial
heyvan olmasını da dayandırır. Ona görə də biz adamların, xüsusən gənclərin mənəvi
aləmə yiyələnməsinə qayğı göstərməliyik, onların yenicə şumlanmış torpağı andıran
beyinlərinə elm, bilik toxumları səpib, onların göyərməsinə, böyüməsinə, məhsul
verməsinə şərait yaratmalıyıq. Professor Səfərli anaxronizmə, geriliyə, cəhalətə qarşı
amansız mübarizə aparırdı. Onun belə dəlisovluğuna Siseronun Kiçik Katon barədə
dediyi sözlər uyğun gəlir: «Katon Romulun əclaflarının vətənində yaşadığını unudub,
özünü Platonun ideal dövlətində olan kimi aparır». Ona görə də çoxları Katonu
məhkum etməyə cəhd edirdi və nəticədə onun ölümünə bais oldular. Südabə xanım da
mühitdən gələn etirazlara məhəl qoymamaqla, səhvə yol verirdi və bu cığırı tərk edə
bilmədiyinə görə özünün məhvini yaxınlaşdırmış oldu.
Bunları oxuduqdan sonra Ruhiyyə anladı ki, bu qadın təkcə mənim hamim
olmayıb, mənim kimi çox sayda bədbəxt insanlara və ya onların yaxınlarına öz
himayə və qayğısını əsirgəməmişdi. Həm də əhatəsində olan hamıya, hər kəsə düzgün
yol göstərirdi, güclü vətəndaşlıq hissi təlqin edirdi. Deməli, çoxlarına onun xatirəsi
olduqca əzizdir, kütbeyinlərin ittihamları isə heç də bu böyük insan üçün cəza
olmayıb, onun mükafatlarının davamı sayılmalıdır.
Yusif müəllimlə yeni görüş
Ruhiyyə ağrısı başlayanda, anası ilə birlikdə doğum evinə yollandı. Həkim və
tibb bacıları onların avtobusla gəldiklərindən agah olduqda, onlara maraq
göstərmədən uzaqlaşdılar. Elə təsəvvür yaranırdı ki, bu tibb müəssisəsinin təmiz
dəhlizinə iki həşərat daxil olmuşdur.
Nəhayət, onu dörd çarpayısı olan palataya yerləşdirdilər. Oradakı digər qadınlar
da yaşına görə Ruhiyyəyə bənzəməsələr də, kasıblıqlarına görə ondan fərqlənmirdilər.
Onlar burada özlərini hindlilərin «şudra» kastasına məxsus olanlar kimi aparırdılar,
baxımsızlıqdan və xidmətin yararsızlığından isə şikayət edə bilməzdilər.
Bir neçə gündən sonra onu doğum otağına apardılar və Ruhiyyə qapının
üstündəki yazını görəndə yenidən qorxuya düşdü, çünki ona demişdilər ki,
genikoloqların məsuliyyətsisizliyi nəticəsində doğulan uşaqlar travma alır, sonradan
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ömürlk əlillərə çevrilirlər. Onun da uşağı belə doğulsa, onun bətnini icarəyə
götürənlər uşağı ona qaytara bilərlər və o, ömrü boyu əlil uşaq böyütməli olacaqdı.
Bəs aldığı pulu necə geri qaytaracaqdı? Yaxşı deyirlər ki, bəla gəldisə, qapıları geniş
aç. Görən, bu otaqda da əməliyyat lazımi qaydada aparılacaqdımı?
Xoşbəxtlikdən, ölkə rəhbərliyinin son vaxtlar həkimələrə, tibb işçilərinə verdiyi
yüksək qiymət və əlavə maddi yardım onları çox ruhlandırmışdı. İndi onlar xəstələrə
daha yaxşı qayğı göstərir, öz işlərinə fərqli məsuliyyət bəslədiklərini nümayiş
etdirirdilər. Bunun müqabilində əhalinin onlara münasibəti müsbət tərəfə dəyişmişdi.
Nəhayət, doğuş çətinliklərlə müşayiət olunsa da baş tutdu və dünyaya sağlam,
normal ölçülərdə olan bir oğlan uşağı gəldi. Ruhiyyə bir ana kimi çox sevinmişdi,
hətta tezliklə öz doğma balasından birdəfəlik ayrılacağını da yaddan çıxarmışdı.
Həkim otaqdan çıxdı ki, yaxşı xəbər gözləyənləri muştuluqlasın, onlar, yəqin ki,
uşağın gələcək valideynləri idi.
İki gündən sonra o, doğum evini tərk etdi, qapıda uşağın bioloji atasının cipi
dayanmışdı. Anası ilə birlikdə Ruhiyyəni evlərinə gətirib qoydular, uşağı bələkdə yeni
anası öz qucağına götürdü və Ruhiyyəyə xoş xəbər kimi onu da dedi ki, oğlumuzu
yeni mənzilimizə aparacağıq, köhnə mənzil bizə düşməmişdi.

Ruhiyyənin qorxulu yuxuları
Ruhiyyə öz problemləri barədə təkcə gün ərzində, ayıq olanda düşünmürdü,
başına gələnlər yuxuda da onu rahat buraxmırdı, ondan hesab tələb edirdi. Axı o,
özünün bataqlıqda yaşadığı günlərdən bir ildən çox idi ki, aralanmışdı, onları
xatırlamaq belə istəmirdi, onun havası ciyərlərini də elə bil ki, sıradan çıxarmışdı. İndi
də yuxular onun təmiz hava almasına qısqanclıq edib, onu keçmişə qaytarmaq,
xatirələrinin dəhşətini bir daha yada saldırmaq istəyirdi ki, sən özünü nə qədər təmiz
hesab etsən də, üstündəki qalın qara ləkə hələ də qalmaqdadır, onu ən iti şeylə
qaşımaqla da yoxa çıxartmaq mümkün deyildir. O ləkə qəbirə qədər səni təqib edəcək,
xoş günlərinə də zəhər qatacaqdır. Ruhiyyə buna görə də yuxuya getməkdən də
qorxurdu. Çünki yuxuda keçmişi ona daha amansız qaydada xatırladılırdı, vaxtilə
olmuş hadisələri hətta bir qədər şişirdilmiş şəkildə yada salırdı. Ümumiyyətlə, dərin,
sağlam yuxuya həsrət idi, əvvəlcə bunu hamiləliyi ilə, ondan necə üzüləşəcəyi barədə
onu əzən düşüncələri ilə izah edirdi. Artıq hamiləlik arxada qalmışdı, yuxu görmələr
isə onun rahatlığını tamamilə pozmuşdu. Nədənsə həyatında nadir hallarda da olsa baş
verən xoş dəqiqələrin heç biri yuxusuna girmirdi, onun təhqir olunduğu, dəhşətlərlə
üzləşdiyi mənzərələr isə təkrar olunmaqla, virtual qaydada daha sərt şəkildə cərəyan
edirdi. Yuxudan ayılanda o, qorxudan ölə bilərdi. Ona görə də qızın yuxusu qəhətə
67

çəkilmişdi, tez-tez oyanır və bu vaxt sakitləşmək əvəzinə, yuxuda gördüklərinin
davamı kimi özünün və peşə yoldaşlarının başına gələnlər və yuxuda cərəyan edən
daha eybəcər hadisələr sonrakı düşüncələrində onu təqib etməyə başlayırdı.
Son günlərdə gördüyü bir yuxu gerçəklik kimi onu çox qorxutmuşdu. Bir iri
bədənli, bahalı geyimdə olan pəzəvəng kişi ilə tanıdığı otellərin birinə gəlmişdi və kişi
əylənmək üçün orada otaq götürdü. Deyəsən, o, kefli idi, danışığında əlaqə yox idi,
elə bir səbəb olmadan tez-tez gülürdü. Ruhiyyə belə şeylərə adət etmişdi, hər cür
nakəs adamlarla da görüşmüş, onlara ürəyində ikrah bəsləməsindən asılı olmayaraq,
öz peşə xidmətini göstərməyə məcbur olmuşdu. Bu kişi harasa tələsirmiş kimi onunla
yaxınlıq etdi və hirsli qaydada çarpayını tərk edib, mızıldana-mızıldana paltarını
geyinməyə başladı. Ruhiyyə diqqət verib, onun sözlərini anlamağa çalışdı. Kişi
söylənirdi:
– Xərc çəkib, bahalı otaq tutmuşam, kefimi açmaq istədiyim halda, bu səfeh qız
da məni əyləndirməyi bacarmadı. Özünü elə aparır ki, guya mən bunun əriyəm,
yaxınlıq etdikdə ləzzətə-filana fikir vermirəm. Sən öz peşənə də hörmət etmirsən,
sənətindən də başın çıxmır, səninlə yaxınlıq məni qətiyyən qane etmədi, əksinə,
qanımı qaraltdı. Yaxşı, pornoqrafik internet kanallarına baxmırsanmı? Niyə ləzzətli
priyomları öyrənmirsən? Heç olmasa «Kamasutra»dan bəzi şeyləri öyrənə bilərdin.
O, sözünü kəsib, Ruhiyyədən pozğun qaydaların birində yaxınlıq etməsini tələb
etdikdə, qız fağır-fağır dedi ki, mən elə şeyləri bilmirəm, bacarmıram.
Kişi daha da hirsləndi:
– Bəs nəyi bacarırsan, sən özünü kasıb evlərin döşəməsinə sərilmiş həsir kimi
aparırsan, nə ehtirasın hiss olunur, nə də adamı coşduran bir hərəkət edirsən. Sənin
sifətinin cizgiləri bu əməliyyatdan əvvəlki dövr üçün lazım idi, sonra isə sənin peşə
hazırlığın özünü büruzə verməlidir. Bu yaxınlarda mən bir Çin filminə tamaşa etdim,
1920-cı illərin Şanxayında baş verən hadisələrdən bəhs edirdi. Orada fahişəxanadakı
qız elə oyunlar göstərirdi ki, onu seks akrobatikası adlandırmaq olardı. Axı sizin
müştərilər xərc çəkmirlər ki, kobud bir skamyanın üstündə otursunlar? Onsuz da
nəyisə demək artıqdır, ona görə də sənə heç bir haqq düşmür, otağın pulunu
əvvəlcədən verdiyimə də heyifsilənirəm. Ömrümdə birinci dəfədir ki, belə səfeh
vəziyyətə düşdüm. Bu da mənə bir dərs olar.
O, paltarlarını geyinib çıxıb getdi. Otaqdan çıxmamışdan əvvəl özünü ziyalı
adam kimi göstərmək üçün daha uca səslə dedi:
– Heç vaxt bilməməiyini özünə qalxan eləmə. Qədim romalıların yaxşı bir zərbməsəli var: «Ignoratia non est argumentum» – bizim dildə «Bilməmək səbəb ola
bilməz». Yoxsa qanmazlar dünyaya ağalıq edərdi. Mənim kimilər buna heç vaxt
imkan verməyəcəkdir.
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Ruhiyyə bu əclafın kobudluğunun yaratdığı əsəbilikdən, heyrətə gəlmişdi,
hərəkət də edə bilmirdi, elə bil ki, donmuşdu. Sutenyor ondan pul tələb edəcəkdi, baş
verənləri söyləsə də, inanmayacaqdı. O, öz gününə, bu peşənin yolçusu olduğuna
hönkür-hönkür ağlayanda yuxudan ayıldı. Onu soyuq tər basmışdı. O, düşünməyə
başladı ki, niyə belə pis yuxular onu rahat buraxmaq istəmir, bəlkə, iyrənc keçmişinə
görə ondan qisas almağa çalışır. Axı onlar müdafiəsiz məxluqlar idi, ona görə də
müştərinin hər cür şıltaqlığına, kobudluğuna, təhqirlərinə dözməli idilər. Məgər başqa
qızların başına belə işlər gəlmirmi?
Ruhiyyənin yadına bir çox cavan tacik qızının başına gələn daha bir müdhiş
əhvalat düşdü. Sutenyor bu gözəl qızı xarici əlaqələrindən istifadə edib, Bakıya
gətirmişdi və onun hesabına yaxşı pul qazanacağına ümid bəsləyirdi. Müştərilərdən
birinə qızı göstərdikdə o, sevinclə təklifi qəbul etdi və qızı özü il bahalı maşınında
apardı. Onlar kişinin tanıdığı otelə gəldilər, o, bir butulka fransız şampanı, bir qutu
şokolad və meyvə sifariş verdi. Otağa girəndə süfrə yaxşı bəzənmişdi. Kişi ona
müraciət edərək soruşdu:
– Nədən başlayaq, əsas məsələdən, yoxsa nəşələnmək üçün bir az şampan içək.
Qız gözlərini döyüb, heç nə demədi. Kişi bir qədər acıqlı şəkildə təkrar etdi:
– Niyə cavab vermirsən, lalsan? Adın nədir?
– Bilmeram.
Qızın Azərbaycan dilində bildiyi üç-dörd sözdən biri bu idi.
Müştəri dedi:
– İndi bilərsən.
Kişi var gücü ilə onu çarpayının üstünə atdı və paltarını soyundurmağa başladı.
Hərəkətlərindən nəşəli adama oxşayırdı. Öz işini görüb qurtardıqdan sonra dedi ki,
təsəvvürümdəkindən tamamilə başqa bir qənaətə gəldim, səndən nə qədər xoşum
gəlmişdisə, indi də o qədər acığım gəldi. Qızın gözlərini döyməyi onun heç xoşuna
gəlmədi və üzünə ağır bir yumruq vurdu. Qızın burnundan qan axmağa başladı,
deyəsən, burun çəpəri sınmışdı. Sonra paltarını geyinib, qızın alt paltarını, telefonunu
və pul qabı daxil olmaqla hər şeyini bir sallafon zənbilə qoyub götürdü, qapını çırpıb
otaqdan çıxdı. Qız mələfəni qana bulaşdırmışdı, durmaq istəyəndə səndələyib yıxıldı,
döşək ağını üstünə çəkdi. Bir qədər sonra otelin xidmətçisi qapını döyüb, vaxtın
qurtardığını deməyə gəlmişdi. Heç kəs cavab verməyəndə, qapını açıb içəri girdi,
çılpaq qızın qanlı mələfəyə sarıldığını gördükdə, təəccüb qaldı və otelin meneceri olan
köhnə karateçi xanıma xəbər verdi.
Menecer gəlib içəri girdi, nə soruşdusa qız cavab vermədi. Məlum oldu ki, qız
bu yaxınlarda Tacikistandan gəlmişdir. Bir az əvvəl restorana girmiş farsca yaxşı
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bilən ziyalı qadından xahiş etdi ki, onunla tacik qızın pis vəziyyətdə uzandığı otağa
getsin. Tərcüməçi qadın ondan nə soruşdusa, cavab gəlmirdi. Oxşayır ki, qız ağır
zərbədən sonra özünə gələ bilməmişdir. Nəhayət, farsca sözləri eşidib, səsini
çıxartmağa başladı. Xidmətçi vanna otağından xalatı və yüngül çustu gətirdi. Tacik
qızı ayağa qaldırıb geyindirdilər və menecer onu öz otağına apardı. Orada ehtiyat
üçün saxladığı donu və köhnə bir tuflini ona verdi. Qız qonşu otaqda onları geyindi.
Sonra menecerin sualına cavab olaraq sutenyorun telefon nömrəsini verdi. Zəngə bir
adam çox əda ilə cavab verdi və tabeliyində olan qızın başına gələnləri eşitdikdən
sonra otelə gələcəyini dedi.
Cavan, idmançı bədəninə və şişmiş qol əzələlərinə malik bir oğlan gəlib, ona
zəng edənin kim olduğunu soruşdu. Menecer xanım onu süzüb, bənzər qaydada əda
ilə dedi:
– Müştəri qızı döyüb, hər şeyini də götürüb, çıxıb getmişdir. Otelin də pulunu
və sifariş etdiyi içkinin, konfetin, meyvənin pulunu verməmişdir. Bizə 250 manat
borcunuz vardır, onu ödəməlisiniz.
Cavan oğlan artıq söz demədən üç dənə yüzlük çıxarıb qadına verdi və xırdasını
aldıqdan sonra qızı maşınına oturdub getdi.
Tacik qızını döyən və oteldə özünü vəhşi kimi aparan adamdan bir xəbər
çıxmadı. Sutenyordan soruşulduqda dedi ki, polis də, bizim öz xidmətimiz də onu
axtarır, tapanda xəbər verəcəyik. Lakin heç bir zəng olmadı, menecer qadın
təcrübəsinə əsaslanaraq, belə qərara gəldi ki, sutenyor onu tanıyır və yəqin ki,
müəyyən haqq müqabilində indi onun ələ keçməsini istəmir.
Ruhiyyə tacik qızın əhvalatından hali olduqda, şükür etmişdi ki, nə yaxşı elə
quduz əclafa rast gəlməmişdir. Onun qarşısına çıxanlar söyüşə, təhqirə keçsə də, ona
əl qaldırmamışdılar. Bu məsələdə həlim xasiyyəti də daim onun köməyinə gəlmişdi.
Kobud müştəri ilə o, qorxa-qorxa danışır, onun hirslənməsinə, həddi aşmasına imkan
verməməyə çalışırdı və əsasən buna nail olurdu. Ona görə də heç kəs güman etməsin
ki, əxlaqsız qadınla yapon geyşaları ilə olan kimi nəzakətlə davranılır. O eşitmişdi ki,
voleybolçular daha çox zədə alırlar. Bu məsələdə onlar hətta boksçulardan da xeyli
irəlidədirlər. «Gecə kəpənəkləri» də kişi-qadın münasibətlərinin voleybolçuları idi,
onlar yıxılqıqda, daha doğrusu, banditə rast gəldikdə, daha ağır zərbələrə məruz
qalırlar. Ev zorakılığını öz üzərində təcrübədən keçirmiş qadınlar, yəqin ki, əxlaqsız
qızların hansı işgəncələrə dözdüklərini başqalarına nisbətən daha yaxşı bilirlər.
Son vaxtlarda isə körpəsi onun yuxusuna girirdi. Bir dəfə yuxuda gördü ki, oğlu
artıq məktəbə gedir və ilk zəng tədbirində iştirak edir. Ruhiyyə bunu eşidən kimi
özünü həmin məktəbin həyətinə yetirdi. Kənarda valideynlərin arasında dayanmışdı
ki, onu görən olmasın. Qara cipdən onu icarəyə götürən qadınla məktəbli paltarında
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olan bir qəşəng uşaq düşdü. Bu kiçik oğlan olduqca yaxşı təsir bağışlayırdı, yanındakı
anası kimi o da əda ilə yeriyirdi. Ruhiyyənin ürəyi sürətlə döyünməyə başladı, istədi
cumub uşağı bağrına bassın, doyunca öpsün. Özünü saxladı, çünki uşağın anası onu
uşaq oğrusu – «kidnap» kimi qələmə verib, tutdura bilərdi. Tədbir başlandı, həmin
oğlan uşağı məktəb direktoruna yaxın durmuşdu, anası bir az aralıda idi. Qadın orabura döyükürdü, birdən gözü Ruhiyyəyə sataşdı, məktəbin texniki işçisi olan
mühafizəçiyə nə dedisə, həmin kişi ona yaxınlaşıb, tədbiri tərk etməyi tələb etdi.
Amiranə qaydada bildirdi ki, burada yalnız valideynlər iştirak edir, kənar şəxsin
olması qadağandır. Əgər getməsəniz, polisə zəng edəcək, sizi cinayətkar kimi tutub
aparacaqlar.
Ruhiyyə mübahisənin əbəs olduğunu hiss edib, kütlədən aralandı, ona öz
doğma oğluna baxmağa da imkan vermədilər. Dünyaya gətirdiyin uşaq sənin üçün
yad olmalıldır, bunu fikirləşdikcə, gedə-gedə səssizcə ağlamağa başladı.
Səhər açılanda qəribə yuxusunu anasına danışdı. Anası ona qeyzlə dedi ki,
deyəsən, sənin başın xarab olub, uşaq hələ iki həftəlikdir, necə oldu ki, belə qısa
müddətdə o, məktəb yaşına çatdı. Sən o qədər ağılsız şeylər barədə düşünürsən ki,
yuxuda da fantastik şeylər görürsən. Bunu heç kəsə danışma, o arvadın qulağına çatar,
bir də sənin zənginə cavab verməz.
Anasının uzaqgörənliyi düz çıxdı. Ruhiyyə qadının mobil və ev telefonuna zəng
vurdusa da, cavab verən olmadı. Hər iki telefon stansiyasından bildirdilər ki, həmin
nömrələr dəyişilmişdir, yenilərini isə sahibinin icazəsi olmadan heç kəsə vermək
olmaz.
Beləliklə, Ruhiyyənin öz oğlu ilə əlaqəsinə, daha doğrusu, onun necə olmasını
öyrənmək istəyinə birdəfəlik keçilməz sədd qoyuldu. O, uşağı görə bilməyəcəyini
özlüyündə yəqin etmişdi, lakin onun necə olması, böyüməsi barədə marağının da
cavabsız qalacağını heç ağlına da gətirməmişdi. Elə bil ki, uşağın ögey anası ondan
verdiyi müəyyən məbləğ pula görə qisas alırdı. Onun sərt xasiyyətinə bələd idi, ancaq
bu dərəcədə qəddar olacağını güman etməmişdi. Ruhiyyə heç onların təzə evinin
ünvanını da bilmirdi, lap bilsə də, onu darvazadan qovardılar.

Südabə xanımın vida məktubu
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Evə qayıdandan sonra Südabənin matəmində iştirak etmək istədiyini bildirəndə,
anası dedi ki, indi ancaq bir dəfə yas keçirilir, sonra isə ölünün qırxı məsciddə yad
edilir. Sən belə vəziyyətdə heç hara gedə bilməzsən, onun ərinə də zəng eləməyin düz
çıxmaz, çünki onun başı matəm mərasiminə qatışmışdır.
Ruhiyyə normal qaydada doğa bilmədiyindən, uşağı kesar kəsimi ilə
doğuşdurmuşdular, cərrahiyyə əməliyyatı ilə açılan yarıq hələ də çox əziyyət verirdi,
bəzən ağrıya dözə bilməyib ağlayırdı. On-on beş gün keçəndən sonra səhhəti xeyli
yaxşılaşdı, yarığın ağrısı da azalmışdı. Bu vaxt onun mobil telefonuna bir zəng gəldi,
tanımadığı bir qızın səsini eşitdi. O, Südabə xanımın tələbəsi olduğunu dedi və
bildirdi ki, professorun ona ünvanlanmış məktubunu çatdırmalıdır. Onlar şəhərdəki
Cəfər Cabbarlının heykəlinin yanında bazar günü saat 2-də görüşmək barədə
razılaşdılar.
Tələbə qız məktubu ona verən kimi, tələsik zərfi açıb, Südabə xanımın öz əli ilə
yazdıqlarını oxudu:
«Əzizim Ruhiyyə! Biz bir-birimizdən ayrılırıq, lakin mən sənin gözəlliyinin
hansısa bir cəngəllikdə itməsindən çox ehtiyat edirəm və buna heç cür razı ola
bilmərəm. Bilirəm ki, sən məni çox sevirdin və bunun qarşılıqlı olmasına, yəqin ki, sən
şübhə etməməlisən. Mən səni xoşbəxt görmək istərdim, lakin bu, mənə qismət olmadı.
Sən yalnız ailə qurmaqla xoşbəxt ola bilərsən, ölümümdən sonra Hüseynlə ailə
qurmağını çox arzulayıram. Bu barədə səninlə geniş söhbətimiz olub, yəqin ki,
yaddan çıxarmamısan. Məni düzgün başa düş, bunu hansısa bir ianə hesab etmə.
Sənə olan məhəbbətimin özümün yoxluğumda da davam etməsini çox istəyirəm.
Hüseynlə sən xoşbəxt ola bilərsən, o, gözəlliyə heç də biganə olan adam deyildir.
İzdivacınız baş tutsa, övlad da dünyaya gətirərsiniz. Hər şey sənin özünü cəsarətli
aparmağından asılıdır, vacib anda qorxaqlığa, tərəddüdə yol vermə. Əlverişli
imkandan istifadə et, bil ki, bu imkan səni ağ günə çıxaracaqdır. Bunu isə mən çox
istəyirəm. Ruhum daim səni seyr edəcəkdir, çalış ki, onu incitməyəsən. Əlvida!
Səni anadan artıq sevən Südabə.»
Aşağıda titrək əllə yazılmş tarixi gördükdə,Ruhiyyənin halı daha da pisləşdi.
Məktub ölümündan iki həftə əvvəl yazılmış və onu Ruhiyyəyə çatdırmağı
sevimli tələbəsinə həvalə etmişdi. Tələbə qız onun tapşırığına vicdanla əməl etmişdi.
Məktubu oxuyub qurtaranda Ruhiyyə ağladı, tələbə qız da özünü saxlaya bilməyib,
səssiz-səssiz göz yaşlarını axıtdı. Öz ölümündən azacıq əvvəl onun belə alicənab və
fədakar hərəkətini heç cür başa düşə bilmirdi. Elə bil ki, bu adam Yer üzündə
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yaşamır, başqa planetdən gəlmişdir və bir neçə ay əvvəl tanıdığı qıza xoşbəxtlik
qapısını açmağa çalışır və onu da inandırır ki, cəsarətsizlik etməsin, xeyriyyəçisinin
vəsiyyətinə hökmən əməl etsin.
Ruhiyyə bu səmimiyyət ilahəsi olan qadının vəsiyyətinə etinasızlıq edə
bilməzdi. Məsələnin müsbət həllinə də elə bir gümanı yox idi. Hüseyn müəllimlə o,
bir dəfə də olsun təklikdə söhbət etməmişdi. Düzdür, ana saydığı qadının əri daim onu
heyranlıq bildirən baxışlarla süzmüşdü. İndi isə o, sevimli arvadını itirmişdir. Ona bu
sözləri çatdırmaq, yasda məhəbbət barədə şən oynaq mahnını oxumağa bərabər olardı.
O, yenə də müəmmalar içərisində qalmışdı, nə etməli olduğunu ayırd edə bilmirdi.
Yadına Yusif müəllim düşdü. Bu məsələdə də yenə o, ən ağıllı məsləhət verən
ola bilərdi. Hamiləliyinin son mərhələsində Yusif müəllim xəstəxanadan çıxandan
sonra ona zəng edib, səhhətinin necə olduğunu soruşmuşdu. Xəstəlikdən sonra onunla
görüşmək istəməmişdi ki, narahat etməsin. Yenə onun məsləhəti bu qız üçün çox
vacib idi. Çünki həlledici bir fürsət zamanı, həqiqət anı gəlib çıxmışdı. Utancaqlıq
etsə, rədd cavabı veriləcəyindən qorxub çəkinsə, həm Südabə xanımın vəsiyyətinə
əməl etməyəcək, həm də özünün, bəlkə də, xoşbəxt olmaq şansını birdəfəlik
itirəcəkdi. Görən, Yusif müəllim buna necə baxacaqdır, bunu qızın yeni həyasızlıq
nümunəsi kimi qəbul etməyəcəkdi ki? Bütün bunları yüz dəfələrlə götür-qoy etdikdən
sonra Yusif müəllimə zəng vurdu və onun evində bazar günü günorta görüş baş tutdu.
Yusif müəllimlə Ruhiyyənin yeni görüşü
Yusif müəllim həmişə olduğu kimi, Ruhiyyəni mehribanlıqla qarşılandı,
hamiləlikdən uğurlu qaydada azad olduğuna görə onu təbrik etdi. Qız ona məlumat
verdi ki, doğuş o qədər də asan keçmədi, lakin uşaq normal doğuldu, çəkisi və boyu
da ginekoloqları razı saldı. Sonra o, Südabə xanımın ölümündən çox məyus olduğunu
söylədi. Dedi ki, o qadın mənə əsl ana münasibəti göstərirdi, hər dərdimə yanırdı.
Yusif müəllim onun sözünü kəsdi:
– Sən Südabə xanımın vəfatına çox heyifsilənir, hüznlü hallar keçirirsən. Bu,
olduqca yaxşı haldır, görünür, sənə olan münasibətilə o, bunu qazana bilmişdir. Onun
pərəstişkarları bu qadının itkisinə çox yanırlar, indi məlum olur ki, onlarçn sayı heç də
az deyilmiş. Lakin mən istəyirəm, sən onu da biləsən ki, o, dünyaya köçmüş
dostlarımız yerin altında deyil, bizim qəlbimizin içində uyuyurlar. Allah da bunu
təqdir edir ki, onlar daim bizimlə qalsınlar.
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Sonra onun son görüşlərində Ruhiyyəyə olan təklifini dilə gətirdi, öləndən
sonra əri Hüseyn müəllimə ərə getməsi barədəki ağlasığmaz planından danışdı. Mən
onun təklifini çox pis qəbul etdim. Çünki mən onun ölümünü heç cür gözləmirdim,
ideyanın özü də mənə qəribə gəlirdi. Nəyə görə o, belə qərara gəlmişdir, çünki başqa
vicdansız adam onun bu sözlərindən istifadə edib, Hüseyn müəllimlə gizlicə qəsd
düzəltməyə girişər, sevgi macərasına başlaya bilərdi. Mən isə əclaflıq edə bilməzdim.
Nə qədər yalvardımsa, sözünün üstündə durmaqda davam etdi və mənə təlqin etməyə
çalışdı ki, sən öz xoşbəxtlilik imkanını əldən qaçırmamalısan. Onu da əlavə etdi ki,
mən hiss etmişəm ki, Hüseynin səndən xoşu gəlir, lakin heç biriniz mənə görə qırmızı
xətti keçməmisiniz. Dönə-dönə mənə tapşırdı ki, Hüseynə mənim sözlərimi
çatdırmalısan, qorxaqlığa yol versən, özünü bədbəxt edəcəksən, Hüseynin də
gələcəyini sual altında qoyacaqsan. O, tək qala bilməz, məişət məsələlərində həddən
artıq naşıdır, tək qalsa, evlənməsə, öz ömrünü də gödəldəcəkdir. Kimə ürcah
çıxacaqdır, kiminlə ailə quracaqdır, bu, küləyin arxasınca düşməyə bərabərdir.
Ruhiyyə dedi ki, onun mənimlə apardığı söhbətlə kifayətlənmyəcəyinə əmin
idim. Sevimli tələbəsi olan bir qız onun öz ölümündən iki həftə əvvəl yazdığı
məktubu gətirib mənə verdi. İnandığı bu qıza tapşırıbmış ki, özü öləndən sonra
məktubu sahibinə çatdırarsan. Məktub mənə çatdı, açıb oxuduqda əvvəlki fikrinin
üstündə dayandığı məlum oldu və öz ruhunu incitməməyi, qızı saydığı bir adamdan
təvəqqe etmişdi.
Yusif müəllim bu qadının alicənablığına məəttəl qalmışdı, onun fədəkarlığına
izah da tapa bilmirdi :
– “Titanik” gəmisi aysberqlə toqquşması nəticəsində batanda, sərnişinlərə
xidmət edən orkestrin musiqiçiləri xilas ola bilməyəcəklərini anlayıb, göyərtədə
özlərinə rekviyem çalırdılar. Südabə xanım da ölümünün yaxınlaşdığını hiss edib, öz
matəm marşını tam başqa bir qaydada, ürəkdən sevdiyi adamın xoşbəxtliyində tapmaq
istəyirmiş, həyatının sonunda da sənə qarşı üstünə götürdüyü analıq borcu barədə
düşünərək, məhz belə hərəkət etmişdi.
Sonra məsənin heç də sadə bir iş olmadığını anlayıb, qızdan soruşdu:
-Hüseyn müəllim bu barədə bir şey bilirmi, arvadı ona hansısa bir işarə ilə bunu
başa salıbmı? Plan ikinizin arasında olduğu halda, görünür, ailə qurmalı olan adam
bundan tam xəbərsizdir. Bu, patriarxal qaydada kəsilən nikaha bənzəyir, oğlanın və
qızın xəbəri olmadan onlara nişan qoyulur, sonra hay-küylü toy edilir. Bəylə gəlin isə
bir-birini ilk dəfə yalnız toyda görməyə müvəffəq olur.
Ruhiyyə dedi:
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– Mənim Hüseyn müəllimin hali olub-olmamasından xəbərim yoxdur, Südabə
xanım da mənə bu barədə heç nə deməmişdi.
– Bəs Hüseyn müəllimin sənə münasibəti necədir? Hansısa davranışı ilə səni
qəbul edib-etməyəcəyini bilirsənmi? O, sənin keçmişinə bələddirmi və bu maneəni
keçməyə onun cəsarəti çatarmı?
Ruhiyyə:
– Heç nə bilmirəm. Bircə onu deyə bilərəm ki, o, evlərində mənə maraq
göstərirdi. Oğrun-oğrun gözlərini mənə dikirdi, bədən quruluşum və sifət cizgilərim
də onun xoşuna gəlməmiş deyildi. Lakin bunlar ailə qurmaq üçün elə də böyük
əhəmiyyət kəsb etmir. Adicə xoşa gəlməyə görə evlənmək barədə heç kəs qərar
vermir, özünə arvad seçməkdə əsaslı səbəblər, arqumentlər olmalıdır. Xüsusən yaşlı
adam kor-koranə özündən cavan bir qızla, özü də həyatında bəzi qeyri-müəyyənlik
olan biri ilə nikaha girməyə cəsarət etməz.
Yusif müəllim qızın tam pessimizmə qapıldığını görüb, düşüncələrinin səhv
olduğunu ona izah etməyə çalışdı:
– Yaş fərqi elə də ciddi məsələ deyildir. Axı elə bir qanun, ya qayda da yoxdur
ki, ancaq həmyaşıdlar evlənməlidir. Puşkinin də Natalya Nikolayevna ilə xeyli yaş
fərqi var idi. Viktor Hüqo qoca yaşında məşuqəsi Jülyetta Drüeni Gernsi adasında
arvadı kimi saxlayırdı. Amerikan yazıçısı Edqar Allan Po 13 yaşlı qızla evlənmiqdi,
Sezarla Kleopatra arasında yaş fərqi 30-dan yuxarı idi. İngiltərə kraliçası I Elizabet
özündən xeyli cavan olan Fransa printsi, gələcək kral III Henriyə ərə getmək imkanı
barədə söhbəti eşitdikdə, bu vaxt ayaqlarının ağrısından əziyyət çəkdiyinə görə
istehza ilə demişdi ki, gənc prints çolaq qoca qadını kilsəyə necə aparacaqdır? Sən
Hüseyn müəllimi tanıyırsan, onda, yəqin ki, elə qocalıq və ya əlillik yoxdur. Səndən
üç onillikdən də çox böyükdürsə, bu da ciddi fərq deyildir. Görünür, o özü də evliliyə
can atır. Gecikmiş və ya ikinci məhəbbət çox vaxt adamı daha böyük qüvvə ilə özünə
cəlb edir. Səni də belə qızğın məhəbbət gözləyə bilər.
Ruhiyyə Yusif müəllimin bu mülahizələrinin tutarlı olmadığı rəyinə gəldiyinə
görə ona dedi:
– Düzünü desəm, mən belə izdivacın baş tutacağına inanmıram. Südabə xanım
xəstəlikdən əziyyət çəkdiyinə və mənə yaxşı münasibətinə görə belə ideyanı ortaya
atmışdı və mənim şübhələrimə baxmayaraq, bu planın baş tutacağına da möhkəm
inandığını bildirirdi. Məndən yeganə xahişi o idi ki, qorxaqlıq göstərməyim, cəsarətli
olum ki, onun hər ikimizin gələcəyi barədə düşündükləri öz real təsdiqini tapsın.
Yusif müəllim qızın bu sözündən yapışıb, nikbinliyə çağırış qaydasında ona
dedi:
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– Südabə xanım təcrübəli insan kimi sənin zəif cəhətinə bələd imiş, axı ilk dəfə
səninlə küçədə sən ağlayan vaxt tanış olubmuş. Ona görə də ağciyərlilik sənə olduqca
pis xidmət göstərə bilər, cəsarətli olmalısan, arvadının vəsiyyətini ərinə hökmən
çatdırmalısan. Və onunla görüşəndə bu məsələni sənin üçün elə bir əhəmiyyət daşımamasına da heç bir işarə göstərməməlisən, sonra o, özünün təklifdən imtina etməsini
sənin razı olmadığını başa düşdüyünə görə etdiyini ən mühüm səbəb kimi
gətirəcəkdir. Sən öz rolunu düzgün oynamalısan, Çin operasının aktyorları kimi
maskadan istifadə etməməlisən. Ərinin xəbəri olmadan, səninlə söhbətdən sonra,
yəqin ki, sənə belə məktub göndərməzdi, ərinin məsələdən agah olmasını isə sənə
yazsa, ailə sirrini açmış və səni arxayın salmış olardı. Mən sənə daim ata məsləhəti
vermişəm, bu gün də o mövqeyimdən uzaqlaşmıram. Hökmən sən Hüseyn müəllimlə
görüşüb, ona Südabə xanımın onun və sənin üçün çox vacib olan vəsiyyətini
çatdırmalısan. Çox inanıram ki, bu sövdələşmə, əslində, bu sevda baş tutacaqdır və
mən bu işdə kiçik də olsa öz iştirakıma görə sevinc hissləri keçirəcəyəm. Çox arzu
edirəm ki, toyunuz olsun, mən digərləri kimi o toyda oynamağı deyil, təzə yaranan
ailəni təbrik etməyi və sənin haqqında bəzi xoş sözləri söyləməyi vəd edirəm. Güman
edirəm ki, Hüseyn də mənim sözlərimin səmimi olduğuna şübhə etməyəcək, mənə
qarşı deyil, öz ağlında belə yeni arvadına qarşı ağılsız qısqanclıq fikrinin yaranmasına
imkan verməyəcəkdir. Çünki o, bizim münasibətlərimizə bələd deyildir, bəlkə
gələcəkdə bəzi məlumatlara malik olacaqdır.
Ruhiyyə ilk dəfə idi ki, gülümsünürdü və bu, Yusif müəllimə çox xoş gəldi. Qız
öz təbəssümünün izahı kimi dedi:
– Əziz Yusif müəllim, siz lap Südabə xanım kimi danışırsınız, hələ heç nəyin
işartısı da görünmədiyi halda, toydan danışırsınız. Siz məni qəbirdən çıxartdınız, indi
isə toyumda məni gəlin paltarında görmək istəyirsiniz. Haradandır sizdə bu nikbinlik?
Bu heç də öləri adamlara xas deyildir. Siz ruh sərrafısınız, könlümü almaq, məni
kədərli fikirlərə dalmaqdan qorumaq üçün bu sözləri deyirsiniz. Ancaq sizə olan
inamımı heç kəs sarsıda bilməz və sizin sözünüz, məsləhətiniz mənim üçün qanundur
və onları hökmən icra edəcəyəm. Yəqin ki, Südabə xanımın qırx mərasimindən sonra
Hüseyn müəllimlə görüşməyə cəhd edəcək və ona arvadının vəsiyyətini çatdıracağam.
Sizdən fərqli olaraq, reaksiyasının müsbət və ya mənfi olacağını deyə bilmərəm.
Yusif müəllim onu yola salanda, hamiləliyinin uğurlu yekununun təbriki kimi
yenə ona 100 manatlıq əsginası təqdim etdi, etirazının əbəs olduğunu bildiyinə görə
qız pulu alıb cibinə qoydu. Qapıdan çıxan Ruhiyyəyə dedi:
– Hüseyn müəllimlə görüşünün müsbət nəticəsini mənə bildir, çünki mən yalnız
belə cavabı gözləyirəm. Həmin alicənab qadın kimi yenə də sənə məsləhət görürəm,
cəsarətli ol, qarşıdakı xoşbəxtliyinə əvvəlcədən inam bəslə. Belə inam problemin
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müsbət həllinə təsir edən mühüm amillərdən biri olur. Nikbin ol, həyata nikbin
baxışlarla nəzər sal. Gör son il yarımda sənin həyatında nə qədər yaxşı dəyişikliklər
baş vermiş, sən ilk dəfə olaraq ürəkdən sevinməyə başlamısan. Onların uğurlu davamı
olmalıdır. Mən vəziyyətinin daha da yaxşılaşacağına, taleyinin də sənə gülər üzünü
göstərəcəyinə çox inanıram. Çünki sən buna layiqsən. Məşəqqətli keçmişinin əvəzi
tam xoşbəxtliyə çatmağınla əlamətdar olmalıdır. Onun ən başlıca nümunəsinin sənin
ailə qurmağında, bir nəcib adamın xanımı olmaqda görürəm. Qoy bizim arzumuz qış
şaxtasına dözüb, yazda gül açan qızılgülə bənzəsin. Bədbəxtliklərin şahidi olmaq
yetər, qoy bizim də üstümüzə səadətdən xəbər verən günəş işıq salsın. Biz yalnız
matəmlər keçirmək, kədərli ömür sürmək üçün dünyaya gəlməmişik, qoy sənin də
küçənə bayram şənliyi gəlsin və sənə yeni münasibət bəsləyənlər bundan sevinc
hissləri keçirsinlər. Evkalipt ağacı efir yağı buraxdığına görə tez yanmağa başlayır,
Avstraliyada iri meşə yanğınları baş verir. Lakin ağacların kökü yerin dərinliyindən
bioloji nasos kimi suyu çəkdiyindən, həmin sağlam kökün üstündə gövdə
yaşıllaşmağa, böyüməyə başlayır. Sənin də ürəyin evkalipt kökü kimi möhkəm və
həyatsevərdir. Sən hökmən qalib gəlməlisən.
Ruhiyyə küçəyə çıxdı, bu mehriban insanın ona göstərdiyi qayğıya,
mərhəmətinə insan təbiətinə xas olmayan bir möcüzə kimi baxırdı. Axı onun həyatı
mənfur, iyrənc nümunələrlə, pis adamların sərgisi il dolu idi. Onun bəxti görünməmiş
qaydada onda gətirmişdi ki, belə alicənab, nəcib insan onun qarşısına çıxmışdı. Kimsə
güman edə bilər ki, ehtiyacı olan bu qız 100 manata görə sevinir, yalnız nadan
adamlar belə düşünə bilər, Yusif müəllimin Ruhiyyəyə münasibəti, əslində, göy
səması qədər geniş olan mərhəməti və insanlıq mənbəyindən yaranan məsləhətləri
maddi ölçülərlə qiymətləndirilsə, milyonlara bərabərdir. Hər dəfə onun dərin mənalı,
səmimi söhbətləri çox böyük çəkiyə malik olur, qıza təxəyyülə də gəlməyən, ancaq
ona bağışlanan bur fil sümüyündən tikilən saray timsalına çevrilir.
Lakin bu sevinc heç də uzun sürmürdü. Səadətə qovuşmaq istəyi nə qədər
böyük olsa da, qeyri-müəyyənliyin ağır yükü onun çiyinlərini əzməkdə davam edirdi..
Hüseyn müəllimlə görüş ərəfəsi və onunla söhbət
Ruhiyyə Yusif müəllimin sözündən ruhlanmışdı və bu, onu fəal hərəkət etməyə
sövq etmişdi. O, qət etdi ki, hökmən Hüseyn müəllimlə görüşsün və ona arvadının
vəsiyyətini çatdırsın. Öyrəndi ki, qırx mərasimi Təzəpir məscidində keçiriləcək və ora
yollandı. Qadın məscidində hamı bahalı paltarda, bər-bəzəkdə idi, onların arasında
Ruhiyyə tovuz quşlarının yanındakı qara qarğa kimi görünürdü, sadə paltarı ilə
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hamıdan fərqlənirdi. Universitet müəllimləri olan xanımlar bərkdən danışırdılar, bəzi
sözlərə gülənlər də olurdu. Onun yanındakılar Ruhiyyəyə yuxarıdan aşağı baxırdılar
və ondan soruşdular ki, tələbəsən, yoxsa müəlliməsən. Hər iki suala başını
silkələməklə cavab verirdi. Süfrəyə plov gələndə isə, xanımlar elə səs-küylə yeyirdilər
ki, elə bil ki, barama qurdunun öz yuvasını sarımaq ərəfəsində tut yarpağını sürətlə
udub, bərk xışıltı salması səhnəsi təkrar olunurdu.. Bəzi dəbdəbəli paltar geyinmiş,
sinələrini, qollarını qızıl bəzək-düzəklə bəzəmiş arvadlar isə səhrada uzun müddət ac
qalmış, leş üstünə düşmüş kaftarları yada salırdılar. Ruhiyyə məclisə baxıb
heyifsilənirdi. Çünki Südabə xanım belə matəmə layiq insan deyildi. Elə bil ki, heç
kəs onun ölümünə heyifsilənmir, buraya da çoxu mərhum xanımı yad etmək üçün
yox, özünü göstərmək və yağlı-üzlü xörəyə qonaq olmaq üçün gəlmişdir. Ona görə də
bir-iki qaşıq plov yedikdən sonra yanındakılarla xudahafizləşib, tələsdiyini bildirərək,
məclisi tərk etdi.
O, dəhlizə çıxdıqda təsadüfən məclisdə iştirak etmiş məşhur professor qonağını
yola salan Hüseyn müəllimlə görüşdü. Bu adamın vaxtilə Südabə xanımın ağır
xəstəlikdən xilasına böyük kömək göstərməsini onun öz dilindən eşitmişdi.
Arvadının ölümünə görə ərinə başsağlığı verdi və özünü saxlaya bilməyib ah çəkdii.
Sonra vaxtı olanda onunla görüşmək istədiyini bildirdikdə, Hüseyn müəllim dedi ki,
iki-üç gündən sonra sizə zəng edəcəyəm.
. Bir həftə sonra Ruhiyyə zənginə Hüseyn müəllim dedi ki, həmişə olduğu kimi,
bazar günü bizə gəl, söhbət edərik. Qız onun zənginə belə cavab verdiyinə görə
sevindi. Özünə bir qədər səliqə-sahman verdi, fiqurası da qaydasında idi,
hamiləliyindən əsər-əlamət qalmamışdı. Ucuz mağazadan aldığı donunu və koftasını
geyindi, yəqin ki, Hüseyn müəllim onu xoş sifətlə qarşılayacaqdır.
Belə ümidlə o, Südabə xanımgilin qapısının zəngini basdı. Qapını açan ev
yiyəsi onu «xoş gəldin» deyə salamladı və qonaq otağına dəvət etdi. Ruhiyyəyə yer
göstərib, özü də qarşı tərəfdəki kətildə əyləşdi. İlk sözü bu oldu:
– Sözlü adama oxşayırsan. Səni eşidirəm.
Ruhiyyə belə müqəddimədən tutuldu, çünki bu ona işarə idi ki, özün xahiş
etmisən, mən də görüşə razılıq verdim. İndi görüşün məqsədini ayırd etmək lazımdır.
Hüseyn müəllim dedi ki, yəqin, hamiləliklə üzülüşmüsən, uşağı doğub, icarə
götürənlərə təhvil vermisən. Görkəmin də bir qədər dəyişilmişdir, elə bil ki,
cavanlaşmısan.
O, bu sözləri deyəndə yadına saldı ki, ilk dəfə Ruhiyyəni görəndə onun
gözlərinə vurulmuşdu. Bu gözləri təsvir etmək də çətin idi, qız sevinən kimi onlar
parıldamağa başlayırdı. Lakin bu gözlərdə həm də anlaşılmayan bir hüzn, bir
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məchulluq var idi. Hüseyn müəllim qədim Roma şairi Vergilinin sözlərini yada saldı:
«Dərddən yaralanan, bu ölümcül yaranı daim özü ilə daşıyır». Ruhiyyə də köhnə
dərdlərini unuda bilmirdi. Lakin birdən qəmgin baxış dəyişilirdi, bəbəklər alov şiddəti
ilə parlamağa başlayırdı. Bu vaxt qızın yanaqlarına da gur qan gəlirdi, zərif üz
cizgilərinə ehtiras şehi hopurdu. Qəmgin görünən bu qız şimşəkvari gülüşlə
canlanmağa başlayırdı. Lakin ani sevinc az sonra yox olurdu, əvvəlki gözəllik geriyə
dönməz şəkildə solurdu. İlk müşahidəsindən Hüseyn müəllim bu qıza heç də laqeyd
deyildi, lakin öz hisslərini gizlətməyi də bacarmışdı.
Lakin ev yiyəsi yenə də onun sifətində donmuş gərginliyi, qəmginlik
nişanələrini gördü. Görən, o niyə belə qəm-qüssə dəryasına qərq olmuşdur? Yəqin ki,
Südabənin ölümü ona ağır təsir etmişdir, axı onlar qısa müddətdə bir yerdə olsalar da,
bir-birlərinə çox bağlı idilər. Bir qədər düşündükdən sonra güman etdi ki, yəqin,
başqa səbəblər də vardır.
Ruhiyyə söhbətə müqəddimə ilə başlamağı bacarmırdı, ona görə də birbaşa
mətləbə keçdi.
– Südabə xanımın ölümündan əvvəl mənə verdiyi tapşırığa və sonralar mənə
ünvanladığı məktuba görə sizinlə görüşmək istədim. Mən hər şeyi açıq danışacağam,
xahiş edirəm, bunu mənim nəzakətə əməl eyməməyimin nümunəsi kimi qəbul
etməyəsiniz. Südabə xanım son aylarda ürək ağrısından əziyyət çəkirdi, bunu sizə
demək artıqdır, yəqin ki, siz bunu görür, müşahidə edirdiniz. O, özünün yaxınlaşan
ölümünü hiss edirdi, axı çox müdrik bir insan idi. O, öləndə sizin tək yaşaya
bilməyəcəyinizə görə təşviş hissləri keçirirdi. Mənim taleyimə də biganə deyildi. Hər
ikimizin gələcəyini nəzərə alaraq məndən xahiş etdi ki, Hüseyn müəllimlə ailə
qurmaq barədə fikirləş və mən öləndən sonra bu ideyanı ona hökmən çatdır. Bu,
mənim sənə vəsiyyətimdir, əməl etməsən, ruhumu incidəcəksən. Məktubunda da
həmin fikirlər yer alır və məni cəsarətli olmağa, sizinlə açıq danışmağa səsləyirdi.
Hüseyn müəllim qonağını dinlədikdən sonra dedi ki, bu səhnəyə mən Çarlz
Dikkensin «Devid Kopperfild» romanında rast gəlmişəm. Devidin çox sevdiyi, gənc
olduğu kimi, büllur kimi zərif olan arvadı Dora öləndə, o, heç də Südabə xanım kimi
yaşlı deyildi, Devidin uşaqlıq dostu, özünün də mehriban rəfiqəsinə çevrilən Aqnesi
yanına çağırıb xahiş etdi ki, Devidi tək qoyma, ona ərə get, siz xoşbəxt olacaqsınız.
Aqnes bunu etdi və onların gözəl ailəsi yarandı.
Mən Südabəni də başa düşürəm, sənin də səmimiyyətinə şübhəm yoxdur.
Ancaq təklif edilən də sadə məsələ deyildir. Mən yaşlı adamam, sən isə çox cavansan.
Evlənmək həyatdakı ən ciddi addımlardan biridir. İkinci dəfə evlənmək, ailə qurmaq
isə daha məsuliyyətli olduğundan bir andaca qərar vermək yaramaz. Hərtərəfli
düşünüb, məsələnin həllinə yaxınlaşmalısan. Düşünürəm ki, sən də məni
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tələsdirməməlisən. Mən ciddi fikirləşməliyəm, bu yaşımda səhvə yol verməməliyəm,
səhv etsəm, sənə də pislik etmiş olaram. Çünki söhbət hər ikimizin gələcək taleyindən
gedir. Bu, teatr tamaşası deyil ki, səhnədəkilərin təsiri altında hissə qapılasan,
«katarsis» prosesindən keçməyinlə öyünəsən. Könülün saflaşmasına biz həyatda nail
olmalıyıq, buna hazırıqmı, bax əsas məsələ də bundadır.
Ruhiyyə əvvəldən rədd cavabı almağa da özünü hazırlamışdı, lakin Hüseyn
müəllimin sözləri ona soyuq düş təsiri bağışladı. Bu cavab onu olduğu quyunun lap
dərinliyinə salmışdı. Düşünürdü ki, gərək mən də Tatyananın Oneginə yazdığı kimi,
onu qabaqlamaq üçün məktub yazıb özümün təklifə «yox» cavabımı həmin məktubda
göstərəydim. Onda mən Yusif müəllimə verdiyim sözü pozardım, məsələni
bünövrədən həll yolundan sapdırardım. Axı niyə o, başa düşmür ki, mən cavan qız
olduğum halda, özü kimi yaşlı bir adama ərə getməyə razılıq verirəmsə, deməli, ona
güzəştə gedirəm. Onu da başa düşürdü ki, bir təcrübəli insan kimi o, onun keçmişinə
yaxşı bələddir, bu maneəni keçməyə isə böyük cəsarəi lazımdır. Belə cəsarət sahibi
deyildirsə, onunla qurulan ailənin də ömrü uzun olmaz. Peşman olub, sonradan mənə
özü izdivac barədə təklif etsə, mən də ona intiqam şəklindəki rədd cavabını
verəcəyəm. Digər tərəfdən, onun mənim məhəbbətimə ehtiyacı yoxdursa, özü də
sevgidən uzaqdırsa, mən onunla necə ailə qura bilərəm. Bu ailənin aqibəti nə
olacaqdır? Mən güman edirdim ki, o, mənə az-çox vurulmuşdur, söhbətimizdən isə
mən buna yaxın olan heç bir işarə duymadım. Heç yaxşı olmadı ki, o, mənə elçi
düşmək əvəzinə, mən ona elçi düşdüm. Bəlkə, o, Konqoda, ya Ruandada almaz
axtarmaq istəyir. Bəlkə, Çexovun qoca rus məmuru kimi, bağındakı ləklərə manna
yarması səpmək istəyir ki, hansısa bir sürpriz göstərsin. Onun özü Otello kimi «yaşın
ötdüyü illərin vadisinə düşmüşdür», ancaq mənə hələ minnət qoymaq istəyir.
Sonradan peşman olsa, mən də gözləmədiyim halda təlqin edilmiş niyyətə boyun
əyməyimə son qoyacağam.
Ruhiyyə suallar içində qalmışdı, niyə bu təcrübəli adam ona qəti cavab
vermədi, ümid odunu söndürməyə yaxın olan közərmədə qoydu. Axı hərənin öz
dünyası, öz marağı vardır, bəlkə də, o, varlı bir qadınla evlənmək istəyir ki, heç
olmasa əvvəlki həyat tərzini saxlaya bilsin. Yoxsa mənim kimi kasıb qızı niyə
almalıdır ki, maaşla dolanan bir adamın evində yeyən bir ağız da artsın. Yaponların
«Narayyama əfsanəsi»ndə deyilirdi ki, uzaq keçmişdə evdə yeyən ağız artıq olanda
oğlu qoca anasını belinə alıb, qarlı dağa çıxarıb, oraya qoydu ki, tənhalıqda soyuqdan,
aclıqdan ölsün. Ümumiyyətlə, fikirləşsək, çoxlu səbəblər tapmaq, ya uydurmaq olar.
Ona görə də Ruhiyyə özünü təhqir olunmuş hesab edirdi, bu ziyalı kişi gərək onunla
ehtiramla danışaydı, lap arvadının təklifini rədd etsə də. Çünki axı Ruhiyyə öz
təşəbbüsü ilə bu təkliflə onun yanına gəlməmişdi, qızın ləyaqətinə hörmət əlaməti
olaraq həmin təklifə qeyri-müsbət münasibətini də bunu bir qədər yüngül qaydada
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ifadə edə bilərdi. O, başa düşməliydi ki, qadınlar Venera planetindən gəlmişlər, onlara
kobudluqla yanaşmaq qəbahətdir. Bu adam isə rəhmsiz sözləri ilə, özü hiss etməsə də,
onu alçaltmışdı. Bu, bədbəxtliyə son qoyacağı ümidi ilə yaşayan qıza belə gəlirdi.
Ruhiyyə özünü məğlub edilmiş əsgər, qalası alınmış bir sərkərdə kimi hesab
edirdi. Ağlının kəsdiyi qədər götür-qoy edir, Hüseyn müəllimi kobudluqda, onunla
qaba davranmaqda, heysiyyətini qəddarcasına əzməkdə ittiham edirdi. Başqa cür də
hərəkət edə bilərdi, adi taktı gözləməli idi, axı bu fağır qız ondan ənam diləmirdi ki?
Fikirlər onu üzsə də, qəti bir qərara gələ bilmirdi, yenəmi onun oxu daşa dəydi, yoxsa
tunelin qurtaracağında işığın görünməsi şansı hələ də qalırmı?
Yenə Yusif müəllimə zəng vurmaq qərarına gəldi, o, yeganə adam idi ki, ona
düzgün yol göstərəcəkdi. O, zəngə cavab vermədi, bir saat sonra özü zəng etdi.
Bildirdi ki, kafedranın iclasını keçirirdi, ona görə gec zəng etməli oldu. Ruhiyyə
Hüseyn müəllimlə görüşdüyünü və söhbətin məğzini ona çatdırdı. O güldü və dedi:
– Sən ikinci nüsxəsi olmayan skeptiksən, düşündüyün baş verməyən kimi
pəjmürdə olursan, elə güman edirsən ki, hamı, hətta sənin xətrini istəyənlər də sənə
düşmən kəsilmişdir. Ərə getmək, ailə qurmaq şahmat oyununa bənzəyir, bir-iki
gedişdən sonra özünü qalib, ya məğlub hesab etmək bu oyundan xəbəri olmamaq
deməkdir. Sən ilk ye2-ye4 gedişini etmisən, bu hələ heç nədən xəbər vermir. Səbirli
ol, hələ debütə başlamısan, qarşıda mittelşpil, endşpil durur. Tələssən, tez mat olarsan.
Sənə isə partiyanı udmaq lazımdır və sənin oyunu udacağına şübhəm yoxdur. Çünki
rəqib hələ cavab gedişini də etməyib. Elə bilirsən ki, artıq sənə «şah» adlanan gediş
edildi və sən öz şahını təslim etməlisən. Belə tez qaydada ruhdan düşmə, sən hələ çox
partiyaları udacaqsan. Elə bilirəm ki, mənim Hüseyn müəllimlə danışmağıma da
ehtiyac yoxdur, mən bu vaxt onun öz nikahı kimi ali bir işinə qarışmış olaram. Bu
məsələyə hətta ən yaxın adamların da müdaxiləsi məqbul hesab olunmur. İlk gedişini
etdiyinə görə səni təbrik edirəm, gələcək gedişlərində daha ehtiyatlı və diqqətli
hərəkət etməyi arzulayıram. Sən böyük bir turnirdən qalib çıxmalısan, lap
başlanğıcdan qrossmeyster olmaq istəyirsənsə, bu heç də mümkün deyildir. Tələsmə,
həyat oyunları sənə çox təcrübələr verəcəkdir.
Bu sözləri deyəndən sonra Ruhiyyə ilə sağollaşdı.
Ruhiyyə yenə müəmmalar içində qalsa da, bu kisinin xarakterinə, prinsiplərinə,
nikbinliyinə heyran qalmışdı. Qız düşündü ki, tanımadığı halda, bu adam onu düz
yola çıxartmağa müvəffəq oldu. İndi də proqnoz barədə mən özümü onunla heç cür
müqayisə edə bilmərəm. Nepallı şerplər kimi, o, Himalayın ən yüksək zirvələrinə
dırmaşmaq qaydalarını yaxşı bilir. Allaha şükür et ki, sənin həyat gəminin belə bir
sükançısı vardır.
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Hüseyn müəllimlə yeni görüş
Heç bir ay keçməmiş, Ruhiyyənin telefonuna audio mesaj gəldi. Hüseyn
müəllim deyirdi ki, xaricdə ezamiyyətdə idim, ona görə də səninlə əlaqə
saxlamamışdım. Şənbə günü axşam səni evə dəvət edirəm. Mən sənə söz verdiyim
kimi, söhbəti davam etdirməliyik.
Hüseyn bu müddətdə Ruhiyyə haqqında çox fikirləşmişdi, qızın özünə xoş
gəldiyini etiraf etdiyindən, özünü aldatmaq istəmirdi. Bu qızdakı çox şey onu valeh
etmişdi, hərəkətlərində bir incəlik var idi, yeridikdə isə daha gözəl görünürdü, axı
günəşin şüaları altında uçan kəpənəyin qanadları cilvələnir, əsrarəngiz bir palitra
açılır. Ruhiyyə də yeriyəndə hökmən hamının diqqətini özünə cəlb edirdi. Kim
antilopanın qaçışına, boylanmasına heyran olmur? O, yaşından da cavan görünürdü,
hamiləliyi, uşaq doğması da onun fiqurasını poza bilməmişdi. Bu qızın cazibədarlığı
son vaxtlar daha da artmışdı. Onun üzünün ifadəsi də dəyişilmiş, gözlərindəki parıltı
daha da artmışdı. Danışanda, albalı dodaqları açılanda onun təbii gözəlliyi bir qədər
də artırdı. Saçları yumru sifətinə xüsusi cazibədarlıq haşiyəsi verirdi. Kiçik döşləri
bədənindəki harmoniyanı daha kamil edirdi. Qaşları camış buynuzu kimi bir-birindən
aralı olmaqla, qövs əmələ gətirirdi. Onun başının vəziyyəti dəyişəndə tanış olmayan
yeni qadın meydana gəlirdi, elə görünürdü ki, adam onun şəxsində bir neçə gözəl qızı
seyr edir. Onun danışığı da sərin meh təsiri bağışlayırdı. Ona görə də düşünürdü ki,
mən ona platonik məhəbbət bəsləyə bilməzdim, o, mənim hissiyyatımı coşdurur,
ehtirasımı marten sobasında əriyən metala döndərir.
Bibliyada olan kimi, görünür, Ruhiyyənin taleyini əks etdirən bir divarda indi
sehrli əl, müqəddəs kitabdakından fərqli olaraq yalnız əks mənada ifadə olunan mene,
mene, tekel, uparsin sözlərini yazmışdı. Yəni onun keçmişi hesablanmış, tərəzidə
çəkilmiş və hesabı verilcəkdir. Başqa sözlə, bu qızın bütün bədbəxtliklərinə son
qoyulacaq, ona xoşbəxtlik şansı veriləcəkdir. Hər şey dəqiq ölçülüb biçilmişdir və bu
qız xoşbəxtliyə qovuşacaqdır. Axı qız üçün, qadın üçün ərə getmək ikinci dəfə anadan
olmaq kimidir. Ruhiyyə də bu nikahla yenidən doğulmalı, dünyaya gəlməli idi.
Onun səmimiyyəti, yalandan, məkrdən uzaq olması sifətindən görünürdü. Bu
qızın gözləri bir dəfə də olsun səmimilikdən başqa bir şeyi ifadə etməmişdi. Baxışları
cazibə gücünə malik olmaqla, onu ifadə edən gözlər günəşin işıqlandırdığı dəniz kimi
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parıldayırdı. Hüseyn müəllim bir dəfə də olsun onda hiyləgərlik və vulqarlıq
nişanələri görməmişdi.
Hüseyn bilirdi ki, bəzi adamlar dini kitablarda təsvir olunan əhvalatlara, qədim
yunan mifologiyasına, qədim Roma tarixinə də hörmətsizliklə yanaşır. Onları isə
böyük adamlar yaratmışlar və bizim də böyüklüyümüz varsa, məhz onları dərk və
qəbul etməkdə özünü göstərməlidir.
Hüseyn müəllim, liftin qapısı yanında onu qarşıladı və qonaq otağına dəvət
etdi. Yenə də onlar qarşı-qarşıya oturmuşdular. O, bu dəfə əvvəlkindən fərqli olaraq
gülərüz görünürdü. Söhbəti özü başladı:
– Mən demişdim ki, qərar vermək üçün fikirləşmək lazımdır. Bir ay mənə
kifayət etdi ki, birinci növbədə öz namimə düzgün qərara gəlim. Mən Südabənin
uzaqgörənliyinə, alicənablığına görə onun xatirəsi qarşısında baş əyirəm. O, çox
düzgün nəticəyə gəlmişdi ki, onun vəfatından sonra mən hökmən evlənməliyəm.
Mənim yeni arvadımın namizədliyini də, müdrikliyinə görə özü tapmışdı və o, sənsən.
Mən ilk görüşdən sənin zahiri xüsusiyyətlərinə vurulmuşdum və sonrakı görüşlərdə
gizlin qaydada da olsa, mən bunu sənə bildirmişdim. Daxili aləminə bələdçiliyim yox
idi, bu barədə Südabə çox şey, çox yaxşı şeylər danışmışdı. Sənin xasiyyətinə o,
məftun olmuşdu və bu hissi mənə də təlqin etməyi bacarmışdı. Mən səninlə evlənmək
qərarına gəlmişəm. Amerika yazıçısı Vaşinqton İrvinq gənc arvadı öləndən sonra heç
vaxt evlənməmiş, 40 il sonra da arvadını göz yaşları ilə xatırlamışdı. Biz
azərbaycanlılarda isə belə qayda yoxdur.
Biz xoşbəxt ailə həyatı qurmalıyıq, məndən asılı olan hər şeyi edəcəyəm. Sən
də, yəqin ki, öz qabiliyyətini büruzə verəcəksən. Mən heç kəslə məsləhətləşmək,
kiminsə fikrini öyrənmək istəmirəm. Mən köhnə stereotiplərin də əsiri olmağı özümə
rəva bilmirəm. Ən başlıcası, bizim bir-birimizi başa düşməyimizdir, ailə həyatı birinci
növbədə bizə qarşılıqlı məhəbbət bəxş edəcəkdir, mən bu məhəbbətin işartılarını
özümdə görürəm, heç şübhə etmirəm ki, sən mənim məhəbbətimi cavabsız
qoymayacaqsan.
Sən artıq yaşlı bir kişinin xanımı olsan da, gənclərə xas olan şuxluq, həyatdan
həzz almaq məsələsində sənə mən heç bir məhdudiyyət qoymayacağam. Biz mənim
dostlarımı ailələri ilə birlikdə evimizdə qonaq kimi qəbul edəcək və onlara qonaq
gedəcəyik. Bunlar hamısı sənin razılığın əsasında həyata keçiriləcəkdir. sən cavan
olsan da, evin xanımı kimi bütün səlahiyyətlərdən istifadə edəcək, evin büdcəsinə də
özün nəzarət edəcəksən. Bunlar səni qorxutmasın, hamısına yavaş-yavaş
öyrənəcəksən. Mən çalışacağam, bu evdə, bu mənzildə səni daim məhəbbət havası
əhatə etsin, sən yeni ailə həyatından həzz və ilham alasan. Heç kəsin ixtiyarı
olmayacaq ki, sənin keçmişinin hansısa səhifəsini yada salsın. Mən səninlə ailə
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qururamsa, kiminsə sənin həyat yolunu hansısa şübhə dumanı altında xatırlamasına və
ya eyham vurmasına imkan verməyəcəyəm.
Sonra o, stuldan qalxıb, dediklərinin real təsdiqi kimi, söylədiklərimə möhür
vurmaq üçün səni ilk dəfə öpmək istəyirəm, dedi. Yaşlı adama xas olmayan bir
ehtirasla Ruhiyyənin doldaqlarından öpdü. Ruhiyyə ilk dəfə idi ki, belə şirin, qızğın
ehtirasın nümayişi olan öpüşü dodaqlarında, ağzında hiss edirdi, çox istəyirdi ki, bu
şərbət izi onun ağzını, bütün vücudunu heç vaxt tərk etməsin. Qız utancaqlığını
kənara atıb, dilini gələcək ərinin ağzına saldı. Hüseyn müəllim ilk dəfə idi ki, ağzında
bal dadı hiss edirdi. Bu onların hər ikisinə qarşılıqlı sevgilərini anlatdı. Ruhiyyəni
bərk-bərk qucaqladıqdan sonra yerinə oturdu və dedi:
– Əmin ola bilərsən ki, son nəfəsimə qədər mən səni belə ehtiras yanğısı ilə
öpəcəyəm. Bircə şərtlə ki, o öpüşlər sənə də ləzzət versin.
Ruhiyyə Hüseyn müəllimin belə aktivliyini gözləmirdi, əvvəlki tək onunla
soyuq, laqeyd davranacağını fikirləşirdi. Ancaq bu mehribanlıq şərqisinə bənzəyən
sözlər, ehtiraslı öpüş tamam başqa operadan xəbər verirdi. O, özünü yuxuda hiss
edirdi, onun könlünün dəmir bəndləri də dağılıb yoxa çıxmışdı. Heç vaxt hiss
etmədiyi bir vəcdə gəlmişdi, indiyədək heç kəs onu belə əzizləməmiş, ona belə ehtiras
nümayiş etdirməmişdi. Yazıq qız yenə qorxmağa başladı. Axı qorxu hətta cəzadan da
pisdir. Cəzada nəsə bir müəyyənlik vardır, qorxu isə öz məchulluğu hesabına yoxa
çıxmayana qədər böyüməyə, ağır sarsıntı yaratmağa başlayır. Qorxdu ki, Hüseyn
müəllim öz ehtirasına qızın belə cavab verməsini başqa cür qiymətləndirə bilər, axı bu
yazığı öz keçmişi daim kabus kimi izləyirdi. Ancaq onu da düşünürdü ki, belə bir anın
daim arzusunda olmuşdur. Həmişə istəmişdi ki, elə bir ildırım çaxsın ki, onu keçmişin
əsarətindən birdəfəlik qurtarsın. Bir az keçdikdən sonra hiss etdi ki, artıq qorxu xaosu
arxada qalmışdır, çünki o, yeni, çox güclü bir hissin hər şeyi dağıtmağa qadir olan gur
axınına düşmüşdür. Ona görə də hətta utancaqlıq əlaməti kimi gələcək ərinə
müqavimət göstərmədi. İlk dəfə idi ki, bu zəifliyini öz qələbəsi, böyük zəfəri hesab
etməyə başladı. Lakin xoş anlar da köhnə yaraları sürətlə sağalda bilmir, çünki yara
hələ qaysaq bağlamamışdırsa, adamı yandırmağa başlayır. Lakin əgər ərə gedirsə, özü
də nəcib bir insanla ailə qurursa, yara nə qədər dərin olsa da, hökmən sağalacaqdır, bir
daha onu incitməyəcəkdir.
Sevinc hissləri onu dəyişdirmişdi. Onun ağarmış, arıqlamış yanaqlarına gur qan
gəldi. O, özü də anlaya bilmirdi, nədir onun zərif üz cizgilərinə bu ehtiras şehini
tökən? Onun sifətində güc işarəsi, həyat eşqi, sehrli görünən cazibədarlıq meydana
gəlmişdi. Təbəssüm onun dodaqlarını tərk etmirdi. Qəmgin görünən bu qız birdən
parlamağa başlamışdı. Çox arzulayırdı ki, onda yaranan bu dəyişiklik bir də solmasın,
sifətindəki, gözlərindəki parlaqlıq bir də yoxa çıxmasın. Hüseyn də heyranlığını
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gizlədə bilmirdi, dünənə qədər qəm-qüssə ifadəsinə xidmət edən sifət indi ilahi
gözəlliyə yiyələnməyə can atırdı.
Sonra Hüseyn müəllim praktiki məsələlərə keçdi, sabah nikah kəsdirməyə
gedəcəklərini elan etdi və axşam bir restoranın bağlı otağında yaxın dostların iştirakı
ilə toy məclisi keçirərik, dedi. Mənim tərəfimdən 15 nəfər olacaqdır, sən də o qədər
adam dəvət edə bilərsən.
Ruhiyyə dedi:
– Siz etiraz etməsəniz, mən anam və bacımdan əlavə ancaq Yusif müəllimi və
onun övladlarını dəvət edərdim. Südabə xanıma onun haqqında çox şey danışmışdım.
Bugünkü xoşbəxtliyimin də künc daşını o, qoymuşdur.
Hüseyn müəllim dedi:
– Mən ürəkdən razıyam, o alicənab insanı qiyabi də olsa tanıyıram, indi isə
əyani tanış olarıq.
Sonra Hüseyn müəllim Ruhiyyəyə dedi ki, bu gündən etibarən mən sənin üçün
Hüseynəm, rəsmiyyətçilik qeyri-səmimilikdən xəbər verir. İkinci sözü isə bu oldu ki,
sabah iş yerinə gedib, işdən azad olmaq barədə ərizəni verərsən.
Və əlavə etdi:
-Bu mənzilin ev xanımına böyük ehtiyacı vardır və sən bu vəzifəyə ən layiqli
namizəd olmaqla, ev təsərrüfatımızı da idarə etməklə bu titulu ləyaqətlə daşıdığını
sübut edəcəksən. Yeni həyatındakı hər bir addımın sənə qövsi-qüzeh rəngləri
bağışlayacaqdır. Sənin xoşbəxtliyə nail olmağa haqqın vardır, ona layiqsən, bu, sənin
keçmiş acı günlərinin kompensasiyasıdır.
Hüseyn müəllim planlaşdırdığı kimi də hərəkət etdi, sabahısı günü onlar rəsmi
qaydada nikahlarını qeyd etdirdilər. Nikahı kəsən qadın onu da vurğulamağı özünə
borc bildi ki, bu, Ruhiyyənin ilk, Hüseyn müəllimin isə ikinci nikahıdır, əslində,
bunun mərasimə heç bir dəxli yox idi, vacib olan razılığı onlar ucadan bəyan
etmişdilər. Onların hər ikisi şirin həyat yuxularının ağuşuna qapılmış kimi
görünürdülər, heç nəyə məhəl qoymayan göyərçin cütlüyünün açıq-saçıqlığı kimi
hərəkət edirdilər. Hüseyn müəllim sevinirdi ki, təzə gəlin mərasimə təzə, şux paltarda
gəlmişdir. Çünki o, bahalı mağazalar açılandan sonra Ruhiyyəni onlara baxmağa və
özünə paltar seçməyə aparmışdı. Onun heç bir maliyyə çətinliyi yox idi. Özünün
bankda xeyli pulu var idi, Südabə xanım da maaşından və əsərlərinin qonorarından
aldığı pulları həm manat, həm də funt sterlinqdə bankda depozitə qoymuşdu və
öləndə, mövcud olan iri bir məbləği ərinə vəsiyyət etmişdi. Ona görə də Ruhiyyəyə
bahalı ağ gəlinlik paltarı və fata, üç dəst yaraşıqlı brend paltar almışdı. Gəlinlik
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paltarında o, özünə də bənzəmirdi, daha gözəl, daha cazibədar görünürdü. Südabədən
fərqli olaraq Ruhiyyə bir qədər tutqun rəngli idi, belə qızları çox vaxt «əsmər bənizli»
adlandırırlar. Ona görə də ağ paltar ona çox yaraşırdı, axı kontrast rənglərdə gözəllik
daha aydın nəzərə çarpır.
Axşam isə bir bahalı restoranda toy məclisi keçirildi, bəylə gəlindən savayı,
iştirakçıların sayı iyirmidən artıq idi. Hüseyn yeni qaynanasını və Ruhiyyənin
məktəbli bacısını mehribanlıqla qarşıladı və onları Yusif müəllimin yanında oturtdu.
Yusif müəllimin oğlanları da xanımları ilə birlikdə toyda iştirak edirdilər. Hüseyn ona
toydan bir gün əvvəl zəng edib, dəvəti təkrar etməklə tam rəsmiləşdirmişdi. Onlar
məclisdən əvvəl yaxınlaşıb Ruhiyyəni səmimi təbrik etdilər, gəlinləri isə Ruhiyyəni
görəndə heyranlıqlarını gizlədə bilməyib, onu öpdulər. Hüseyn müəllim bahalı boz
kostyumda idi, onun ağaran saçlarına bu rəng tam uyğun gəlirdi. Paltarı onu xeyli
cavanlaşdırmışdı, sifətindən yağan sevinc aydın hiss olunurdu, bunu gizlətməyə
çalışsa da, daxildən gələn şadlanmasıını ört-basdır edə bilmirdi. Ruhiyyə qorxurdu ki,
adamlar bunu başqa cür izah edə bilər. Güman edərlər ki, onlar çoxdan bir-birinə
vurulubmuşlar və yəqin ki, hər ikisi Südabə xanımın ölümünü səbirsizliklə
gözləyirmişlər ki, arzuladıqlrı birlik baş tutsun. Ruhiyyə təlaş keçirirdi, düşünəcəklər
ki, bu ifritə Hüseyn müəllimi yoldan çıxartdığına görə toy belə tez baş tutmuşdur, axı
hələ bir il, ən azı altı ay gözləmək olardı. Südabə xanımın vəfatından isə vur-tut üç ay
keçmişdi. Hüseyn müəllim özünə haqq qazandırırdı ki, nikahı sürətləndirən
Südabənin özü, onun yalvarış şəklindəki vəsiyyəti olmuşdu. Ərinə qarşı daim qısqanc
olan bu qadın, onun başqasına meyl etməsindən, digərini seçməsindən qorxu
keçirtdiyinə görə, öz protejesi Ruhiyyəni ortaya atmışdı. Fransada kral XIII Lui
öləndə, arvadı Anna Avstriyalı ucadan ağlayanda onu sakitləşdirmişdilər ki, bizdə kral
ölmür, «kral ölmüşdür, yaşasın yeni kral» sədaları hər tərəfi bürüyür. O da bir sevimli
arvadını itirdisə, ondan heç də geri qalmayan bir qıza evlənir, bu qız həm də
mərhumun sədaqətli varisi, əsl printsessa olacaqdır.
Toy iştirakçıları Ruhiyyənin toy paltarını, buna görə onun zövqünü də yüksək
qiymətləndirirdilər. Hüseyn isə təzə gəlininin üzünün ifadəsini, təbəssümünü ən
bahalı paltardan da daha qiymətli sayırdı, onun valeh olduğu bu mənzərəni heç nə
əvəz edə bilməzdi. Qonaqlar isə qızın gözəlliyni qeyd etməklə yanaşı, onun zövqünün
necə olması ilə də maraqlanırdılar, bu da onların müşahidələrindən kənarda qalmırdı.
Toy paltarı onun bədən cizgilərini olduqca yaxşı nümayiş etdirirdi, ancaq hamı hiss
edirdi ki, bu qızın gözəlliyi elə bil ki, paltarın altında da gizlənmək istəmir, qızın
bədəni ilə uzun ətəkli yubkanın vəhdəti günəşin ilk şüalarının səhər tezdən şehlə
öpüşməsi təsəvvürünü yaradırdı. Ruhiyyə, həqiqətən də, ətrafa işıq, valehedici hərarət
yayırdı. Bu gün ona yerli şaftalı, lap sakura çiçəkləri də qısqanclıq edə bilərdi.
Qonaqların ona göstərdiyi diqqət bu qızın qəlbini daha böyük qürurla doldururdu. Axı
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o, yuxusunda da bu xoşbəxtlik zirvəsini görə bilməzdi. Toyun iştirakçılarına xoş
gəlmək üçün daim gülümsünürdü, anlayırdı ki, Hüseyn həm də yeni nikahına görə
dostları qarşısında imtahan verir.
Toy olduqca şən keçirdi, ən azı bu, Ruhiyyəyə belə gəlirdi, onun toylar
barədəki təsəvvürü də məhdud idi, çünki bəzi kasıb rəfiqələrinin ucuz
yeməkxanalarda keçən toyunda iştirak etmişdi. Burada isə iştirakçı az olsa da, səs-küy
heç də şadlıq evlərindəkindən geri qalmırdı. Musiqiçilər restoranın zalından gəlib,
çalıb oxuyurdular. Yaşlı kişilər və onların özünü cavan göstərməyə çalışan xanımları
əl qaldırıb oynayırdılar, bir cütlük isə həm milli, həm də gürcü rəqsini böyük ustalıqla
oynayırdı, elə bil ki, onlar buraya balet studiyasından gəlmişdilər.
Toyun şən keçməsi bəylə gəlini xüsusilə sevindirirdi. Hüseyn də özünü cavan
bəyə oxşatmaq istəyirdi, tez-tez gəlini rəqsə dəvət edirdi. Ruhiyyə gürcü rəqqasələrini
yamsılamaq qaydasında xırda addımlarını tez-tez atmaqla süzməyə çalışırdı və
müşahidəçilərin rəyinə görə bu, onda alınırdı. Sağlıqlar bir-birini əvəz edirdi, bəziləri
iki-üç dəfə sağlıq deyirdi. Hüseynin bir arxitektor kolleqası isə öz peşələrinin yüksək
silkə mənsub olduğunu vurğulayıb, tarixi şəxsiyyətlərin bu yaradıcı işə böyük qiymət
verdiklərini yada salırdı. O deyirdi ki, təsadüfi deyildir ki, Madam de Stal və Höte
arxitekturanı «donmuş musiqi» adlandırmışdılar. Rabindranat Taqor isə memarlıq
incisi sayılan Tac Mahalı «tarixin yanağında donmuş göz yaşı» kimi
qiymətləndirmişdi. O, ilk şəhərsalma elminin banisi qədim yunan Hippodamı,
Renessans Romasındakı Mikelancelo və Bernini kimi dahiləri, XIX əsrin məşhur
arxitektoru fransız Şarl Qarnyeni, XX əsrin əvvəlindəki kataloniyalı Antonio Qaudini
yada saldı. Möcüzələrdən Krit adasındakı Knossos sarayını, Afinadakı Parfenonu,
Romadakı Kolizeyi, Panteonu və Müqəddəs Pyotr kilsəsini, İstanbuldakı Aya
Sofiyanı, Kambocadakı Anqkor şəhərinin məbədlərini, İndoneziyadakı Yava adasında
yerləşən Borobuduru, Moskvanın Kreml ansamblını, Səmərqənddəki Registanı,
Parisdəki Qrand Opera binasını, Barselonadakı Saqrada Familia məbədini, onları
yaradanların böyük istedadını və zəhmətini qeyd etdi. XX əsrin məşhur arxitektorları
Le Korbyüze və Oskar Nimeyer müvafiq olaraq Hindistanda Çandiqarx və
Braziliyanın yeni paytaxtına çevrilmiş Brazilia şəhərlərini salmışdılar. Pekindəki
Bağlı şəhər və Göy məbədi, Bakının Qız qalası və Şirvanşahlar sarayı da memarlıq
inciləri sırasına daxildir.
Ruhiyyə qonağın danışığından darıxırdı, bəzi adları heç tanımırdı da. Əri onun
narazılığını hiss edib, yavaşca dedi ki, bu, bizim arxitektura tarixi ilə məşğul olan
kolleqamızdır, yaxşı tədqiqatları var, kitabları çox ölkələrdə çap olunub. Ruhiyyə
Südabə xanımı xatırladı, axı o da zəngin biliyə və geniş dünyagörüşə malik idi, söhbət
etdikdə onunla mübahisə etmək də olmazdı.
87

Ruhiyyə hamıdan çox Yusif müəllimin çıxışını səbirsizliklə gözləyirdi.
Nəhayət, ona söz verdilər və bəlkə də, onun tostu məclisdə ən səmimi çıxış idi. Həm
də o, gəlin tərəfdən nitq söyləyən yeganə nümayəndə idi, başqa çoxluq isə bəy tərəfini
təmsil edirdi. Ruhiyyəyə görə, onun bu şadlığın baş tutmasında xüsusi xidməti var idi,
axı ilk addımdan, daha doğrusu, ilk görüşdən bu günədək ona olduqca ağıllı
məsləhətlər vermiş, onu yandırıb udmağa qadir olan bir alovdan xilas etmişdi. Buna
səbəb isə yalnız onun insansevərlik xüsusiyyəti olmuşdu və bu hiss indi də onun
çıxışının leytmotivini təşkil edirdi:
– Bu toya, bu şadlığa daha çox sevinən adamlardan birinin mənim olduğumu
təsdiq etməyə müəyyən haqqım vardır. Bu gün öz övladlarımla birlikdə ilk qızımın
toyunda iştirak edirəm, çünki Ruhiyyəni doğma qızım hesab edirəm. Mən Hüseyn
müəllimi ürəkdən təbrik edirəm ki, belə təmiz ürəyə malik olan bir qızla ailə həyatı
qurur. Mən heykəltəraş olsaydım, Qalateyaya bərabər ona heykəl yonardım, lakin o
canlananda onun Piqmalionu isə məhz Hüseyn müəllim olmalı idi. Bu izdivacla
Hüseyn müəllim də Ruhiyyəyə yeni nəfəs, yeni həyat vermişdir. Belə bir intibaha mən
ürəkdən şadam. Ancaq təkcə birinizi deyil, sizin hər ikinizi bu ittifaqa girməyinizə
görə xoşbəxt hesab edirəm. Ən böyük fatehlik ürəyi zəbt etməkdir, siz də bir-birinizin
ürəyini fəth etməyi bacarmısınız. Qautama Budda öz ömrünü Bodhi ağacının altında
keçirib işıqlandığı kimi, bu yeni ailəyə də mən məhəbbət ağacının kölgəsində rahat
həyat sürməyi arzu edirəm. Qoy onların bir-birinə bəslədiyi hisslər oksigen kimi gözə
görünməsə də, bol olsun. Onlar xoşbəxt həyat sürməyə layiqdirlər. Şit səslənsə də,
toylarda reçitativə çevrilən bir sözü təkrar etmək istəyirəm, qoy bu gözəl cütlük həm
də övlad sahibi olsun. Mən çox istərdim ki, onlar daim bir-birlərini düzgün və yaxşı
anlasınlar, xırda məsələlərdə riqorizm nümayiş etdirməsinlər, qarşılıqlı güzəştə
getməyə həmişə hazır olsunlar. Mən şübhə etmirəm ki, onlar həyatı yaxşı dərk edirlər,
bilirlər ki, bu heç də şəhərimizdəki Fəvvarələr meydanında gəzintiyə çıxmaq deyildir,
enişi var, yoxuşu var, əziyyətə qatlaşmağı da tələb edir. Bəlkə də, mən aydın
həqiqətləri yada salmaqla vaxt alıram, qeyd etmək istəyirəm ki, onların idrakının
gücünü hər şeydən əvvəl ikisinin də uğurlu seçimində görürəm. Qoy bu ailə daim
bədxah nəzərindən, diqqətindən uzaq olsun, bəy və gəlinin hər ikisi nəcib insanlar
olduqlaruna görə onların xeyirxah adamların əhatəsində olacaqlarına mən qətiyyən
şübhə etmirəm. Axı qızılgül kolu, çiçəklər daim özünə kəpənəkləri, günəşin bacısı
sayılan işçi arıları cəlb edirlər. Qoy dostları da pərvanə timsalında, daim bu cütlüyün
rəmzi sayılacaq şamın işığına toplaşsınlar. Sözümün reallığını sübut etmək üçün bal
ayından sonra mən onları təşkil edəcəyim ziyafətə dəvət edirəm, bəyin dostlarından
kimsə iştirak etmək istəsə, mən yalnız şad olaram. Bu gün tanış olduqlarımın
hamısının iştirakı ziyafətimizi daha şən edərdi, çünki mən buradakıları, İisus Xristin
təbirincə desəm, seçilmişlər hesab edirəm..
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Çıxış məclis iştirakçılarına olduqca yaxşı təsir bağışladı. Hüseyn müəllim
əlindəki dolu qədəhlə ona yaxınlaşıb, razılığını bildirdi. Ruhiyyə sevinc dənizində
üzürdü, ağlına da gətirməzdi ki, bu alicənab insan onu öz qızı adlandıracaq, ərinə və
özünə belə xoş arzular diləcəyəkdir. Hamı Yusif müəllimin tostunu bəyəndiyini ifadə
etməyə tələsdi. Oğlanları öz atalarına çıxışının uğurlu alınmasına görə təşəkkürlərini
bildirdilər.
Nəhayət, toy məclisi sona çatdı, qonaqlar toy hədiyyələrini gəlinə hələ toy
başlamamışdan vermişdilər. Yusif müəllim isə iri bir qızılgül səbəti gətirmişdi.
Ruhiyyə ilk dəfə idi ki, belə məclisə düşürdü, qiymətli hədiyyələr qəbul edirdi, çünki
Hüseynin dostlarından ona qızıl bəzək əşyaları da gətirən olmuşdu. Ömründə gümüş
bəzəyin də nə olduğunu bilməyən, bijuteriyadan başqa heç nəyi tanımayan bir qız
bahalı paltarlarına artıq qızıl boyunbağını və qolbağını da əlavə edəcəkdi. Çil-çil
toyuq qızıl qırqovulun lələklərinə sahib olacaq, bu, onun təbii gözəlliyini, üzük
dövrəsində olan qaş kimi daha artıq parlaq edəcəkdi.
Ruhiyyənin ilk gəlinlik anları

Məclis yekunlaşandan sonra Hüseyn müəllim yeni qayınanasını və gənc
baldızını evlərinə yola saldı və tapşırdı ki, tez-tez bizi yoxlamağa gəlin. Bahalı
bir maşında bəylə gəlin evlərinə tələsdi. Ruhiyyə çay hazırladı ki, ərində spirtli
içkilərin təsiri azalsın. Çay süfrəsi arxasında onlar yenə də bir-birlərinə olan
məhəbbətlərini izhar etdilər. Onların bu səmimi söhbətindəki ehtiras ifadələrini
Eloiza ilə Abeltarın məktublarındakı alovlu sevgi etirafları ilə müqayisə etmək
olardı. Ehtiras isə öz təsdiqini ilk gecədə bir daha aydın büruzə verdi.
Toy günündən sonrakı səhər yeməyi süfrəsi arxasında onlar ilk dəfə olaraq
əvvəlki bir-birindən çəkilmələrini kənara ataraq söhbətə başladılar. Hüseyn təzə
arvadına dedi:
- Mən səninlə ailə qurmağıma çox şadam, həm də ona görə ki, bizdə keçmişi
qüsurlu olan qızlarla, qadınlarla evlənmək qəbahət sayılır, biz isə öz
xoşbəxtliyimizə bunun mane olmasına imkan vermədik. Mən bu arxaik adəti
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pozmağa cəsarət etdim və güman edirəm ki, həmin qaydanı pozanların sayı
xeyli artacaqdır, bu həm də cəmiyyətin sağlamlaşmasına kömək edəcəkdir. İran
şahı Böyük Abbas ilk dəfə olaraq saqqalını qırxdırıb, yalnız bığ saxlatdırmışdı.
Onun bu təcrübəsi dəbə düşdü və dörd əsrdir ki, davam edir, iranlı kişilər təkcə
bığ gəzdirirlər. Yalnız Xomeynidən sonra molla rejiminin anlaşılmayan
qaydaları hər şeydə olduğu kimi, saqqal məsələsində də keçmişi geri qaytarmaq
yolunu tutdu. Qoy bizim də təcrübəmiz davamlı olsun, səhv yola düşən qızlar
ayılsınlar, bataqlığı tərk etsinlər və başqaları kimi ailə qurmaq xoşbəxtliyini
dadsınlar.
Ruhiyyə onun söylədikləri ilə razılaşdığını bildirdi və əlavə etdi ki, bu çox
sayda qızları bədbəxtlikdən xilas edərdi. Lakin onlara yol göstərən xeyirxah
insanlar və sənin kimi cəsarət sahibləri lazımdır. Mənim bəxtim onda gətirdi ki,
Yusif müəllim və Südabə xanım kimi aləcənab insanlara rast gəldim. Səninlə
nikaha ilk xeyir-duanı məhz Südabə xanım verdi. Sən də keçmiş adətlərə boyun
əyməməyi bacardın, yalnız ürəyinin hökmü ilə hərkət edərək. belə cəsarətli
addım atdın, anaxronizmin xəbərdarlığını da kənara ata bildin.
Mən həqiqətən xoşbəxtəm, çünki sənin kimi məni hərtəfli başa düşən və
yalnız sevgisini əsas götürən bir adamın xanımıına çevrilmişəm. Gizlətmirəm,
mən özümü göylərdə hiss edirəm. Tarixin ən məşhur çariçaları olan
Semiramidadan, Zenobiyadan, kraliça

I

Elizabetdən,

imperatriçalar

II

Yekaterinadan və Viktoriyadan özümü daha xoşbəxt sayıram. Çünki sahıbəsinə
çevrildiyim bu evi krallıqlardan da böyük olan bir səltənət hesab edirəm. Bu
barədə

fikirləşməkdən

də

qorxuram,

bəd-nəzərə

gələ

bilərəm,

lakin

düşüncələrim özümü səndə tapmaqda yorulmur, ona görə də fikir dünyamı ram
edə bilmirəm. Hər anım səninlə doludur, daim səni öz ağuşunda hiss edir. Mən
bu güclü hisslər burulğanında batsam, bil ki, bu məndən asılı deyildir,
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məhəbbətimin xoşbəxtlik simvolu sayıla bilən səhvidir. Şəxsi səhvlərimdən çox
qorxsam da, bu yeni səhvimə hədsiz dərəcədə sevinirəm. Məhəbbət aləmimizi,
bizi haqlamış bu bağları göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Mənim keçmiş
bədbəxtliklərimin bir daha qayıtması variantının heç vaxt baş verməməsi
barədəki qətiyyətim, bunun ölüm qorxusu altında da baş verə bilməyəcəyi, sənə
olan sədaqətimin sarsılmazlığına qarantiya verir. Bu mühüm amil mənim
vədimin daim qüvvədə qalacağının birinci əlaməti və axırıncı təsdiqidir.
Hüseyn onun andını cavabsız qoymaq istəmədi :
-Sənin isə nümunəndə mən bir daha qadın təbiətinə məxsus odun, alovun
hərarətinə, məhəbbətin gücünə, almaz möhkəmliyinə yəqinlik tapdım. Biz könül
seçimimizə görə evləndik, ailə qurduq, baxmayaraq ki, nəcib bir insan da bizə yol
göstərmişdi. Mən ilk təkbətək görüşümüzdə, sən Südabənin sözlərini mənə çatdıranda
qeyri-müəyyənik axınına düşmüşdüm. Sən elə bil ki, televiziya ekranındakı diktor
kimi rəsmi xəbər oxuyurdun, elə təsəvvür yaranırdı ki, tələffüz etdiyin sözlərin sənə
heç bir aidiyyəti yoxdur, onlar yalnız mənə ünvanlanmışdır. Hisslərini elə qılafda
gizlətmişdin ki, güman edirdim ki, sən bu təklifin əleyhinəsən, hətta ürəyində ona
gülürsən. Mən də belə bir səfehlikdə səndən geri qalmayıb, sərt ifadələr işlətdim.
Başqa cür hərəkət etsəm, bunu yalvarış kimi qəbul edəcəyini düşünürdüm. Hər ikimiz
qalın maska altında hisslərimizi gizlətmişdik, sən özünü daha məharətli aktrisa kimi
aparırdın. Guya hisslərimiz torpağı deşib cücərti verən bitki kimi özünü göstərsə, biz
utancaq roman qəhrəmanlarına bənzəməyimizi itirəcək, onları səhnədə lazımınca
təcəssüm etdirə bilməyəcəkdik. Bu, ağılsız bir sadəlövhlük idi, yaxşı ki, sonrakı
görüşdə bu saxtalıqdan uzaqlaşdıq, burada da ilk təşəbbüsü mən göstərdim. Çünki
tüğyan edən hisslər bu süstlüyə uzun müddət davam gətirə bilməzdi. Dağ çayı nəinki
qumu, çınqılı, hətta ağacları kökündən çıxarıb aparır, coşqun hisslərimiz də bənzər
qaydada bizə maneə törədən iri meşəni dağıdıb məhv edə bildi, bizim aktyor
oyunumuz üzərində də qəhqəhə çəkib gülməyi bacardı.
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Rohiyyə keçmiş daha çox səhnə priyomlarını xatırladan birgə oyunları barədə
onun sözləri ilə tam razı idi, yaxşı ki, bu oyun uzun sürmədi, ürəklərimiz
saxtakarlığımızı kənara atmağa bizi məcbur etdi və nikahımız baş tutdu. Sonra əlavə
etdi:
– Səndən gizlətmək istəmirəm, mən olduqca şadam. Axı sən mənə xoşbəxtlik
səltənəti bəxş etmisən. Bütün vücudum, könlüm görünməmiş sevinc içərisindədir.
Onun yaradıcısı isə sənsən. Təkrar edirəm, ömrüm boyu sənə sədaqətli olacağam, bu
sədaqət alınmaz qala təsiri bağışlayacaqdır. Zəbt etdiyin bu qalanın yeganə fatehi
sənsən və daim belə də olaraq qalacaqsan. Könlüm bir alınmaz qalaya çevrilmişdirsə,
onun sahibi və yeganə sakini sənsən. Görürsən, hər şeyi sənə etiraf edirəm, lovğalıq
kimi qəbul eləmə, bu da mənim gözəlliyimdən sonra ikinci zəifliyimdir.
İlk dəfə idi ki, Hüseynin onu qızğın hisslərlə sevdiyinə əminlik tapmışdı, bu onu
qələbəsindən utanmağa sövq edirdi və ona hakim kəsilmiş utancaqlığından da həzz
alırdı. Baş verənləri götür-qoy etdikcə, bu xoşbəxtliyin öz üstünə töküldüyünə də
inanmaq istəmirdi, düşünürdü ki, bu ittifaq çat versə, Hüseynlə münasibəti öz
hərarətini itirsə, o, özünü öldürməyə hazır olmalıdır. Böyük xoşbəxtlik puç olduqda
böyük də qurban tələb edir. Uzun, əzablı axtarışlardan sonra tapdığı səadət almazını
itirsə, belə həyatda yaşamağı özünə rəva görməzdi, çünki o, çox istəyirdi ki, həyatla
da bəxtəvər bir qadın kimi vidalaşsın.
Bu fikirlər içərisində olanda əri ona yaxınlaşdı, qucaqlayıb öpdü və dedi:
– Hindlilər deyirlər ki, Aşoka ağacı qadın ayağı ona dəyəndə çiçək açır. Sən isə
varlığınla mənim könlümü çiçəkləndirmisən.
Artıq bir il idi ki, onlar başqalarının köks ötürə biləcəyi mehriban bir ailə kimi
yaşayırdılar. Ruhiyyə toydan heç üç ay keçməmiş hamilə oldu və ilin sonunda
Hüseynə bir oğul hədiyyə etdi. Özü də etiraf edirdi ki, əvvəlki hamiləliyi ilə indikinin
dünyalar qədər fərqi vardır. Öz doğma uşağını bətnində gəzdirəndə elə güman edirdi
ki, ürəyinin altında onu yaşadan ikinci bir ürək də meydana gəlmişdir. Əvvəlkindən
fərqli olaraq hamiləlikdə elə bir ağrı da hiss etmirdi, uşaq ona əlavə həyata bağlılıq
hissi vermişdi. Əgər üç il əvvəl ona belə xoşbəxt olacağını desəydilər, bunu acı bir
zarafat kimi qəbul edərdi. İndi o, özünü dünyanın ən xoşbəxt qadını hesab edirdi, axı
qovuşduğu gerçəklik göydən düşən kimi olmuşdu. Hüseyn də ona böyük qayğı ilə
yanaşır, onun pəhrizinə, çox sayda vitamin qəbul etməsinə ciddi fikir verirdi, bu
məqsədlə hər gün evə zənbil-zənbil tər meyvələr alıb gətirirdi. Ruhiyyə onları
yeməyəndə, özü onunla bir süfrədə oturub, onu da yedizdirir, özü də meyvələrdən
yeyirdi. Qonşular da Hüseyndəki dəyişikliyi hiss etmişdilər, eyni mərtəbədə yaşayan
qoca kişi ona zarafatla deyirdi:
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– Hüseyn müəllim, deyəsən, təzə gəlin sənə ayrı cür baxır, nazınla oynayır,
xeyli cavanlaşmısan. Görünür, doşab almısan, bal çıxmışdır.
Hüseyn qocanın zarafatından incimirdi, axı o, həqiqəti deyirdi. O, arvadından
çox razı idi. Özünə isə etiraf etmişdi ki, Ruhiyyəni günü-gündən daha çox sevir, iş
vaxtı başa çatandan sonra evə tələsir ki, onu və oğlunu görsün, könlü şadlansın.
Arvadının hərəkətlərində bir incəlik var idi, baxışından isə təzə gəlin olduğunu xəbər
verirdi. Ona görə də onunla rastlaşan hər kəs ona valeh olmadan ötüb keçə bilmirdi.
Çöhrəsində əvvəlki qəmgin ifadədən heç bir əsər-əlamət qalmamışdı. Əri üçün o, öz
sirriliyini itirsə də, cazibədarlığını daha da artırmışdı. Danışanda nitqindən həlimlik,
zəriflik yağırdı. Onun sifət cizgilərini belə heyranedici şəkildə saxlamasına Hüseyn
təəccüb edirdi. O, nəfəs aldıqca xırda döşləri aramla qalxırdı. Əri özünü saxlaya
bilməyib, tez-tez onu qucaqlayırdı və bu həzzdən az qala dəli olurdu. Bu anlar ona
qismət olduğundan minnətdarlıq hissini gizlədə bilmirdi. O deyirdi:
– Mən Ruhiyyə ilə təkcə ailə qurmamışam, onun gözəl ürəyini fəth edə
bilmişəm, bundan şəxsən özümə də hörmətim artmışdır. Bu qız mənə harmoniya
hissini təlqin etmişdir.
Onların övladı qızğın məhəbbətin bəhrəsi olduğundan, qəşəng uşaq idi. Südabə
xanımın Şekspirə olan pərəstişinə görə oğullarının adını çox yayılmış ad olan Hamlet
deyil, ingilis dramaturqunun yeniyetməliyə çatanda həyatdan getmiş oğlunun adı kimi
Hamnet qoydular.
Ruhiyyə Hüseynə «mənim əzizim» deyə müraciət edirdi, Hüseyn isə onu
“Kleopatram” adlandırırdı. Əri onun gözəlliyinə vurulduğuna, həm də məlahətinə və
lətafətinə görə Ruhiyyəni məşhur Misir çariçasına oxşadırdı. Fransız yazıçısı Teofil
Qotyenin 1845-ci ildə Kleopatra barəsindəki «ona tərifdə də şairlər heç nə əlavə edə
bilməzdilər» sözlərini birbaşa Ruhiyyəyə aid edirdi. Axı şairlər mədh edəndə,
tərifləyəndə də ən uca ifadələrdən istifadəyə üstünlük verirlər. Onun aləmində də təzə
arvadının xüsusən daxili gözəlliyi nisbi deyil, mütləq idi və buna nəsə əlavə etməyə
ehtiyac da yox idi.
Həm də ona şad idi ki, Ruhiyyəni heç də Misir gözəlinin aqibəti gözləmir,
çünki o, siyasətlə məşğul deyildir, bütün varlığını öz ərinə və uşağına həsr edir, taxttac qayğısını çəkmir. Kleopatra isə iki dramda baş rolu oynamaq istəyirdi: həm özünü
məhəbbət ilahəsi, ərə sədaqət rəmzi hesab edilən İsida kimi təqdim edirdi, həm də
çariçalığını qoruyub saxlamağa çalışırdı. Ona görə də fransız filosofu Blez Paskal
düzgün olaraq qeyd edirdi ki, Kleopatranın burnunun ucu bir az gödək olsaydı, indi
dünyanın sifəti başqa cür görünərdi.
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Ruhiyyənin burnunun ölçüsü də onun və ərinin xoşbəxtliyinə maneçilik törədə
bilməzdi. Çünki onlar bir-birlərinə elə vurulmuşdular ki, artıq təkcə həm köhnə, həm
də cavan olan bir gözəl cənub şəhərində yaşamırdılar, onlar həm də artıq məhəbbət
planetinin sakinləri idilər.
O oxumuşdu ki, Yaponiyada ən zərif qadınları «söyüd qadın» adlandırırlar.
Hüseynin gözündə Ruhiyyəsi də «söyüd qadın» idi. Hüseyn deyirdi ki:
-Mən əvvəllər çox vaxt platonik məhəbbət barədə düşünürdüm, Ruhiyyə bu fikri
ağlımdan bütünlüklə çıxarmağı bacardı. Çünki cismani çağırışımın hər birinə ondan
umduğum cavabı alırdım. Bu qız hissiyyatımı ilhamlandırmaqla yanaşı, həm də
mənim ruhi tələblərimə cavab verir. Onun intellektinin aşağı səviyyədə olması barədə
əvvəlki fikrimi də dəyişdim, çünki mütaliəsi ona çox və müxtəlif bilik vermişdir.
Əlbəttə, mənim peşəmə aid olan bilik sahələri ona yenə də yad olaraq qalır.
Onun yaxşı xüsusiyyətlərindən biri yalan danışmaması idi. Yalançı, aldatmanı
özünə peşə edən qadından hər cür xəyanəti gözləmək mümkündür. Görünür, ən ağır
anlarında belə o, yalana, aldatmaya əl atmamışdır. Hüseyn and içə bilərdi ki, bir dəfə
də olsun arvadının sifətində hiyləgərliyin və vulqarlığın ən kiçik ifadəsini belə
görməmişdir. Bu şişirtmə deyildi, dəqiq elm sahəsinin adamı olduğuna, həndəsi
bilikləri tətbiq etdiyinə görə o, ölçü hissini daim vacib sayırdı.. O, özünə etiraf edirdi
ki, bu qızla o, məhəbbətin sehrli diyarında məskən salmışdır. Onlar Yer üstündə
yaşasalar da, özlərini müsəlman Eluziumunda olan kimi hiss edirdilər. Qədim yunan
mifologiyasına görə, Eliziumda xoşbəxtlərin, qəhrəmanların ruhu uyuyur, orada daim
bahar fəsli olur. Xəstəlik və əzab isə o əraziyə yaddır. Bu məkana hörmət əlaməti
olaraq, fransızlar Parisin baş küçəsini «Yelisey çölü» – «Champs Elisees»
adıadlandırmışlar.
Ruhiyyə də əri haqqında olduqca yüksək fikirdə idi. O, Hüseynlə söhbət etməyi
sevirdi, hər dəfə ondan nəsə öyrənirdi. Bu söhbətlərdə ərinin yüksək intellekti,
ruhunun böyüklüyü özünü büruzə verilirdi. O, Ruhiyyəni başa salırdı ki, indi birgə
həyatımızın başlanğıcı olmaqla, bizim üçün təmiz və bakirə andır. Çünki biz birbirimizlə saflıqdan uzaq olan hansısa bir münasibətdə olmamışıq, bu an zaman və
varlığı kəskin surətdə bölür, keçmiş arxada qalır, gələcəyin koordinatları görünür,
onları bir-birindən ayırır. İndinin xoş xüsusiyyətinə sevindiyimiz kimi, yaddan
çıxarmamalıyıq ki, bu mövcudluq kövrəkdir, nisbidir, ötəridir, indinin özü hiss
etmədiyimiz halda yoxa çıxa bilər. Yaponlar sakura çiçəkləyəndə təbiətin gözəlliyinə
sitayişin bir növü kimi ona heyranlıqla tamaşa etməkdən yorulmurlar. Bu çiçəklər
onlar üçün əzizdir, təkcə ona görə yox ki, sehrli qaydada ağdır, füsunkar görünüşə
malikdir, həm də ona görə ki, çiçək bir azdan sonra töküləcək, yoxa çıxacaqdır, bu
gözəllik də nə qədər heyifsilənilsə də, qeybə çəkiləcəkdir, çünki az ömürlüdür,
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sevincin özü kimi uzun müddətli olmağı bacarmır. Ona görə də yaşadığımız anın yoxa
çıxacağını, faniliyini yaddan çıxarmamalıyıq. Xoşbəxtliyimizi biz, xüsusən Ruhiyyə
əzabları ilə qazanmışdır. Qoy heç kəs bizim nail olduğumuzu amerikan filmlərindəki
«happy end»ə –«xoşbəxt sonluğa» bənzətməsin. Ruhiyyəyə gəldikdə, hələ
yeniyetməliyində bədbəxtlik onu öz qanadları ilə insafsızcasına döyəcləmışdı.
Ruhiyyə də ərinin fikrinə şərik olaraq dedi:
– Mən sənə ərə gələndən tam başqa bir aləmdə yaşayıram, sevgi rəmzi olan
ərimlə və oğlumla öyünürəm, Hamnet təbiətin bizə bəxş etdiyi ən böyük mükafat və
əvəzi olmayan təsəlli payıdır. Sənə gəldikdə, mən yeni dünyanı kəşf etmişəm, çünki
sən mənim ürəyimin əvvəllər naməlum olan simlərinə toxunmağı bacardın. Sən
məndə həyatla yaxşı mənada oynamaq hissini oyatdın, onun hədlərinə baxmağı və
onun qulu olmamağı öyrətdin. Görünür, bu günümüzün kökləri bizə məxsus olan
qarşılıqlı köhnə istəklərimizdə mövcud olmuşdur. Könüllərimiz də bu nəcib kökləri
lazımınca qidalandırmağı bacarmışdır.
İndinin özü, mövcud zaman da onları çox razı saldığına, fasiləsiz xoş əhvalruhiyyə bəxş etdiyinə görə, bu mehriban ər-arvad gələcəyə də böyük ümidlər
bəsləyirdi. Gələcək isə labirint kimidir, dəqiq çıxış yolunu göstərmir.

EPILOQ

Hüseyn arvadına dedi ki, Südabənin yazdığı, lakin başa çatdıra bilmədiyi
kitaba onun özünün mübarizəsini və ölümündən sonra baş verən hadisələri də
əlavə etməklə, bu işi başa çatdırmaq üzrəyirəm. Baş qəhrəmanın prototipi
sənsən, ona görə də onu ixtisar edə, mətnə əlavələr edə bilərsən, ciddi etirazın
olsa kitabı çapa verməmək də olar. Çünki mən ilk müəllifin dəsti-xəttinə xələl
gətirmək istəmirəm, kitabı çapa hazırlayıram.
Ruhiyyə Hüseynin ona əsər haqqında təklifini söyləməsini minnətdarlıqla
qəbul etdi, bilirdi ki, yarımçıq qalmış romanın böyük hissəsini Südabə xanım
özü yazmış, vaxtsız ölüm ona işini yekunlaşdırmağa imkan verməmişdi.
Mərhum arvadının işini sonralar əri davam etdirmişdi. Hər iki müəllif əsərin
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qəhrəmanını real olaraq sevdiklərini yazıda gizlətmirdilər və bu, Ruhiyyəyə heç
də xoş gəlməyə bilməzdi. O, bir qədər çəkinə-çəkinə ərinə dedi:
-Hər ikiniz xeyli əziyyət çəkmisiniz, keçmişimi də olduğu kimi, ört-basdıra
yol vermədən təsvir etmisiniz. Bu günüm keçmişimin qaranlıqlarını məhv etmiş,
mənə tam bəraət vermişdir. Bu dünyamın arxitektorlarına da mən minnədaram.
Hansısa bir rəngin tutqunlaşdırılması və ya zəiflədilməsi, kölgə kimi təsvir
edilməsi, portretimin retuşa məruz qalması əsərin qayəsinə yalnız zərər gətirə
bilər. Gələcəkdə bəlkə də hər ikimiz yeni bir kitabın müəllifi olduq, onda Yeni
Trianon kimi idilliya çalarları yəqin ki, üstünlük təşkil edəcəkdir. Mövcud
kitabın isə zənnimcə heç bir ixtisara ya düzəlişə ehtiyacı yoxdur.
Hüseyn arvadının mövqeyindən çöx razı qaldı, çünki o, Leonardo da
Vinçinin işləyib hazırladığı

sfumato prinsipindən, rəngkarlıqda əşyaların

təsvirinin yumşaldılması qaydasından istifadə edilməsinə razı olmamışdı.
Əlyazmanı, həm də Südabənin də biliyinə hörmətlə yanaşdığı tənüidçi alimə
göstərməyi vacib saydı. Həmin ədib bir həftədən sonra yazılı qaydada rəyini
bildirdi. Əsəri maraqla oxuduğunu qeyd etməklə yanaşı, bədii dəyəri barədə
müsbət fikirlər irəli sürmüşdü. Hüseyn

bunu Südabənin yetim üşağına

mərhəmətli münasibətin əlaməti kimi qəbul etdi. Lakin alim yekun barədə bəzi
mülahizələrini də irəli sürmüşdü. O, yazırdı ki, hər bir insanın taleyində öz
xalqının və bütövlükdə bəşəriyyətin tarixinə aid olan hansısa bir uyğun cəhəti
tapmaq olar. Axı xalqımız ya dünya indiki inkişaf səviyyəsinə asan yolla gəlib
çıxmamışdır, nə qədər dərəni, aşırımı keçməli olmuşdur. Ona görə də, mənim
zənnimcə, dünya tarixinə qısaca nəzər salmaq əsərin başlıca ideyasına xələl
gətirməzdi. Qxşar sözləri xalqımız, ölkəmiz haqqında da demək olar. Axı bizim
xalq da çox sayda sınaqları dəf etməli olmuşdur.
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Hüseyn tənqidçi alimin sözlərində ifadə olunanlara diqqət verməyin vacib
olduğu qənaətinə gəldi. Bəşəriyyətin beş min ilə yaxın tarixi uğurun və
uğursuzluqların bir-birinin ardınca davam edən dəyişmələri ilə müşayiət olunsa
da, tarix əsaslı reqressə yol verməyib, irəliyə doğru inkişafını davam etdirmişdir.
Öz tariximizə gəldikdə, son yüzillikləri ölkəmiz iki imperiyanın tərkibində
olduqdan sonra, qazandığı ilk müsəqilliyin ömrü iki ildən də az olmuşdu.
Nəhayət, XX əsrin sonunda yenidən müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış, ölkədəki siyasi xaos müdafəni xeyli
zəlflətmiş, ölkə ərazisnin itkisi baş vermişdi.
Nəhayət, 2020-ci ilin payızında erməni qoşunlarının yeni provakasiyasına
cavab olaraq, Azərbaycan ordusu hücuma keçərək düşmənə ağır zərbələr
vurmuş, itirilmiş ərazilərin əksər hissəsini azad etmişdir. Bu, xalqın qəti
qələbənin qazanılacağına inamını daha da möhkəmləndirmişdir.
1990-cı illərin əvvəllərində ölkəmizdə baş verən siyasi böhran böyük
sosial-iqtisadi geriliyə və digər sarsıntılara səbəb oldu. Dağlıq Qarabağda
meydana gələn ermənilərin seperatizmi əlavə bəla mənbəyinə çevrildi. 1988-ci
ildə Xankəndidə dinc mitinqlər şəklində başlanan hərəkat SSRİ rəhbərliyinin,
xüsusən M. S. Qorbaçovun muxtar vilayətdə geniş miqyaslı qanunsuzluqlara
göz yumması nəticəsində bir qədər sonra silahlı münaqişəyə çevrildi.
Ermənistan hərbi qüvvələri Azərbaycan ərazisinə təcavüz etdi, qonşu ölkədə
yaşayan on minlərlə azərbaycanlı tarixi yurd-yuvalarından qovuldular. Erməni
silahlı quldurları 1992-ci ilin əvvəllrinndə Xocalı soyqırımını törətdikdən sonra,
həmin ilin mayında Ermənistan ordusu Şuşanı səbt etdi, sonra Laçın və
Kəlbəcər rayonlarını, 1993-cü ilin ikinci yarısında isə əlavə beş rayonu lşğal
etdi. Ölkənizdə 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün ordusu meydana
gəldi.
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Son otuz ilə yaxın müddətdə torpaqların azad edilməsi barədəki
Azərbaycanın haqlı tələblərinə məhəl qoyulmurdu. Ermənistan hərbi xadimləri
daha da həyasızlaşıb, yeni müharibə başlandığı tərzdə yeni əraziləri işğal
edəcəkləri ilə hədələyirdilər.
2020-ci ilin 27 sentyabrında erməni silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozmasına
cavab olaraq Azərbaycan ordusu bir neçə istiqmətdə hücuma keçib, düşmənə
ağır zərbələr vurdu. İlk bir ay ərzində gedən döyüşlər nəticəsində Ermənistan
ordusunun 2 milyard dollar dəyərində hərbi texnikası və silahı məhv edilmiş,
qismən qənimət kimi götürülmüşdü. Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan silahlı
qüvvələrinin hücumu davam etdikcə, erməni qoşunlarının bütünlüklə məhv
ediləcəyindən qorxuya düşərək, nüfuz sahibi olan dövlətlərdən atəşkəs
razılaşmasının bağlanmasına təcili kömək göstərilməsini yalvarmağa başladı,
lakin onların ordusu müharibə cinayətlərinə yol verməklə, mülki əhalini hədəf
götürərək, raket atəşi ilə həm də dinc şəhərləri dağıtmaqda davam edirdi.
Erməni qoşunlarının vəhşiliyi davam etsə də, onların əsgərləri döyüş
mövqelərini tərk edib, çox bahalı hərbi texnikanı qoyub arxaya qaçırdılar.
Azərbaycan ordusu isə torpaqlamızı düşməndən uğurla azad edir, hücumlarına
fasilə vermirdi. 8 noyabr 2020-ci ildə prezident Ilham Əliyev birbaşa Bakının
Şəhidlər meydanından Şuşanın işğaldan azad olunmasını təntənəli qaydada
xalqa çatdırdı, Şuşada yenidən Azərbaycan bayrağının dalğalandığını bildirdi.
Prezident elan etdi ki, Ermənistan ordusu qısa müddətdə Azərbaycan
torpaqlarından bütünlüklə qovulacaqdır. Bir gün sonra Ermənistan rəhbərliyi öz
ordusunun təslim olduğunu bildirdi. Bütün işğal olunmuş ərazilər, həmçinin
keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin bir hissəsi Ermənistan ordusunun
qeyd-şərtsiz təslim olması nəticəsində azad olundu. Azərbaycan ordusu 44 gün
davam edən qanlı döyüşlərdə tam və qəti qələbə çaldı, müharibə Azərbaycanın
98

hərbi və siyasi zəfəri ilə başa çatdı.

Dağlıq Qarabağın təkcə müstəqillik

qazanması barədəki erməni millətçilərinin sərsəm ideyası deyil, keçmiş muxtar
vilayət statusu da buxarlanıb, qeybə çəkildi və Qarabağın süni surrətdə
parçalanmasına son qoyuldu. 10 noyabr 2020- ci il Qələbə günü kimi
Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaqdır.
Azərbaycanlılar sülhsevər xalqdır. Lakin son müharibə və əldə edilən qələbə
xalqda özünə olan inamı möhkəmləndirdi, ona döyüşkənlik ruhu aşıladı. İngilis
yazıçısı Con Reskinin yazdığı kimi: “Deyirlər ki, .müharibə hər cür sənətin
binövrəsidir. Bütün böyük xalqlar düzgün nitqləri və aydın fikirləri məhz döyüş
meydanında öyrənmişdilər, müharibə onları möhkəmləndirmişdi. Müharibə
tərbiyə edir, sülh satırdı. Başqa sözlə deyilsə, müharibə ilə onlar doğulurdular,
sülhlə isə sönürdülər.” 44 günlük müharibə və onun qələbə ilə yekunu
azərbaycanlılarda görünməmiş döyüşkənlik ruhu, öz qüvvəsinə sarsılmaz inam
yaratdı, xalq elə bilki bu ağır sınaqdan sonra yenidən doğuldu.
Qazanılan qələbələr xalqla hakimiyyətin sıx birliyinin yaranmasına şərait
yaratdı. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin möhkəm iradəsi və yenilməz cəsarəti
cəbhədə uğurların qazanılmasında, qəti qələbənin çalınmasında müstəsna rol
oynadı. Mahir sərkərdəlik qabiliyyəti üzə çıxan prezident, Ali Baş Komandan
vəzifəsinin də öhdəsindən ləyaqətlə gəldi. Xalqın dövlət başçısına etimadı öz
zirvəsinə çatdı.
Son iki onillikdə Azərbaycanda gedən müsbət dəyişiklilər, iqtisadi qüdrətin
görünməmiş şəkildə böyüməsi döyüş meydanındakı qələbələrin rəhni oldu.
Torpaqların

qısa

müddət

ərzində

işğaldan

azad

olunması

əvvəlki

məğlubiyyətlərin ağrısını unutmağa kömək etmiş, xalqın böyük sevincinə, ruh
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yüksəkliyinə səbəb olmuşdur. Yeni əsrin iki onilliyində yüksək döyüş
qabiliyyətinə malik olan və əslində tam yeni ordu yaradılmış, silahlı qüvvələr ən
müasir hərbi texnika və silahlarla təchiz edilmişdir. Qardaş Türkiyənin hərbi
yardımı, xüsusən “Bayraktar TB2” dronları qələbənin əldə edilməsində
əhəmiyyətli rol oynamışdır. Ölkə rəhbərliyinin diplomatik fəallığı da oıduqca
müsbət nəticələr vermiş, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu xeyli böyümüş,
Ermənistan siyasi rəhbərliyinin iç üzü tfşa edilmişdir..
Əsərdə Südabə xanım və Yusif müəllim kimi nəhəng intellekt sahiblərinin yer
tutduğu, həm də tənqidçinin təklifi nəzərə alınaraq, sonluqda həmçinin bəşər tarixinə
də nəzər salmağa ehtiyacın olduğu qənaətinə gəlındi. Axı bu kitab heç də sadəcə bir
qızın taleyi barədə hekayət olmayıb, əslində təsvir olunan böyük elm xadimlərinin
hesabına əxlaq, düşüncə tərzi barədə sintetik, ümumiləşdirici bir əsər olmalıdır.
Oxucu çox sayda suallara bu kitabda cavab tapmaq istəsə, öz ümidlərində onun
mahiyyəti barədə heç də yanılmadığı qənaətinə gələcəkdir..
O, bir neçə gün işlədikdən sonra epiloq xeyli genişləndi.
İnsanlar daim xoşbəxt olmaq arzusunda olurlar, lakin bu, çoxlarına qismət
olmur. Bədbəxt taleli insanlar, elə bil ki, hinduizmdəki kastalar kimi cəmiyyətdə
ayrıca zümrəyə, silkə mənsub olurlar. Ona görə də çoxları qismətləri ilə barışmalı
olur, tilsimli dairədən çıxa bilmir. Lakin bədbəxtliyin daşını atanlar da olur, onlar öz
iradələri, çətinliklərə dözmələri hesabına çiyinlərindəki ağır yükü atıb, yeni həyata,
terra incoqnita adlanan naməlum torpaqlara ilk dəfə ayaq basan böyük səyyahlar
kimi, qədəm qoyurlar. Beləliklə, insanın öz taleyinin ağası olması barədəki şübhəli
müddəanın həqiqət olduğuna yeni bir təsdiq də əlavə edilir. Lakin hər bir adam üçün
bədbəxtlik çuxuruna düşmək dəhşətli bir şeydir, çünki ondan çıxmaq ümidi də az
sonra ölməyə başlayır. Lakin qoy əsərin qəhrəmanının tarixçəsi belə insanlar üçün
Dankonun işıq saçan ürəyi rolunu oynasın.
Ömür sürmək, yaşamaq nə qədər cəzbedici olsa da, bir o qədər də əzablı,
məşəqqətli olmaqla, mübarizə səhnələri ilə doludur. Çünki onun uğuru da,
uğursuzluğu da var, ingilislərin ifadəsində bu, bir qədər yuxarı qalxmaq və aşağı
düşmək – ups and downs kimi səsləninr. Bədbəxtlik yalnız fərdlərə aid olsaydı, buna
dözmək olardı, bu vaxt qara zolaq heç də bütün cəmiyyəti əhatə etməzdi. Lakin bəzən
bütöv xalqlar fəlakət girdabına düşür, ondan çıxmaq üçün böyük əziyyətlərə qatlaşsa
da, heç də uğurlu nəticəyə malik ola bilmir. Qədim imperiyalar olan Hett, Assuriya,
həmçinin Aşoka dövləti, mayyalar, atsteklər, inklər sıradan çıxdılar, tarix səhnəsini
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birdəfəlik tərk etdilər. Makedoniyalı Aleksandrın üç qitəni əhatə edən nəhəng
imperiyasından, onun öz ölümündən sonra iri qəlpələr qaldı, onlar iki-üç əsrdən sonra
isə müstəqilliklərini itirib asılı əyalətlərə, öz səsi olmayan ərazilərə, coğrafi
anlayışlara çevrildilər. Qədim Roma imperiyası elə dağıldı və parçalandı ki, XIX əsrin
ortalarına qədər İtaliya siyasi varlıq deyil, coğrafi məkan kimi qəbul edilirdi.
Romalıların vaxtilə ərazilərini işğal etdikləri qallar (keltlər) isə yalnız məğlubiyyət
səhnələri ilə yad edilir. Şi Xuan-dinin bizim eradan əvvəl III əsrin sonunda yaratdığı
Tsin imperiyasını Böyük Çin səddi də qoruya bilmədi. Çingiz xan onu işğal etdikdən
sonra, nəvəsi Xubilay xan burada monqolların «yuan» sülaləsini yaratdı. Rusiya üç
əsrə yaxın monqolların əsarətində oldu.
Əlavə məkan əldə etmək, öz ərazisini qonşuların torpağı hesabına
genişləndirmək həvəsi əsrlər ərzində nəinki itmədi, hətta uzunmüddətli və
viranqoyucu müharibələrin getməsinə səbəb oldu. İngiltərə ilə Fransa arasında XIV–
XV əsrlərdəki Yüzillik müharibə, fransızların ingilisləri, çox kiçik istisna nəzərə
alınmasa, öz ərazisindən qovması ilə nəticələndi. XVII əsrdə gedən Otuz illik
müharibə əsasən Müqəddəs Roma İmperiyasının torpaqlarında getsə də, Fransanın
Burbon sülaləsi, İspaniyanın Habsburq sülaləsi və Müqəddəs Roma İmperiyası
arasında Avropada liderliyi əldə etmək məqsədini güdürdü.. XVIII əsrdəki Yeddiillik
müharibədə isə Prussiya, Fransa, Avstriya, Rusiya və Britaniya iştirak edirdi.
Britaniya imperiya uğrunda Fransaya qarşı mübarizədə qalib gəldi, onun Şimali
Amerikadaki və Hindistandakı torpaqlarına nəzarəti ələ keçirdi. Göründüyü kimi
müharibə Avropanın sifətinin cizgisinə çevrildi. Müharibələrin getdiyi müddət əsrlər
keçdikcə azaldığı halda, onların səbəb olduğu itkilər və viran qoyma xüsusiyyətləri
xeyli böyüməkdə davam edirdi.
XX əsr dünyaya böyük fəlakətlər bəxş etmiş iki dünya müharibəsinin zaman
beşiyinə çevrildi. Alman natsistləri daha azğın qaydada Napoleon və Bismark
siyasətini davam etdirərək, Avropanı öz əsarəti altına almağa cəhd etdi və ilk illərdə,
müharibədə dönüş yaranana qədər buna əsasən nail oldu. Onlar bir sıra xalqları məhv
etmək və qula çevirmək kimi quduz bir məqsəd güdürdülər. Militarist Yaponiyası isə
Havay adalarındakı ABŞ-ın Pyorl-Harbor hərbi bazasına ağır zərbə vurduqdan sonra
Sakit okean və Asiya hərbi teatrında əsasən amerikanlara və ingilislərə qarşı
vuruşaraq, nəhəng Asiya qitəsində hökmranlığa can atdı. 1945-ci ilin mayında Hitler
Almaniyası, yarım il sonra isə Yaponiya qeyd-şərtsiz məğlubiyyətə boyun əyməli
oldu. Bütöv xalqlar ayrı-ayrı fərdlərin bədbəxtliklərini daha geniş miqyasda yaşamalı
oldu, həmin müharibələrdə on milyonlarla insan həlak oldu, aclıqdan, soyuqdan və
xəstəliklərdən öldü. Ölkələr viran qaldı, nisbətən normal həyat sürən xalqlar dəhşətli
ehtiyacla üzləşməli oldu. İki dövlətin insanlığa nifrətə əsaslanan siyasəti dünyanı
bəşəriyyət üçün qəssabxanaya, milyonların qanından yaranan dənizə çevirdi. Əlavə
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yaşayış məkanı əldə etməyə can atan iki dövlətin özü işğala məruz qaldı. Almaniya
dörd qalib dövlətin nəzarətində olan ərazilərə bölündü, amerikanlar isə altı ilə qədər
Yaponiya hökumətinin səlahiyyətlərini icra etdi.
Lakin sonralar onların hər ikisi yaralarını sağalda bildi, dünyanın iqtisadi
cəhətdən ən güclü dövlətlərindən birinə çevrildilər, Almaniya əsrin sonuna yaxın
birləşib, yenidən müharibədən əvvəlki tək, vahid dövlətə çevrildi.
İnsanın meydana gəlməsinin, onun ayaq üstə gəzməsinin iki milyon il bundan
əvvəl baş verməsi güman edilir. Afrikanın şimal-şərqində ilk insan nəsli yaranmışdı.
Oradan miqrasiya başlamış, ibtidai insan iri qitələrə yayılmağa başlamışdı. Avropanı
və Asiyanı məskunlaşdırandan sonra, Mərkəzi Asiyadan adamlar o vaxtlar quru keçid
olan Berinq boğazı ilə Şimali Amerikaya köç etmiş, əsrlər ərzində cənuba doğru
hərəkət edərək, Cənubi Amerika qitəsini də məskunlaşdırmışdılar. Təsəvvür etmək
çətindir ki, indi təyyarə ilə uçuşun da xeyli vaxta başa gəldiyi bir məsafəni bu insanlar
yüz illərlə piyada şəkildə qət etməyi bacarmışdılar. Çünki hər iki Amerikada nə
məhsuldar, nə də qoşqu heyvanları yox idi, onlara təkərdən istifadə də yad idi. Şimali
Amerikadakı hindular əsasən bizonları, hinduşkaları ovlamaqla, bataqlıqlarda bitən
yabanı düyü kolunun bəhrəsini yığmaqla, dəniz məhsulları ilə, eskimoslar və digər
Şimal xalqları isə balina, morj əti ilə qidalanırdılar. Cənubi Amerikada isə hindu
tayfaları əkinçiliyə böyük maraq göstərdiklərindən, çox mühüm nəticələrə nail
olmuşdular. Xristofor Kolumb 1492-ci ildə Şimali Amerikanı, cəkkiz il sonra isə
Pedro Kabral Cənubi Amerikanı kəşf etdi, Kolumb Hindistanı tapmaq məqsədini
güddüyündən, məhz həmin ölkəyə gəlib çıxdığını güman etmişdi, ona görə də yerli
əhali hindlilərin adına uyğun qaydada hindu adlanmışdı.
İbtidai insan bizim təsəvvür edə bilmədiyimiz çətinliklərdən keçməli olmuşdu.
Son 40 min ildə bəşər övladı öz yaşayışında inqilabi dəyişikliklər etmişdi, axı ağır
şəraitdə yaşayır, mağaralarda məskunlaşır, bitkilərin meyvələrini və köklərini
toplamaqla və ov etməklə, əlinə keçən vasitələrlə qidalanırdı. Sonralar müşahidəsi
hesabına o, yabanı dənli bitkiləri mədəniləşdirə, vəhşi heyvanları, xüsusilə otla
qidalananlarını əhilləşdirə, ev heyvanları edə bildi. Ehtiyat üçün saxladığı, bir qədər
əvvəl yığdığı dənlər cücərdikdə, o, bunları torpağa səpməyi təcrübədən keçirib,
əkinçiliyin bünövrəsini qoydu. Otla qidalanan vəhşi heyvanların balalarını tutub
gətirəndən sonra, onların böyüdüyünü və bala vermək xüsusiyyətini görüb, onları
özlərinin yaşadıqları yerdə saxlamağa başladı və beləliklə, heyvandarlığın rüşeymi
meydana gəldi. İlk əhilləşdirilən heyvan isə məhsul verməyən it olmuşdu, iribuynuzlu
və xırdabuynuzlu mal-qaranın olmadığı ərazilərdə, məsələn Meksikada, həmçinin
Koreyada və Vyetnamda it əti qida növü idi. Mərkəzi Amerikadakı, Meksikadakı
mayyalar ot bitkisi, üstündə iki-üç dəni olan qarğıdalı üzərində əsl seleksiya
əməliyyatı aparıb, müasir qarğıdalı növünün icadına nail oldular. Əkinçilikdə onların
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nailiyyətləri ağlasığmaz idi. Onlar qarğıdalı ilə yanaşı çox sayda paxlalı bitkiləri,
kartofu, pomidoru becərirdilər, bu ərzaq bitkiləri Kolumbun kəşfindən sonra
Avropaya, sonra isə digər ölkələrə ayaq açdı. Mayyaların, atsteklərin əsrlər boyu
zəhməti, yəqin ki, daim uğurlu getmirdi. Quraqlıq onları cana yığırdı, iqtisadi həyatda
büdrəmələr də baş verirdi. Lakin onların bu işləri, xırda sayıla bilən, əslində böyük
əməliyyatları bəşəriyyətin nəhəng addımlar atmasına gətirib çıxardı. Hindular
özlərinin yüksək əkinçilik mədəniyyətləri ilə dünyanı bitkiçilik məhsullarının, qida
maddələrinin qıtlığından xeyli dərəcədə xilas etdilər.
Mesopotamiyada yaşayanlar ilk dəfə yer üstündə evlər tikməyə, şəhərlər
salmağa başladılar. Şumerin şəhərləri ilk şəhər-dövlət nümunəsi idi və burada tikilən
dini məbədlər insanları birləşdirməyə xidmət edirdi. Bu ərazidə ilk dəfə ən böyük
texniki kəşf sayılan təkər icad edildi, əvvəlcə dulusçuluqda işlədilən təkər nəqliyyatın
inkişafına yol açdı. İbtidai insan əvvəllər nə yaradırdısa, onu göy cisimlərinə
bənzədirdi, ona görə də hər şeyə bir həndəsi forma verirdi. Təkər kimi nə insan, nə də
heyvanlar hərəkət etmirdi, onlar iki və ya dörd ayağın köməyi ilə məsafəni qət edirdi.
Təkər isə dairəvi, kürə şəklində olmaqla, fırlanmaqla hərəkət edirdi, qoşqu
heyvanlarından və təkərdən istifadə hesabına insan özünün qaçışından da üstün olan
sürətlə hərəkət etməyi də əyani şəkildə öyrəndi. Şumerlilər heroqliflərdən, bu da
piktoqrammanın bir növü idi, fərqli olan, səsləri ifadə edən işarələr, hərflər meydana
gətirməklə, indi bəşəriyyətin, çinlilər, yaponlar və koreyalılar istisna olmaqla,
bütünlüklə istifadə etdiyi yazı sistemini yaratdılar. Qədim misirlilər isə heroqliflərdən
istifadə edirdilər. Yazını daha çox işarələr hesabına inkişaf etdirən isə finikiyalılar
oldu, onlar bütün səsləri hərflərdə təsvir etməyə başladılar. Onların təcrübəsi əsasında
qədim yunanlar öz yazılarını tərtib etdilər və bu, Romaya, oradan isə bütün Avropaya
keçdi. Şumerlilərin ilk mixi yazıları mühasibat haqq-hesabını aparırdı, lakin bu mixi
yazısında bədii nümunələr də öz əksini tapdı.
Sonra ticarətin tələbatı sahəsində pullar və rəqəmlər meydana gəldi, pullar
əvvəlcə sikkə şəklində metaldan hazırlanırdı, bizim eranın III əsrində kağız icad
edildikdən sonra Çində «uçan pullar» adlanan kağız pullar meydana gəldi və IX əsrdə
Bağdadda kağız istehsal edildikdən sonra, çinlilərin kağız pul təcrübəsi də tədricən
başqa ərazilərdə yayılmağa başladı. Lakin uzun əsrlər boyu metal pullar dövriyyədə
qalmaqda davam etdi. Pula hərislik isə qədim dövrlərdən sonrakı minilliklərə keçdi,
pul əldə etmək üçün ticarət xeyli genişləndi, bütün vasitələrdən istifadə məqbul
sayıldı. Bizim eranın II əsrinin ikinci yarısındakı Qədim Roma imperatoru
Vespasianın «Pulun iyi yoxdur» ifadəsi var-dövlət əldə etməkdə ən eybəcər
vasitələrin istifadəsinə haqq qazandırdı. O, Romada ilk dəfə ictimai ayaqyolularından
istifadədən ötəri haqq vermə sistemini yaratdı, oğlu, gələcək imperator Tit bunu
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biabırçılıq hesab etdikdə, Vespasian sikkənin çıxarıb, ona verdi ki, iylə gör sidik iyi
gəlirmi?
Haqq-hesabı aparmaq üçün rəqəmlər icad edildi. Roma rəqəmləri bir neçə xırda
və iri ədədlərdən ibarət olduğundan çox yer tuturdu. Köməyə hindlilərin sıfırı və
onluq rəqəm sistemini icad etməsi çatdı. Bu on ədədlə istənilən ən iri hesabı da kiçik
yer tutmaqla yazmaq olurdu. Hindlilərin rəqəm sistemini Şərqə ərəblər gətirmiş və
onlardan Avropaya keçmişdi. Lakin indiyədək bu işarələr səhvən ərəb rəqəmləri
adlanır.
Qədim insan hansı yerdə məskunlaşırdısa, hansısa bir iqlim və təbii şəraitə
düşürdüsə, orada sərəncamında olan bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışırdı. Quru
yolu çəkmək böyük zəhmət və xərc tələb etdiyindən su nəqliyyatından geniş
istifadəyə can atılırdı, həm də həmin nəqliyyat növləri xeyli təkmilləşdirilirdi.
Finikiyalılar, karfagenlilər, qədim yunanlar gəmi qayrılmasında xeyli irəli getmişdilər.
Dənizlərlə, okeanlarla üzmək onlara başqa xalqlarda əlaqə yaratmağa, ticarəti
genişləndirməyə böyük köməklik göstərmişdi. Qədim romalılar isə ilk dəfə b.e.ə. III
əsrdə quru yol kimi paytaxtdan cənuba gedən Appi yolunu çəkdikdən sonra, şimala
doğru da yol tikdilər. Sonra isə işğal etdikləri ölkələrdə geniş quru yollar çəkməyə
başladılar. Avropanın müasir yol şəbəkəsi qədim romalıların qitəni çalın-çarpaz kəsən
yol sisteminə əsaslanır.
Yerli şərait adamların təsərrüfat əşyası düzəltməsində, tikinti işləri görməsində
yaxşı mənbə rolunu oynayırdı. Şərqdə və Avropada daşdan, obsidiandan bıçaqlar,
cərrahiyyə vasitələri düzəldildiyi halda, Çində əksər ərazilərdə daş olmadığından,
kəsici alətlər bol bambuk ağacının gövdəsindən düzəldilirdi.
İnsan təbiətin şıltaqlığından, soyuqdan, qızmar istidən qorumaq üçün özünə
yollar arayırdı. İnsanın yaşayış şəraiti də getdikcə daha əlverişli və rahat olurdu.
Ovidinin yazdığı kimi, ibtidai insan ağacların altında, yarpaqların üstündə yatırdı,
sonradan özünə mağaranı və digər yaşayış məkanlarını tapdı. Odun kəşfi təkcə insanı
soyuqdan mühafizə etmirdi, həm də onun köməyi ilə əti və digər qida maddələrini
bişirməklə onların daha faydalı olmasına nail olurdu. Baxmayaraq ki, Afrikadakı
efioplar və masayilər indi də mal ətini, yaponlar və çinlilər isə balığı çiy-çiy yeməyi
pəhrizlərində saxlayırlar. Eskimosların, digər Şimal xalqlarının dəniz heyvanlarının
ətini çiy şəkildə yeməsi isə sərt iqlimdə, onlarda olan vitaminlərin və qidalı
maddələrin odun təsirilə itirilməsinin qarşısını almaq məqsədini güdür. Onların
ərazilərində işləməyə gedənlər öz mətbəxlərinə üstünlük verdikdə, sağlamlıqlarına
ziyan vurub, fəsadlarla üzləşirlər. Görkəmli etnoqrafların yazdığı kimi, hər bir yerdə
yerli əhalinin istifadə etdiyi qida növü və onun hazırlanması, geyindiyi paltarlar ən
əlverişli yaşayış növü hesab olunur. İndi heç bir sintetik paltar və dəri ayaqqabı şimal
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xalqlarının geyindikləri xəz çuxaları, ayaqlarını soyuqdan qoruyan untaları əsasən
əvəz edə bilmir. Ona görə də yerli əhali kimi paltar geyinənlər və qidalananlar iqlimin
sərtliyindən daha az əziyyət çəkməklə, öz sağlamlıqlarını qoruya bilirlər.
Köçəri xalqlar da paltar kimi saxladıqları malın dərisindən istifadəyə üstünlük
verirdilər. 1607-ci ildə Virciniyada ilk amerikan koloniyasının qubernatoru olmuş
Con Smit öz kitabında yazır ki, o, əsir düşdükdə qul kimi İstanbul bazarında varlı bir
qadın tərəfindən satın alınmışdı. Bu sahibə Conu indiki Rusiya ərazisindəki Noqay
əyalətində yaşayan və taxıl becərməklə məşğul olan qardaşına hədiyyə kimi
göndərmişdi. O yazır ki, yerli adamlar paltar kimi iki qoyun dərisindən istifadə
edirdilər, birini şalvar kimi ayaqlarına, digərini isə üst paltarı kimi bədənlərinə
geyinirdilər. Köçəri xalqların evləri də yox idi, araba onlar üçün ev rolunu oynayırdı,
uşaq burada dünyaya gəlir və sonra da adamlar ömrü başa çatanda ölürdülər. Ona görə
də onlarda vətən hissi də yox olur, çünki nə doğulduqları, nə də öldükləri yer bilinmir,
axı düzənliyin ünvanı da olmur.
Qədim insan öz həyatını qaydaya salmaq üçün daim təbiətlə mübarizə aparırdı.
İndi isə təbiətə müdaxilənin mənfi nəticələri nəzərə alınmaqla, onun azaldılması, yoxa
çıxması vəzifəsi qoyulur. Müasir insan təbiəti daha yaxşı anlamağa can atsa da, ona
ziyan vurmaqda davam edir. Dünyanın oksigen rezervuarı sayılan Braziliyadakı
Amazonka selvasında meşələrin qırılmasının böyük təhlükə yaratmasına baxmayaraq,
Braziliyanın dövlət siyasəti isə öz cinayətkar laqeydliyi ilə buna, əslində, şərait
yaradır. İnsanlar üçün təbiət az qala peyinə çevrilmişdir, axı əkinçi yüksək məhsul
almaq üçün torpağa peyin verir. Təəssüf ki, insan təbiət üzərində ağılsız ağalığına son
qoymaq istəmir, bu isə dünyanı fəlakətə apara bilər.
İndiki dünya və adamlar qədim dünyadan, orta əsrlərin adamlarından xeyli
dərəcədə fərqlənir. Keçmişdə nadir istedadlar, dahilər meydana gəlmişdi, onlar elmə
və praktikaya nəhəng töhfələr vermiş, ayrı-ayrı ölkələrin geniş və sürətli inkişafına
şərait yaratmışdılır. Lakin kütləvi savadsızlıq əhalinin əksəriyyətinin əqli inkişafına
maneçilik törətməklə, onların ümumi tərəqqi prosesinə qoşulmasının qarşısını
kəsmişdi.
Xristofor Kolumb Amerikanı xəzinələr ölkəsi kimi kəşf etmişdi. Onun ümidi
doğrulmasa da, dünya bütövləşdi, daha da genişləndi. Renessans avropalıların
şüurunu çox saydakı buxovlardan azad etdi, sitayiş edilən bir çox bütlərdən imtina
edildi, çünki onlar biliyin ölümcül düşməni idi.
Bəşəriyyətin ümumi tərəqqisinə demokratiyanın inkişafı böyük köməklik
göstərdi. Demokratiyanın beşiyi qədim Yunanıstan, daha dəqiq deyilsə, qədim
Afinadır. XVIII əsrdə böyük fransız mütəfəkkiri Şarl Monteskye Britaniya hakimiyyət
sistemini müşahidə etdikdən sonra, hakimiyyəti sui-istifadədən uzaqlaşdırmaq üçün
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onun üç qanada – qanunvericilik, icra və məhkəmə qollarına bölünməsini nəzəri
cəhətdən əsaslandırdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bani-ataları dövləti yaradarkən
onun təməlinə sarsılmaz demokratiya prinsiplərini qoydular və onlar ABŞ
Konstitusiyasında öz əksini tapdı. XX əsrin birinci yarısında totalitar dövlətlər çoxluq
təşkil etsə də, demokratiyanın qarşısı alına bilmədi. İki dünya müharibəsi
demokratiyaya ağır zərbə vursa da, onu inkişaf yolundan döndərə bilmədi.
Demokratik dövlətlər xeyli sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail oldular. Demokratiya elmin
inkişafına da geniş şərait yaratdı. Hələ XIX əsrin ortalarında fransız Aleksis Tokvil
ABŞ təcrübəsinə əsaslanaraq yazırdı ki, «Demokratik prinsip …. elmlə məşğul
olanların sayını nəhəng dərəcədə artırır… Demokratiya şəraitində sosial şərtlər və
institutlar adamları elmin bilavasitə və faydalı praktiki nəticələrini tədqiq etməyə
yönəldir. Bu tendensiya təbii və zəruridir».
Həqiqi elmlə məşğul olanların miqdarının həndəsi silsilə (proqressiya) ilə
artması elmi kəşflərin sayını artırır, onun nailiyyətlərinin daha böyük və geniş
olmasına şərait yaradır. Demokratiya siyasi prinsip kimi təkcə dövlətin idarə
edilməsinə sağlam təsir göstərmir, həm də cəmiyyətin hərtərəfli inkişafına yol açır.
XVII əsrdə baş verən Elmi inqilab isə modern elmin meydana gəlməsinə səbəb
oldu, astronomiyadakı əsaslı yenilik geosentrizmin heliosentizmlə əvəz olunması ilə
nəticələndi. Təbabətdə, kimyada irəliləyişlər baş verdi. Elmi metod meydana gəldi.
Renessans Elmi inqilaba əhəmiyyətli köməklik göstərdi.
Elmlə dinin mübahisəsi orta əsrlərdən ciddi problem xarakteri daşıyırdı və
bunu həll etməyə, inancla biliyi barışdırmağa böyük mütəfəkkirlər cəhd göstərmişdi.
Hələ XII əsrdə İbn Ruşd (Averroes) və Moisey ben Maymon (Maymonid), onların
hər ikisi Kordobada yaşamışdı, inancı və biliyi barışdırmaq problemləri ilə
maraqlanırdılar. Beş əsr sonra isə fransız Blez Paskal daha kəskin mövqedən çıxış
edib, deyirdi ki, insanlar zəif məxluqlardır, çox hallarda öz hissləri vasitəsilə
aldadılırlar. O, belə qərara gəlmişdi ki. din biliyə zidd deyildir. “ Əgər biz bilik
prinsiplərinə zor etsək, bizim dinimiz mənasız olacaqdır və ona güləcəklər.” O,
deyirdi ki,”Ürək öz biliklərinə malikdir, bundan isə biliyin xəbəri yoxdur.”
Əsrlər boyu elmə, biliyə hücumlar edilsə də, xoşbəxtlikdən elm öz inkişafını
dayandırmadı, əksinə daha geniş fəaliyyətə keçib, bəşəriyyətin inkişafı üçün yeni
geniş üfüqlər açdı.
XVIII əsrdə Sənaye inqilabından sonra texnika, texnologiya daha sürətlə
inkişaf etməyə başladı. Buxar maşını xeyli əvvəl icad edilmişdi. XIX əsrdə isə daxili
yanma mühərriki ilə işləyən avtomobil meydana gəlmişdi. Avropa və Amerika irəli
hərəkət edib, XIX əsrdə artıq sıçrayış edərək, yeni kəşflərə yol açdılar. İnsan yerdə
hərəkət etməklə kifayətlənməyib, səmaya da hücum etməyə başladı. XX əsrin
106

əvvəllərində təyyarələr və dirijabllar, almanlar onu tsepellin adlandırırdılar, meydana
gəldi. Təyyarələr mülki məqsədlərlə yanaşı, daha çox hərbi məqsədlər üçün istifadə
edildi. Raketlərin ixtirası kosmosun fəth edilməsinə, Aya uçuşlara yol açdı. Kompüter
ixtira edildi, internet adlı bütün dünyanı əhatə edən, sərhədlərin mövcudluğuna məhəl
qoymayan nəhayətsiz sosial şəbəkə yarandı. İnsanlar total informasiya, təbliğat
tufanına məruz qaldı.
XX əsrin ən böyük nailiyyətlərindən biri kino sənətinin inkişaf etməsi,
televiziyanın Yer kürəsinin bütün guşələrini əhatə etməsi oldu. Ona görə də ötən əsri
elmi-texniki inkişafına görə, bunu çox düzgün olaraq elmi-texniki inqilab
adlandırırdılar və heç bir əvvəlki əsrlə, hətta minilliklə onu müqayisə etmək olmaz.
Təkcə Kaliforniyadakı Silisium (Silikon) vadisinin ağlasığmaz elmi-texniki
nailiyyətləri, dünyaya elmi kəşflər ixracı əvvəlki hansısa bir əsrdə mümkün ola
bilərdimi? Burada dünyanın ən böyük telekommunikasiya şirkətləri fəaliyyət gəstərir.
Təsadüfi deyildir ki, Kaiforniya ştatı ümumi daxili məhsul tstehsalına görə dünya
dövlətləri arasında 7-ci, 8-ci yeri tutur.
Bəşəriyyət heç vaxt əldə etdikləri ilə kifayətlənməmiş, sabaha, gələcəyə daha
böyük ümidlər bəsləmişdir. Ona görə də elmin, texnikanın, iqtisadiyyatın inkişafı
daim yüksələn xəttlə davam etmişdir. XVII əsr Elmi inqilab əsri olsa da, XVIII əsr
Sənaye inüilabı kimi tarixi bəzəsə də, sonrakı dövrlər daha böyük kəşflərlə və
irəliləyişlərlə əlamətdar olmuşdur. Qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrdə yerdə hərəkət edən
insan təyyarə və helikopterlərlə göyə qalxca da, bununla kifayətlənməyib, kosmosu
tədqiq etməyə girişmişdir. 1957-ci ildə SSRİ-də bəşər tarixində ilk dəfə kosmosa süni
peyk buraxılmış, 1961-ci ildə insanın kosmosa ilk uçuşu baş vermişdir. Amerikanlar
bu sahədə geridə qaldıqları ilə razılaşmayaraq, Aya uçuş proqramını həyata
keçirərək,1969-cu ildə göndərdikləri astronavtlar ilk dəfə Ayın səthinə enmişdilər.
XXI əsrin iki onilliyi ən yeni texnologiyaların - kompyuterlərin, mobil
telefonların, ümumilikdə rəqəm iqtisadiyyatının daha ciddi inkişafı ilə əlamətdar
olmuşdur. Mars planetinin geniş tədqiqatı nəzərdə tutulur. ABŞ-ın iş adamı İlon Mask
isə indiki gerçəklikdən gələcəyə qaçmaq arzusu ilə yaşamaq yolunu seçmişdir. Bu
dünyəvi gaçışdır və “Tesla” şirkəti də məhz onun əsasında qurulmuşdur. Şirkət hələ
birbaşa gəlir gətirməsə də, onun kapital dəyəri sürətlə artır, çünki adamlar gələcəyi
satın almağa üstünlük verirlər. Şirkətin sahibi Marsın nüvə bombardmanına
tutulmasını təklif edir. Bu vaxt Yer üzünün bütün nüvə potensialı Marsın yaşayış üçün
yararlı olmasından ötəri istifadə ediləcəkdir, orada həyat üçün şərait yaradılacaqdır.
Belə bir fikir vardır ki, bəlkə də on ildən sonra İlon Mask Marsda insan koloniyası
yaradacaqdır. Bu vaxt artıq Marsdakı kosmik aparat barədə deyil, qırmızı planetə
getmiş adamlar barədə danışılacaqdır.
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Əlbəttə, bu fantastik bir ideyadır, məgər bir əsr əvvəl fantastik kimi
görünənlər sonra həyatda öz təsdiqlərini tapmadılarmı? Marsda bəlkə də heç vaxt
həyat olmayacaqdır. Həyat Yer üzündə yaramnış və öz mövcudluğunu burada davam
etdirir. Lakin kimsə Yer üzünün nüvə arsenalından bəşəriyyətin birdəfəlik xilas
olmasını təklif etmişdırsə, onun bu nəcib təşəbbüsünü yalnız təqdir etmək lazımdır.
Dünyada ticarət, kommersiya geniş miqyas aldı. Vaxtilə avtarkiya yolu ilə
özünü qidalandıran və idarə edən dövlətlər də geniş ixrac-idxal əməliyyatlarına
qoşuldu. Hər bir ölkədəki mağazalar indi dünya istehsalı nümunələrinin sərgisini
andırır, hamı istehsal edə bildiyi malı, əldə etdiyi təbii sərvəti dünya bazarına çıxarır,
onun əvəzində özünə lazım olan, bəlkə də, əvvəllər heç tanımadığı ərzaq və sənaye
mallarını alır və əhalisinin təchizatına sərf edir. Hər şey alınır və satılır. 1620-ci ildə
ilk amerikan kolonistlərindən biri olan Yeni Plimut məntəqəsinin sakinləri öz
metropoliyaları İngiltərəyə ovladıqları heyvanların xəzlərini satırdılarsa, ABŞ-ın
həmin Yeni İngiltərə regionunda XIX əsrdə buz, qəribə də görünsə, ən mühüm ixrac
əmtəəsinə çevrilmişdi. Regionun XX əsrdə başlıca idxalı isə dünyanın hər tərəfindən
Harvard universitetində və Massaçusets texnoloji univesitetində oxumağa gələn
tələbələrdən ibarət idi. Vaxtilə kasıb, geridə qalmış bir ölkə olan Çin isə istehsal etdiyi
çox saydakı istehlak malları növləri hesabına XXI əsrin ilk illərindən dünyanın bütün
guşələrini təmin edən nəhəng fabrikaya çevrilmişdir.
Göründüyü kimi, ticarət istehsalın da lokomotivi rolunu oynayır. Çox məhsul
ixrac etməklə böyük gəlir əldə etməyə çalışan ölkələr texnologiyanın inkişafına,
istehsalın böyüməsinə və diversifikasiyasına da ciddi fikir verir. Ümumi daxili məhsul
istehsalında liderlik edən ABŞ, Çin, Yaponiya və Almaniya Federativ
Respublikasının iqtisadiyyat sahəsindəki nailiyyətləri hamı üçün nümunə olmalıdır.
İqtisadi inkişaf tənəzzülün yaranmasına yol vermir, sivilizasiyanın tənəzzülü isə daha
çox daxili zəiflikdən meydana gəlir. Daxili zəiflik qorxulu xəstəlik olduğundan, ona
qarşı daim peyvəndlənmə aparılmalıdır.
Bütün tarixi inkişaf davam etdikcə insanlar da mümkün olduğu qədər onlardan
istifadə etməyə çalışırdı. Min illər keçsə də, insana üz verən sevinc də, kədər də öz
təbiətini dəyişmədi. Bəlkə, onlar başqa qaydada nümayiş olunurdu, çünki ölçüləri də
dövrə müvafiq olaraq dəyişilirdi. İndinin özündə də biz kədərdən, qəmdən-qüssədən
qaçmağa çalışırıq. Pessimist hisslər heç də əlacsızlıq duyğusuna, fatalizmə
aparmamalıdır. İnsan daim mübarizə aparmalıdır, yaxşı həyat naminə, eybəcərliklərə,
qüsurlara, haqsızlıqlara, nadanlığa qarşı.
Dünya, onun ölkələri və xalqları haqqında, onların inkişaf yolu barədə qısa,
icmal xarakterli söhbət açdıq. İnsanlar özlərinin məskunlaşdığı planet olan Yer
kürəsinin qorunub saxlanması qayğısına qalmalı, onun təbii fəlakətlər, pandemiyalar,
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nüvə silahından istifadə hesabına məhv olmasına yol verməməlidirlər. Hər bir xalq
həm də öz ölkəsinin taleyi ilə yaşayır, onun çiçəklənməsi üçün əlindən gələni etməyə
çalışır. Biz də öz vətənimizin ərazi bütövlüyünün, sosial-iqtisadi, elmi və mədəni
inkişafının qayğısını çəkirik. Südabə xanımın general De Qollun sözündən istifadə
edib dediyi kimi, hər ölkənin göy qübbəsində özünə məxsus ulduzu vardır və biz çox
arzu edirik ki, bizim ölkəmizə məxsus olan ulduz daha gur parlasın, Azərbaycan öz
vətəndaşlarının əsl iftixar mənbəyinə çevrilsin. Ölkəmizin hərtərəfli çiçəklənməsi
üçün hər birimizin zəhmət çəkməsi, biliyini, gücünü, əqli və fiziki imkanlarını
bütünlüklə bu işə sərf etməsini tələb edir. Xalqımız fərasətlidir, zəhmətdən qorxu hissi
ona yaddır, bunu onun xarici ölkələrdə yaşayan nümayəndələrinin əldə etdikləri yaxşı
ad bütünlüklə sübut edir.
Biz daha böyük inkişafa malik olmuş xalqlardan da çox şey öyrənməliyik.
Bəziləri qərblilərin təcrübəsinə inamsızlıqla baxırlar, onların təsirinin güclənməsindən
ehtiyat edirlər. Onları qınamaq da düzgün olmazdı. Çünki tarixi təcrübə ehtiyatlı
olmaq lüzumunu daim yada salır. Ona görə də müəlliflər Şərqə müraciət etmək,
nəzərləri yaponlara cəlb etmək istəyir. Hələ 1549-cu ildə missioner fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq üçün Yaponiyaya gələn iezuitlərin liderlərindən biri olan Fransisk
Xavyer yaponlar barədə tərifli fikir söyləmişdi: “Onlar yüksək mənəviyyatı olan
xalqdır və heç də qəzəbli deyillər.”
Bu xalqın «dəstə şüurunu» qeyd edib, yaponları gah arılarla, gah da qarışqalarla
müqayisə edirlər. Bu xalq həqiqətən əsl qarışqa kimidir, heç bir maneə qarşısında
dayanmır. Qarışqalar qarşılarına gölməcə çıxdıqda özlərini qurban verərək körpüyə
çevrilirlər, bu körpü ilə onların yoldaşları keçib gedirlər. Digər həşaratlara da bu
xüsusiyyət yad deyildir. Çəyirtkələr Afrikanın şimalından Fransanın cənubuna Aralıq
dənizinin üstündən uçarkən yorulur, aclıqla üzləşir, bir hissəsi dalğaların üstünə
oturur, arxadan gələnlər onlardan istirahət divanı və yemək masası kimi istifadə edir,
həm dincəlir, həm də öz qardaşlarını yeyib cana gəlirlər. Yaponlara gəldikdə, onlar,
həqiqətən də, inadkar qara qarışqa dəstəsi kimidir. Bu xalqın əsas xüsusiyyətlərindən
biri şəraitə uyğunlaşması, zəhmətsevərliyidir. Bu xüsusiyyətlərinə görə, yaponlar
dünyada indiki vəziyyətə çatmışlar, qazandıqları nailiyyətlərinə görə məhz bu
əvəzolunmaz fərqliliklərinə borcludurlar. Onlar şəraitə uyğunlaşmağı bacarır, onu
özünə tabe edir və situasiyanın faydasından istifadə edirlər. Yapon danışıq apardığı
adamla razılaşmayanda belə, özünü elə göstərir ki, onunla razılaşır. Bu,
prinsipsizlikdir və ya müdriklikdir? Əslində, bunu «sağlam düşüncə» və «praktiki
yanaşma» hesab etmək olar.
Yaponlar dini seçəndə də onun dünyəvi fayda gətirənini, bu, ya var-dövlət əldə
etmək, ya müharibədə qələbə çalmaq və ya xəstəlikdən yaxa qurtarmaq olsun – qəbul
edir.
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Onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, vaxtilə yapon kəndlisinin adı və soyadı da
yox idi, tanınılması yalnız peşəsinə görə idi. Əsrlər ərzində yapon kəndlisi əsl iş
heyvanı kimi zəhmət çəkir, heyvan kimi də ölürdü. Əzablı həyat və ya əzabla ölüm –
alternativ bundan ibarət idi. Lakin onlar buna dözürdülər. Yaponiyada sərt asketizm
həmişə ləyaqət dərəcəsinə qaldırılmışdı. Var-dövlət hərisliyi gözə çarpmırdı. Yapon
üçün ən vacib cəhət birinci növbədə mənəvi borc hissi idi. Yaponlar daim mülayim
təbiətlilikləri, dözümlülüyü, çətinliyə davam gətirmələri, vəziyyətdən çıxmaq
qabiliyyətləri ilə seçilmişlər. Yaponların zəhmətsevərliliyinə isə yalnız həsəd aparmaq
olar, bu məsələdə onları təqlid etmək belə müşkül məsələdir. Onların təkcə həyat tərzi
deyil, düşüncə tərzi və davranışları, milli xarakterləri də fərqlidir.
Meyci Bərpasına qədər samuray sinfi arasında dəbdə olan və özünü intiharın
mərasim forması sayılan seppuku döyüşçüyə imkan verirdi ki, öz əli ilə ölməklə malik
olduğu xarakterə və namusluluğa sadəcə hörmətini göstərsin. Samuray bu vaxt gödək
qılıncla qarnını yarırdı. Yüksək mənəvi xarakterə malik olan həmin adamlara “qarına
malikdir” deyirdilər, yəni o, həqiqətən də dəqiq prinsiplərə sahibdir.
Yaponiya təkcə uzun tarixi, köhnə məbədləri, kilsələri və bağları ilə
deyil,əyalət bayramları ilə də seçilir.Başqa xalqlardan ən böyük fərq isə yaponların
çox hallarda ilk anda bir qəribə təəssürat yaratmasıdır. XIX əsrin sonunda Yaponiyada
yaşamış ingilis Lafkadio Hirn bu barədə yazırdı: “Yaponun təbəssümü ilk növbədə
adamı heyran edir, bu təbəssüm qeyri-adi şəraitlərdə də eyni qaydada özünü biruzə
verir... Ən çox xoşa gələn sifət təbəssümlü sifətdir. Hətta baxmayaraq ki, həmin vaxt
ürəyindən qara qanlar axan adam da igidcəsinə gülümsəməklə, öz sosial borcunu
yerinə yetirir”.
Biz sizi milli təfəkkürdən uzaqlaşıb, yapon düşüncə tərzinə yiyələnməyə
səsləmirik. Lakin adamları yaponlar kimi zəhmətsevərliyə, işgüzarlığa, nikbinliyə,
azacıq da olsa bal arılarına və qarışqalara bənzəməyə çağırırıq. Zəhmət də, bilik də
hava və su kimi hər bir fərdin həyatı üçün vacib şərt sayılmalıdır, mümkün qədər təbii
təlabata çevrilməlidir. Biz daha bilikli, daha zəhmətsevər olsaq, ölkəmiz daha gur
inkişaf edər, bədxahlarımızın paxıllığına səbəb olacaq bir şəkildə daha gur çiçəklənə
bilər. Bunu kimsə pis arzu saya bilərmi?
Dünyaya nə qədər böyük maraq göstərsək də, qəlbimiz öz doğma vətənimizlə
döyünür. O bizimkidir və biz ona məxsusuq. Əlbəttə, Azərbaycan ərazi cəhətdən kiçik
ölkədir, onun əhalisinin sayı da çox deyildir. Lakin biz böyük xeyirxah ambitsiyaları,
ümidləri, arzuları, xəyalları olan bir xalqıq. Bizim inkişafımıza mane olmaq istəyən
qonşumuz vardır və XX əsrin əvvəlində və sonunda ölkəmiz onun təcavüzünə məruz
qalmışdır, lakin xalqımız feniks quşu kimi yenidən dolğun həyata qayıtmış, dünyanın
da etiraf etdiyi böyük inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. Hər birimiz özümüzün, ailəmizin,
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uşaqlarımızın taleyini düşündüyümüz kimi, ölkəmizin, xalqımızın da taleyinə biganə
qalmamalı, onu daim ön plana çəkməliyik. Biz öz kiçikliyimizdə də, əlbəttə, burada
söhbət yalnız ərazinin və əhali sayının böyük olmamasından gedir, mənəvi, mədəni
böyüklüyümüzü göstərməliyik. Bu heç də dairənin kvadraturasını həll etmək deyildir,
bizim irəliyə doğru hərəkətimizin yol göstəricisidir, hər bir azərbaycanlının həyat
kredosudur.
Azərbaycan xalqı sülhsevər xalqdır, lakin öz qeyrətinə bərabər saydığı
torpağını da qanı ilə, canı ilə qorumağa daim hazırdır. Yeni Azərbaycan ordusu ölkə
ərazisinin bütövlüyü vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirdiyindən, bizim onunla fəxr
etməyə mənəvi haqqımız vardır. Xalqımıza isə Uinston Çörçillin öz xalqı barədə
dediyi sözlər ”O elə millətdir ki, .... şir ürəyinə malikdir” bütünlüklə uyğun gəlir.
Azərbaycan xalqı heç kəsin torpağına göz dikməmiş, təcavüz etməmişdir, lakin malik
olduğu şir ürəyini də ən çətin sınaq anlarında nümayiş etdirməyi bacarmışdır.
Əsər bir nəfərin taleyindən bəhs etdiyi, bir qızın saqasına həsr olunduğu halda
yekunda vətənin, nəhayət dünyanın da taleyinə toxunuldu. Vətən hamımızın birgə evi,
ümumi yaşayış məkanıdır, onun təhlükəsizliyi, abadlığı, çiçəklənməsi hər birimizdən
özünü bu müqəddəs vəzifəyə həsr etməyi tələb edir. Vətənin hər bir qarışının əzizliyi
bizim üçün əsl həyat əhəmiyyətli bir vəzifə olaraq qalır.
İnsan daim axtarışda olmalıdır, xoşbəxt yaşamaq uğrunda, nəcib əməlləri icra
etmək üçün. Bu mənada bəşəriyyət, hər bir fərd daim axtarışda, daim yoldadır. Hər bir
adam özünü xilas və təsdiq edən yol axtarıb tapmalıdır. Digər müəllif sirdaşımın da
ruhu adından, həm də öz adımdın hamıya və hər bir kəsə xoşbəxtliyə aparan bir yol
arzulayıram. Bu həm də mənim həyat yoldaşımın, gənc ömründə həyatın həm qara,
həm də ağ üzünü görmüş, acısını və şirinini dadmış, səmimiyyətinə şübhə edilməyən
bir ləyaqətli xanımın sizə müraciəti və xeyir-duasıdır.
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Dul qadının tənhalığı
“At first I did adore a twinkling star./ But now I worship a celestial sun.”
“Əvvəlcə mən sayrışan ulduza valeh idim. Ancaq indi ilahi günəşə sitayiş
edirəm”
Şekspir. “İki veronalı” pyesi

Ruhiyyənin yeni dərdi. Hüseynin ölümü
Ruhiyyə ilə Hüseyn beş il idi ki, xoşbəxt bir ailə həyatına sahib idilər. Elə
güman etmək olardı ki, onlar hələ yeniyetməliklərindən bir-birinə vurulmuş və indi də
taleyin bəxş etdiyi cənnət bağının meyvələrindən doyunca dadmaq istəyirlər. Onlar
hisslərinə hədd qoymaq istəmirdilər, ehtiras dənizinin suları təkcə bədənlərini yuyub,
büllur təmizliyinə çıxartmaqla kifayətlənməyib, könüllərinə də nüfuz edir, ondakı
sehrli olan nə varsa üzə çıxarmaqla, bu mənzərənin seyri onlar üçün qeyri-adi həzz
mənbəyinə çevrilmişdi.
Ruhiyyə az keçməmiş hamilə olanda, uşağın dünyaya gəlməsinə bir neçə ay
qalmış, onlar bu hədiyyənin xatirinə, ehtiraslarını müvəqqəti də olsa, cilovlamalı
olmuşdular. Bədən yaxınlığına, intim hisslərə hədd qoyulsa da, onların könülləri birbirini əzizləməyini, platonik yaxınlıqdan gələn dəlisov vurğunluğu dayandırmırdı.
Yaşının xeyli artıq olmasına baxmayaraq, Hüseyn özünü cavan oğlan kimi aparırdı,
arvadına zarafatla deyirdi ki, sənin ürcahına olduqca qüvvətli, sevdiyi zövcəsindən bir
an da uzaqlaşmayan bir ayğır, o, bu sözü rusca «жеребец» deyə tələffüz edirdi,
çıxmışdır. Əslində, bizim könlümüzün, daxili güclərimizin yaşı yoxdur, onlar illərə
tabe olmurlar. Bu sözlərdən Ruhiyyə incimirdi, ərinin ehtirasını okean dalğası ilə
müqayisə edirdi. Müşahidə edənlər bilir ki, okeanda sahilə yaxınlaşan nəhəng su
kütləsini ləpə adlandırmaq qətiyyən yaramır, dalğa nərə çəkərək sahilə çırpılır və
oradan da geri min tonlarla sahilin qumunu aparır. Hüseyn də intim yaxınlıqda özünü
belə kükrəyən dalğa kimi aparırdı və arvadına, həm də əvvəllər həyatında heç vaxt
onun hiss etmədiyi bir cismani ləzzət verirdi. Ruhiyyə Andre Moruadan oxumuşdu ki,
Viktor Hüqonun arvadı Adelin məşuqu Sent Byöv ona ürəyi yandığından ərinin
gecələr dəfələrlə onu öz intim hücumları ilə narahat etdiyinə görə Hüqoya qarşı hədsiz
nifrət bəslədiyini, qəzəbdən alışb yandığını bildirmişdi. Bunları yəqin ki, Adel daim
yorğun görünməsinin səbəbini özü məşuquna yazıçı ərinin hədd tanımayan ehtiras
tutmalarının izahı şəklində eyiraf etmişdi. Adeldən fərqli olaraq Ruhiyyə bu barədə
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şikayət deyil, yalnız hədsiz razılığını bildirə bilərdi, həm də Hüseyn bu məsələdə dahi
yazıçı ilə də müqayisə oluna bilməzdi. Ərinin intim yaxınlıqdakı coşğun hisslərini o,
həyatdakı hərtərəfli xoşbəxtliyinin arzu olunan bir əlavəsi, həm də bədən istəyinin də
tam məmnunluq ifadəsi kimi qəbul edirdi. Əri onu görünməmiş bir qaydada
əzizləyirdi, bu fiziki həzz töhfəsinə görə ona yalnız minnətdar ola bilərdi.Bəlkə də
mərhum arvadı onun cismani hisslərinə lazımınca cavab verə bilmirmiş, ona görə də
bu sahədəki susuzluq yanğısını söndürmək üçün ilk dəfə o, belə bir imkan tapıbmış.
Əri həm də zarafatcıl adam idi, özünə də istehza ilə baxmağı heç də qəbahət
bilmirdi, əksinə bunu başqalarının ona gülməməsi üçün müdafiə qalxanı hesab edirdi.
Anektodlarında yəhudilər özlərinə amansızcasına güldüyü kimi, Hüseyn də həyatında
baş vermiş hadisələri süni lovğalıq örtüyünə bürüməklə, öz hərəkətlərinə istehza
qaydası ilə yanaşmağı sevirdi. O, Ruhiyyəni ikinci dəfə evinə dəvət etdikdə qızın
ondan olan narazılığına, əvvəlki cavabının yaratdığı hiddətə son qoymaq üçün bir
öpüşlə onu ram etdiyini iftixarla danışır, bunun qiymətini qaldırmaq üçün özünü hətta
Napoleonla müqayisə etməyə cürət edirdi. Deyirdi ki, Napoleon 1815-ci ilin martının
ilk günündə hökmdar olduğu Elba adasını tərk edib, gəmi ilə Fransa sahilinə gəlmişdi
və ordan paytaxta doğru irəlilədi. Yol boyu onu sevinclə qarşılayırdılar, Parisə bir
güllə atmadan daxil oldu, kral ölkədən qaçmışdı. Onore de Balzak bunu “şlyapanın bir
yellənməsi ilə imperiyanın təslim olması kimi” ağılasığmayan bir hadisə
adlandırmışdı. Hüseyn isə lovğalanırdı ki, xətrinə dəydiyi qızın qəzəbini soyutmaq
üçün sadəcə dodaqları ilə onun dodaqlarını qapamaqla, ehtiraslını nümayiş etdirməklə
hər şeyi həll etməyə müvəffəq olmuşdu.
O, qəribə bir adam idi, evlənəndən sonra Ruhiyyəyə sevgisi daha da artmışdı,
bir an da olsun onu yaddan çıxarmırdı,gözlərini açanda da, yumanda da hər yerdə
arvadını görürdü. Məclislərdə, adamların arasında olanda qızı qucaqlayıb öpməkdən
özünü güclə saxlayırdı, elə bil ki,yüyənli at qayaya çatanda qaçışını dayandırmağa
məcbur olurdu. Özü də anlaya bilmirdi, bu qadın onun üçün müqəddəslik təcəssümü
idimi, yoxsa onu ovsunlamışdı, ona xilas ola bilmədiyi bir tələmi qurmuşdu.
Doğrudan da bu qızda ona məlum olmayan, baş çıxarmadığı müəmmalar gizlənirdi.
Arvadı onu qucaqlayanda bütün dərdlərini unudurdu, bütöv dünyanı bağışlamaq
istəyirdi.
Ruhiyyə tez-tez fikrə dalırdı, özünün xoşbəxtlik saçan dünyasında da keçmişini
unuda bilmirdi və bu, ərinin həssas diqqətindən yayaınmırdı. Hüseyn ona dəfələrlə
demişdi ki,bizim aramızda mövcud olmuş fərqləri yaddan çıxart, nikahımız o fərqləri
birdəfəlik silib, yoxa çıxarmışdır. Təkrar-təkrar arvadına deyirdi ki,axı mən səni
sevirəm, bunu sən anlamalısan. Qarşlıqlı sevgimizin fonunda keçmişimizdə olanlar
əhəmiyyətini itirmişdir. Ruhiyyə onun bu sözlərinə gülümsəməklə cavab verirdi və əri
onun canlandığını hissedib pafosa güc verirdi, deyirdi ki, sən mənim qocalığıma şüa
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salan bir ilahəsən. Cəmiyyətin hansısa dedi-qodusu, qınağı ilahənin müqəddəsliyinə
xələl gətirə bilməz.
Öz sözlərini mahiyyətini Ruhiyyənin daha yaxşı anlaması üçün deyirdi ki, sən
mənim arvadımsan, bu halə səni hər cür səfeh ittihamlardan qoruyur. Qanuni arvadı
olması ilə bu qızın keçmişi arasında göylə yerin arasında olan kimi nəhayətsiz bir
fərq vardır.Kim keçmişi yada salmaq niyyətində olsa, ən sərt cavabı onun ərindən
alacaqdır. Sonra cahillikdən qidalanmış bir hadisəni ona danışdı.
Əyalətdən gəlmiş bir imkanlı adam dostunun köməkliyi ilə yüngül əxlaqlı,
lakin çox gözəl bir qızla tanış olur və qısa müddətdən sonra ona vurulur, axı Sahibin
yollarından baş çıxarmaq olmur. O, hətta arvadını boşayib, bu qıza evlənmək barədə
də düşünürdü. Özünün ciddi məqsədlərinin əlaməti kimi qızı teatra dəvət edir və
lojaya bilet alır. Pərdə açılmamışdan qonşu lojada bir nüfuzlu adam arvadı və qızı ilə
gəlib oturmuşdu. O, yaxındakı lojaya baxanda qız ona tanış gəldi və onu yadına saldı.
Teatrın inzibatçısın çağırıb göstəriş verdi ki, üızı gecikmədən buradan uzaqlaşdırın.
İnzbatçı əyalət admına bunu çatdırdıqda, o, qonşunun da eşitməsi üçün bərkdən dedi
ki, biz bilet adığımıza görə burada oturmuşuq, biz kiminsə qonağı deyilik, kimin digər
tamaşaçıdan xoşu gəlmirsə, özü teatrı tərk edə bilər. Qonşu əsəbiləşib, bərkdən dedi:
- Mənim arvadımın və qızımın məclisində elə qadınlara yer yoxdur, onların
məkanı teatr yox, küçədir. Orada onlar müştərilərini tapırlar.
Əyalət adamı ona daha sərt cavab vermək istədi:
=Bu qızın ləyaqəti heç də sənin arvadınınkından və qızınınkından fərqli
deyildir, ən azı onlara bərabərdir.
Əyalət adamı guya ictimai yerdə dava saldığına görə həbs edildi və bədbəxt
qızın taleyində gözlənilən yenilik baş vermədi.
Hüseyn bu qəmli söhbətdən arvadının mütəəsir olmaması üçün əlavə etdi ki, ona
görə də mən toyumuzun gecikməsinə imkan vermədim ki, cahil ağızların müdaxilə
etmək şancları baş qaldırmasın. Həm də başa düşürdüm ki, bu addımım cəhalətə qarşı
dözümsüzlüyümdür.
Ruhiyyə üçün ərinin mərdliyi, ictimai mühitin qınağına, cəhalət nümunələrinə fikir
verməməsi, ona olan saf münasibəti heçdə adi məhəbbət təzahürü və ya xoşbəxtliyi
udmaq deyildi, onunla evlənməsini, ailə qurmasını Hüseynin özünü qurban verməsi
hesab edirdi. Şəhərdə yaxşı tanınan bu adam haqqında xəşagəlməz söhbətlər gedə
bilərdi.Məhəbbət bu səhnəyə gəlib çıxanda çox sayda adi hisslərdən fərqli olanları
əmələ gətirir, idarə edən təlimə, ideala çevrilir.Hüseyn onu çuğlayan mıhəbbət idealı
naminə özünü qurban verməyi bacarmışdı. Bu nikah arvadı ilə onun arasında bütün
fərqləri, hər şeyi silib atdı, aralarındakı keçmişdə mövcud olmuş uçurum üzərində
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möhkəm körpü qura bildi. Həm də belə nümunələr pis peşənin sahibi olan qızlara
qarşı cinayətlərin vurduğu yaraları sağaltmağa, günahlarının haqqını ödəməyə azacıq
da olsa kömək edir.
Toylarının birilliyi tamam olanda Ruhiyyə ərinə oğul hədiyyəsi bəxş etdi. O, iki
il əvvəl də oğul doğmuşdu, lakin bu uşaq anasından uzaq düşmüşdü, çünki hələ körpə
bətndə mayalanan vaxtdan anası ondan ayrılacağını bilirdi və surroqat ana olmağın
əzablarını çəkməli olmuşdu. İndi isə körpə onun özünün və doğma ərininki idi, o,
hətta ən ağır cəzaya da razı olardı, lakin bir daha oğlundan ayrı düşməyə heç cür
dözməzdi. Hamnet adlı bu uşaq təkcə gözəl sifət cizgilərinə malik deyildi, həm də
getdikcə ağıl qabiliyyəti səviyyəsinə görə də öz yaşıdlarından fərqlənirdi. Bir yaşı
olanda o, danışmağa başladı, özü də sözləri olduqca dəqiq tələffüz edir, dayəsindən və
anasından eşitdiklərini olduqca xoş bir avazla səsləndirirdi. Üç yaşı olanda o, artıq
yüzə qədər sayır, əlifbanı öyrənmiş, sözləri oxuya bilirdi.
Atanın, ananın onunla öyünməyə, fəxr etməyə haqları var idi, çünki bu ağsifətli
gözəgəlimli uşaq həm də ətrafda baş verənləri qavraması ilə, özünü aparması,
davranışı ilə çoxlarının təəccübünə səbəb olurdu. Hüseyn oğlunun belə nadir
xüsusiyyətlərinə çox sevinirdi, yaşı 60-ı keçəndən sonra yeni arvadı onu dünyalara
bərabər olan bir hədiyyə ilə sevindirmişdi. Uşaq həm anasına, həm atasına çox bağlı,
onların yanında özünü o qədər səlis aparırdı ki, onu atəşin qaydada sevməmək
mümkün deyildi. Axı valideynləri Hamnetin timsalında ağıllarına gəlməyən bir
xoşbəxtliyə çatmışdılar və onu hər vasitə ilə qorumağa çalışırdılar. Onun bu nadir
adını isə Südabə xanımın Şekspirə olan məhəbbətinə görə belə qoymuşdular,
dramaturqun yeganə oğlu da belə adlanırmış.
Hüseyn gələcək üçün böyük planlar cızırdı, oğlu, yəqin ki, məktəbdə əlaçı
olacaq, dərs ili başa çatmamışdan bir sinifdən digərinə keçməklə, orta məktəbi 6-7 ilə
bitirəcəkdi. Hamnet, yəqin ki, ən nüfuzlu ali məktəbdə təhsil almalı idi. Hüseyn
vaxtilə özü Leninqradda təhsil almışdı, oğlu isə, yəqin ki, Londondakı ali məktəblərin
birində, yaxud da Oksfordda və ya Kembricdə universitet təhsili almalı idi. Bunun
üçün valideynləri universitetə iri məbləğdə pul ödəməli idilər. Ona görə də ata bir
neçə tikinti şirkətində işləməklə, daha çox pul qazanmağa çalışırdı və buna, əsasən,
nail olurdu. Onun bankdakı hesabı şişməyə başlayırdı, birinci arvadı olan Südabə
Səfərlidən də xeyli maddi irs qalmışdı və əsərlərinin yenidən çap olunmasına görə
İngiltərədən ödənilən pulların axını kəsilmirdi, əksinə, daha da artırdı. Mərhum arvadı
isə həm bank hesabındakı pullarını, həm də gələcək qonorarlarını ona vəsiyyət
etmişdi.
Südabə xanım öz vəfatından sonra da Hüseynin xoşbəxtliyi üçün hər şeyi
etmişdi, onu Ruhiyyə kimi gözəl bir qızla evlənməyə sövq etməklə, hər ikisinin
bəxtinin parlamasına yol açmışdı. Hüseyn özünün də gözləmədiyi halda sevgi
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dəryasına qərq olmuşdu. Onun könlü də, bədəni də, ruhu da ağıla gəlməyən bir
sakitlik, əsl rahatlıq tapmışdı. Tanıyanların hamısı ona həsəd aparırdı, əvvəllər isə
onun seçiminə ağız büzənlər də az olmamışdı. Çoxlarına Ruhiyyənin keçmişi, əvvəlki
illərdə gəzdirdiyi ləkə məlum idi, lakin Hüseyn bunu heç də sevimli arvadı üçün əbədi
bir damğa hesab etmirdi, özü bunu yaddan birdəfəlik çıxardığına görə, Ruhiyyəyə
olan sevgisi, qayğısı, diqqəti ilə başqalarına da bunu xatırladırdı ki, onun arvadı,
keçmişinə baxmayaraq, indi özünü guya ləyaqət mücəssəməsi hesab edən qadınların
əksəriyyətindən daha təmiz və safdır. O, deyirdi ki, səhərlər şeh yuyub qızıl gülün
ləçəklərinə əlavə parlaqlıq verən kimi, bu qız da könlümə elə saflaşdırıcı təsir etmişdir
ki, onda artıq hansısa bir iri qüsuru tapmaq mümkün deyildir.
Hüseyn müəllim dostlarına təzə arvadının ona necə böyük təsir göstərdiyini
etiraf etməkdən də çəkinmirdi, Ruhiyyədə müşaiyət etdiyi, əvvəllər isə ona naməlum
olam qeyri-adi səmimiyyətini qeyd edir, daha yaşlı olan ərinə hətta yol göstərməyini
də yada salırdı. Arvadı ona deyirdi ki, biz məhəbbətdə yaşasaq da, hətta məhəbbətin
özünün də xatirinə ömrümüzü heç də yandırmamalıyıq, bir-birimizi qorumalıyıq,
səhvlərdən çəkindirməliyik. Mən bunları təcrübəli adam kimi deyirəm, çünki səndən
xeyli cavan olsam da, səhvlərə görə, mənfi xarakterli təcrübəyə görə, bəlkə də, sənə
dərs verə bilərəm.
Hüseyn arvadının təsiri ilə spirtli içkilərə olan meyildən xeyli uzaqlaşdığını,
buna görə ona daim minnətdar olacağını deyirdi. İnşaatçılar başqa peşə sahiblərindən
iki şeyə görə fərqlənirlər – onlar spiritli içkilərdən istifadə etməkdə o qədər də hədd
tanımırlar, həm də onların istehsalat müşavirələrində ən çox işlənən ifadələr söyüş
xarakterli, evdə, ailədə heç vaxt işlədilməyən sözlər olurdu. Hüseyn müəllim də əsl
inşaatçı olduğundan, yəqin ki, bu qəbahətlərdən xali deyildi.
Ruhiyyə onun öz kolleqaları ilə söhbətini eşitməmişdi, evdə isə o, təkcə yaxşı
davranmırdı, həm də qulağı narahat edən sözlər işlətmirdi. Lakin axşamlar bəzən evə
sərxoş vəziyyətdə qayıtması halları da olmuşdu, bu da öz kolleqaları olan inşaatçılarla
keçirdiyi şən məclislərin bəhrəsi idi. Ona görə də Ruhiyyə çox ustalıqla ərinə deyirdi
ki, səhhətinə pis təsir edəcəyinə görə bu adətindən uzaqlaşmağını məsləhət görürəm.
Bilirəm ki, özündən eşitdiyim kimi, bəzi tikinti nazirliklərinin elə başçıları olmuşdu
ki, onlar ixtisas qabiliyyətlərinə görə deyil, spirtli içkilər istehlakındakı biabırçı
rekordlarına görə ad çıxarmışdılar. Onlarla özünü intihar edən adamlar arasında mən
elə bir fərq görmürəm. Fikrini aydınlaşdırmaq üçün əlavə etdi ki, Tokio yaxınlığında
intihar edənlər meşəsi mövcuddur, həyatla vidalaşmaq istəyənlər ora gəlir, ömürlərinə
son qoymaq qərarını izah olunmayan bir qəddarlıqla burada icra edirdilər. Bizdəki
bəzi adamlar isə yüz kilometr məsafədə olan belə bir meşəyə üz tutmur, onlar guya
kefi qaldıran spirtli içki gölməçəsində üzməklə, orada batıb, boğulmağa üstünlük
verirlər. Sərxoşluğun qurbanı olanlar elita arasında da az deyildi.
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Bir dəfə arvadı bu sözlərini təkrar eləndə, hətta ağlamışdı. Hüseyn müəllim
buna dözməyib, sərxoşluğa olan meylinə son qoyacağına söz vermişdi və əsasən ona
əməl etmişdi.
Arvadının göz yaşları ona olduqca pis təsir etdiyindən, ona almanların
mifologiyasında yer tutan bir hadisəni xatırlatmağı lazım bildi. Almaniyadakı çox
saydakı knyazlıqların başçılarından birinin ailəsində qız uşağı doğuldu. Bu qız
ağlayanda gözlərindən yaş deyil, daş-qaş tökülürdü. Qız yaşa dolanda, ərə getməyə
namizəd olmaq üçün gözəl bir varlığa çevrilmişdi. Digər knyazlar qızın qəribə
gözlərinin böyük daş-qaş mənbəyi olduğunu eşitmişdilər və onu öz oğlanlarına almaq
istəyirdilər. Lakin qız bu izdivac təkliflərinin heç birinə razılıq vermirdi.
Bir çoban oğlan qızı görüb ona vurulmuş və onunla ailə qurmaq istədiyindən
qızın atasının yanına xahişə gəlmişdi. Knyaz şübhələndi ki, bu kasıb oğlan onun
qızına evlənməklə, yəqin ki, varlanmaq istəyir. Ona görə də qızının ağladıqda
gözündən yaş əvəzinə daş-qaş töküldüyünü bilib-bilmədiyini oğlandan soruşduqda,
çoban dedi: «Bunun mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki mən ölənə qədər
çalışacağam ki, qızınız mənim arvadım olsa, ömründə bir dəfə də olsun ağlamasın».
Knyaz gənc çobanın bu sözlərinə məəttəl qalmışdı. Qız da oğlanı görmüş və
çoban onun xoşuna gəlmişdi, ona görə də ona ərə getməyə razılıq vermişdi.
Mən də həmin çoban kimi özümə söz vermişdim ki, heç vaxt sənin ağlamağını
görməyim. Bugünkü göz yaşların məni yuxudan ayıltdı və sənə söz verirəm ki, spirtli
içkilərə aludəçiliyimə birdəfəlik son qoyacağam ki, bir daha sənin gözüdən axan bir
damlanı da görmək mənə qismət olmasın.
Buna görə Ruhiyyənin ərinə olan hörməti daha da artmışdı. Sevginin zəifləməsi
və ya solması barədə heç bir söhbət gedə bilməzdi, ərini o, ayıq olanda da, sərxoş
olanda da eyni şiddətlə, hərarətlə sevirdi, bu adam, ləkəli keçmişinə baxmayaraq onu
qəbul etmiş, ictimai rəyə məhəl qoymayaraq, vaxtilə «gecə kəpənəyi» kimi şöhrət
tapmış bir qızla evlənmiş, onu özünün qanuni arvadı etmişdi. Hamnetin anadan
olması isə onların məhəbbətini daha şiddətli etmişdi. Ruhiyyəni oğul anası olmaq
hədiyyəsi ilə mükafatlandıran bir kişiyə, öz qanuni ərinə o, minnətdar idi. Bu qız
əvvəllər Bolivudda filmlərə çəkilmək xülyası ilə yaşadığı bir vaxtda da belə
xoşbəxtliyə malik olacağını heç ağlına da gətirmirdi. Özünün bəxtəvərliyinə bəzən
inanmır, təəccüb edirdi, lakin bunun yaxşı mənadakı baiskarı olan Südabə xanıma
rəhmət diləyir, onun əziz xatirəsinə minnətdarlıqla dualar səsləndirirdi. Digər bir
minnətdarlıq ünvanı isə onun əri – Hüseyn müəllim idi. O, bu qızla sadəcə evlənməyə
razılıq verməmişdi, keçmiş arvadının vəsiyyətinə əməl etməsi ilə təkcə onun xatirəsini
əziz tutduğunu göstərməmişdi, ən başlıcası, bədbəxt taleyindən daim şikayətlənən bu
fağır qızı hansısa mərhəmət naminə deyil, həqiqi hisslərlə sevməyə başlamış, bu
sevgisi, arvadını daim əzizləməsi ilə həm də başqalarından da tam fərqli olduğunu
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göstərmişdi. O, Ruhiyyəyə ürəkdən vurulmuşdu, onların ittifaqına polad möhkəmliyi
verən oğullarına görə isə bu ər-arvadın hissləri daha yüksək ucalıq qazanmışdı.
Hüseyn bakılı olduğundan mövsüm yaxınlaşan kimi dənizə getməkdən, Xəzərin
sularına baş vurmaqdan həzz alırdı. Dağ kəndində dünyaya göz açmış Ruhiyyəni isə
dəniz heç cür cəlb etmirdi. Sonradan tanış olduğu və rəfiqəlik etdiyi xanımların da
ağız dolusu plyajdan (çimərlikdən), dənizin təravətverici havasından olan söhbətlərinə
maraq göstərmir, bunu da onların özlərinin fərqli, unikal olduqlarını vurğulamaq
üçün, adəti qiybəti əvəz edən bir mövzu olduğunu düşünürdü. Hətta bir yaşlı xanım
Ruhiyyəni nəzərdə tutaraq, kinayəli şəkildə demişdi ki, kənddən gələnlər heç vaxt nə
Bakının, nə də dənizin qədrini bilməzlər. Gərək onlar kənddən heç paytaxta gəlib
çıxmayaydılar. Onlardan bəziləri həddi aşıb, sazda Bethoven musiqisini çaldıqdarı ilə
lovğalanır,sərsəm uydurmaları ilə qidalanırlar, böyük alman bəstəkarı bu yalanı
eşitsəydi, yəqin ki, qəbirdən çıxmasa da, qulaqlarındakı karlığın daşını birdəfəlik
atardı. Həmin qadının da əri vaxtilə tikinti nazirliyinə başçılıq etmişdi. O, yeri gəldi
gəlmədi, kəndlilərin Bakıya axınına öz narazılığını bildirir, onların hesabına şəhər
mədəniyyətinin xeyli aşağı düşməsindən gileylənirdi.
Ruhiyyə belə danışıqlardan artıq incimirdi, qeyzə gəlmirdi, bilirdi ki, bakılılar
həmişə şəhərlərinin kosmopolit xarakteri ilə öyünürmüşlər, onlar əvvəllər rayonlardan
paytaxta gələnlərə, vaxtilə neft mədənlərində ağır dartayçı peşəsində işləyən İrandan
gəlmiş həmşərilər kimi baxırdılar. Axırıncılar isə çörək qazanmaq üçün bu ağır işlə
məşğul olurdular.
Əri nəsil etibarilə bakılı olsa da, heç vaxt Ruhiyyənin kəndli olduğunu onun
üzünə vurmamışdı, bir-iki dəfə zarafatla demişdi ki. Bakıda sərt küləklərə görə
orxideya bitmir, ancaq mən arvadımın şəxsində dağ kəndində bitən gözəl bir
orxideyanı dərmişəm və bu çiçək bizim ailəmizə əlavə füsunkarlıq vermişdir. Arvadı
onun şişirtməsini başa düşürdü, bilirdi ki, heç onların meşəsində də orxideya bitmir.
Ruhiyyə qoca, yaşlı qadının şəhərlilik şovinizminə cavab olaraq, onların
yanında demişdi ki, ərim deyir ki, mən əgər bakılı qıza evlənsəydim, qiymətli çiçəyin
nə olduğunu heç vaxt bilməyəcəkdim, allaha şükür edirəm ki, mənə dağ kəndinin
meşəsində çiçək açan orxideya qismət oldu və onunla heç bir şəhərli qız müqayisəyə
girə bilməz. Bu sözlər qoca qadını elə əsəbiləşdirdi ki, o, məclisi tərk etməli oldu.
Lakin onu hirs götürdüyündən gedə-gedə ucadan mızıldandı ki, “ər ağlını itirəndə
daim arvadını tərifləyir, onun qoxusunu parfümə, bədənini subalp çiçəyinə –
rodedondrona bənzədir. Vay o kişiyə ki, ağlını itirib, arvadına şərqilər söyləyir.”
Lakin o, anlamırdı ki, çar Solomon çox saydakı, yüzlərlə arvadlarına və kənizlərinə
deyil, yalnız gənc Sulamitə şərqilər, məhəbbət himnləri qoşmuşdu. Solomonun isə
müdrikliyi dillər əzbəri olmuşdu, yalnız səfehlər onun zövqünə şübhə ilə yanaşa
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bilərdi. Solomonun qələmindən çıxan “Şərqilər şərqisi” kitabı üç min ildən sonra da
əsl poeziya incisi hesab olunur.
Ruhiyyə qoca qadını əsəbiləşdirmək üçün dedi:
-Ancaq unutmayın ki, İsrail- İudaya çarının sevgilisi Sulamit Yerusəlimdən
deyildi, sadə kəndli qızı idi və üzüm bağlarına qarovul çəkirdi. Həm də nə etmək olar,
adətən yaşlı qadınlar daim cavan gözəl gəlinlərə köks ötürürlər. Ərimin məni
orxideyaya bənzətməsindən də pərt olmaq lazım deyildir. Bu sözü sırf məcazi mənada
işlətmişdir, yaxşı bilir ki, bizdəki dağ meşələrində orxideya olmur, bu gözəl gül kolu
tropik iqlimdə, ağaclara sırmaşaraq bitir.
Ruhiyyənin yeni mənəvi iztiriabları
Hüseynin qəfləti ölümü Ruhiyyənin dünyasını alt-üst etmişdi. Güman edirdi ki,
onun həyatı atom bombasının xaraba qoyduğu Hirosimanı andırır. Axı Hüseyn təkcə
ona ər, oğluna ata deyildi, o, yaşlı adam olsa da, onu əfsanələrdə təsvir olunan odlu
bir məhəbbətlə sevirdi, öz varlığını bu qıza, onu xoşbəxt etməyə həsr etmişdi. Hüseyn
onu elə əzizləyirdi ki, heç ana sevimli uşağına belə vurğunluqla yanaşa bilməzdi.
Ruhiyyə qəflətən onun üstünü kəsən faciəni, fəlakəti araşdırmağa, niyə bunun baş
verdiyinin səbəblərini öyrənməyə çalışsa da, anlaşıla bilən heç nəyə nail olmurdu.
Onun bu xoşbəxtlik dünyasına qədəm basması və onda yaşaması da, əslində, qısa
müddət ərzində baş vermişdi, ömrünün bu füsunkar zolağını o, olduqca qısa məsafəli
hesab edirdi.
Həyatında baş verən dəyişikliklərin hamısı həm də onun üçün fatasmaqorik
xarakter daşıyırdı. Bağda sırf təsadüf hesabına tanış olduğu Yusif müəllim nəinki
onun qüsurundan, zəif cəhətindən istifadə etməmiş, əksinə, bu bədbəxt insana xilaskar
əlini uzatmış, tanımadığı bir qızı əxlaqsızlıq bataqlığından, buna özü də əmin
olmadığı halda, çıxartmağa cəhd etmiş və nə qədər inanılası olmasa da, qəribə
görünsə də, buna nail ola bilmişdi. Bu yad kisi ona atasını əvəz etmiş, düşdüyü yolun
puçluğunu çox çılpaq şəkildə, bəlkə də, açıq qəddarlığa yol verməklə izah etmiş və
pozğunluğun öz düşüncəsinə hakim kəsilən bir qızdan dini qaydada tövbə etməyi və
başqa, əxlaqın inkar edilmədiyi həyat tərzinə keçməyi tələb etmişdi. O, bu qıza
müəllim kimi dərs keçmək şəklindəki təsirsiz bir üsula əl atmamış, onu əzən,
dəhşətlərlə üzləşdirən bir məşğuliyyətdən uzaqlaşmaq hökmünü vermişdi. Bəlkə də o,
özü də bu qızın adət etdiyi bir peşədən uzaqlaşacağına inanmırdı, öz sözünün,
məsləhətinin, nəsihətinin hansısa bir nəticəsi olacağını güman etmirdi. Bu real
şübhələri yaddan çıxarmamaqla yanaşı, o, bu cəhdi, israr qaydasında qıza təsir
göstərməyi vacib saydı. Deyəsən, bu kişidə başqalarına məlum olmayan bir
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ovsunçuluq, cadugərlik, şaman xüsusiyyəti var imiş. Kənd yerlərində ovsunçu
istənilən zəhərli ilanı tutub, torbaya salmaqla, həmin yaxın ərazidə yaşayanları onun
bəlasından xilas etməyi bacarır. Ovsunçu ilanı tutmaqla, neçə-neçə adamı onun
sancmasından, zəhərindən qoruyur. Şamanlar ona müraciət etmiş adamlara kömək
etmək məqsədilə nəsə qəbul edib, özünü transa salır. Bu onlara çox ağır başa gəlir,
əvvəlki normal vəziyyətlərinə çox çətinliklə qayıdırlar, lakin müraciət edənlərin
dərdinə çarə tapmağa çalışır və bunu əsasən bacarırlar.
Yusif müəllim əgər Ruhiyyə kimi ağır xəstəni – fahişəliyə yoluxmuş və ondan
maddi həyat şirəsi qəbul edən bir qızı həmin mühitdən ayırmaq, uzaq salmaq
niyyətinə görə, hətta bu cəhdi bir fayda verməyəcəyii təqdirdə də, əsl minnətdarlığa
layiq idi. Axı bu qız ilk görüşdə öz davranışı ilə onda ikrah hissləri oyatmalı idi, bəlkə
də, oyatmışdı, lakin o, buna əhəmiyyət verməmiş, bu ağır bəlaya mübtəla olmuş fağır
bəndəni ancaq xilas etmək fikrinə düşmüşdü.
Nə onun özü, nə Ruhiyyə bu ağılsız, nəticəsinə heç bir ümid bəslənilməyən
cəhdin baş tutacağına inanmırdı, lakin hadisələrin sonrakı gedişi göstərdi ki, bu
müasir peyğəmbər nə qədər savab bir iş görmüşdür. Onun başqaları kimi sitayişdən
başqa, Allahla heç bir əlaqəsi yox idi, Sahiblə heç bir ünsiyyətdə olmamışdı, lakin
özünü bu təsadüfdə, bədbəxt bir qız üçün Allahın mələyi, xilasedici bir varlıq kimi
aparmışdı. Onun göstərdiyi yol qızı xoşbəxtlik məbədinə aparıb çıxarmalı idi. Hətta
bu bas verməsəydi də, fahişəlik dünyasından onu dartıb çıxardığına görə bu xeyirxah
insana ən ali minnətdarlıq düşürdü. O nə molla, axund, yaxud da keşiş deyildi, elm
adamı idi, həkim də deyildi ki, insanların fiziki və ya ruhi sağlamlığı keşiyində
dayansın. O, ən böyük həkimlərin də görə bilmədiyi bir işi icra etmişdi, Ruhiyyəni
məhv edəcək dəhşətli sosial xəstəliyin caynaqlarından xilas etmişdi.
Bu xəstəliyin təkcə özü deyil, hakim kəsildiyi mühit də, gələcəklərini xoşbəxt
görmək istəyənlərdən, onun baş tutması planı ilə birdəfəlik vidalaşmağı tələb edirdi.
Həmin qızlar çirkab dənizinin sularında boğulsalar da, xilas üçün heç nəyə ümid
bəsləmirlər. Sərxoşluğu hesabına onlara vəd kimi səslənən sözlərlə bir anlığa guya
həqiqi eşq elan edənlər də, az sonra spirtli içkinin təsirindən azad olduqdan sonra,
əvvəlki dediklərini nəinki unudur, hətta kobud qaydada həmin qızı yenidən öz peşə
səltənətinə – küçəyə qovurdu. Bu qızlar anadan olanda onların heç bir qüsuru yox idi,
əksinə, təbiət onlara müəyyən gözəllik payı da vermişdi. Bu gözəllik öz həqiqi
qiymətinə nail ola bilmədiyindən, fahişəliyin iti silahına, işlək alətinə çevrilmişdi.
Həyat onları hətta ən çirkin olan uşaqlıq rəfiqələrindən də daha çox əzmiş, onlara
qarşı ağlasığmayan haqsızlıq göstərmişdi. Onlar bədbəxt bir taleyin daşıyıcılarına,
əslində əsirlərinə çevrilmişdilər.
Yusif müəllim bu həqəqətləri bir daha təkrar etməklə, bu tilsimli və məhvedici
cızıqdan çıxmaq lüzumunu həm də çox sərtliklə qeyd etmişdi. Lakin o, təbiətcə heç də
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qəddar insan deyildi, bu könül xəstəsi olan qıza əlavə bir zərbə vurmaq istəməmiş,
ittihamını bir qədər yumşaltmaq üçün başqa xalqa mənsub olan qızların da acınacaqlı
taleyindən misallar çəkmişdi. XIX əsrin son dekadalarında çinli qızların oğurlanıb,
Amerikaya gətirilməsindən və orada fahişəlik fəaliyyəti üçün satılmalarlndan geniş
söhbət açmışdı. Bu qızlar Birləşmiş Ştatların Sakit okean sahilindəki limanı olan SanFransiskoya gətirilirdi. Onların bu dəhşətli səfəri üç ay davam edirdi. Hər gecə
göyərtədəki rəngləri və iyləri dəyişilmiş qızları götürüb, gəmidən dənizə atırdılar və
sağ qalan qızların müvəqqəti yaşayış məkanları bunun hesabına böyüyürdü.
Yaşlı kişilər qızların üzünü əvvəlcə fırça ilə ağ, sonra isə qırmızı rənglə
boyayırdılar. Onlar ümid verməyən qızları isə, onlara pudra və boya sərf edilməsinə
layiq bilmirdilər. Amerikaya gəlib çatdıqda qızlar sahildə gömrük şeytanlarını
görürdülər. Keçəl çinli kişi onları qarşılayır, qızlara deyirdi ki, mən sizin atanızam.
Gömrük işçisinə isə deyirdi ki, bu beş nəfər mənim qızlarımdır. Gömrükçü onların
üstünə it buraxırdı. Sonra çinli tərcüməçi gəlirdi, o, ən başlıcası, necə tərcümə etməyi
yaxşı bilirdi. Bir qızdan gömrükçü, anasının adını soruşanda, öyrədildiyi kimi, o, dedi
ki, anası ölmüşdür. Çin dilində: Ta si le. Digər qızlar da eyni cavabı verirdilər.
Gömrükçü onlara deyirdi ki, siz yalan danışırsiniz. Keçəl kişi yerə yıxılıb, teatr
səhnəsi çıxarırdı. Sonra o, qızları əl-üzlərini yumağa aparırdı.
Ümumiyyətlə, Amerikaya bu məqsədlə gətirilən çinli qızların əksəriyyəti heç
də uzun ömür sürmürdü. Əvvəlcə onların arzuları, xəyalları və fantaziyaları ölürdü,
sonra isə onlara bol vəd verən kişilər bu bədbəxtləri arvadları kimi götürüb, kənara
aparırdılar və onların ürəklərində düşündükləri də bir-birlnln ardınca ölürdü. Axırıncı
ölən onların bədənləri olurdu, bu yeganə ölüm idi ki, heç də ağrılı deyildi. Bizdəki
fahişəliyə başlamış qızların taleyi də heç də həmin çinli qızlarınkından fərqli deyildir,
onların bəziləri yad ölkədə ailə qura bildikləri halda, ölkəmizdə hamı bir-birini yaxşı
tanıdığından onlara bu da mümkün olmurdu.
Çinli qızların oğurlanıb, yad ölkədə satılmalarına təəccüblənmək lazım deyildir.
Keçən əsrin ikinci yarısında bizdə də cənub zonasından qızlarl aparıb,
Türkmənistanda satırdılar. Bizdəki izafi təklif orada tələb tapırdı. Həmin qızlardan bir
çoxu ərə gedə, ailə qura bilirdi.
SSRİ-də ər-arvad münasibətlərindən kənarda cinsi əlaqələr hər vəchlə inkar
edilirdi, saxta “namus mücahidləri” də meydana çıxırdı.Bizdə bir siyasi xadim içki
məclisində moskvalı jurnalistlərə özünü tərifləmək üçün demişdi ki, arvadı fahişəlik
edən qardaşı ilə hətta danışmır. Jurnalistlər bunu mərkəzi qəzetdə dərc etdilər və yazı
əslində ifşa xarakteri daşıyırdı. Məqalənin qəhrəmanı dəfələrlə bunu təkzib etsə də,
siyasət səhnəsində də flyuger kimi tanınan bu adamın öz “yaxasını cırmasına” heç kəs
inanmadı. Həm də özünə vurğunluğu ilə seçilən bu müsir Nartsis sifətinin
cazibədarlığna ölçüyə sığmayan qayğı göstərməsi ilə yanaşı, öz qüsurlu mənəvi
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xüsusiyyətlərini də ört-basdır etmək istəyirdi. Fransisko Qoyya kimi bir rəssam lazım
idi ki, onun portretində xoşagəlməyən xüsusiyyətlərini də gizlətməyib, əksinə daha
qabarıq şəkildə göstərə bilsin.
Ruhiyyəyə Yusif müəllimin çinli qızlar barədə söylədikləri olduqca ağır təsir
göstərmişdi və həm də belə qənaətə gəlmişdi ki, təkcə o, özü və rəfiqələri deyil,
dünyanın hər tərəfində onlar kimi böyük bədbəxtlər ordusu mövcuddur.
Ona bir yaşlı aktrisa söyləmişdi ki, artistlər ömürlərində üç dəfə böhranla
üzləşirlər və bu, yaşın artması ilə əlaqədar olduğundan hər iyirmi ildən bir baş verir.
40 yaşına çatmış artist artıq gənc və yeniyetmə rolunu oynaya bilmir, altmış yaşında
olana isə aşağı yaşlardakı personajları oynamaq etibar edilmir. İyirmi yaşında
peşəsinə başlayanda isə ona yaşlı adamların rolunu oynamaq məsləhət görülmürdü.
Beləliklə, ona təkcə əvvəllər geyindiyi paltarlar uyğun gəlmədiyi kimi, hətta əvvəlki
rollarda özünü rahat hiss etməməyə başlayır, tam başqa qəlibə salınmaq ilə üzləşməli
olur. Bu da əslində, öyrəndiyi oyun üslubu ilə vidalaşmağı, yeni ifadə və təsvir
vasitələri tapmağı tələb edir. Fahişələri isə yaşın artması ilə bəlkə də daha qorxulu
təhlükələrin baş verməsi gözləyir. Kişilər Balzakdan fərqli olaraq, adətən, cavan
qızlarla yaxınlığa meyl edirlər, ilk təravətdən uzaqlaşanlara yuxarıdan aşağı baxır,
hətta onların təbii gözəllik əlamətlərini də sadəcə süni boyalar hesabına yarandığını
güman etməklə, səhv fikirlərə düşüb, onları rədd edirlər. Ona görə də yaş artdıqca
fahişə qızlar, qadınlar özlərinə olan münasibəti əsas götürərək, hələ cavan olduqları
halda, qocalmaları, peşəyə artıq yaramamaları barədəki yanlışlığı düşüncələrinə iki
qat təlqin edirlər. Onlar özlərini nimdaş paltar kimi təsvir edirlər, üst paltar
köhnəldikdə də onu satanlar və alanlar tapılır, nimdaş alt paltarlarını satışa çıxarmaq
isə ağılsızlıqdan başqa bir şey deyildir. Yaşa dolan fahişə qadın özünü belə nimdaş alt
paltarı kimi təsəvvür edir, ona görə də bazarda təklifinə tələbat xeyli azalır və bəzən
tamamilə yoxa çıxır. Hətta xəstə, yaşlı qadınlar bütün günü bağlarda, parklarda oturub
müştəri gözləsə də, axtarsa da, ona yaxın gələn olmur. Əgər Ruhiyyə bataqlığın onu
boğmasından uzaqlaşa bilməsəydi, onu da belə daha fərəhsiz günlər, mərhələlər
gözləyəcəkdi.
Səmada yalnız bir günəş olduğu halda, Ruhiyyənin üfüqündə azacıq vaxt fərqi
ilə ikinci günəş də peyda oldu və bu, onun küçədə ağlayarkən tanış olduğu Südabə
xanım idi. Surroqat ana kimi bətnində gəzdirdiyi uşağı itirəcəyindən o, çox qorxurdu,
küçədə gedərkən qarnında kəskin ağrı əmələ gəldiyinə görə ağlamağa başladı. Əri ilə
toya getməli olan bu qadın qızı sezib, öz mərhəməti və filantropluğu hesabına ona
yaxınlaşdı, şənliyə getməkdən imtina edib, qızı öz evinə apardı və ona anasından
görmədiyi qayğı və mehribanlıq göstərdi. Qadın bu bədbəxt qız üçün ikinci qoruyucu
mələk timsalında peyda oldu. İlk görüş çox şeyi vəd etməsə də, Ruhiyyənin taleyinin
dəyişilməsinə səbəb oldu. Kiçik bulaq sonralar könülü fəth edən daşqın yaratdı. O,
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qadını ürəkdən sevirdi, ona vurulmuşdu, əslində, insan olan hər kəs onun əsirinə
çevrilməmiş olmazdı. Ruhiyyə onun səmimiyyətinin həqiqi əsirinə çevrilməsi ilə
öyünürdü və xoşbəxtlikdən, bu nəcib qadın da ona öz qızı kimi yanaşmağa başladı.
Əslində onun övladı yox idi, ana xüsusiyyətləri də ona təcrübə nöqteyi-nəzərindən
yad idi. Onların aralarındakı yaş fərqinə, sosial vəziyyətləri arasındakı uçuruma
baxmayaraq, yaxın rəfiqələrə çevrildilər. Xəstəliyin onun həyatına son qoymağına
hazırlaşdığı bir vaxtda, Südabə xanım öz faciəsi barədə deyil, sevdiyi əri və vurulduğu
bu bədbəxt qız barədə düşünməyə, plan cızmağa üstünlük verdi və Ruhiyyə bunu heç
cür gözləmədiyi halda, ona dedi ki, mən öləndən sonra sən Hüseynlə ailə həyatı
qurmalısan. Bu fürsəti sən əldən verməməlisən. Mənim ruhum da onda sakitlik
tapacaqdır, çünki ərimi yaxşı əllərə tapşıra bildim və qızım kimi çox istədiyim bir
adama da ailə qurmaqda kömək etdim.
Ruhiyyə bu qadının sözlərini xəstəliyin güc gəlməsi hesabına ağlını itirməsi
kimi qəbul etdi. Öz peşə rəfiqələrinin də kiçik bir böhran anında sayıqlamalarının
dəfələrlə şahidi olmuşdu. O, inana bilmirdi ki, öz həyatını qorumaq barədə nəinki
düşünməyən, hətta onu yaddan çıxaran bir adam, ölümündən sonra ona rəqib olacaq
birini axtarır və bu namizədi məhz Ruhiyyədə görür. Bu, onun tərəfindən altruizm
nümunəsi sayıla bilərdi, öz maraqlarına məhəl qoymayaraq, qısa müddətdə dostluq,
rəfiqəlik etdiyi bir qızı öz ərinə yeni arvad kimi görmək istəyir, böyük əziyyətlə əri ilə
müştərək qurduğu evi –əslində, Ruhiyyə bu varlı bəzənmiş mənzili bir saray hesab
edirdi, – ona etibar edir, ona vəsiyyət edir.
Südabə xanımın ölümündən sonra onun nəzərdə tutduqlarının hamısı həyata
keçdi, Ruhiyyə Hüseynə ərə getdi və mərhum xanımın arzusuna rəğmən yeni xoşbəxt
bir ailə meydana gəldi. Oğullarının dünyaya gəlməsi isə bu ailəni əsl xoşbəxtlik
diyarına çevirdi.
Ruhiyyə bu xoşbəxtliyin uzun sürməyəcəyindən qorxur, bu hisslərin təsiri
altında təşvişə düşürdü. O, Hüseynin onu ürəkdən sevdiyinə şübhə etmirdi,
bədxahların da onların ittifaqını pozmaq kimi cəhdləri hətta mükün olsaydı belə,
hökmən uğursuzluğa düçar olardı. Ərinə özü heç vaxt xəyanət etməyəcəkdi, bu baş
versə, belə xəyanəti tabutun içərisinə girməyə bərabər hesab edərdi. Hüseynin də
əvvəlki tək qızlara meyl göstərməsi düşüncəsini özünə yaxın qoymurdu, çünki onlar
sadəcə ər-arvad deyildilər, həm də o, ərinin sevimli məşuqəsi idi, onların hər ikisi illər
ötsə də, intim yaxınlıqdan ilk dəfə baş verən kimi həzz alırdılar. Onlar bir-birindən
ayrılmayan qu quşlarını xatırladırdılar. Dişi pinqvin kimi yuva tikmək üçün ona bir
daş verən erkəklə yaxınlıq etməsinin əksinə, dişi sona dünyanın ən qiymətli nemətləri
hesabına da olsa xəyanətə yol verməzdi. Əri onu təkcə maddi cəhətdən deyil, mənəvi
cəhətdən, daha açıq deyilsə, intim yaxınlıq tərəfdən də bütünlüklə təmin edirdi. Əri də
dəfələrlə eyni şəkildəki, buna bənzər etirafını ona çatdırmışdı.
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Ruhiyyə bilirdi ki, bədbəxtliyin ömrü uzun olur, bu məsələdə bədbəxt qadınlar
dəvə karvanını xatırladırlar, səhranın qumlu səthi ilə irəlilədikcə onlar heç bir
dəyişikliklə üzləşmirlər, vahənin – oazisin yaxınlaşdığına ümid bəsləsələr də, qızmar
günəş və qumdan qalxan isti dəvələri cana doydurmağını davam etdirir. Xoşbəxtlik
isə, adətən, qısa ömürlü olur, gözlənilməyən halda onun sonu gəlib çatır,
təəssüflənmə, gileylənmə də fayda vermir, adi bir həqiqət özünü büruzə verir- nəyin
başlanğıcı varsa, onun sonu da olur.
Ruhiyyə tək qalanda, Hamnet həyətdə uşaqlarla oynayanda onu bu fikirlər
ağuşuna alıb sıxır, elə bir problem olmadığı halda da, az qala bu məhvedici təsir onun
nəfəsini kəsirdi. O, qorxuya düşür, nəbzi sürətlə vurmağa başlayır, əhval-ruhiyyəsi
tamam pozulurdu. O, xoşbəxtliyi ilə heç vaxt qürrələnməmiş, öyünməmişdi, onu göz
bəbəyi kimi qorumağa daim hazır idi. Lakin bəzən heç nə adamın özündən asılı
olmur, bədbəxtlik nəinki qapını döyür, gözləmədiyin halda başının üstünü kəsir. Onun
Hüseynin səhhəti barədə də elə bir nigarançılığı yox idi, əri yaşından xeyli cavan və
sağlam görünürdü.
Lakin demə faciə onu izləyirmiş, gözləyirmiş, bir gün yaxasından yapışıb,
xoşbəxtliyinin sona çatdığını bildirəcəkdi. Hüseyn bazar günləri dənizdə çimmək
üçün plyaja gedirdi, köhnə dəbə uyğun olaraq özü ilə qarpız,yemiş də aparırdı.
Axşamtərəfi dostları ilə birlikdə plyaj futbolu oynayırdılar. Deyilənlərə görə, çox
yaşına baxmayaraq, Hüseyn özünü uşaq kimi aparır, qol vuranda sevincinin həddihüdudu olmurmuş. O, olduqca sürətlə qaçır, yaxşı fənd işlədir və rəqib qapısına
yaxınlaşıb, qol vururmuş. Artıq yaxşı hücumçu şöhrəti qazanıbmış. Axırıncı bazar
günü dostları ilə plyajda futbol oynayanda topla sürətlə qaçıb, birdən qumun üstünə
yıxılıbmış. Yoldaşları yaxınlaşdıqda, onun nəfəs almadığını gördülər. Hay-küy qopdu,
həkim briqadası gəldi və onun geniş infarktdan ürəyinin dayandığını bildirdilər. Bir
qədər əvvəl onlarla oynayan, zarafatlaşan dostları bu dəfə isə Hüseynin cəsədini
evinə gətirdilər.
Ruhiyyə bu səhnəni görəndə az qala dəli olmuşdu. Axı onu səhər-səhər tam
sağlam vəziyyətdə yola salmışdı. O, arvadına tapşırmışdı ki, ləvəngi hazırlayarsan,
yaman könlünə düşüb. Ruhiyyə qonşu qadının da köməyi ilə ləvəngi, çölmə
hazırlamışdı, ərini gözlədiyinə görə nə özü onu dadmış, nə də oğluna vermişdi. O,
ərinin öldüyünə inanmaq istəmirdi, axı tam sağlam, ürəyindən heç vaxt şikayət
etməyən bir adam niyə qəflətən yolunu dəyişib, o dünyaya üz tutmalı idi. Bəs
Ruhiyyə və Hamnetin taleyi necə olsun? Onların sevgisi niyə birdən-birə yoxa
çıxmalıdır, bu yetim qalmış adamlar Hüseynsiz nə edəcəkdilər? Ruhiyyə hıçqırıqlarla
ağlayırdı, anasına isə tapşırdı ki, ağı deməsin, Hüseynin dostlarından, qonşulardan
ayıbdır.
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Hamnetin bircə kəlməsi bu yazıq qadını daha pərişan etdi. Oğlunun sifəti
qaralmışdı, həyat nişanəsi verməyən atasına baxa bilmirdi və dedi:
– Ana, atam niyə bizi tərk edir, bundan sonra mən atasız olacağam?
Ruhiyyə onu qucaqlayıb, bağrına basdı, özü ağır vəziyyətdə olduğu halda
oğluna təskinlik verməyə başladı. Sevimli oğlu dörd yaşında yetim qalmışdı, onu
canından artıq sevən atasını itirmişdi.
Ruhiyyə ayaq üstə dayana bilməyib, özünü kreslonun üstünə atdı. Acı fikirlər
onu üzürdü, axı niyə onun xoşbəxtliyi belə qısa sürdü, onun əziz əri niyə həyatda onu
tək qoydu. Deməli məhəbbətin şirinliyini bir daha dadmayacaqdı. Qara düşüncələr az
qala onun beynini didirdi. Yəqin onun günahıdır ki, Hüseyni belə ağılsız bir
məhəbbətə sevirmiş. Hər şeyin şiddəti artanda gözlənilməyən fəsadlar meydana çıxır.
İti sürətlə gedən avtomobil hökmən qəzaya uğrayır. Böyük çaylarda suyun həcmi
artanda, daşıb ətrafı basır. Böyük rus şairəsi yaxşı demişdir:
“Vaxt gələndə, yetişmiş sünbül tək
Əyiləcəyik, biz öz ağırlığımızdan.”
Xoşbəxtlik də öz ağırlığına dözməyib, nəinki əyildi, hətta öz yerini bədbəxtliyə
verdi.Onların qarşılıqlı sevgisi nəhayətsiz idi, iki bədən elə bil ki, bir cana çevrilmişdi,
bir ruha malik idi. Allah gərək Hüseyni qoruyaydı, onu ölümün pəncəsindən xilas
edəydi, çünki bu vaxt həm də Ruhiyyənin həyatını hifz edəcək, bədbəxtliyə yenidən
düçar olan bu qıza adi bir mərhəmət göstərəcəkdi.
Axı bəzən hansısa bir xoş təsadüf, gözlənilməyən bir gediş ayrı-ayrı insanları
deyil, bütöv bir şəhəri də xaraba qalmaqdan, məhv olmaqdan xilas edə bilir. Ona
Südabə xanım danışmışdı ki, amerikanlar Yaponiyaya atom bombası atmaq
niyyətində olanda, Hirosimadan əlavə Kioto şəhərinin də atom bombası zərbəsinə
məruz qalmasını planlaşdırmışdılar. ABŞ-da bu işi təşkil edən komissiyanın
tərkibindəki bir nəfər cavan oğlan müharibədən əvvəl bal ayını Kioto şəhərində
keçirmişdi və şəhərin gözəlliyinə həm özü, həm də gənc xanımı vurulmuşdu, axı
burada minə yaxın məbəd var idi, Qızıl pavilyon isə dünya şöhrəti qazanmışdı. Həmin
amerikan belə əfsanəvi füsunkarlığın məhv edilməsini ədalətsizlik hesab etdiyindən,
planda Kiotonun adını çıxarıb, onun yerinə Naqasaki şəhərini yazdı və həmin şəhərə
Hirosimanın bədbəxtliyindən üç gün sonra, 1945-ci ilin 9 avqustunda atom bombası
atıldı. Gözəllikliyə qiymət verən bir amerikalının hesabına yaponların muzey-çəhəri
Kioto və onun əhalisi məhv olunma taleyini yaşamaqdan xilas edilmişdi, tarixin
yadigarı sayılan şəhərə heç bir xətər toxunmamışdı.
Hüseyni də Allah mənim və kiçik oğlumuzun xatirinə ölümdən uzaqlaşdıra
bilərdi, bizim bərbəxtliyimizin başlanmasına yol verməzdi. Onun ölümü, əslində,
125

ailəsinin də xoşbəxtlik erasının ölümü demək idi. Niyə bir zərbə ilə, birinin həyatdan
uzaqlaşması ilə, bədbəxtlik okeanında uzməkdən yorulmuş bir fağır qız yenidən və
onun sevimli övladı isə ilk dəfə olsa da cəhənnəm əzabları ilə üzləşməli olsun. Bu
olduqca böyük ədalətsizlikdir.
Sonra o, bu beş il ərzində özünün hansı səhvlərə yol verdiyini xatırlamağa
başladı. Bir dəfə o, hamilə olanda Hüseynlə birlikdə onun dostunun oğlunun toyuna
getmişdi. Əvvəllər hansı toyda olurdularsa, Hüseyn onu milli rəqsə dəvət edir və onun
professional qaydadakı əl-qolunun və ayaqlarının zərif hərəkətlərindən həzz alır, onu
tərifləyirdi. Bu dəfə isə tanqo çalındıqda, Hüseyn vaxtilə bir yerdə işlədikləri bir qızı
rəqsə dəvət etdi. Ruhiyyə anlayırdı ki, qarnı xeyli böyüdüyünə görə əri onunla rəqs
etmək istəməmişdi. Lakin tanış qızla ərinin rəqsi də ona xoş gəlmədi, çünki onlar
bədənləri bir-birinə sıxılmış qaydada oynayırdılar, Hüseyn az qala üzünü də qızın
üzünə yapışdırmışdı. Görünüş məhz belə təsəvvür yaradırdı, elə bil ki, Hüseyn qızı
bərk-bərk qucaqlamış, onu ağuşundan buraxmaq istəmir. Rəqs bitdi və Hüseyn heç nə
olmamış kimi onunla zarafat etsə də, Ruhiyyə ona könülsüz cavab verirdi. Evə
qayıtdıqdan sonra isə Ruhiyyə özünü saxlaya bilməyib, uca səslə dedi:
– Rəqs xoşuna gəldimi? Qıza elə yapışmışdın ki, sizi kəlbətinlə də ayırmaq
mümkün olmazdı. Mən olmayanda nə edirsənsə, öz işindir, mənim yanımda belə
hərəkətin ancaq biabırçı xarakter daşıyır, bizi tanıyanlar, elə bil ki, mənə gülürdülər.
Hüseyn onun sözünü kəsib dedi:
– Haqsız danışırsan, tanqonu milli rəqs kimi oynamırlar, bu iki nəfərin intim
pozadakı, yəni yaxın formadakı rəqsidir, burada iri məsafə saxlamaq rəqsi
anlamamaqdan xəbər verir. Sən əgər qısqanclığa qurşansan, bu, bizim həyatımızdakı
konstant sevinci məhv edə bilər. Çox ailələri qısqanclıq, ərlə arvadın bir-birinə qarşı
etibarını itirməsi, qadının hədsiz ötkəmliyi dağıdır.
Hüseyn arvadının ilk dəfə belə səhvə yol verdiyinə çox pis olmuşdu, çünki
onların həsəd aparılacaq mehribanlığına xanımının belə ağılsız iradı heç cür uyğun
gəlmirdi. Ona görə də o, Ruhiyyəni başa salmaq üçün konkret tarixi misallardan
nümunə gətirmək istədi.
Arvadların ötkəmliyi ərlərini fəlakətə aparır
Birinci olaraq çox sevdiyi arvadına, onun odisseyası barədə əvvəllər də
danışdığı ABŞ prezidenti Abraam Linkolnun ailə problemlərindən söhbət açdı.
Linkoln İllinoys ştatında Meri Todd adlı bir varlı kişinin qızı ilə evlənmişdi, bu
qadının olduqca tünd xasiyyəti var idi, özünü idarə etməyi bacarmırdı, danışığında
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adamları təhqir etməyə də yol verirdi. Bir dəfə prezident Linkolnla ordu qarşısında
birgə at çapan qadını, bu gənc qız generallardan birinin arvadı idi, təhqir edərək, onu
fahişə adlandırmışdı. Merinin cingiltili səsini küçənin o tərəfində də eşitmək mümkün
idi. Bəzən ərinin hərəkəti ona xoş gəlməyəndə özündən çıxırdı, bir dəfə hətta təzə
gəlinlik vaxtı başqalarının yanında isti kofe fincanını onun üstünə atmışdı. Ərinin
ölümünə də o, səbəb olmuşdu. 14 aprel 1865-ci ildə, Cənub üzərində qələbənin
yaratdığı şadlıqdan cəmi beş gün sonra əri təhlükə barədə olunan xəbərdarlıqlara görə
bundan imtina etdiyi halda, onu Ford teatrında tamaşaya baxmağa getməyə məcbur
etmiş və orada Linkoln qatil aktyor Con Uillis Butun tapança atəşindən ağır
yaralanmış və səhərisi günü ölmüşdü.
Meri Todd ərinin ölümündə özünü günahkar hesab edirdi və çox sonra dəli
olub, psixiki xəstəxanaya düşdü.
Ruhiyyə ərinin dediyini xatırladı və özünə təlqin etməyə başladı ki, bəlkə, ərini
də onun özü öldürmüşdür. Onlar sözləşdikləri həmin axşam barışmışdılar, lakin
Ruhiyyə özünü saxlaya bilməməsini, ərinə səsini qaldırmasını uzun müddət unuda
bilməmişdi. Xəcalət çəkdiyini də ərinə etiraf edə bilmirdi.
Sonradan o özü də ərlərinə qarşı, əslində, qəddarlıq göstərən qadınlar barədə
bəzi şeyləri oxudu və bunlar onun özünü günahkar hesab etməsi hissini daha da
gücləndirdi.Həm də yadına saldı ki, vaxtilə Hüseyn bu hadisələri də ona söyləmişdi.
İkinci imperiya vaxtı Fransanın imperatoru olan III Napoleon ispan qrafının
olduqca gözəl qızı Yevgeniya de Montixoya evlənmişdi. Onlar olduqca xoşbəxt idilər,
lakin məhəbbətin müqəddəs alovu tezliklə sönməyə üz tutdu, buna da səbəb
Yevgeniyanın ardıcıl olaraq ərinə irad tutması idi. O, olduqca qısqanc qadın idi,
şübhələr onu taqətdən salırdı. Daim elə güman edirdi ki, əri başqa qadınla yaxınlıq
edə bilər. Bu yolla o, öz şübhələrinin həqiqətə çevrilməsinə nail oldu, Napoleon
axşamlar gizlincə saraydan çıxıb, onu gözləyən gözəl bir xanımın yanına tələsirdi.
Arvadı nədən qorxurdusa, o da başına gəldi.
Yaxud böyük rus yazıçısı L.N.Tolstoyun arvadı Sofya Andreyevna dahi
yazıçının romanlarının əlyazmasının üzünü köçürməkdə ona çox kömək etmişdi.
Lakin qəribə hadisə baş verdi, Tolstoy tam başqa adama çevrildi, o, İisus Xristosun
təliminə uyğun qaydada hərəkət etmək istədi, yoxsul bir həyat yaşamağa başladı.
Lakin bunlar arvadının xoşuna gəlmirdi. Arvadı ondan fərqli olaraq, dəbdəbəni çox
sevirdi, pula, var-dövlətə can atırdı. Sofya onu söyməkdən, dava qurmaqdan əl
çəkmirdi. Əri ona etiraz edəndə, qadın isterikaya tutulurdu, özünü öldürməklə
hədələyirdi. O, hətta ədalətsizliyə yol verərək, qoca yaşlı dahi yazıçını onun
pərəstişkarı Çertkovla homoseksual əlaqədə olmasından şübhələnirdi. Nəhayət,
Tolstoy ahıl yaşında özü ilə belə rəftara dözməyib, gecə vaxtı Yasna Polyananıı tərk
etdi, on bir gün sonra, 20 noyabr 1910-cu ildə Ryazan vilayətindəki Astapovo
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stansiyasındakı vağzal binasında soyuqdəymədən öldü. O, tapşırmışdı ki, arvadını
onun yanına buraxmasınlar və buna da əməl edildi. Arvadı əslində onun ölümünü
xeyli sürətləndirmişdi.
Məşhur insanlar arvadlarının bu quduz ağılsızlıqları hesabına xeyli əziyyət
çəkməli olmuşdular. Onlardan ikisi, Abraham Linkoln və L.N.Tolstoy arvadlarının
özlərini idarə edə bilmədiklərinə, onların həyatına zəhər qatdıqlarına və bilavasitə
şəxsi günahlarına görə həyatla vidalaşmalı olmuşdular.
Ruhiyyə ərinə qarşı yalnız bircə dəfə qısqanclıq və hörmətsizlik etmiş, lakin
ona xas olan alicənablıq hesabına bu tezliklə yoluna qoyulsa da, acı xatirə özünü
günahkar hesab edən qızın yaddaşını heç vaxt tərk etməmiş, ərinin ölümündən sonra
isə onu az qala dar ağacına çəkilmə cəzası ilə üzləşdirmişdi.
Ruhiyyə ərinin ölümünə heyfsilənirdi, axı onu çox sevirdi, ondan ayrı yaşaya
biləcəyini heç ağlına da gətirmirdi. Hər addımda, hər an Hüseynin yoxluğu onu çox
əzirdi. İyirmi yeddi illik ömrünün beşdə birində xoşbəxt həyatın nə olduğunu,
sevginin ürək, könül üçün necə bir məlhəm olduğunu görmüşdü, öz şəxsi təcrübəsində
anlamışdı. Öz keçmiş bədbəxtlikləri də müəyyən ölçüdə yaddan çıxmışdı, bütövlükdə
isə onu məhv etmək, ömürdən tamamilə silmək mümkün deyildi. Hüseynə ərə gedənə
qədər cəhənnəmin bütün guşələrinə səyahət etmişdi. Onun alovunu da, şaxtasını da
bədənindən, əsəbindən keçirmişdi. Onun ailə həyatından əvvəlki ömrünü insan həyatı
da adlandırmaq çətin idi, məgər insan dünyaya göz açır ki, yalnız onun
məşəqqətlərinin iştirakçısı, şahidi olsun.
Ruhiyyə Hüseynin oğulları barədəki arzularını həyata keçirmək problemlərini
götür-qoy edirdi, nə olursa olsun, ona yaxşı təhsil verməyi qərara almışdı, axı son
illərdə Hüseynin onunla bölüşdüyü fikirlərin mərkəzində məhz bu məsələ dururdu.
Çox fikirləşdikdən, pedaqoq rəfiqəsi ilə məsləhətləşdikdən sonra Hamneti ingilis
dilində dərslərin keçirildiyi və təhsil haqqı çox yüksək olan məktəbdə oxutmağa
qoymağı qət etmişdi. Yəqin ki, onun bu hərəkəti həm Hüseynin, həm də Südabə
xanımın ruhunu oxşayacaq, onlar Ruhiyyənin qərarından razı qalacaqdılar.
Həyatın yeni çağırışları
Sonra onu ailənin maddi vəziyyəti məşğul etməyə başladı, həyatda çox şeydən
baş çıxartmasa da, ehtiyacın, yoxsulluğun caynaqlarının necə iti olduğunu uzun
müddət ərzində görmüş, onların yaratdığı əzablı ağrılara dözmüşdü. Əgər onun
ürəyini köksündən çıxarıb baxsaydılar, orada dilənçi həyatına bənzər yaşadığı illərin
dərin çapıqlarını, açdığı şırımları görə bilərdilər. Ruhiyyə öz gözləri ilə onları
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görməsə də, ölüm hökmünü gözləyən müttəhim kimi könlünün bütün hüceyrələri ilə
hiss etmiş, həmin ağır sınaqları yaşamış, onların həlqəsindən keçməli olmuşdu. Ona
görə də ərinin iki ay əvvəl yazdığı iki nüsxədən ibarət olan vəsiyyəti ilə tanış olmaq
istədi. Nüsxənin birini dostu olan vəkilə vermişdi, arvadına tapşırmışdı ki, yalnız
vəkilin işarəsi ilə vəsiyyətə açıb baxmaq olar. Südabə xanım kimi Hüseyn də elə bil
ki, yaxınlaşan ölümünü əvvəlcədən görürmüş, hiss edirmiş. Ruhiyyənin etirazlarına
baxmayaraq, bu kədərli gələcəkdən xəbər verən vərəqəni yazıb, bağlı zərfə
qoymuşdu.
Hüseynin dostları dəfndə, matəmdə iştirakdan sonra da tez-tez Ruhiyyəyə zəng
edir, oğlunun və özünün əhval-ruhiyyəsi ilə maraqlanırdılar. Onlar həqiqi dostlar
olduğunu Hüseynin ailəsinə qayğı göstərməklə nümayiş etdirmək istəyirdilər. Lakin
Ruhiyyə keçmiş təcrübəsinə əsaslanaraq anlayırdı ki, onlar yalnız söz alicənablığı
göstərirlər, bir müddət sonra o da yoxa çıxacaqdır. Həm də hal-əhval tutmaq heç də
yetim qalmış ailəyə maddi yardım göstərmək deyildir, ən xoş sözlər, itkiyə görə
yanmağın, dərdi bölüşməyin nümayişi heç də söz mübadiləsindən kənara çıxmırdı,
dostların heç biri ailəyə maddi yardım göstərmək arzusunda olmayacaqdı, axı
bəzilərinin buna heç imkanı da yox idi. Ona görə də təkcə göz yaşları axıtmaqla
vəziyyəti dəyişmək mümkün deyildir, itki ilə də, onun yaratdığı nəticələrlə də
barışmaq və yeni üzə çıxan problemləri həll etmək lazım idi. Ona görə də Hüseynin
Əbdül müəllim adlı vəkil dostuna zəng edib, onunla görüşmək istədiyini dedi. Vəkil
Ruhiyyəyə bir neçə xoş sözlər dedikdən sonra əlavə etdi ki, məhkəmə binasından
cavab verirəm, bu gün prosesdə ağır bir işi müdafiə edirəm, sabah axşam vaxtınız
varsa, mən sizə gələ bilərəm. Ruhiyyə bildirdi ki, onu görməyə şad olacaqdır, yəqin
ki, sənədləri də özü ilə götürəcəkdir. Vəkil müsbət cavab verdi.
Əbdül müəllim axşam onlara gələndə qapını açan Ruhiyyəni salamladı, bir
daha Hüseyn müəllimə görə başsağlığı verib, ona rəhmət dilədi. O, Hamnetlə də
mehriban görüşüb, onu qucaqladı.
Sonra onlar Hüseynin kabineti sayılan otağa keçdilər. Hər ikisi eyni vaxtda
Hüseynin özünün möhürləyib bağladığı vəsiyyət zərfini açdılar. Əri lap avropalı
kübarlar kimi bütün əmlaklarının o qədər də böyük olmayan siyahısını və bankdakı
hesabında olan pul məbləğini, Ruhiyyə üçün yaşlıların danışdığı, cəbhədən gələn
«qara kağız» timsalında olan vərəqədə yazmışdı. Qanunçuluqdakı dəyişilikləri nəzərə
alaraq, qeyd etmişdi ki, vəsiyyətdə yazılanlar mülkiyyətin - ona məxsus əmlakin və
pul vəsaitinin adı çəkilən adamlara bəğışlanması xarakterini daşıyır.
Əbdül müəllim vəsiyyətnaməni oxumağa başladı. Hesabında olan iki yüz min
manatlıq və əlli min funt sterlinqlik məbləğ arvadı Ruhiyyə Şəhriyar qızı Səfərliyə
çatmalı idi. Əlavə edirdi ki, əvvəlki arvadı Südabə Səfərlinin çap olunan əsərlərindən
gələn qonorarlar da, onu əvəz edəcək Ruhiyyə Səfərliyə çatmalıdır. Onun istifadə
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etdiyi bu səlahiyyət ölümündən sonra birbaşa Ruhiyyəyə keçməli idi və kimsə buna
əlavə iddia etsə, keçmiş arvadının vəsiyyətinə əssən qonorarlar əvvəllər ona çatdığı
kimi, sonralar onun irsinə əsasən sahib olan ikinci arvadına çatmalıdır.
Yaşadıqları dörd otaqlı mənzili isə o, oğlu Hamnet Səfərliyə vəsiyyət etmişdi,
əlavə etmişdi ki, Ruhiyyə cavan olduğundan yeni ailə qurduqda, ev mülkiyyət kimi
oğluna mənsub olmalıdır, oğlu həddi-buluğa çatana qədər isə həmin əmlakın
sərəncamçısı onun anası Ruhiyyə olacaqdır. Bilgədəki bağ evi isə Ruhiyyəyə çatmalı
idi və gələcəkdə yəqin ki, o da bağı hər ikimizin oğlu olan Hamnetə vəsiyyət
edəcəkdir. Bundan əlavə, uzun müddət dövlət qulluğunda olmuş adam kimi onun
aldığı pensiya da, qanunçuluqda nəzərdə tutulduğu məbləğdə və qaydada arvadı
Ruhiyyə Səfərliyə çatmalıdır.
Əbdül müəllim oxuyub qurtardıqdan sonra dedi ki, Ruhiyyə xanım sizin
hansısa bir etirazınız varsa, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz, yəqin ki, o, mənzilin
azyaşlı Hamnetə vəsiyyət edildiyi ilə əlaqədar qadının narazı qalacağını nəzərdə
tuturdu. Ruhiyyə vəkilə dedi:
– Mən Hüseyni mənə nəsə almağına, qiymətli hədiyyələrinə görə deyil, bir
ləyaqətli insan kimi sevmişdim və o, vəsiyyətində də buna tam layiq olduğunu bir
daha göstərdi. Mənzilin sahibliyinin həddi-buluğa çatdıqdan sonra oğluma keçməsinə
isə mən bütünlüklə razıyam. Ona qədər isə mənzilin sərəncamçılıq hüququ, ona
qəyyumluq göstərən ana kimi mənə məxsus olacaqdır.
Vəkil Ruhiyyəni bu sözlərindən çox razı qaldı, hiss etdi ki, o, mülkiyyət
qanunçuluğuna da yaxşı bələddir. Ərinin son iradəsinə də belə hörmətlə yanaşdığına
görə ona öz razılığını bildirdi və əlavə etdi:
– Ruhiyyə xanım, əgər icazə verirsinizsə, mülkiyyətin və pul məbləğlərinin
yeni varislərə keçməsi məsələsi ilə mən məşğul olum ki, siz bürokratik əngəllərə görə
narahat olmayasınız. Bunları həll etdikdən sonra sizə əlavə məlumat verəcəyəm və
vəsiyyətnamədə qeyd edilənlərin sərəncamçısı bundan sonra siz olacaqsınız.
Ruhiyyə göz yaşlarını silib, Əbdül müəllimə çəkməli olduğu əziyyətlərə görə
əvvəlcədən minnətdarlığını bildirdi və onu da qeyd etdi ki, mənim yeganə təsəlli
payım oğlumla yanaşı, Hüseynin dostlarının bizə xüsusi qayğı ilə yanaşmasıdır. Sizin
öz üzərinizə götürdüyünüz öhdəlik də məhz Hüseynin bir dostu kimi əsl
alicənablığınızdan xəbər verir.
Qonağı yola salandan sonra, Ruhiyyə ərinin son şəklinin qarşısında dayanıb,
dünyanı tərk etdikdən sonra da ona və oğluna hərtərəfli qayğı göstərdiyinə görə
ölçüyə sığmayan minnətdarlığını bildirdi. O, ərinin bədxərc olmadığını, sadə həyata
üstünlük verdiyini bilirdi, lakin onun yetim qalacaq ailəsi üçün belə ehtiyat topladığını
bilmirdi və rəqəmləri eşidəndə, vəkil başa düşməsin deyə, təəccübünü gizlətməyə
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çalışmışdı. Onun mirası bir müddət onların yenə də yaxşı, əvvəlki səviyyədə
yaşayacağına möhkəm ümid yaradırdı. Bir müddətdən sonra isə o özü işə düzəlib, evə
qazanc gətirəcəkdi.
Ruhiyyənin tərcüməçilik fəaliyyəti
Ona Südabə xanımın, sonra da ərinin təsiri, gələcəkdə ehtiyacın girovuna
çevrilməsinin qarşısını almaqla, yaxşı yol göstərmişdi. Onun dağ kəndində çoxlu
talışlar yaşayırdı, anası da mənşəcə talış olduğundan, onunla və bacısı ilə evdə daim
talış dilində danışırdı. Musiqili bir dil kimi Ruhiyyənin bu dilə böyük həvəsi var idi.
Bir müğənninin bəstələdiyi və oxuduğu çox gözəl «Toluş dili» mahnısı onun bu dilə
yiyələnmək həvəsini artırmış, ərə getdikdən sonra isə Hüseynin məsləhəti ilə fars dili
professorunun köməyi ilə talış dilinə çox yaxın olan fars dilini əsaslı qaydada
öyrənmiş, həmin dildən tərcümələr etməkdə də özünü sınamışdı. Professor ona həm
də fars dilinin İranda çap olunmuş iri lüğət kitabını bağışlamışdı. Beləliklə, həmin
dildən tərcümələrə girişə bilərdi. O düşünürdü ki, çox sayda olan nəşriyyatlarla əlaqə
saxlayıb, onlara fars dilindən bədii əsərlərin və tarixi mövzuda olan kitabların
tərcüməsini etməyı öz üzərinə götürə bilər. Həm də bilirdi ki, son onilliklərdə fars
kinematoqrafiyası xeyli inkişaf etdiyinə, olduqca məzmunlu və maraqlı filmlər ekrana
çıxardığına görə, Azərbaycan tamaşaçıları da «boşqablar» vasitəsilə onlara maraq
göstərirlər. Çox sayda ailələrin isə krosna «boşqabı» yoxdur, lakin onlar da İran
filmləri ilə maraqlanmağa başlamışlar. Şair Şəhriyar barədə fars dilində çəkilən
çoxseriyalı film azərbaycanlı tamaşaçılara olduqca xoş gəlmişdir, çünki bu filmdə
uzun müddət ərzində təlqin olunan və əslində həqiqəti əks etdirən fars şovinizmindən
əsər-əlamət yoxdur, əksinə, film iranlıların böyük Azərbaycan şairinə bəslədikləri
dərin hörmətin və həqiqi məhəbbətin əsl nümayişinə çevrilmişdir. Bizdə Şəhriyar
«Heydər baba» poemasına görə böyük şöhrət tapmışdır. Əgər Pirosmanı gürcü
rəngkarlığında primitivizmin görkəmli nümayəndəsi hesab olunursa, «Heydər
baba»da da Şəhriyar zəngin yaradıcılığı ilə yanaşı özünə məxsus olan primitivizmin
dahiyanə nümunəsini yaratmışdır. Poemada məişət nümunələri, azərbaycanlıların
milli adət-ənənələri öz maraqlı əksini tapırsa, şair yeri gəldikcə fəlsəfi fikirləri irəli
sürməkdən yayınmır, onlara da geniş yer verir. Farslar isə Şəhriyarın onların doğma
dilində yazdığı rübailərə görə, hətta onu fəth etdiyi yüksəkliyə görə orta əsrlərin
görkəmli lirik şairi Hafizlə müqayisə edirlər.
Ruhiyyə qərara aldı ki, telestudiyaların Azərbaycan dilinə tərcümədə əcnəbi
filmlərin göstərilməsinə böyük maraq yarandığına görə, İran filmlərini də fars
dilindən tərcümədə yerli tamaşaçılara təqdim etmək olar. Ruhiyyə tərcüməyə və
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nümayiş etdirilməyə daha çox layiq olan onlarla müasir mövzudakı filmləri həmin
televiziya studiyalarına təklif edə bilərdi.
Bu imkanlara sahib olduğuna görə də özünün qoruyucu mələyi olan Südabə
xanıma və onun məsləhəti ilə ailə qurmaqla onu xoşbəxtliyə çatdırmış Hüseynə
minnətdar idi. Vaxtilə əlindən restoranda qab yumaqdan başqa heç nə gəlməyən,
pulsuz ucuz nahar yeməyini özünə müqayisəyə gəlməyən qazanc mənbəyi sayan bir
qız özünü təhsil qaydasında bir neçə ilə ədəbiyyatdan yaxşı baş çıxaran bir
mütəxəssisə, iki dildən doğma dilinə tərcümə etməyə qadir olan bir yaradıcı insana
çevrmişdi. Əgər tələbat olsaydı, o, tacik ədəbiyyatı nümunələrinin tərcüməsinə də
girişə bilərdi. O, vaxt itirmədən televiziya studiyalarına, nəşriyyatlara xidmət barədəki
təkliflərini göndərdi. İki studiyadan və bir neçə nəşriyyatdan müsbət cavab aldı, onu
söhbətə dəvət etdilər. O, özünün ali təhsili olmadığını da göstərmişdi, lakin tərcümədə
çətinlik çəkməməsi əminliyini də qeyd etməyi unutmamışdı və onlara sayca ona qədər
fars dilindən etdiyi hekayələrin tərcüməsini göndərmişdi. Tərcümənin keyfiyyəti
onların təəccübünə səbəb olmuş, xidmətindən istifadə etmək və digər məsələlər, o
cümlədən zəhmət haqqı barədəki sövdələşmələri müzakirə etmək üçün onu dəvət
etmişdilər. Bunların əyani qaydada həll etməyə ehtiyac olduğunu bildirmişdilər. Və
televiziya kanallarının birindən bildirmişdilər ki, söhbətdə iştirak etməyə Bakı Dövlət
Universitetindən fars dili professorunu da dəvət edəcəklər.
Bir həftə ərzində o, beş yerdə söhbətdən keçməyə dəvət aldı. İlk söhbət üç il
bundan əvvəl fəaliyyətə başlayan televiziya kanalının rəhbərliyi ilə oldu. Kanalın
direktoru əvvəllər həvəskar aktyor kimi əsasən yumoristik səhnələr göstərən qrupun
üzvü olmuşdu, onun oynadığı rol rəhbər işçilərdən bəzilərinin xoşuna gəldiyindən,
ona müxtəlif televiziya studiyalarında əyləncəli şoular aparmağa icazə verilmiş,
vaxtilə kasıb olan bu oğlan qısa müddətdə elə də bir məzmunu və cəzbediciliyi
olmayan psevdoyarışların hesabına varlı bir adama çevrilmişdi. Sonra isə bu
kanaldakı köhnə rəhbərlik nədənsə səhvə yol verib, yuxarıların gözündən düşdükdən
sonra, kanaldakı mühüm vəzifəni tərk etməli olmuşdu. Onun yerinə şouları ilə bu
sahənin biznesinə daxil olmağa imkan tapmış həmin şişman oğlanı qoymuşdular.
Gözlənmilmədiyi halda onun telekanala rəhbərliyi mütəxəssislərin rəyinə görə
olduqca uğurlu alınmış, studiada vəziyyət əsaslı surətdə dəyişikliyə uğramışdı.
Ruhiyyəni o, mehribanlıqla qarşıladı, ona kresloda yer göstərdi. Sonra
yanındakı studiyanın bədii rəhbərini və universitetdən dəvət edilmiş professoru
təqdim etdi. Onlar qonağın təhsili ilə maraqlandıqda, göndərdiyi sənəddə, onu
əcnəbilərdən qəbul edilən CV adlandırdılar, bu suala cavab verdiyini bildirdi, marağı
yatırtmaq üçün dedi ki, ali təhsilim yoxdur, ancaq müstəqil təhsilimi diplomu
olanlardan heç də aşağı səviyyəli hesab etmirəm. Dilə yaxşı yiyələnmək üçün xeyli
əziyyət çəkmişəm, fars dilində çox mütaliə etmişəm. I Daranın, Şapurun Bisütun
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dağında nəqş edilmiş şücaətləri barədəki mətnlərlə tanışam, Firdovsinin
«Şahnamə»sini, Sədinin, Hafizin əsərlərini dəfələrlə oxumuşam. Müasir İran
yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr etmişəm. Şəhriyarın bəzi rübailərini Azərbaycan
dilinə çevirmişəm.
Professor sözarası dedi ki, bu yaxınlarda Əbu Dabidəki «Masraq»
bimarıstanında xeyli müddət müalicə olunduqdan sonra oradan yenicə qayıtmışdır.
Ruhiyyə cavabında dedi ki, Əbu Dabidə Klivlend xəstəxanasının filialı daha yeni
müalicə mərkəzi hesab olunur, «Masraq» ona nisbətən köhnə tipli və az müasir
xəstəxana sayılır. Həmsöhbəti Ruhiyyənin məlumatlı olduğunu anladı və ondan eşitdi
ki, gəlinimiz ərəb qızı olmaqla yanaşı, həkimdir, Əbu Dabi Universitetini çox yüksək
qiymətlərlə bitirdiyinə görə, yuxarı dərəcəli həkim kimi tanınır.
Sonra bədii rəhbər söhbətə qarışdı, bildirdi ki, biz ingilis, fransız dillərində olan
filmlərin tərcümə edilməsini sifariş veririk, lakin tərcümənin keyfiyyəti bizi o qədər
də razı salmır. Bu yaxınlarda Akira Kurosavanın «Ran» – yaponca “qarışıqlıq”
deməkdir, filminin ingilis dilindən tərcümə etdirsək də, səviyyəsi bizə xoş
gəlmədi.Axı əsər Şekspirin «Kral Lir»indən götürülmüş və yapon xüsusiyyətlərinə
uyğunlaşdırılmış süjetə malikdir, hər söz, hər dialoq dahi rejissorun bədii niyyətlərini
açmağa kömək etməlidir. Tərcümədə isə bu cəhət özünü qətiyyən büruzə vermirdi.
Tərcümədə yapon koloriti də öz əksini tapmırdı. Eloiza və Abelyarın ülvi
məhəbbətdən xəbər verən məktubları isə rus dilinə olduqca primitiv tərcümə
edilmişdir, yazılardakı ruh itirilmişdir.
Ruhiyyə onun qarşısında qoyulan tələbi başa düşdüyündən cavab verməyi
lazım bildi:
– Mən sizinlə razıyam. Rus dilində də tərcümələrin yüksək keyfiyyətinə o
qədər fikir verilmir. Orada böyük istedad sahibləri olan artistlər dublyaja cəlb
edildiyindən, onların qabiliyyəti hesabına tərcümədəki zəifliklər bir qədər malalanır,
örtülür. Lap «Xaç atası» filmini götürün, orada Mario Pyuzonun ingilis dilindəki
dialoqları ilə rus dilində ifadə olunanlar arasında xoşa gəlməyən fərqlərin olduğu gözə
çarpır. Yaxud, türklərin «Çalıquşu» filmində türk dilindəki zəriflik, Rəşad Nuri
Güntəkinin «gülbəşəkər» qoxusu verən dili xeyli kasıblaşmış şəkildə ortaya çıxır. Fars
dili qədim dildir, böyük ədəbi xəzinəyə malikdir, ona «yüngül süvari» qaydasında
yanaşmaq yolverilməz hesab olunmalıdır, lakin hansısa filmin gözəlliyinin başqa
dildə güzgü əksini tapmasına söz vermək də çətindir.
Televiziya kompaniyasının direktoru söhbətin gedişindən razı qaldığını
gizlətməyə çalışsa da, bildirdi ki, bizim tənqidi münasibətimizin konkret faydası birgə
əməkdaşlığımızda özünü büruzə verəcəkdir. Ona görə də konkret məsələlərə keçək,
biz ildə ən azı 4-5 fars filmini dublyaj etdirib, tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirik.
Siz bunun öhdəsindən gələ bilərsinizmi, yoxsa biz digər tərcüməçilər də axtarmalıyıq?
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Ruhiyyə dedi:
– Mən özümə rəqibliyə görə başqa tərcüməçilərin dəvət edilib-edilməməsinə
rəy verə bilmərəm, versəm də bu eqoistik xarakter daşıya bilər. Bu mənim deyil, sizin
səlahiyyətinizdə olan məsələdir. Heç kəs tərcümədə də inhisara malik olmamalıdır, bu
sahədə də qoy lap yüz çiçək açsın. Alternativin mövcudluğu daha yaxşı nəyəsə nail
olmaq üçün yarış xarakteri daşıyacaqdır, bundan isə həm kanal, həm də geniş
tamaşaçı kütləsi fayda götürə bilər.
Müddət sizi maraqlandırırsa, mən iki ayda bir filmin tərcüməsini təhvil verə
bilərəm, çünki mən eyni vaxtda başqa işlərlə də məşğul olmalıyam.
Sonra direktor maliyyə məsələsinə keçdi, filmin dublyajının böyük xərcə səbəb
olmasını göstərməklə yanaşı, qeyd etdi ki, keyfiyyətli iş layiq olduğu qiyməti də
almalıdır. O, bir filmin tərcüməsinə çəkiləcək xərcin limitini qeyd etdikdə, Ruhiyyə
təklifə narazı olmadığını bildirdi, çünki bu universitet müəlliminin aylıq
məvacibindən üç-dörd dəfə yuxarı idi.
Bədii rəhbər ümumi razılığa gəlindikdən sonra İranda son illərdə çəkilmiş üç
filmin adını çəkdi və onların Ruhiyyənin E-mail-inə göndərəcəklərini bildirdi. Bu
filmlər Ruhiyyəyə tanış idi, təəssüf ki, bunlar onun yüksək qiymətləndirdiyi və dünya
ekranlarına çıxan bədii filmlər sırasına daxil deyildi. Lakin mebelləri necə
yerləşdirməyə görə ev sahibi ilə mübahisə etmək ağılsızlıqdır. O, prezident Ronald
Reyqanın arvadı Nensi Reyqanın memuarını oxumuşdu, orada müəllif SSRİ rəhbəri
Mixail Qorbaçovun arvadı Raisa Qorbaçovanın hər şeyə burnunu soxduğunu,
nəzakətsizliyə yol verdiyini qeyd edirdi. ABŞ-ın birinci ledisi yazırdı ki, Raisaya Ağ
Evdəki yataq otaqlarını göstərdikdə, o, heç bir nəzakət qaydalarına məhəl qoymadan,
çarpayıların, kiçik tumboçkaların düzgün yerləşdirilməməsinə görə iradını bildirməklə
yanaşı, həyasızcasına təkid etdi ki, gecikmədən onların yeri dəyişdirilməli, onun
dediyi qaydada yerləşdirilməlidir. Ona görə də Ruhiyyə kanalın rəhbərliyinə öz
zövqünə əsaslanaraq hansısa təklif verə bilməzdi. Gələcəkdə isə onların birgə işi
qaydaya düşəndə, az-çox yaxşı nəticə verəndə o, öz fikirlərini açıq ifadə edəcək, işin
xeyrinə olan öz təkliflərini irəli sürəcəkdi.
Professor Ruhiyyənin dünyagörüşünün genişliyindən razı qalmışdı və
gələcəkdə də fikir ayrılığının baş verməməsi üçün tarixə müraciət edib, Hindistanda
1929-cu ildə baş vermiş bir hadisəni danışdı. Əvvəlcədən bildirdi ki, Moğollar
dövründən uzun müddət ərzində fars dili Hindistanda saray dili rolunu oynamış,
hindlilərdə fars poeziyasına məhəbbət heç də «Ramayana»ya, ya «Mahabharata»ya
olan hərarətli münasibətdən geri qalmamışdı. Fars şeirlərini hindli ziyalılar orijinalda
əzbər bilirdilər.
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Gələcək baş nazir, ilk milli hökumətin başçısı olacaq Cavahirləl Nehrunun atası
Motiləl Nehru görkəmli advokat olmaqla yanaşı, Milli Konqress partiyasının rəhbər
xadimlərindən biri, Mahatma Qandinin yaxın silahdaşı idi. Mahatma bir gün
ingilisdilli Dehli qəzetlərinə nəzər yetirərkən, birinci səhifəni bəzəyən, əllərində şərab
qədəhi tutmuş Hindistanın vitse-kralı ilə Motiləl Nehrunun şəklini görəndə dik atıldı,
elə bil ki, onu ilan vurmuşdu. Bu necə ola bilərdi ki, o, hindliləri ingilis mallarını
almamağa, boykot etməyə çağırdığı bir vaxtda onun yaxın silahdaşı və dostu ingilis
vitse-kralı ilə birgə badə qaldırır. O, Motiləl Nehrunu bir daha görmək istəmədiyini
bildirdi, az qala onu partiyaya və özünə qarşı xəyanətdə ittiham edirdi. Motiləl Nehru
hər cür vasitələrə əl atırdı ki, Qandi onu bağışlasın, onlar barışsınlar.Nəhayət,
Mahatma onu qəbul etməyə razılıq verdi, lakin ona olan hirsi soyumamışdı. Motiləl
Nehru ona izahat verməyə başladıqda, özünün bu məsələdə günahı olmadığını, bütün
günahların Hafizdə olduğunu dedikdə, Mahatma onun ağlını itirməyindən şübhələndi
və dedi ki, sənin vitse-kralla şərab içməyinin böyük fars şairinə nə dəxli vardır.
Nehru bildirdi ki, gözəl bir qız gəlib şərabı qədəhlərə süzdü, bu vaxt Hafizin
qəzəlindəki bir misra yadıma düşdü: “Kim belə gözəlin süzdüyü şərabdan imtina edə
bilər?” və hər şeyi unudub, qədəhi qaldırıb, İngiltərənin dövlət xadimi ilə şərab
içdim. Hafiz olmasaydı, mən bu ağılsızlığı etməzdim.
Mahatma onu bağışladı, lakin bu məşhur hindli mübariz az sonra həyatla
vidalaşdı. Oğlu Cavahirləl Nehru isə hindlilərin ingilis ağalığına qarşı mübarizəsinin
fəal iştirakçısı olmaqla, çox illər ərzində dustaqxanada yatdı və 1947-ci ildə Hindistan
müstəqillik qazandıqda, onun ilk baş naziri oldu.
Ruhiyyənin sonrakı görüşləri də uğurlu oldu. Onunla digər televiziya
kompaniyasında da bir neçə filmi tərcümə etmək barədə müqavilə bağlandı.
Nəşriyyatlar isə bildirdilər ki, farsşünas mütəxəssislər ilə məsləhətləşdikdən sonra ona
ədəbi əsərləri tərcümə etmək barədə sifariş verəcəklər. Hər yerdə onu hörmətlə
qarşılayır, kofeyə və şirniyyata qonaq edir, onunla olduqca ehtiram çərçivəsində
davranırdılar.
Evə qayıdanda oğlunu öpüb dedi ki, hər şey yaxşı olacaq, sən ən bahalı
məktəbdə təhsil alacaqsan. Bu atanın arzusu idi, onun həyata keçməsi üçün də o, bizə
lazım olduğu qədər sərvət qoyub getmişdir. Oğluna bunu deyirdi ki, bilsin ki, atası
həyatı tərk etdikdən sonra da ona və anasına qayğı göstərməkdə davam edir. Ona görə
də biz ona daim minnətdar olmalıyıq, bir an da olsa onu yaddan çıxarmamalıyıq, həm
də onun xatirəsinə layiq olan qaydada yaşamalıyıq. Əgər buna xilaf çıxsaq, onun bizə
bəxş etdiyi və ondan asılı olmayaraq yarımçıq qalan xoşbəxtliyə xəyanət etmiş olarıq.
Oğlu ilə söhbət etsə də, elə bil ki, xeyli adam qarşısında danışırdı, Hüseynin
xidmətlərini hamıya bildirmək, bütünıüklə etiraf etmək istəyirdi. Mən özümün
xilasıma və səni mənə bəxş etdiyinə görə ölənə qədər ona minnətdar olacağam. Mən
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istəyirəm, sən biləsən ki, mənə münasibətdə, o, həqiqətən müqəddəs bir insan idi.
Bircə dəfə də olsa mənə xətrimə dəyən bir söz deməmişdi, mənim səhvimi də
bağışlamağı bacarırdı.
Sonra düşüncələrində özü-özü ilə danışmağa başladı:”Mən ondan aldığım
hərarəti heç günəşdən də almamışam və ala bilmərəm. O, mənim qaranlıq həyatıma
gur işıq saldı, təkcə mənimlə ailə qurmadı, mənim könül sarayımı da yenidən tikdi,
mənə əsl insan həyatını yaşamağın yolunu göstərdi. O, təkcə məni yoxsulluqdan xilas
etmədi, mənə firavan həyat bəxş etmədi, mənim həyata olan itmiş inamımı bərpa etdi,
öz məhəbbəti ilə məni şah sarayında yerləşdirdi. Mən onunla birgə yaşadığım evi, bu
o qədər də böyük olmayan mənzili əsl məhəbbət məbədi və özümü isə bu məbədin
rahibəsi hesab edirdim. O, mənim könlümdəki pası öz alovlu hissləri ilə tamamilə
təmizlədi, saflaşdırdı. Əslində, onun təsiri ilə mən yeni insana çevrildim və ilk dəfə
olaraq xoşbəxt ana adını daşımağa başladım. O, məni qalvanlaşmağa məruz qoydu,
mənə yeni həyat verdi, fiziki cəhətdən olmasa da, mənən ölmüş bir adamı diriltdi.
Onun ürəyinin bu genişliyini, məni reinkarnasiyaya məruz qoyduğunu bütün
dünyanın nemətlərinə dəyişmərəm. Nağıllarda fil sümüyündən tikilən saraylardan
söhbət gedir, real həyatda, gerçəklikdə o, məni məhz belə bir sarayın sakininə
çevirmişdi.
Təbiət, valideynlərim məni dünyaya gətirmişdilər, uşaqlıqda, gəncliyimdə
çəkdiyim dözülməz dərdlər məni normal yaşamaqdan, rahat nəfəs almaqdan məhrum
etmişdi. İkinci dəfə mənim həyata gəlməyimə, yenidən, özü də bir insan kimi
yaşamağıma məhz Hüseyn səbəb oldu. O, olmasaydı, mən həyatda xoşbəxtliyin nə
olduğunu bilməzdim, dünyanı insanlar üçün yerüstü cəhənnəm, bədbəxtliklər səhnəsi
hesab edərdim. Çinlilərdə qadının, qızın ərə getməsi ikinci anadan olma hesab olunur.
Hüseynə ərə getməyimlə mən yenidən doğuldum, ikinci dəfə həyata gəldim.
Mən etiraf edirəm ki, əzablarımın hesabına özümü kor hesab edirdim, bu nəcib
insan mənim gözlərimi açdı, könlümü onu basmış mamırdan, kifdən təmizlədi.
Adamlar çətinliyə düşəndə çıxış yolunu tapmaq üçün dini məbədlərə, pirə üz tutur,
xüsusi təsir qüvvəsi olan adamlara müraciət edirlər. Onların hamısının birlikdəki
məcmuu belə məni bədbəxtliklər mühitindən qopara, azad edə bilməzdi. Bunu Hüseyn
etdi, mən onu çoxlarının sitayiş etdiyi müqəddəslərdən də uca bilirəm. Mənim
müqəddəslərə hörmətsizlik etmək məqsədim yoxdur, hər kəs inancına, inamına görə
onlara müraciət edir, onlardan kömək diləyir. Mənə isə gözləmədiyim halda Hüseyn
xilas kəməri atdı, məni boğub. məhv edəcək burulğandan xilas etdi.”
Ruhiyyə iş tapması, əlavə qazanc əldə etməsi perspektivinə görə çox şad idi,
çünki Hüseyndən miras qalan pulu Hamnet üçün sərf etməli idi ki, o, özünü yetim
hiss etməsin. Axı onun özü yetimliyin acı təcrübəsinə malik idi, bu susuz səhra
həyatının dəhşətlərini görmüşdü.
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Digər tərəfdən o, pensiyadan başqa heç bir gəliri olmayan anasının və tələbə
bacısının yaşamasına kömək etməli idi. Axı uşaqlıqdan ağır və sonra isə pozğun
məşğuliyyətə də onlara görə girişmişdi.
Bu fikirlər onu o qədər də məşğul etmirdi, yenə də baş verən ağır itkinin – əri
Hüseynin ölümünə qayıdırdı. O, heç gözləmirdi ki, onun həyatına daxil olmuş xoş
dəyişiklik belə tez başa çatacaq, sona yetəcəkdir. Görünür, bu bədbəxt qız dünyaya
dərd çəkmək üçün gəlmişdir. Çiynindəki ağır xaçla edam olunmaq üçün Qolqofaya
gedən İisusXristos da belələrinin bədbəxt günlər görəcəyini nəzərə alaraq, yol
üstündəki bu adamları sakitləşdirmək üçün demişdi ki, mənə görə ağlamayın, öz
gələcək ağır günlərinizə, dəhşətlərlə üzləşəcəyinizə görə ağlayın. Axı insan əzabları
gözləmək və əzablarla keçən həyatı yaşamaq istəmir, o, hətta anasının bətnində
qalmaq istəyir, bilir ki, həyat onu öz tufanları ilə sınağa çəkəcəkdir. Doğulandan bir
gün əvvəl və doğum günü körpə özünü pis hiss etməyə başlayır. Doğum günü aydın
olmayan səbəblərə görə o, bir qədər titrəyir. Yəqin ki, dünyaya göz açan uşaq elə bir
əqlə sahib olmasa da, həyatda onu nələr gözlədiyini instinkti vasitəsilə anlayır. Axı
yumurtadan çıxan tısbağa və ya timsah balası qızmar günəşin istisinin onu məhv
edəcəyini hiss edib, böyük əziyyətlərə dözməklə dənizə tərəf tələsir və suda öz
xilasını tapdığını düşünür. Bu bədbəxtlərin dənizdə onların məhv edə biləcək
təhlükələrdən xəbərləri olmur, ilk növbədəki təhlükədən uzaqlaşmağı özlərinin sağ
qalmaq şərti hesab edirlər, lakin sudakı ömür də, onları yeməyə çalışan düşmənlərlə
üzləşdirir. İnsan da həyata xoşbəxt yaşamaq, ömür sürmək üçün gəlsə də, az sonra
yanıldığı qənaətinə gəlir. Valideynlərin himayəsinə qısılan uşaq ətcəbala quşları
xatırladırlar, əgər ana quş dimdiyində ona qurddan ibarət qida gətirməsə tezliklə məhv
ola bilər. Toyuq cücələri yumurta qabığından çıxdıqda, çıxmamışdan əvvəl udduğu
yumurtanın sarısı hesabına – bu, qüvvətli zülaldır, – üç gün ac qala bilir. Sonrakı
həyatı isə qidalanmaqdan asılı olur.
Təbiət nəslin artırılmasına qayğı göstərir
Digər canlılar da həyata gələndə instinktlərinin diqtəsi ilə təhlükədən
uzaqlaşmağa, canını xilas etməyə çalışır.
Təbiət yumurta vasitəsilə nəsli artıran quşların və sürünənlərin balalarına bu
qılaf rolunu oynayan qabın məhbəsindən xilas olmaq üçün onlara silah da verir,
körpələrin dimdiyinin üstündəki iti çıxıntılar mişar kimi yumurtanın qabığını kəsir və
onlar həyata atılmağa hazır olduqlarından, baramanı andıran yumurtanın çevrəsində
yaşamaqdan azad olurlar.
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Bunlar çox yaxşıdır, təbiət nəsli artırmağın yollarını əvvəlki andan sonadək
göstərir, iki cinsin cütləşməsindən, intim yaxınlığından əmələ gələn rüşeym
böyüyərək, ananın qidası hesabına ana bətnini və ya yumurtanı tərk etmək səviyyəsinə
gəlir. Quşlarda və sürünənlərdə ana qidası rolunu yumurtadakı zülal – ağ və sarı kütlə
oynayır. Deməli, yenə də hələ dünyaya gəlməmiş körpəsinin qidalanması ananı
məcbur edir ki, törənən rüşeymin inkişaf etməsi, böyüməsi və dünyaya gəlməsi üçün
hökmən qida ehtiyatı yaratmağa da qayğı göstərsin.
Quşlarda və reptililərdə ananın qayğısına ehtiyac dövrü qısa olur, az sonra bala
quşlar qanad açıb özünə qida toplamağa qadir olur. Körpə reptililər isə dənizdə
özlərinə qida tapa bilirlər. Bunlar çox yaxşıdır. Körpə uşaqlar isə ana südü ilə
qidalanır, sonralar digər yemək növlərinin istehlakına keçirlər. Bunu isə valideynlər
tapır, hazırlayır və uşağı yedizdirirlər. Uşağın bir valideynini itirməsi onların həyat
ukladına ağır zərbə vurur. Ana öldükdə uşaq onun hərarətindən, məhəbbətindən,
nəhayət, qayğısından məhrum olur, analıq, nadir istisnalar nəzərə alınmasa, uşağa
ögey münasibət bəsləyir, onun psixikasına, könlünə ağır zərbələr vurur. Bibliyada
Abrahamın arvadı Sara öz uşağı doğulana qədər ərinin kəniz Haqardan olan oğlu
İsmayıla o qədər də pis baxmırdı, öz oğlu İsaak dünyaya gəldikdən sonra ərini məcbur
etdi ki, öz doğma oğlu İsmayılı anası ilə birlikdə evdən qovsun. Peyğəmbər
Abrahamın arvadı əgər öz ərinin başqa qadından olan oğluna belə münasibət
bəsləmişdisə, onda ögey oğluna qarşı hansı analıqdan azacıq da olsa bir qayğı
gözləmək olar.
İnsan nə qədər ömür sürsə də, yaşasa da, yenidən ana bətninə bənzər qəbirə, yaş
torpağa qayıtmalıdır. Ümumiyyətlə, qayıdış insan həyatının metaforasıdır. Homer ikin
ooemaslnda Odisseyi Troyaya müharibəyə yola saldı, on il döyüşlərdə iştirak etdikdən
sonra vətəni İtakaya dönməyə can atsa da, p, yolda çox sayda ölümcül sınaqlarla
üzləşməli oldu. Çoxlu macəraları yaşadıqdan sonra evinə dönəndə, vətənindəki
həmyerliləri olan kişilərin onun arvadını almaq istədiklərindən hali oldu. Sədaqətli
Penelopa ona ər olmağa iddia edənlərin niyyətlərindən qorunmaq üçün hər cür
vasitələrə əl atırdı, nəhayət, axırıncı vasitə kimi, kim onun ərinin yayını sazlamağı
bacarsa, ona ərə gedəcəyini vəd etdi. Heç kəs yayı onun buynuzdan olan sağanağına
keçirə bilmirdi. Bu vaxt Odissey yayı sazlayıb, iddiaçıları oxla vurub öldürməklə,
arvadına geri qayıtdığını bildirdi. O, vətəninə 20 ildən sonra dönmüşdü və Homer bu
metaforanı insan həyatının keçdiyi yol kimi qiymətləndirir.
Ruhiyyəyə görə, gərək Allah Hamneti və onu yetim qoymayaydı. Oğlunun da
əvəzinə o, dünyanın çox sayda dərdlərini yaşamalı olmuşdu, ən ağır anlarda belə
kiməsə xəyanət etməmiş, şərə əl atmamışdı. Bircə dəfə sutenyorun ondan əl
çəkməsinə nail olmaq üçün dustaqxanadan gələn qardaşımın hər ikimizi öldürə
biləcəyi barədə yalan işlətmiş və bu yalan onu sutenyorun zülmündən azad etməklə
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yanaşı, düşdüyü düz yoldan azmağının da qarşısını almışdı. Əgər halallıqdan,
düzlükdən söhbət gedirsə, o, Həcc ziyarətinə gedənlərin çoxundan Allaha daha yaxın
adam idi, Bibliyadakı İov (ingilislər onu Job adlandırırlar) kimi nə qədər sarsıntılara
məruz qalsa da, hiyləgərlik, əyrilik yolunu tutmamışdı,yalnız bununla normal insan
olduğunu təsdiq etməyə çalışmışdı.
Ruhiyyə ötən günlərə qiymət verərkən dəfələrlə təkrar edirdi ki, Hüseyn təkcə
mənim ərim deyildi, əsl xilaskarım idi, səhrada azan bir adam ilğım arxasınca qaçıb
özünü həlak etdiyi kimi, o olmasaydı, mən, bəlkə də, düz yoldan yenə sarpıb, iyrənc
həyat tərzinə qayıda bilərdim, çünki ehtiyacın məni dəyirman daşı kimi əzməsinə
uzun müddət dözə bilməyəcəkdim, mənə yeganə tanış olan və həm də məhv olunma
vədini verən bir yola yenidən qayıtmalı olacaqdım. Mən bataqlıqdan uzaqlaşmaqla
Yusif müəllimin təklifi ilə iradəmi sınaqdan çıxarmışdım, lakin heç vaxt iradəmin
uzun müddət davam edəcək möhkəmliyinə çox da bel bağlaya bilməzdim, ehtiyacın
yükü yenidən mənim belimi əyəcək, onun əvvəlki tək göstərdiyi yola qayıtmağa
məcbur olacaqdım. Ona görə də daim möhkəm iradəyə sahib olduğumu desəm, həm
özümü, həm də öz xilaskarlarımı aldada bilərdim, bu isə mənim üçün ən ağır cəza
olardı. Belə fikirlər dənizində çabalamağımı Fernan Magellanın Sakit okeanda üzməsi
ilə müqayisə etmək olardı. Əgər bu igid insan ən iri okeanı üzüb keçə bildisə, lakin
adi bir hadisədə ağıllı hərəkət etmədiyindən həyatını qurban verməli oldu. Filippin
adalarına gəlib çatdıqda (bu ad sonralar adalara verilmişdi), onu qonaqpərvərliklə
qarşılayan, aclıq çəkmiş dənizçilər komandasını bol qida ilə təmin edən ada əhalisinin
rəhbərinin israrına boyun əyib, qonşu Maktan adasının sakinləri ilə vuruşmağa
yollandı, sahil dayaz olduğundan gəmilərdən düşüb, evində qonaq olduğunun
düşmənlərinin üstünə getdi və oxla dabanından yaralanıb yıxıldı və onun taleyindən
bir daha heç bir xəbər olmadı. Komandasının qiyamını yatırmağa qadir olan, özü də
daxil olmaqla dənizçilərin aclığa dözməsinə nail olan bir insan ağılsız dəlisovluğunun
qurbanı oldu. Əgər onu kapitan kimi əvəz edən bask mənşəli Xuan Sebastyan
Elkanonun fərasəti olmasaydı, Magellanın ekspedisiyası heç İspaniyaya qayıdıb gələ
bilməyəcəkdi. Magellanın donanmasından təkcə bir “Viktoriya” gəmisi İspaniya
sahilinə qayıtmışdı. Dənizçilərin çoxu ölmüşdü, sağ qalanlar da sinqadan əziyyət
çəkirdilər. Elkanonun özünü Hindistandan ona verilən heyva mürəbbəsi xilas etmişdi,
o, çayı daim bu mürəbbə ilə içmişdi, lakin onun sehrli xüsusiyyətindən hali olsaydı,
komanda üzvlərinin çoxunun həyatını xilas etmək mümkün olardı.
Özündən razılıq, qəbahətə yol vermiş tuzemləri cəzalandırıb, onlara öz
qüdrətini göstərmək istəyi bəzən fəlakətə gətirib çıxarır. Məşhur səyyah Ceyms
Kukun gəmilərinin birindən Havay adalarının sakinləri texniki məqsədlər üçün
işlədilən maşanı oğurlamışdılar. Bu elə də böyük itki deyildi, lakin Kuk tuzemlərə
özünün belə hərəkətləri bağışlamadığını göstərmək üçün onları cəzalandırmaq istədi
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və sahilə yollandıqda tuzemlər hücum edib, onu öldürdülər. Belə versiya da vardır ki,
kannibalizmin yayıldığı adanın sakinləri Kuku yemişdilər.
Ona görə də Ruhiyyə öz fövqəl bacarığına, fərasətinə görə öyünmürdü, bilirdi
ki, ürcahına Hüseyn kimi xeyirxah, insanlığı hər cür qəbahətlərdən, qüsurlardan üstün
tutan bir adam çıxmasaydı, yəqin ki, o, dünyanın ən bədbəxt adamları siyahısını heç
vaxt tərk etməyəcəkdi. Ona görə də Hüseyn onun üçün sadəcə ər, uşağının atası
deyildi, taleyin ona göndərdiyi bir qiymətli pay idi, təəssüf ki, bu pay da möhkəm
metaldan deyil, saflığına görə büllurdan imiş və ona görə də belə tez qırıldı.
Bəlkə, Hüseynin vaxtından əvvəl ölümündə onun yeni arvadı, Ruhiyyənin özü
günahkardır. O, cavan arvadının yanında özünü onun həmyaşıdı kimi aparmağa
çalışır, yaşının çoxluğunu unudurdu. Səhhəti də onu aldatmamış deyildi, çünki
özünün çox sağlam olduğuna inanırdı, heç bir xəstəliyi özünə yaxın qoymurdu. Bir
dəfə sözarası dedi ki, o, həmişə sağlamlığı ilə seçilirmiş, hətta dərisi qalın olduğundan
cavanlığında, Con Kennedi özünün “Mərdliyin profilləri” kimi məşhur kitabında
təsvir etdiyi senator kimi çiməndə bədənini at qaşovu ilə sürtürmüş. Bəla burasındadır
ki, bu beş il ərzində o, bir dəfə də olsun ürəyindən şikayət etməmişdi, evdə keçirdiyi
gimnastika məşğələləri ilə yanaşı, fitnes klublarına gedir və orada haldan düşənə
qədər məşq edirdi. Futbola, voleybola da professional oyunçu kimi yanaşır, oyun
vaxtı yorulmaq nə olduğunu bilmirdi. Ürəyinin ona xəyanət edəcəyini heç ağlına da
gətirmirdi, lakin bu xəyanət baş verdi və qarşıya qoyduğu vəzifəni heç kəsin
müdaxiləsinə yol vermədən yerinə yetirdi. O, xəstələnsəydi, yataqda olsaydı, Ruhiyyə
ona əsl tibb bacısı kimi baxardı, qayğı göstərməkdə Tereza anadan da üstün olduğunu
sübut etməyə çalışardı. Lakin tarix feilin lazım formasını sevmir, hadisə baş
verdikdən sonra ondan xilas olma yollarını axtarmaq ağılsızdıqdır. Ağır Karfagen
sülhü də həmin adı daşıyan şəhəri və dövləti xilas edə bilmədi, qədim romalılar onu
məhv etdilər, hətta yerini şumlayıb, oraya duz səpdilər. Təkcə sərkərdə Emilian
Stsipion Afrikalı yanan şəhərin acınacaqlı mənzərəsinə tamaşa edərkən,
peyğəmbərcəsinə demişdi ki, mən qorxuram ki, belə bir acı tale bir gün mənim doğma
şəhərim olan Romanın da başına gələ bilər. O, elə bil ki, güzgüyə baxmışdı, V əsrdə
Roma qotların işğalına məruz qalıb, xırda istisnalarla öz minillik məğlubedilməzlik
haləsini itirməli oldu.
Afrikada əsən səmum yeli qızmar qarsması ilə canlıları boğaza yığır. Lakin
insanların çoxunun həyatında nə vaxtsa səmum yeli əsib, onların dünyasını xaraba
qoymağa çalışır. Fransanın Provansında əsən mistral isə adamlarda ağılın çaşması ilə
müşayiət olunur. Belə məhvedici qüvvənin təsiri Ruhiyyə üçün yenilik deyildi, onun
həyatında bədəni və ruhu yandıran küləklər uzun müddət əsmişdi. Hüseynin ölümü
yenidən onu bu təhlükənin altına saldı. Lakin o, təslim olmayacaq, şər qüvvə
qarşısında ağ bayraq qaldırmayacaqdı. O, mübarizə aparacaq, çünki müdriklərin
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dediyi kimi, həyat mübarizədir, özü də təkcə özünün naminə deyil, Hamneti böyüdüb,
boya-başa çatdırmaq naminə yorulmadan çalışacaqdır. Hamnet təkcə onun ciyərparası
deyildir, həm də canından artıq sevdiyi Hüseynin yadigarıdır, onu qoruyub, atasının
arzu etdiyi geniş limana çatdırmaq, xoşbəxt həyatda lövbər salmasına nail olmaq
Ruhiyyənin mühüm vəzifəsi, müqəddəs borcu idi. O, səma sakini saydığı bir adamın
xatirəsi qarşısında bu borcu yerinə yetirməli idi.
Ruhiyyəni şayiələr izləyir. Nərgiz əhvəlatı
Televiziya kanalları ilə işlədiyi ilk ay uğurlu oldu, kinoproqram redaksiyaları
onun tərcümələrini razılıqla qarşıladı və dublyaj üçün rejissora verdilər. Beləliklə, iki
kanalda az sonra göstəriləcək İran filmlərinin bədii tərcüməsi ona məxsus olacaqdı.
Ümumiyyətlə, yaradıcı heyətlər onu mehribanlıqla qarşılayırdılar, iş prosesində bir
çətinlik olsa, ona müraciət edəcəklərini bildirməklə, bunun üçün onun razılığını almaq
istəyirdilər. Nəşriyyatlar isə hələ fikirləşirdi, birinin hüquqşünas sahibi zəng edib
bildirdi ki, Yazıçılar Birliyinin sifarişi ilə bir neçə kitab nəşr etdiklərinə görə, digər
nəşrlərə girişə bilmirlər, ancaq onunla olan razılaşma qüvvədə qalır, gecikməni
kompensasiya etmək üçün, bəlkə də, ona eyni vaxtda iki romanın tərcüməsini sifariş
edəcəklər və qonorar barədə, yəqin ki, sizi də razı sala biləcək kontrakt bağlayacağıq.
Bunların hamısı Ruhiyyəni qane edirdi. Özünə söz vermişdi ki, Hamnet ali
məktəbə daxil olana qədər atasının vəsiyyət etdiyi pula toxunulmayacaqdır, qoy bank
depozitinin üstünə faiz gəlsin, məbləğ bir az da böyüsün. Ancaq yaxşı bilirdi ki, bir
dövlət bankında milyard dollarlarla olan məbləğdə vəsaitin oğurlanması aşkara
çıxdıqdan sonra, əmanətçiyə olduqca xırda məbləğdə faiz ödənilirdi. Bankın direktoru
həbs edilsə də, oğurlanmış pulların kiçik bir hissəsini də geri qaytarmaq mümkün
olmamışdı.
Onun həyəcanına səbəb olan başqa məsələ idi. Restoranda qabyuyan işləyəndə
baş aşpazın – şefin onunla yaxınlaşmaq istəməsi səhnəsi bir televiziya
kompaniyasında da təkrar olunmağa başladı. Bədii rəhbər onu görən kimi dil boğaza
qoymurdu, onun gözəlliyinə hamının valeh olduğunu deyir, yaradıcılıq qabiliyyətini
də göylərə qaldırırdı. O, buna görə televiziya işçilərindən incimirdi, onları bəzi
müğənni və rəqqasə qızlar pozmuşdu, ekranda tez-tez görünmək xatirinə onların
əndazədən çıxan təkliflərini də çox hallarda razılıqla qarşılayır, ən azı
mazaqlaşmaqda, flirtdə güzəştə getməsələr heç nəyə nail ola bilməyəcəklərini nəzərə
almalı olurdular. Bir fəaliyyətinə son qoyulmuş televiziya kanalının rəhbəri
kollektivdə “sərhədsiz məhəbbət” qaydalarının bərqərar olmasına can atırmış, görünür
Mirzə Cəlilin Şeyx Nəsrullahı özünə yeni, modern yuva tapıbmış. Yaşlı rus aktrisaları
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açıq etiraf edirdilər ki, Moskva Satirik Teatrının mərhum baş rejissoru N.V. Pluçek
gənc aktrisaları işə qəbul edəndə. onları “çarpayı müsabiqəsindən” keçirirmiş.
Bizimkilər də bu iyrənc metoda müraciət etsəydilər, biabırçılıq olardı.
Adamlar vaxtilə digər bir kanal rəhbərinin də bir ərli cavan qadın barədə xüsusi
məqsədi olduğundan, ona müxtəlif səpgidə olan verilişlər bolluğu yaratmağından hali
idilər. Həqiqətən də, təbii gözəlliyə malik olan bu qız müxtəlif mövzulara həsr
olunmuş verilişlərdə özünü mütəxəssis, bacarıqlı ekspert kimi aparmağa çalışırdı, azçox səriştəsi olan tamaşaçı isə aparıcının uğursuzluğunu addımbaşı hiss edirdi, çünki
onun mövzudan baş çıxarda bilməməsi tez-tez gözə çarpırdı. Televiziya rəhbərinin
özü də primitiv çıxışları ilə fərqlənirdi, vəzifədən getdikdən sonra özü ilə yanaşı
gözəl aparıcı qadının ekranı “bəzəməsinə” də birdəfəlik son qoyuldu.
Kinoproqram şöbəsində işləyən bir qız Ruhiyyə ilə rəfiqəlik etməyə başlamışdı,
tez-tez ona zəng edir və kollektivdəki əhvalatlardan söhbət açırdı. O, gizlində
Ruhiyyəyə dedi ki, direktorumuzun səndən xoşu gəldiyini, yaxınlaşmaq üçün məqam
axtardığını hamı başa düşmüşdür. Bir dəfə müzakirəyə dəxli olmasa da, bildirdi ki,
ölkəmizin İranla əlaqələrinin möhkəmlənməsi xatirinə biz Cənub qonşumuzun kino
incilərindən əvvəlki illərdə olduğu kimi uzaq qaçmamalıyıq, əksinə, dini
yaxınlığımızı və on milyonlarla həmvətənimizin həmin ölkənin vətəndaşları olduğunu
nəzərə alaraq, İranda istehsal olunan bədii filmlərin nümayişinə daha çox vaxt
ayırmalıyıq. Qoy tamaşaçılarımız da türk filmlərinə maraq göstərdikləri kimi, fars
filmlərinə də yaxından tanış olmaq hesabına onlara rəğbət göstərməyə uyğunlaşsınlar.
Biz İran televiziya kanallarından da bizim filmlərin praym-taymda göstərilməsini
tələb edə, güman edirəm ki, razılığa da gələ bilərik.
Telekanalın əməkdaşı Ruhiyyəyə danışırdı ki, kanalın yaradıcı kollektivi, daha
çox üzvləri müxtəlif dinə sitayiş edən ailələri yada salırlar. Ümumi işi gördükləri
halda zövqləri, ideya platformaları da müxtəlifdir. Hamı bir-birinə öz paxılı kimi
baxır, kollektivdə mehribançılıqdan əsər-əlamət yoxdur. Kim direktorun hörmətini
qazanırsa, bundan sui-istifadə etməyə can atır, öz arvadını da verilişlərə cəlb edir,
uşaqlarını da ekranda göstərməklə, onlar üçün də pul verilməsini tələb edir. Studiyanı
ailə məclisinə çevirir, köçəri tatar-monqolların arabalarına döndərmək istəyirlər. Axı
köçəri xalqların nümayəndələri arabada dünyaya gəlir, orada böyüyür, arabadan da o
dünyaya yollanırdılar.
Bəzi aparıcı qızlar onlara himayə edənlərin hesabına az qala özlərini Mulen
Rujun kankan rəqqasələri hesab edirlər. Bəzən isə reklam xatirinə onlar fiziki qüsuru
olan müasir Anri Tuluz-Lotreklə də yaxınlıq etməyə də razılıq verirlər. Bu görkəmli
fransız rəssamı öz qrafik üslubda çəkilmiş reklamları ilə həmin gecə klubunun
şöhrətinin böyüməsinə nail olmuşdu, rəqqasələr isə onun istəklərinə biganə qala
bilməzdilər. Bir aparıcı qız isə veriliş boyu Motsart kimi yersiz gülməyini kəsmir,
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nəyə güldüyünü heç özü də bilmir. Kiçik kollektivlər sözsüz, mübahisəsiz ötüşmür,
televiziya kanallarında isə bu bir xroniki xəstəliyə çevrilmişdir.
Artıq həmin kollektivdə söz gəzir ki, guya yenicə əməkdaşlığa başlamış
Ruhiyyə ilə direktorun yaxınlığı heç bir şübhə doğurmur, bu cavan gəlini vaxtaşırı
onun kabinetindən çıxan görmüşlər. Ruhiyyə bunu olduqca qəzəblə qarşıladı, çünki
hər şeydən əvvəl ərinin xatirəsinə bu, onun hörmətsizliyi olardı, həm də matəm ötüb
keçməmiş onun cavan arvadı sədaqətsizlik nümunəsinə çevrilərdi. Ona görə də
rəfiqəsi olan qıza dedi ki, bu, sadəcə dedi-qodudan başqa bir şey deyildir, bircə dəfə,
özü də digər rəhbər işçilərin iştirakı ilə direktorun yanında olmuş, gələcək
əməkdaşlıqlarını müzakirə etmişdilər.
Lakin o, başa düşürdü ki, yanmayan yerdən tüstü çıxmır, bəlkə də, direktorun
xoşuna gəlir, axı milli xüsusiyyət kimi bəzi kişilər ilk dəfə gördükləri gözəl qadına
özlərinin potensial oynaşları, gələcək məşuqələri kimi baxır, bununla onların
haqqında pis rəyin formalaşmasına şərait yaradırlar. Əlbəttə, Ruhiyyə kişilərin
diqqətini cəlb edirdi, hətta sağlığında Hüseynlə toy və ya ad günü məclislərində
olanda, bəzi kişilər əri ilə məclisdə iştirak edən bu gəlinə erkək hərisliyi ilə baxır,
onunla söhbətə girişmək üçün fürsət axtarırdılar. Onun dəbə uyğun olaraq geyinməsi
də gözlərin ona cəlb olunması imkanlarını artırmışdı. Başqa qadınlarla müqayisədə o,
məğrur qu quşunu andırırdı, boyu o qədər hündür olmasa da, bədənindəki simmetriya
onu olduğundan daha cazibədar edirdi. Özünün ətrafa müəyyən işıq saldığını, onun
gözəlliyinə kişilərin, hətta cavan oğlanların biganə qalmadıqlarını o, hiss edirdi,
baxışları ilə onu udmağa çalışanları başa düşürdü. Çünki son illərdə onun gözəlliyi
bəxtəvər, rahat yaşayış hesabına, məhəbbətlə dövrələndiyindən daha da artmış,
canlanmışdı. Bəziləri mübaliğəyə dalaraq onu Füsunkar Yelena adlandırırdılar.
Yelena gözəl idi, Parisin məhəbbəti isə onun bədəninin və sifətinin cazibədarlığını
xeyli artırmışdı. Ruhiyyə, əvvəlki Bollivud xəyalları kimi indi də belə bənzətmələrə
əhəmiyyət verməməyi qərara almışdı. Ona deyirdilər ki, Nərgizinki kimi sənin də bir
vurğunun olsaydı, şəhərin məşhur kafe və ya restoranlardan birini şərəf əlaməti kimi
sənin adınla adlandırardı. O, Füsunkar Yelena barədə Homerdən çox şeyi öyrənsə də,
Nərgiz haqqında heç nə bilmirdi.
Ona görə də qeybətcilliyi ilə ad çıxarmış, şəhərdəki yaşından əvvəl baş vermiş
əhvalatları da əzbər bilən, onları yəhudi anektodları kimi yüksək maraq səviyyəsinə
qaldıran və rəfiqəsinə çevrilmiş bir qadından Nərgizin kim olduğunu soruşduqda,
həmin adam təəccüblənərək dedi:
– Ağəz, necə, sən Nərgizi tanımırsan, vaxtilə, keçən əsrin 60-cı illərində
gözəlliyi əfsanəyə çevrilmiş bu qızı çoxları tanıyırdı, hamı onu görməyə can atırdı.
Həqiqətən də o, qənirsiz gözəl idi və şəhərin o vaxtkı meri də SSRİ-dəki məşhurluğu
ilə yanası, gözəlliyə biganə qala bilmədiyindən ona vurulmuşdu, bəlkə də, qıza olan
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məhəbbəti ancaq platonik xarakter daşıyırmış. Çünki o, bu Dezdemonaya vurulsa da,
Otello xoşbəxtliyini və faciəsini yaşamaq istəməmişdi. Lakin o, Bakının mələyi,
gözəllik etalonu sayılan qıza öz sönməz hisslərinin solmayan xatirəsi kimi, onun
şərəfinə şəhərin indiki Fəvvarələr meydanında, Fransanın Kot de Azurundan –
Lacivərd sahilindən götürdüyü bir yay kafesini tikdirmişdi. Və bu kafedə müştərilər
bakılıların o vaxta qədər tanımadığı süd kokteylinə qonaq edilirdi. Kafe səhərdən gecə
keçənə qədər adamlarla dolu olurdu və neon lampaları ilə «Nərgiz» sözü lap uzaqdan
diqqəti cəlb edirdi.
Deyilənlərə görə, Nərgiz özü də kafeyə gəlib, pərəstişkarı olan merə qiyabi də
olsa təşəkkürünü bildirmiş, həm də gileylənmişdi ki, deyəsən, o, məni yazda çiçək
açan nərgiz gülü ilə dəyişik salmışdır. Mən fəsilə görə çiçək açmıram, mənim
gözəlliyim bütün il boyu əks cinsdən olanları təkcə valeh deyil, bəlkə də, əsir edir.
Mənim pərəstişkarlarımın dövrəsində bircə mer çatışmırdı, o da öz hisslərini, adımı
daşıyan və yenilik nümunəsi olan kafeni yaratmaqla göstərdi. Belə münasibətinə görə
televiziya ekranında gördüyüm o balacaboy kişini, təkcə özümə görə deyil, Bakını
gözəlləşdirdiyinə, Dənizkənarı bulvarı yenidən qurub, əsl istirahət mərkəzinə
çevirdiyinə, «Azərbaycan» kinoteatrının yanını, orada nəqliyyatın hərəkatına son
qoymaqla, gəzinti zonasına çevirdiyinə, evlərdən birinci mərtəbələrinin pəncərələrini
dustaqxanaya bənzədən və dəmir qəfəsi andıran çarpaz eybəcər şəbəkələrdən azad
etdiyinə görə qucaqlayıb, bərk-bərk öpərdim və ona bildirərdim ki, bakılıların
minnətdarlığının cavabı kimi onun kənizi olmağa da razılıq verərdim. Güman edirəm
ki, Kommunist Partiyası qadına münasibətdə könülün hökmünə, üsyan qaldırmasına
icazə vermir və mənimlə yaxınlıq onun tutduğu vəzifə kürsüsünü laxlada bilərdi və
bakılılar nəciblik nümunəsi olan həmin adama, mənim özümdən asılı olmadan pislik
etdiyimi heç vaxt mənə bağışlamazdılar. Dövr, zaman öz davranış qaydalarını diktə
edir, yəqin, mer də onun üçün cızılmış dairədən kənara çıxmağa cəsarət etməzdi. O,
həmin dövrdə rəhbərlikdə ən populyar adam idi. Lakin bəlkə də, mən səhv edirəm,
əslində, o, mənim şərəfimə belə məşhur bir kafe tikdirməklə, mövcud qadağalara kölə
qaydasında boyun əymək, xidmət göstərmək kimi eybəcərliyi kənara ataraq, sistemin
imkan verdiyindən də xeyli hündürə tullanmış və özünün şərqlidən çox, avropalıya
bənzər olduğunu göstərmişdi. Rafael sevdiyi Fornarinanı öz tablolarında
əbədiləşdirdiyi kimi, gözəllik ilahəsi Veneraya təzim etməsindən çəkinməyən mer də,
bunun nümunəci kimi mənim adımı əbədiləşdirmişdir. Vaxt gələcək ki, kafe binası
söküləcək, hər yeni şəhər rəhbəri öz zövqünə uyğun olaraq bu meydanda yeni nəsə
edəcəkdir. Lakin «Nərgiz» kafesi və bu adı daşıyan qızın gözəlliyinin tərənnümü
timsalındakı bu tikinti məhv edilsə də, yaddan çıxmayacaq, daim xatırlanacaqdır. Axı
dünyanın yeddi möcüzəsindən də yalnız biri – Misir piramidaları bizim dövrə gəlib
çıxmışdır. Nərgiz özü də dünyadan köçdükdən sonra da onun gözəlliyi barədəki
söhbətlər əfsanəyə çevriləcək, ona sitayişə bənzər münasibət yoxa çıxmayacaqdır.
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Ruhiyyə nisbətən cavan olsa da, yaşadığı şəhərin ildən ilə gözəlləşdiyinin,
abadlaşdığının şahidi olmuşdu. Balacaboy merin ənənəsi yeni keyfiyyətdə və daha
geniş ölçüdə davam etdirilmişdi.Bakı təkcə əvvəllər fəxrlə qeyd edildiyi kimi, Şərqlə
Qərbin sintezi olmayıb, həm də Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, İçərişəhər kimi orta
əsrlərin yadigarları ilə, müasir “Alov” qüllələrinin, digər göydələnlərin timsalında
olanlarla vəhdətini öz simvoluna çevirmişdir, onun səliqə-sahmanı, arxitektura inciləri
Avropanın ən gözəl şəhərləri ilə müqayisə oluna və müsabiqədə çoxlarına qalib gələ
bilərdi. Bir neçə il ərzində var-dövlətin nümayişi kimi, paytaxtın parklarını və
bağlarını tyulpan ləkləri bəzəyirdi. Sonralar qənaət etmək tələbi altında onlar nisbətən
ucuz çiçəklərlə və süni çəmənliklərlə əvəz olundu. Lakin sonrakı merlərin heç biri
yüksək zövq nümunəsi olan həmin balacaboy kişinin səviyyəsinə yüksələ bilmədi,
çünki o, sovet gerçəkliyində də özünü müstəqil aparmağı bacarmış, şəhərin
görünüşünü xeyli dərəcədə dəyişdirməyə müyəssər olmuşdu.
İndi isə şəhərin abadlığı, gözəlləşdirilməsi bilavasitə ölkə rəhbərliyinin nəzarəti
altında aparılır, onun fəaliyyətinin vacib sayılan diqqət mərkəzlərindən biri hesab
olunur, şəhərin rəhbərliyi isə yalnız müti icraçı rolunu ifa edir, yuxarıların
göstərişlərinə kiçik bir düzəliş də əlavə etməyə cəsarət nümayiş etdirə bilmir. Əlbəttə,
Bakı XXI əsrin əsl paytaxt şəhəridir və bu yeni adı uğurla doğruldur. Xarici turistlər
şəhərimizdə Avropa şəhərlərinin ən məşhur tikintilərinin bənzərlərini görürlər. Lakin
Bakı heç bir şəhəri təqlid etmir, öz aurasına, energetikasına, gözəlliyinə malikdir.
Notrdam de Pari-ni – Paris-Notrdam kilsəsini öz ölməz əsəri ilə
müqəddəsləşdirənViktor Hüqo istedadı lazımdır ki, Bakının müasir libasını tərənnüm
etməklə, onun hazırkı qiymətini gələcək nəsillərə də çatdırsın.
Ruhiyyə özünün Nərgizə oxşadılmasından heç də xoşlanmırdı, çünki rəfiqəsi,
hər şeydən məlumatı olan qadın Nərgizin sonrakı taleyini də ona danışmışdı. O,
dustaqxanaya düşmüş, sonra bir rus kişisi ilə ailə qurmuşdu. Gəncliyinin gur çiçək
açan baharı az sonra həyatin təklif etdiyi şaxtalı qışla əvəz olunmuşdu. Ona görə də
Ruhiyyəyə əvvəllər çəkdiyi bədbəxtliklər yükü kifayət idi, adi əlavə bir lələk dəvənin
belini qıra bildiyi kimi, yeni, hətta əvvəlkilərlə müqayisədə nisbətən yüngül olan bir
keçmiş əfsanəvi gözələ bənzərlik misalı qaydasındsa davranması da onun axırına çıxa
bilərdi. Ona görə də mümkün olduqca o, özünü qorumağa çalışırdı, kişilərin yağlı
dilinə aldanmağı özünə qadağan etmişdi. Axı bir vaxtlar ona «qızıl dağlar» vəd edən
oğlan onun qızlıq ləyaqətini məhv etməklə, pis yola düşməsinə səbəb olmuşdu. O,
bəkarətini qorusa, bəlkə də, ləyaqətli bir adama, qoy o, lap onun özü kimi kasıb olsun,
dəxli yoxdur, ərə gedə bilərdi. Ona görə də onu yeməyə çalışan gözlərdən özünü
qorumalı idi.
Gözəlliyin “tədavül xərcləri”
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Ruhiyyə nə qədər ayıq, sərvaxt olsa da, yenə gözləmədiyi bir hadisənin onun
üstünü alacağından qorxurdu və bu da baş verdi. Televiziya kanallarından birinin
bədii rəhbəri, əslində, kompaniyada alter-eqo sayılan bir cavan adam ona öz ürəyini
açmağa cəsarət etdi, bu vaxt Hüseynin ölümündən bir ildən az keçmişdi. O,
kabinetinə bəzi məsələləri müzakirə etmək üçün dəvət etdiyi Ruhiyyəni gülər üzlə
qarşıladı, ayağa qalxıb, ona baş əydi və oturmaq üçün kreslo təklif etdi. Bir qədər
tərcümə olunmuş yeni bədii filmdən söhbət getdi. Müsahibi bildirdi ki, onların son
vaxtlar proqramda etdiyi dəyişikliklər ABŞ səfirliyində qısqanclıqla qarşılanmış,
İranla bu yaxınlığın səbəbləri ilə maraqlanmağa başlamışlar. Hətta amerikan
diplomatı Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərləri ilə görüşdə, telekanalların İrana xoş
münasibətində öz dövlətinin siyasətinin nümayişkaranə qaydada təftiş etmək, əks
mövqedən çıxış etmək istəyi kimi qiymətləndirmişdi. Ancaq biz amerikan səfirliyinin
bədii siyasətimizə müdaxiləsini, əslində, söz azadlığına yolverilməz basqın hesab
etdiyimizdən, onda hansısa korrektə etmək cəhdindən uzağıq. Gülə-gülə onu da əlavə
etdi ki, biz əlimizdəki fənərlə axtarıb, tapdığımız istedadlı tərcüməçini itirmək
istəməzdik, biz onunla yaradıcılıq əməkdaşlığını ixtisar etmək deyil, genişləndirmək
fikrindəyik.
Ruhiyyə xoş sözlər üçün minnətdarlığını bildirib, qeyd etdi ki, işsiz bir adamı
əmək fəaliyyətinə, faydalı zəhmətə cəlb etdiyinizə görə sizə daha böyük təşəkkür
düşür və yeri gəlmişkən, mənim mövqeyimi kompaniya direktoruna çatdırmağı xahiş
edərdim.
Bədii rəhbər, onun adı Ələkbər idi, Ruhiyyənin sözlərindən çox razı qaldığını
gizlətmək istəyərək, fürsəti əldən verməmək üçün əlavə etdi ki, bu əməkdaşlıqda
mənim öz şəxsi niyyətim də vardır və əgər siz inciməsəniz nəcib xarakterli bu
istəyimi sizə açmaq istərdim. O, bir qədər tutulan kimi oldu, sonra özünü ələ alıb
dedi:
– Ruhiyyə xanım, ilk görüşdən siz mənim könül dünyamı zəbt etmisiniz, sizin
söhbətləriniz, incə davranışınız məni heyran etməklə, şüuruma elə həkk olunmuşdur
ki, onu oradan silməyi öz imkanım və bacarığım dairəsinə salmağı qeyri-mümkün
hesab edirəm. Mən sizə öz dostluğumu təklif edirəm, çox istəyirəm və öz tərəfimdən
çalışacağam ki, bu dostluq daha yüksək hisslər səviyyəsinə qalxsın. Əgər bu mümkün
olsa, biz qarşılıqlı münasibətlərimizi rəsmiləşdirə bilərik. Mən bu sözləri ürəyimin
hökmü ilə deyir, ifadə edirəm. Mən əminəm ki, bu, ürəyimin ömrüm boyu mənim
üçün ektdiklərindən daha böyüyü və əhəmiyyətlisi olacaqdır və mənim həyatımı
dəyişməyə imkan verəcəkdir. Əvvəlcədən bildirmək istəyirəm ki, mən dulam,
arvadımla cəmi iki il bir yerdə yaşamış, altı il bundan əvvəl ayrılmışıq. Tam sərbəst
və müstəqil adamam, heç kəs şəxsi həyatım barədə mənim qərarıma müdaxilə edə
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bilməz, çünki öz taleyimi özüm həll etməliyəm. Bəlkə də, mən çox danışdım, çox
vacib və mənim üçün böyük əhəmiyyət daşıyan bir məsələni ilk dəfə dilimə
gətirdiyimə görə, elə də bir ehtiyac olmayan söz bolluğuna yol verdim. Yəqin ki, əgər
bunu qüsur hesab edirsinizsə, ona göz yummaqla, bu, mənə mərhəmətlə
yanaşdığınızın ilkin mərhələsinə qədəm qoymağınızı göstərməklə yanaşı, mənim
ümidlərimə həm də bir nikbinlik bəxş edəcəksiniz.
Ruhiyyəni fikir götürmüşdü, o, eşitdiklərinə inanmaq istəmirdi. Axı nəyə görə
Ələkbər müəllim hələ onu yaxşı tanımadan, xasiyyətinə lazımınca bələd olmadan belə
tələsikliyə yol verdi? Məgər o, başa düşmür ki, mənim münasibətim və cavabım
mənfi xarakter daşıyacaqdır. Mən ərimi bir qədər əvvəl itirmişəm, heç cür yeni sevgi
sevdasına düşə bilmərəm, mən itkinin dərdini çəkməklə yanaşı, oğlumun gələcəyi
barədə düşünürəm, çünki bundan sonra onun atası da mən olacağam. Yeni ailə
qurmaq məni qətiyyən maraqlandırmır, çünki mənim qadın ürəyim başıma gəlmiş
belə fəlakətdən sonra, başqa birisi üçün açıla bilməz, çünki Hüseyn onu elə fəth etmiş,
elə zəbt etmişdir ki, onun bu kiçik məkanı tərk etməsi üçün uzun müddət lazım
gələcəkdir. Heç ürəyim boş qalandan sonra da, kiminsə o məkana sahib olacağına da
ümidim yoxdur, bunu mümkün hesab etmirəm.
Ona görə də Ələkbər müəllimə sərt və qəti cavab vermək istədi ki, oxşar
təkliflərə birdəfəlik son qoysun:
– Ələkbər müəllim, mənə bəslədiyiniz təmiz hisslərin və uzağa gedən
planlarınızın da ləyaqət çərçivəsində olduğuna heç bir şübhəm yoxdur. Lakin onu da
nəzərə almalısınız ki, mən ərimin matəmindən hələ ayılmamışam, uzaqlaşa
bilməmişəm. Sizə etiraf etməliyəm ki, biz bir-birimizi sönməz məhəbbətlə sevirdik,
ona görə də güman edirəm ki, mənim üçün heç kəs onu əvəz edə bilməyəcəkdir. O,
insanlığın zirvəsini fəth etmişdi, mənə öz geniş dünyasının xoşbəxtlik duyğularını
bəxş edən bütün cəhətlərini, paralellərini göstərmişdi. Onun dünyasının qütblərində də
qanı donduran soyuq yox, qəlbi qızdıran bir hərarət hiss edirdim. Kolumb Hindistanı
kəşf etmək istəyirdi, Şimali Amerikanı açdı, lakin həm də orada can atdığı qızılı,
xəzinələri tapa bilmədi. Mənim isə bəxtim onda gətirdi ki, mən Hüseynin şəxsində
hansısa bir qitəni deyil, mənzərəsinin rəngarəngliyi ilə adamı heyran edən bütöv bir
planeti tapdım və bu planetdə mən daim əbədi baharda, cənnət məkanında yaşadım.
Onun vəfatı ilə ömrümün bahar fəsli yoxa çıxdı və güman edirəm ki, bundan sonra
heç kəs mənə bir daha o baharı bəxş edə bilməyəcəkdir. Məndən inciməyin, sizin
hərtərəfli xoş niyyətlərinizə heç cür şübhə etmirəm, siz öz hisslərinizə cavab şəklində
sevilməyə layiq insansınız. Mən inanıram ki, sizin hisslərinizi olduğu kimi başa
düşən, lazım olduğu kimi qiymətləndirən bir xanıma rast gələcəksiniz. Siz yaradıcı
insansınız, daim xəyallar aləminə səyahət edir, orada başqa, daha cazibədar mühitlə
tanış olursunuz. Mən arzu edirəm ki, sizin xəyalları reallaşdıra bilən elə bir insana rast
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gələsiniz ki, o, sizi düşündüyünüzdən yüksək səviyyədə xoşbəxt edə bilsin. Siz buna
layiqsiniz və ümidiniz də, insani keyfiyyətlərinizi nəzərə alaraq puç olmamalıdır.
Ələkbər ah çəkib ona cavab verdi:
– Əriniz barədə dediyiniz xoş sözləriniz öz səmimi təsir gücünə görə məni
mütəəssir etdi. Mən ona bəslədiyiniz hisslərin təmizliyi kimi, xatirəsinə hörmətinizin
böyüklüyünə və saflığına da tam hörmətlə yanaşıram. Mən çox istəyirdim ki, sizin
ürəyinizə yatım, sizdən bir ümid şüası gözləyim. Lakin siz öz sözlərinizlə mənim
həyatıma işıq sala biləcək şamı üfürüb söndürdünüz və məni kədər, qüssə aləminə
məhkum etdiniz. Dekabristlər Zabaykalyeyə sürgün olunanda, sopkalar yanında
yaşamağı müqayisəyə gəlməyən bədbəxtlik hesab edirdilər, məni göndərdiyiniz
katorqa isə onlardan da betər oldu. Mən çox istərdim ki, heç sizinlə tanış olmayaydım,
özümə rəvayətlərdəki xoşbəxtlik sarayı tikməyəydim. Siz ağlımda ucaltdığın Babil
qülləsini uçurdub, yerlə yeksan etdiniz. Mən bu yaradan sağala biləcəyimi heç ağlıma
da gətirmirəm, çünki böyük və olduqca gözəl ümidlərlə yaşayırdım. Siz taleyinizdən
şikayətləndiniz, onda mən öz taleyimə yalnız yas saxlamaqla sakitləşə bilərəm.
Ruhiyyə dedi:
– Ələkbər müəllim, sizin hisslərinizin büllur saflığına inanıram və buna görə
sizə minnətdaram. Bəlkə də məni layiq olduğumdan da artıq qiymətləndirirsiniz.
Könül gözü qətiyyən bağlanmır, hətta səhvə yol verəndə də, özünün daltonizmini
etiraf etmir. Nəcib yaradıcı insan kimi sizə məndə nəsə xoş gəldiyinə görə, siz heç bir
axtarış aparmadan, lazımınca mənə bələd olmadan bu terra inkoqnitoya
vurulmusunuz. Mənim isə, bunu qiymətləndirməklə, qəlbimi sağlam, ağlımı saf
duyğularla doldurmağınızı qeyd etməklə yanaşı, cavabım inkardan başqa bir şey
olmayacayqdır. Hissləriniz sizi güclü idarə edir, mən də həmin mərhələni yaşamış,
ömrümdən keçirmişəm. İndi isə həmin günlərin, ayların, illərin şirin xatirəsi ilə
yaşayıram. Uşaq ilk dəfə geydiyi bəzəkli paltarını yaşa dolanda da nostalji hissi ilə
xatırladığı kimi, Hüseynin hədiyyəsi olan və ömrümü bəzəyən gəlinlik libasını –
mənim üçün ən sevimli həmin anı kiminsə bundan sonra mənə qaytaracağını
düşünmürəm, heç ağlıma da gətirmirəm. Cavan olsam da, ərimi dəfn edəndən sonra
elə bil ki, mən ömrümün xəzan dövrünə, qocalıq fazasına qədəm qoymuşam.
Ömrümdə sərt tufanlar çox olmuşdur, yeniyetməlik və gənclik illərində məni çox
müşayiət etmiş, palıd ağacı kimi saydığım gövdəmi əyilməyə, az qala sınmağa
məcbur etmişdi. Hüseynin ölümü ilə yaşıl yarpaqları olan həmin ağacı birdən-birə
qurumağa başladı, bunu sezən, anlayan qonşu ağacların da möhkəmlik nümunəsi olan
bu həmcinslərinə yazığı gəldi. Mən güman edirdim ki, sizinlə əməkdaşlıq, qoy heç də
bu böyük səslənməsin, yaradıcı işlə məşğul olmaq mənə dərdlərimi unutmağa kömək
edəcəkdir, lakin təəssüf ki, bu baş vermədi, ürəyimdəki boşluq nəinki mövcudluğunu
itirmədi, əksinə, bir az da dərinləşib, ağrısını daha da artırdı. Oğlum olmasaydı, bəlkə
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də, dəli olardım, axı Hüseynlə birgə keçən ömrümdə, daha doğrusu, uzun olmayan bir
zolaqda mən yer üzündə yaşamırdım, elə güman edirdim ki, göylərdə uçuram, ərimin
təkcə ağuşu deyil, mənim üçün yaratdığı atmosfer məni səmada keçən həyatımdan
ləzzət almağa sövq edirdi. Bəlkə də, o, özü də məni bütün varlığı ilə əsir etdiyini
bilmirdi, bunu ona kimsə açsa, həmin adamı ən azı mübaliğədə günahlandırar, onu
insan təbiətinə yaxşı bələd olmamaqda qınayardı.
Bəlkə də, o, bir qədər sevgisinin şiddətini belə yüksək dövrələnmədə
saxlamasaydı, aşağı salsaydı, indi mən onun itkisini daha az əzablarla keçirərdim. O,
bunu etməyi də bacarmazdı, öz təbiətini dəyişdirə bilməzdi. Onun mənə münasibəti
sadəcə arvadına olan vurğunluq deyildi, o, davranışı ilə, bütün varlığı ilə mənə
hallüsinasiyagen təsiri bağışlayırdı. Məni gerçək aləmdən ayırıb, xeyirxahlıq bəxş
edən feyalar kimi arzuların qanadlarında yaşamağa öyrətmişdi. Mənim aləmimdə onu
ər etalonu, məhəbbət qılıncının zərbəsi ilə arvadını yaralamayıb, öldürməyib, sehrli
bir toxunuşla onun sağalmasına, keçmişin əsarətindən xilas edilməsnə nail olan
möcüzəli bir loğman hesab edirdim. Əgər bədii metaforadan istifadə etsəm, o, öz sadə
evi timsalında mənim üçün hamıdan yuxarıda dayanan qaya üstündəki bir qala
tikmişdi. Mən həmin qaladan aşağıdakı vadilərdə, dağ yamaclarında yaşayan
başqalarına baxanda, özümü səmadakı ulduz hesab edirdim və onlara ixtiyarımda olan
işıq payı göndərmək istəyirdim.
Hüseyn mənim ölmüş könül gözümü bərpa etdi, əslində, həyata baxan gözümü
də bütünlüklə dəyişdi, bunlar, bəlkə də, gecikmiş, elə bir qiyməti olmayan söz təsiri
bağışlaya bilər, sizdə elə təsəvvür yarada bilər ki, mən artıq ölü bir sevinci yada
salıram, ona rekviyem həsr edirəm.
Ələkbər müəllim Ruhiyyənin sözlərini səmimiliyinə, ərinə olan sədaqətinə bir
daha yəqinlik tapdı. Bu qadın, görünür, ərinin şəxsində elə bir dünyaya, xəzinəyə
sahib olubmuş ki, onların yenidən həyata qayıtmağına heç cür inanmırmış. O, özünü
qınamağa başladı ki, görünür, bağışlanmaz tələsikliyə yol vermişdir, gərək hələ də
matəm içərisində olan bu gənc qadına ürəyini açmayaydı. Lakin özünə təskinlik
vermək üçün də nəsə bir şey axtarıb tapa bildi, qoy Ruhiyyə xanım bilsin ki, o, uzun
müddət tənha qalmayacaqdır, ona öz ürəyini təklif edən adamlar olacaqdır və
seçiminə müvafiq olaraq onlardan biri ilə yenidən ailə quracaqdır.
Ələkbər müəllim bəzi hədləri keçdiyinə görə Ruhiyyədən üzr istədi və bildirdi
ki, sizin etirazınıza baxmayaraq, mən hələlik öz ürəyimdə yaranan işığı söndürməyə,
dəfn etməyə müvəffəq olacağıma inanmıram. Bu o demək deyildir ki, sizi daim təqib
edəcək, ağcaqanad vızıltısı ilə kefinizi pozmağa çalışacağam. Əsla yox, mənim sizə
olan hisslərim məni belə qəbahətli hərəkətlərdən çəkindirəcək, əvvəlki tək dərin
hörmətdən xəbər verən münasibətimi qoruyub saxlanacaqdır. İnciməsəniz, bir
düşüncəmi də sizdən gizlətmək istəmirəm. Mən sizin kimi seçdiyinizə olan marağımı
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söndürməyəcək, bu bəxtəvərə paxıllıqla yanaşmaqla yanaşı, sizin seçiminizin də nə
qədər uğurlu olub-olmadığını özlüyümdə qiymətləndirəcəyəm. Mən çox arzu edərdim
ki, həmin adam mənim ümid bəslədiyim səviyyəyə uyğun olsun, siz səhv etməyəsiniz.
Əgər səhvə yol versəniz, könlünüzü sizə layiq olmayan birinə etibar etsəniz, güman
edirəm ki, yol verdiyiniz xətadan ayılma, uzaqlaşma sizə olduqca baha başa
gələcəkdir. Qoy Allah sizi bədxah birinə rast gəlməkdən qorusun, lazımınca
qiymətləndirə bilməyi bacarmayanın tələsindən hifz etsin. Mən sizə yalnız xoşbəxtlik,
səhv addımdan çəkinməyinizi arzu edərdim. Siz əgər yaxşı birisinə rast gəlsəniz,
şübhə etmirəm ki, onu da mərhum əriniz kimi sevəcəksiniz, ürəyinizi fəth edən həmin
məxluqun qarşınıza çıxmasına daim şad olacaqsınız. Lakin çox götür-qoy etmək də
adama fayda vermir, qismətin sizə atdığı xoş paydan imtina etməməlisiniz, əks halda
seçiminiz uğurlu olmaya da bilər. Siz dənizin sakit havasını da uğur nişanəsi hesab
etməməlisiniz, sizin bəxt yelkəniniz küləklə dolmalıdır ki, könlünüz, varlığınız bir
nöqtədə ilişib qalmasın, təhlükə bəxş edən körfəzdə lövbər salmasın, könlünüz
sakitliyi, ram olunmasını ölü nöqtədə deyil, hərəkətdə, tufana sinə gərməkdə, onu
özünə tabe etməkdə tapsın. Siz olduqca zərif, xətrinizə dəyməsin, həm də zəif
məxluqsunuz, büllur vaza kimi güllərin saxlama məkanına yarayırsınız, ora köklü
ağac əkilsə, həmin büllur vaza çilik-çilik olacaq, ondan əsər-əlamət qalmayacaqdır.
Siz yenidən həyatın başlanğıcında, astanasındasınız, siz daim keçmiş
xoşbəxtliyinizlə öyünməməlisiniz, onu yaşamısınız və artıq həmin günlər arxada
qalmışdır. Siz gələcək həyatınız, onu necə qurmaq barədə düşünməlisiniz. Sizə yaxşı
ər lazım olduğu kimi, oğlunuza da yaxşı ata lazımdır. Sizin zəif çiyinləriniz, oğlunuz
böyüdükcə onun artan yükünü götürməkdən, daşımaqdan yorulacaq, taqətdən
düşəcəkdir. Bu yükü daşımaq üçün kişi çiyinlərinə ehtiyac vardır. Siz mərhum
ərinizin etdiyi bir səhvi oğlunuza münasibətdə təkrar etməməlisiniz. Əriniz, yəqin,
sizi çox sevirmiş, siz isə onun hərarətinə daha güclü, dəlicəsinə cavab verməyə
çalışmısınız və taleyin dönüklüyü sizi ağır qaya parçasının altında qalıb əzilən canlıya
çevirmişdir. Oğlunuza da huşu itirməyə səbəb olan bir ana sevgisi ilə yanaşmayın,
yaddan çıxarmayın ki, toyuq da balasını sevir, onu quzğundan qorumağa çalışır. Siz
oğlunuzu hər an sizə güvənmək qaydasında tərbiyə etsəniz, sonra onun
uğursuzluğuna, özünüzün isə bədbəxtliyinizə səbəb olacaqsınız. Sonrakı vaxt səhvi
anlamaq, ondan uzaqlaşmaq cəhdi fayda verməyəcəkdir. Oğlunuzu elə indidən,
uşaqlıqdan mübarizəyə öyrətməlisiniz ki, çətinliklərlə üzləşəndə öz bacarığına,
qüvvəsinə güvənsin. Onu cəsarətli bir insan, öz imkanlarına arxalanan bir kişi kimi
tərbiyə etməlisiniz. Siz onu ana uşağı kimi böyütsəniz, yaşa dolduqda o, köməksiz bir
varlığa çevriləcəkdir. Sizi köməyə çağıracaqdır, siz nə qədər öz potensialınıza bel
bağlasanız da, həyatın bütün sınaqlarını dəf etmək gücündə olmayacaqsınız. Bu vaxt
oğlunuz sizin məhəbbətinizin qoynunda, daim sizə arxalanmaqla həyat sürdüyünə
peşman olacaq, bəlkə də etiraz nümayişi kimi sizin qəyyumluğunuzu tərk etməyə
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çalışacaqdır. Bu isə sizin üçün əsl fəlakətə çevriləcəkdir, oğlunuza bəslədiyiniz
məhəbbətin əvəzində ondan sadə bir laqeydliyi gördükdə, siz çaşbaş qalacıqsınız,
sevimli övladınızın sizə xəyanət etməsi barədə ağır, üzücü bir qənaətə gələcəksiniz.
Siz təbiət etibarilə maksimalistsiniz, mərhum əriniz də sizin ambisiyalarınızı bir
qədər yatırtmaq əvəzinə, onları qidalandırmaqla məşğul olmuşdur. Çünki ömründə ilk
dəfə onun sevgisinə tam dolğunluğu ilə cavab verən, bütünlüklə ona vurulan cavan bir
qızla ailə qurmuş, arvadının yaratdığı məhəbbət aləmində özünü maço kimi
göstərməyə cəhd etdiyindən, sizin hər bir istəyinizə, şıltaqlığınıza nökər hazırlığı ilə
cavab vermişdir. Siz onun bu xidmətindən çox razı idiniz və yaratdığı mühiti
məhəbbətə xas olan gülüstan hesab edirdiniz. Tufan bu gülüstanı məhv etdikdə, sizdə
dünyanızın uçub, məhv olması təsəvvürü yarandı, hətta onunla birlikdə həyatı tərk
etmək kimi səfeh fikirlər xeyli müddət sizin ağlınızı zəbt etməyə başladı. Vaxtilə bəzi
yuxarı kastaya məxsus olan hinduslar öləndə. onların arvadlarını da həmin dəfn
tonqalında yandırırdılar.” Sati” adlanan bu iyrənc qaydanı 1829-cu ildə ingilislər ləğv
etdilər, çünki Hindistan artıq Böyük Britaniyanın müstəmləkə asılılığının astanasında
idi. Bir qədər sonra Mahatma Qandinin dediyi kimi, 300 milyon hindistanlı yüz min
ingilisin əsarəti altına düşdü. Müstəmləkə zülmü ilə yanaşı, imperiya, bir qayda
olaraq, tabeliyində olan xalqlara elm, təhsil, mədəniyyət öyrədir, onları keçmişin
biabırçı ənənələrindən uzaqlaşdırırdı. Satinin ləğv edilməsini də ingilislərin müsbət
işlərinin siyahısına aid etmək olar.
Baş vermiş faciəyə, fəlakətə də açıq gözlə, şüurlu qaydada yanaşmaq lazımdır.
İnsan həyata xoşbəxtlik üçün gəlsə də, bədbəxtliklərlə də üzləşməli olur, bəzilərinə
bundan daha çox pay düşür. Böyük amerikan siyasətçisi Tomas Cefersonun müdrik
bir fikri vardır, ingiliscə belə səslənir: «The God who gave us lüfe, gave us liberty at
the same time» – «Allah bizə həyat verəndə, eyni vaxtda həm də azadlıq verir».
Azadlıq insanın müstəqil olmasını, itaətdə olmamasını, tabeliyə adət etməməsini də
əhatə edir. Siz ərinizin ölümünə çox yanırsınız, özünüzü elə aparırsınız ki, dünyada
əri ölən yalnız sizsiniz, yaxud heç kəsin sizin tək sevimli əri ola bilməzdi. Belə fikirlər
yanlışdır, ətrafa, dünyaya baxmaq lazımdır, onda görəcəksən ki, sənin kimi faciə
yaşayanlar heç də az deyildir. Sən elə güman edirsən ki, tsunami sənin həyat adlanan
dəniz sahilini döyəcləyib, onu viran qoymuşdur. Axı elə qızlar var ki, onlar qarıyır,
bir dəfə də olsun ailə xoşbəxtliyinə çata bilmirlər. Elə gəlinlər vardır ki, saçları
ağarana qədər bala həsrəti ilə yaşayır, övladsız da həyatı tərk etməli olurlar.
Taleyindən bu dərəcədə narazı qalmağa haqqınız yoxdur. Sən sevdiyin adama
ərə getmiş və sevilməklə mükafatlanmısan, xoşbəxt ailə həyatı sənin ömrünə parlaq
işıq salmışdır. Evliliyin birinci ildönümünü oğlunun anadan olması ilə
şərəfləndirmisən. Ərin də, sən də uşağın istedad işartılarına çox sevinmisiniz. Sizin
ailənin, sənin sözlərini əsas götürərək «xoşbəxtlik dünyası» hesab etmək olar. Bu
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dünya əbədi ömür sürə bilməzdi, meydana gəldiyi nə qədər xoş idisə, yoxa çıxmağı,
məhv olmağı o qədər ağırdır və qəflətən baş verən dərdi çəkmək, adətən, çətin olur.
Yataq xəstəsinin ölüm anına çatması uzun müddət çəkdiyindən, vəfatının da yaratdığı
reaksiya elə acı olmur, çünki aylar, bəzən illər fəlakətin gözlənilməsi ilə müşayiət
olunmuşdur. Qəfləti itki isə onu gözləməyənlər üçün ağır imtahana çevrilir və çoxları
bu imtahandan xətərə məruz qalmadan çıxa bilmir.
Ruhiyyə bu söhbətlərdən sonra Ələkbər müəllimin alicənablığına tam əmin
oldu. Bu cavan adam dünyagörmüş yaşlı kişi kimi danışır, öz təklifinə rədd cavabı
almasına baxmayaraq, ona ağıllı, həm də səmimi məsləhətlər verirdi. Ona görə də
həmsöhbətinin yaxın adam kimi ona nəsihət verməsinə heç də pis yanaşmadı, onun
sözlərində reallıqdan irəli gələn notları tutdu. Sonra cavab olaraq dedi:
– Mən dərdimə belə yaxından maraq göstərdiyinizə, gələcəyim barədə qayğıkeş
məsləhətlərinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən qısa bir müddətdə ərli qadın
olduğuma, yalnız məhəbbətlə əhatə olunduğuma görə elə düşünürdüm ki, bu beş il
bütöv bir əsrə bərabərdir. Ana kimi də mən böyük təcrübəyə malik deyiləm, oğluma
körpə uşaq kimi yanaşmağım, həqiqətən də, sonralar xoşagəlməz problemlər yarada
bilər, siz yaxşı ki, mənim diqqətimi bu cəhətlərə yönəltdiniz. Mən onun atasız
qaldığına görə bu yolu tutmuşdum, sizin sözlərinizi götür-qoy etdikdə yanıldığım, düz
yol tutmadığım qənaətinə gəldim. Əlbəttə, mənə onu böyütmək, boya-başa çatdırmaq,
yaxşı təhsil vermək elə də asan olmayacaqdır. Buna görə yenidən özümə ər tapmaq
axtarışına çıxmağım da ağılsızlıq olardı. Siz mənim seçimimi vurğulayırsınız, ancaq
yaxşı bilirsiniz ki, qadının ərə getməsi, özü də yanında uşaq ikinci dəfə ərə getməsi
elə də asan məsələ deyildir. Bu çox vaxt qismətdən, taledən asılı olur. Mən çıxılmaz
vəziyyətdə olanda qarşıma Hüseyn kimi bir alicənab insan çıxdı. Hərbçilər deyirlər ki,
heç vaxt bomba ikinci dəfə eyni yerə düşmür. İkinci dəfə ərə getmək könüllü hərəkət
etməkdən daha çox qadını məcbur edən çox sayda faktorların məcmuunun təsiri ilə
baş verir. Bu faktorlar muncuq deyil ki, onu səliqə ilə sapa düzəsən. Əgər ərim
ölməsəydi, sağ qalsaydı, yəqin ki, belə söhbətlərin mənə elə bir təsiri olmazdı. İndi isə
bu sözlər mənim şüurumdan, bütün hüceyrələrimdən keçir, yolayrıcında qaldığıma
görə mənə hansı yolun əlverişli olduğunu göstərir.
Sonra əlavə etdi:
– Ələkbər müəllim, bu söhbətin mövzusundan, nəticəsindən, narazılığa səbəb
olmasından asılı olmayaraq mən əvvəlki tək sizə hörmətlə yanaşmaqda davam
edəcəyəm. Bizim yaradıcılıq əlaqələrimizə şəxsi həyatımızı qurmaq barədəki fikirlər
mane olmamalıdır. Mən güman edirəm ki, bu söhbət bizim bir-birimizi daha yaxşı
tanımağımıza kömək edəcəkdir.
Ələkbər müəllim Ruhiyyənin açıq-saçıq danışığından, səmimiyyətindən çox
razı qalmışdı və ona görə də söhbəti yekunlaşdırmaq üçün dedi:
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– Sizin fikrinizə tam şərikəm, biz bu söhbətin külünü deyil, bizim qarşılıqlı
əlaqələrimizə hərarət verəcək odunu götürməliyik. Mən bu mövqeyə sadiq qalacağam,
şübhə etmirəm ki, sizin də səmimiyyətiniz bir seanslıq söhbət limitində ilişib
qalmayacaqdır, xarakterinizdəki xoş cəhətlər, məziyyətlər daha da böyüyəcək, parlaq
ifadələrdə öz əksini tapacaq və mənim vəd etdiyim dostluq başqa keyfiyyətə keçməsə
də, ən azı öz mahiyyətini qoruyub saxlayacaqdır. Mən bir daha tanışlığımızdan,
bugünkü söhbət də daxil olmaqla sizinlə görüşlərimdən razı qaldığımı bildirirəm və
çox istərdim ki, siz buna bütünlüklə əmin olasınız.
Mən gözəl və ağıllı qadını subalp çəmənliklərində bitən edelveysə,
rodedondrona bənzədirəm, onları görmək və üzmək hər adama nəsib olmur. Yalnız
alpinistlər onların gözəlliyinə heyran olmaq imkanı qazanırlar, onların da uca zirvəyə
dırmaşmaq və oradan enmək qayğıları daim əsəblərini məşğul etdiyindən, bəzən
gözəllikdən nəinki həzz almaq, hətta onları seyr etməyə də imkanları olmur. Mən
kompliment demək istəmirəm. Çox şadam ki, dağa dırmaşmadan belə edelveysi görə,
onun ətrini duya bildim. Mən çox arzu edərdim ki, bu gözəl çiçək bitdiyi hündürlük
qədər onun gözəlliyinə qiymət verməyi bacaran dağlar yolçusuna qismət olsun. Bu
baş versə, mən özümün namizədlər sırasından çıxarılmağıma görə yalnız şad
olacağam. Spartada xüsusi hərbi dəstəyə üç yüz adam seçilməli idi. Fiziki və mənəvi
xüsusiyyətləri buna tam uyğun gələn biri müsabiqədən keçə bilmədi, ona təskinlik
vermək istəyənlərə dedi:
– Mən xoşbəxtəm ki, vətənimdə məndən daha layiqli üç yüz nəfər vardır.
Xahiş edirəm, seçiminiz uğurlu olsa, məni həmin spartalı kimi qəbul edin və heç də
halıma yanmayın, çünki siz məndən yaxşısına ürcah çıxdığınıza görə könlünüzü də
ona təslim etməyi vacib sayıb, qəti bir qərar vermisiniz. Mən bunu həm də özümə
düzgün qiymət verilməsi əlaməti kimi qəbul edəcəyəm.
Ruhiyyə gülə-gülə dedi:
– Mən üç yüzü deyil, bircə adamı, o da vaxtı gələndə və ya gəlsə seçəcəyəm,
ancaq onun sizdən yaxşı olacağı fikrindən çox uzağam. Siz, yəqin ki, məndən daha
yaxşısı ilə ailə quracaq, onu tam ürəklə sevəcək və həm də ləyaqətinizin qiyməti kimi
seviləcəksiniz. Deyəsən, biz bir-birimizə çox tərifli sözlər dedik, aşıqlar bizə qulaq
assaydı, elə güman edərdilər ki, biz deyişirik. Ən başlıcası, biz bir-birimizi başa
düşdük, anladıq və mən sizə təlqin etmək istədim ki, adi bir dul qadına siz ikona kimi
baxıb, onu ilahiləşdirməyin. Bu tərifdən o, büdrəyib yıxıla bilər, özünə problem
yarada bilər. Öləri adamları ilahiləşdirmək, onları yerdən ayırıb göy qübbəsində
yerləşdirmək, Allahın dərgahına yola düşməmişdən əvvəl, həmin əraziyə daxil
olmağa qızışdırmaq ən azı müqəddəsliyə hörmətsizlik əlaməti sayıla bilər və
sayılmalıdır. Xahiş edirəm, mənə çətin zəhmətlə məşğul olan və bədbəxtliklə üzləşmiş
bir qadın kimi baxın, ondan artığına isə mən heç də iddia etmirəm.
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Ələkbər müəllim Ruhiyyənin zərif əlini iki əli ilə sıxıb onunla vidlaşmadı, yeni
görüş ümidi ilə ayrıldığını söylədi.
Hamnet anasına pis söz deyildiyinə görə ağlamışdı
Hamnet ağıllı olmaqla yanaşı, özündən böyük uşaqlarla dostluq etməyi sevirdi,
çox vaxt anasının aldığı kitablardan özünə maraqlı görünənləri onlara söyləyirdi.
Evdə valideynləri rus dilini çox işlətdiyindən və əsasən rus dilində olan kitabları
oxuduqlarından bu dildə danışırdı, ana dilində danışmağa çətinlik çəkirdi. Lakin ağlı
iti olduğundan oynadığı uşaqlarla təmasdan ana dilini də mənimsəmiş və heç də bu
dildə də pis danışmırdı. Anası televiziya kompaniyasına gedəndə onu kiçik bacısına
tapşırmışdı.
Hüseynin ölümündən xeyli sonra Ruhiyyənin anası yaşadıqları evin
pilləkənindən yıxılıb budunu sındırmşdı və ağrılardan əziyyət çəkirdi. Həkimlər
cərrahiyyə əməliyyatını məsləhət görmədilər və budunu gipsə saldılar. Lakin ağrı
azalmırdı, onun onurğa sütununda da əvvəldən qüsurlar var idi, fəqərənin biri
yerindən oynayıb, sinirə toxunduqda dəhşətli ağrılar verirdi. Bu bədbəxt qadın iyirmi
ilə yaxın idi ki, pentalgin, analgin qəbul edirdi, az qala narkomana çevrilmişdi.
Yıxıldığı gündən on gün sonra öldü və qızları ilə ağlı üstündə ikən vidalaşdı. Kiçik
qızı Aynuru Ruhiyyəyə tapşırdı, çünki onun başqa bir himayə edəni yox idi.
Ruhiyyə ucuz qiymətə də olsa, özünün vaxtilə aldığı və son beş ildə anası ilə
bacısının yaşadığı qəsəbədəki evi satdı və pulu artıq universitet tələbəsi olan bacısına
verdi. O, Aynuru öz evinə götürdü və Hüseynin keçmiş kabinetini onun üçün yataq
otağı etdi. Xoşbəxtlikdən bacısı ilə oğlu dostlaşdılar, bircə pis cəhət o idi ki, Aynur
rusca pis bilirdi və bu, Hamneti narazı salırdı. O, bacısının azyaşlı oğlundan fərqli
olaraq ingilis dilinə də elə bir maraq göstərməməsindən narazı idi.
Ruhiyyə evə qayıdanda oğlunu pərişan vəziyyətdə gördü, sorğu-sual etsə də, o,
heç nə demədi. Universitetdən qayıdan bacısı məsələyə aydınlıq gətirdi, qonşudakı
rəfiqəsi qız ona hadisəni danışıbmış. Hamnetin özündən üç yaş böyük qonşu oğlu ilə
oyun üstündə sözü çəpləşmiş, həyətdə hamının kobud, tərbiyəsiz kimi tanıdığı həmin
oğlan əvvəlcə Hamnetə ata söyüşü söymüş, bundan hirslənən Hamnet yumruğu ilə
onun üstünə gedəndə, onu itələyib yıxmış və uşaqların yanında bərkdən demişdi.
– Yəqin ki, fahişə anan olmasaydı çox şey edərdin. Ananı küçələrdə hamı
tanıyırmış, onu şəhərimizin Kabiriyası adlandırırmışlar.
Hamnet «fahişə» sözünü anlamırdı, lakin atası onunla televiziyada göstərilən
«Kabiriya gecələri» filminin balaca boylu, elə də bir gözəlliyi olmayan, lakin iri,
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ifadəli gözləri, ağlayanda isə bu gözlər yaşla dolduğundan daha iri görünürdü, qadının
kim olduğunu müəyyən ifadələrlə ona izah etmişdi və əlavə etmişdi ki, onların
çoxunun belə olmalarında günahları yoxdur, şərait, ehtiyac onları belə vəziyyətə
salmışdır. Bu qızları çoxları hətta təhqir etməkdən də çəkinmir.
Hamnet Kabiriyanın nə demək olduğunu, qonşu pis oğlanın anasının təhqir
etdiyini anlayıb, hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Həmin oğlan ona yazığı gəlmək,
sakitləşdirmək əvəzinə, qeyzlə dedi:
– Səni də ananın oğlu kimi tanıyacaqlar, özün də qız kimisən, çox vaxt
kitablardan danışırsan, bizə qıcıq vermək istəyirsən. Ondansa get ananın dərdini çək.
Uşaqlar Hamneti sakitləşdirməyə çalışırdılar və onu yerdən qaldırıb, evlərinin
qapısına qədər müşayiət etdilər.
Bunları Aynura qonşu qız söyləmişdi və demişdi ki, o həyasız uşağın da anası
əsl küçə qadınıdır, danışığına fikir verən deyil, Ruhiyyə xanımdan da xoşu
gəlmədiyindən, imkan düşən kimi ondan qeybət qırır, haqqında pis sözlər işlətməkdən
də çəkinmir.
Ruhiyyə hər şeyi anladı, Hamneti qucaqlayıb, bağrına basdı, elə tərbiyəsiz
uşaqla bir daha oynamamağı məsləhət gördü.
Özü də göz yaşlarını saxlaya bilməyib dedi:
– Hər deyilən sözə fikir vermə. Maman səni canından artıq sevir, bilirəm ki, sən
də məni çox istəyirsən. Biri üstümə çirkab suyu atsa da, sən əhəmiyyət vermə,
paltarımı dəyişəcəm və hər şey ötüb-keçəcəkdir. Sən mənim ağıllı balamsan, həyatda
hələ çox nadanlıqlarla qarşılaşacaqsan, onlara qarşı özündə təmkin, möhkəmlik
tərbiyə etməlisən. Həyatın qarşıya qoyduğu çətinlikləri də nəzərə almalısan, onlardan
qorxmamalısan. Kinoda gördün ki, Kvazimodo heç kəsdən qorxmayıb Esmeraldanı
kütlənin əlindən alıb, xilas etdi və qucağına götürüb kilsədə özü yaşadığı zənglər olan
yerə apardı.
Hamnet anasının da ağladığını görüb, həzin səslə ona qısılıb dedi:
– Məni bağışla, mama. Günah mənimkidir, bəlkə də, kitablardakıları onlara
söyləməklə, mən onlarda qısqanclıq yaratmışam. Onların mənim söhbətlərimdən
xoşları gəlmədiyini də hiss etmişdim. Lakin özümü elə köhnə qaydada aparırdım.
İncidinsə, bir də məni bağışlamanı xahiş edirəm. Atam yoxdur, səni də itirsəm, mən
necə olaram?
Ruhiyyə bu nazik qəlbli oğlunu bağrına basıb öpdü:
– Sən mənim olduqca ağıllı balamsan. Həyətdə kimsə səni bəyənmirsə, buna
fikir vermə. Hamıyla mehriban dolan, məni təhqir etsələr də, bunu qulaqardına vur.
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Sənin üçün ən vacibi ananın sənə olan məhəbbətidir, atan da sənin yolunda hər cür
fədakarlığa hazır idi. O, təkcə sənə görə Allaha yalvarırdı ki, ona möhlət versin, öz
dərgahına aparmasın ki, sənin təhsilinlə məşğul olsun. Lakin tale sapı kəsilməli imiş
və kəsildi də. Biz özümüz özümüzü qorumalıyıq.
Hamnet başının işarəsi ilə anasını başa düşdüyünü bildirdi və öz otağına keçib,
yaşına uyğun olmayan Viktor Hüqonun əsərini götürüb oxumağa başladı. Anasının
dediyi Kvazimodo fiziki cəhətdən çox qüsurlu, lal-kar olan bir adam olsa da, olduqca
təmiz ürəyə malik idi və özünü ona layiq görməsə də, Esmeraldaya vurulmuşdu və bu
qıza görə atası kimi sevdiyi keşiş Frollonu da kilsənin uca balkonundan atıb
öldürmüşdü. Hamnetin bunları başa düşməsi çətin idi. O, məhəbbətin də nə olduğunu
bilmirdi, bu hissin bədbəxt bir məxluqu ani olaraq ən xoşbəxt insana çevirdiyini də
anası ilə baxdığı filmdən öyrənmişdi.
Ancaq uşağın kitablara, filmlərə böyük marağı olduğundan bəzi şeyləri
anlayırdı, bəzilərini isə güclü intuisiyası hesabına dərk etməyə çalışırdı. O bilirdi ki,
atası ilə anası bir-birlərini çox sevirlərmiş, ona görə də anası onun ölümündən çox
keçsə də, dərddən özünə gələ bilmir. Rəfiqələri də onu qınayırdılar ki, ölənə görə
illərlə yas saxlamaq olmaz. Ruhiyyəyə sərt qaydada bildirirdilər ki, bəlkə, sən də
Hüseynlə birlikdə qəbrə yollanmaq istəyirsənmiş, bu heç də böyük ağıldan xəbər
vermir. Bəlkə, sənə də Tokio yaxınlığında olan özünə sui-qəsd meşəsi lazımdır, axı bu
qədər də dərd çəkmək, qüssə, qəm simvoluna çevrilmək olmaz. Sən matəm əlaməti
kimi daim qara paltar geyinirsən, özünü qocaltmağa çalışırsan. Qara rəng, tuareqlərin
geyindiyi göy satinin rəngi dərilərinə hopduğu kimi, paltarından sənin başına, ürəyinə
də nüfuz etmişdir, bütün vücuduna keçmişdir. Sən çox mütaliə etmisən, axı məhəbbət
etalonları sayılan cütlükdən biri həyatdan getdikdə, digəri itkiyə görə nə qədər pis olsa
da, sonra özünə gəlir, həyata açıq gözlə baxmağa başlayır və az sonra bədbinliyin ağır
yükünü çiyinlərindən atıb, ətrafa nəzər saldıqda, özünün nadir nüsxə olmadığı
qənaətinə gəldikdə, həyatı davam etdirmək barədə fikirləşir, ona olan təklifləri götürqoy edir, nəhayət, yeni həyata başlamaq qərarına gəlir. Qadınlar ikinci dəfə ərə gedir,
dul kişilər yenidən evlənirlər və hiss edirlər ki, əvvəlki cütlükdəkinin birisini itirməklə
heç də həyat başa çatmır, davam edir, yenidən xoşbəxtliyin ziyafəti süfrəsi arxasına
oturub, həyatdan həzz almaq şansı mövcud olur. Bəzən ikinci bağlılıq hətta birinci
məhəbbətin şiddətini də arxada qoyub, onu üstələyə bilir, çünki bədbinlik
əzablarından sonra ikinci dəfə xoşbəxtlik imkanına qovuşmaq, insanın zövqündə,
dünyaya baxışında əsaslı dəyişiklik əmələ gətirir və tədricən ilk məhəbbətin canlı
abidəsi də uçub dağılmağa başlayır, onun konturları da itir, yerini reallıq əvəz edir,
adam gerçəkliyi olduğu kimi qəbul etməklə, ondan həzz almaq yolunu da öyrənməyə
başlayır.
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Rəfiqələri bu sözləri yavaş-yavaş onun ağlına yeridirdilər, bilirdilər ki, bu
cavan gəlin mustanqa bənzəyir, onu yəhərləmək də olduqca çətin məsələdir. Lakin
onlar səylərindən geri çəkilmirdilər, çünki bu mehriban qızı yenidən xoşbəxt görmək
istəyirdilər. Onlar çalışırdılar ki, Ruhiyyə təkcə matəm libasını deyil, könlünə, ürəyinə
çökmüş qara hüzn hisini çıxarıb atsın, çünki bu davam etsəydi, onun psixikasına da
ağır təsir göstərə, onu xəstəliyə sala bilərdi. Yaxşı ki, Hamnet var idi, o, anasını
qoruyan, gəmini sahilə bağlayan kəndir rolunu oynayırdı, əgər oğlu olmasaydı, bəlkə
də, Ruhiyyə lap ağılsız hərəkətlər də edər, həyatla vidalaşmaq yolunu da seçərdi.
Rəfiqələri onun özündən eşitdiyi Südabə xanımdan misal çəkirdilər. Bu nadir
istedad sahibi, həm də vəziyyətə düzgün qiymət verməyi bacarırmış, başının üstünü
kəsmiş ağır xəstəlikdən də qorxu hissi keçirmək əvəzinə, öz yaxınlaşan ölümü ilə də
razılaşaraq, ərinin və yenicə yaxın olduğu bədbəxt qızın taleyini yoluna qoymağı,
onların ailə qurmalarını fikirləşirmiş. O qadın cəhalətin, primitiv qaydaların,
ənənələrin əsiri olmaqdan çox uzaq imiş. Və ölümündən sonra da öz xeyirxah işini
görmüş, sağlığında cızdığı planın həyata keçməsinə nail olubmuş. İlk növbədə onun
təşəbbüsü ilə Hüseyn və Ruhiyyə bir-birinə yaxınlaşmış, ailə qurmuşdular. Bu,
öncəgörmək qabiliyyətinə malik olan insan, əgər onlar birləşsələr, məhəbbətin onların
dünyasını zəbt edəcəyini də əvvəldən görürmüş. Lakin məhəbbətin belə gücü
olacağını, Hüseynlə Ruhiyyənin bir-birini dəlicəsinə sevəcəklərini güman etmirmiş.
Axı o, yalnız onların ailə qurmasına, Hüseynin səhvə yol verməməsinə, Ruhiyyənin
taleyindəki bədbəxtlik daşını atmasına çalışırmış, layihələşdirdiyi binanın gerçəklikdə
belə möhtəşəm olacağını təsəvvür də edə bilməzdi. O güman edirdi ki, böyük
arxitektor Antonio Qaudinin Barselonada tikdiyi «Saqrada Familia»ya bənzər nəsə
yaradacaqdır, lakin bu qarşılıqlı hissin, memar lahiyyəsinin meydana gətirdiyi
gözəlliyi də ötüb, keçəcəyini heç ağlına da gətirə bilməzdi. O, Qaudi kimi tez öldü,
axı məşhur məbədin də tikilib başa çatdırılmasını müəllifi görə bilməmişdi. Əgər
görsəydi, təməlini qoyduğu tikilinin belə göz oxşayacağına özü də təəccüb qalardı.
Lakin Südabə xanımın memarlığına da söz ola bilməzdi, Le Korbyuze də,
Oskar Nimeyer də arxitekturadan belə baş çıxardığına, onun sadə bir rokokonu zəngin
naxışları olan barokkoya çevirmək qabiliyyətinə məəttəl qalardılar. Arxip Kuinci
özünün «Dneprdə yay gecəsi» tablosunda göydəki ayın çayın kiçik dalğalarını gümüş
rənginə boyadığının ecazkar təsvirinə nail olduğu kimi, bu qadın da özünün
ölümündən sonra əri Hüseynin timsalındakı ayin işığının Ruhiyyə adlı axan sulara
belə gözəllik verəcəyini ağlına da gətirə bilməzdi. Ayın işığı sakit axan suda möcüzəli
səhnə yaratdığı kimi, Ruhiyyənin sönməkdə olan qəlbində elə şam yandı ki, onun
parlaq işığı öz ölümünə qədər bu qızın dünyasına qövsü-qüzeh füsunkarlığı bəxş etdi.
Heç Ruhiyyə də özünün bu hisslərinə və onların burulğanında yaranan yanar alov
xüsusiyyətinə inana bilməzdi. Bu qızın ailə həyatı barədə azacıq məlumatı olmasa
belə, əri ilə ona məlum olmayan Romeo və Cülyetta məhəbbətini yaşatmağa başladı,
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özünün də bu ağılasığmayan əlkimyasına məəttəl qalmışdı. O, heç cür anlamırdı ki,
gur ehtirası ilə adi metalı qızıla necə də çevirməyi bacardı. Lakin o, bu qızılı özündə
əks etdirən varlığı qoruyub saxlaya bilmədi, qızıl külçəsini tapdığına nə qədər
sevinirdisə, onu itirdiyinə çox pis oldu, çünki bu itki ilə onun həyata bəslədiyi ümid,
yenicə həzz almağa başladığı xoşbəxtlik də yoxa çıxmışdı. O, məhəbbət tonqalı
timsalının qocalana qədər onu isidəcəyini, soyuqdan, şaxtadan qoruyacağını güman
etdiyi halda, leysan yağış bir andaca ölüm adlanan zərbəsi ilə bu tonqalı söndürdü,
onun xırda bir közündən də əsər-əlamət qalmadı.
Rəfiqələri Ruhiyyənin taleyinə biganə qalmır
Ruhiyyə rəfiqələrinin ona qayğı göstərmələrindən, dərddən onu uzaqlaşdırmaq
sahəsindəki aramsız cəhdlərindən çox razı qalırdı, başa düşürdü ki, onların dedikləri
təskinlik sözləri və nəsihətləri olmasa, onun gəmisi dəniz sularının gizlətdiyi mərcan
riflərinə toxunub, bütünlüklə məhv olardı. Bu riflər, onu yaradan mərcanlar elə bil ki,
öz təyinatlarını unudub, onun xoşbəxtlik gəmisinin altını deşməklə, onu batırmaq
istəyirdilər və buna da nail oldular. Axı bu bədbəxtlik niyə məhz onu tapdı, onsuz da
o, elə də uzun olmayan ömrünün böyük hissəsini onun məngənəsində keçirmişdi. O,
özü barədə tale adlanan məhkəmənin verdiyi hökmdən etiraz edə bilməzdi, lakin bu
hökmün icrası bir qədər təxirə salınıb, geri çəkilə bilərdi. Onsuz da bəxtinin kor
olduğu onun üçün sirr deyildi, lakin Hüseynə ərə getməsi ilə gözlərinə işıq gəlmişdi,
bu işıq niyə onu tərk etməli idi, niyə o, yenə də kor adamlar kimi kiminsə köməyinə
ehtiyac duymalı, həyatından narazı qalmalıydı. Məgər təbiət ona azacıq gözəllik
vermişdir ki, onun nəyəsə nail olmaq vasitəsinə çevrilməsi əvəzinə, ancaq
xarabalıqlarına qarovul çəksin. Gözəllik yalnız mövcud olduğu vaxt qiymətləndirilir,
diqqəti cəlb edir və sahibinə çox arzuladığı xoşbəxtlik, firavanlıq qapılarını acır.
Əvvəllər olduğu kimi onu xırda pul kimi xərcləmək ağılsızlıqdır, məhvə aparan bir
yola düşməkdən başqa bir şey deyildir. Gözəllik heç vaxt uzun ömürlü olmur, dağ
yamacının çiçəyi kimi bir qədər vaxt keçdikdən sonra və ya günəşin yandırıcı istisi ilə
solmağa, məhv olmağa üz tutur. Əslində, gözəllik ilin fəsillərini andırır. Onun baharı
uzun müddət davam etmir, sonra payızı və qışı gəlir. İlin fəsillərindən isə bir
xoşagəlməz fərqi ondadır ki, heç vaxt qışdan sonra onun yenidən ikinci baharı gəlmir,
çünki ömür heç də bir-birini əvəz edən illərə bənzəmir, bir nöqtədən çıxıb, düz xətlə
irəliləməklə, axırda sona çatır. Ona görə də bahar gələndə onun xoş havasından,
könülü, ruhu oyatmasından istifadə etmək lazımdır, çalışmalısan ki, bu arzuladığın
ağac çiçək açsın, bu çiçəkləri yağış məhv etməsin, heç olmasa onun cüzi hissəsi
mayalanıb, qönçəyə, sonra meyvəyə çevrilsin. Könül verdiyin adam bu meyvələri
dadıb, onların şirinliyinə, ləzzətinə qiymət verməyi bacarsın. Sərraf adama rast
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gələndə bu meyvələr öz qiymətini alır. Hüseyn məhz belə bir insan idi, o, bu cavan
qızı könlünün bütün qəsəmələri ilə sevirdi, onun hər bir istəyinə, arzusuna, gözlədiyi
hər şeyə nəcibliklə, bəlkə də bədxərcliklə cavab verirdi. O, bu çiçəkləri elə əzizləyirdi
ki, elə bil ki, onlardan adi deyil, qızıl almalar əmələ gələcəkdir. Onun cəhdləri
cavabsız qalmadı, allah onlara Hamnet kimi sevilməyə bütünlüklə layiq olan bir övlad
verdi.
Oğlunun məlum həyət davası baş verəndə ağlamağı, söylədikləri onu çox
məyus etmişdi, axı onlar indi müdafiəsiz idilər. Hüseynin sağlığında heç kəs onun
keçmişini yada sala bilməzdi, onu nəinki təhqir etməyə, hətta ona sancmalı bir söz
deməyə heç kəs cəsarət etməzdi. Çünki onun əri, qoruyucu mələyi vardı. İndi isə o,
özünü və oğlunun qorumalı, müdafiə etməli idi. Onun buna gücü çatacaqdımı, axı
gələcəkdə daha qorxulu əclaflar üzə çıxıb, ona hücum edə bilərdi. Onlardan necə
qorunmaq yollarını da o, bilmirdi. Gözəgəlimliyi də ona bir bəla olmuşdu, qarşısına
çıxan kişilər, hətta cavan oğlanlar ona söz deməmiş keçmirdilər, yollarına davam
etmirdilər. Ruhiyyə özü həmin ölkələrdə olmasa da, Hüseyn danışırdı ki, Avropa
şəhərlərində, hətta Parisin, ya Venetsiyanın özündə heç kəs qadına söz atmır, hamı
gözəl qadınları sezməkdən həzz alır, baxış hər şeyi deyir. Lakin bu vaxt bizdə
olduğundan fərqli olaraq dil işə düşmür, heç kəs şit hərəkətlərə yol vermir. Bizdə,
Türkiyədə isə rus turist qadınlarına münasibətdə vəziyyət başqadır, hamı gözəl qız,
gözəl qadına elə bil ki, söz atmaq yarışına girişmişdir. Bundan onların əlinə heç nə
keçmir, heç nə qazanmırlar, ancaq əvvəllər küçədə oturub meyxana deyənlər kimi
qıza, qadına söz atmasalar, bağırları çatlayar. Olduqca pis bir adət yaranmışdır ki,
əgər sən kişisənsə, hökmən qadına söz atmalısan. Əvvəllər buna görə qızın qardaşı, ya
nişanlısı yortmaqla, bıçaq işlətməklə cavab verirdi. Bu köhnəliyin qalığı olan adət
sıradan çıxmışdırsa da, ona səbəb olan digər iyrənc adət – qadına söz atmaq hələ də
qalmaqdadır. Ruhiyyə Hüseynlə iki dəfə Abu Dabidə, həmçinin Dubayda olmuşdu,
burada onun ərinin bacısı oğlu bir varlı ərəbin gənc, olduqca gözəl həkim qızına
evlənmişdi. Onlar bircə dəfə Bakıda olmuşdular və Ruhiyyəgil də onların şərəfinə
yaxşı məclis düzəltmişdi. Hüseyn qaydanı pozub, bacısı oğlu ilə birlikdə onun gözəl
xanımının şərəfinə fransız şampanı içmişdi. Fatimə adlı bu qız Abu Dabidə ingilis
məktəbində oxuduğundan və Tibb universitetində təhsilini də ingilis dilində
aldığından islamın əndazədən çıxan qaydalarını bəyənmirdi, lap yeniyetməliyindən
valideynləri nə qədər məcbur etsə də, hicab geyinməmiş, özünü müasir avropalı qız
kimi aparmışdı. Əri ilə o, bir-birinə çox yaraşırdı və artıq ərinə iki oğul da doğmuşdu
və onlara, atasının məsləhəti ilə əslən yəhudi olan peyğəmbərlərin adlarını
qoymuşdular.
Hüseynin Təbrizdən olan azərbaycanlı dostunun iki qızı da anası ilə birlikdə
onlara qonaq gəlmişdi. Mehmanxanada yaşayırdılar, lakin Hüseynlə Ruhiyyə onları
bəzən nahara və şam yeməyinə restorana aparırdı. Qızlar spirtli içkini də xoşlayırdılar.
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«Annessi» (“Hannessy”) fransız konyakını çaynikə töküb, guya çay kimi armudu
stəkanlarda içirdilər. Bakılı cavanların onlara diqqət yetirməsi, milli rəqs vaxtı onlara
yaxınlaşması da xoşlarına gəlirdi. İndi Təbrizdə yaşasalar da, ataları Ərdəbil
şəhərindən idi, analarını, 14 yaşı olanda məktəbdən götürüb qaçmışdı. Yazıq arvad
ərindən xeyli qoca görünürdü, ona Ruhiyyəgil «Həccxanım» deyə müraciət edirdilər.
Çünki əri kimi Məkkəni ziyarət etmişdi.
Ruhiyyənin bu qonaqlarından aldığı təəssürata görə ərəb və iranlı qızlar
arasında xeyli fərq var idi. Birləşmiş Əmirlikdən olan gəlinləri geniş intellektə malik
olmaqla yanaşı, davranışında xoşa gələn bir nəciblik var idi. Müasir qız olsa da,
namus, qeyrət məsələsində əsl müsəlman qızı kimi özünü aparırdı. Təbrizli qızlar isə
azərbaycanlı olsalar da, öz hərəkətlərinə o qədər də nəzarət etmirdilər, restoranda rəqs
etməkdən yorulmurdular, gedib müğənni qızla, kişi ilə şəkil çəkdirirdilər.
Bir sözlə, qadın azadlığından nə qədər söhbət getsə də, Şərqdə qadınları daim
məhdudiyyətlər əhatə etmişdi. Təbrizli qızlar isə müəyyən çərçivədə olan bu
məhdudiyyətlərə məhəl qoymayanda, bu, heç də yaxşı hisslər doğurmurdu
Ərəb qızı olduqca mehriban bir insan idi, Ruhiyyəyə öz rəfiqəsi kimi yanaşır və
tez-tez onlara qonaq gəlmələrini xahiş edirdi. Ruhiyyə ingiliscə yaxşı bilmirdi, ona
görə də əri onların söhbətlərini tərcümə edirdi.
Əbu Dabidə onları şah ailəsini qarşılayan kimi qarşılayırdılar, səhər yeməyi də,
nahar da, şam da Fatimənin atasının şəhər yaxınlığındakı imarətində əsl ziyafət
xarakteri daşıyırdı, ət, toyuq əti, balıq xörəkləri, milli xörəklər, ləvəngi bir-birinə
qatışırdı. 10-12 nəfərlik məclisin süfrəsinə, bəlkə də, yüz nəfərlik xörəklər düzülürdü.
Ümumiyyətlə, ərəblər çox qonaqpərvərdir, Hüseyngilin gəlinləri hesab etdiyi
Fatimə isə mələk kimi insandır, o, Hüseynlə arvadına xüsusi mehribanlıq göstərirdi,
özünü elə aparırdı ki, axırıncılarla son iki ildir ki, yox, 20 ildən artıq bir müddətdə
tanışdır. Olduqca gənc olmasına baxmayaraq, Əmirliyin paytaxtının ən məşhur
ginekoloq həkimlərindən biri idi. Əri Arif də çox gözəl xasiyyətə malik idi.
İngiltərədə universiteti bitirmiş, oradakı İspan bankında çalışmış, sonra tələbə dostu,
sonradan qaynı olan Əbdürrəhmanın təkidi ilə Londondan Əbu Dabiyə gəlmiş və
oradakı İslam bankında yüksək vəzifədə işlətməyə başlamışdı. Fatimə ilə tanış
olduqdan sonra bir-birinə vurulmuş, qızın atası Şəms də gənclərin qərarına etiraz
etməmiş və onlar ailə qurmuşdular. Digər bir neçə qohumla birlikdə Hüseynlə
Ruhiyyə «Formula-1»in böyük kompleksindəki restoranda keçirilən nişan
mərasimində, sonra da şəhərdəki «Sofitel» otelindəki toy məclisində iştirak etmişdi.
Arif toyda Fatimə ilə tanışlığının qızğın sevgiyə çevrildiyini danışanda, bu toyda
iştirak edənlərin məmnunluğuna səbəb oldu. Ərəblər azərbaycanlı oğlanın ingilis
dilində siyasi xadim kimi nitq söyləməsinə heyran qalmışdılar və söhbət gəzməyə
başlamışdı ki, təzə kürəkənimiz bankdan yalnız tramplin kimi istifadə edəcək, sonra
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mühüm dövlət vəzifələrinə irəli çəkiləcəkdir, lakin unudurdular ki, o, Əmirliyin
vətəndaşı deyildir.
Arif buraya gələndən çox sayda uğurlu addımlar atmış, ərəblər arasında
azərbaycanlı bir gəncin necə geniş intellektə malik olduğunu göstərmişdi. Toya
getmiş Arifin valideynləri, bütün qohumları olduqca şad olmuşdular. Onun ərəblər
içərisində belə baş çıxarmağına, hörmət qazandığına çox sevinirdilər. Qızın atası əlAbdalla Hüseynə deyibmiş ki, əmirliyin ərəbləri ölkədə neft tapılandan əvvəl yalnız
dənizin sularının dərinliyindən mirvari ovlamaqla məşğul olurdular. Qəvvas kimi
dərinə baş vurub dəniz ilbizlərini yığır, sonra onlarda inci axtardıqda iri mirvari
tapanda çox sevinirdilər. Biz bu dəfə dəniz sularına baş vurmadıq, ancaq bəxtimizdən
övladımızın ovladığı dəniz ilbizinin qılafını açanda orada mirvarinin göyərçin
yumurtası boyda olduğunu gördükdə gözlərimizə inanmadıq. Deməli, bəxtimiz
açılıbmış. Mən beşinci oğluma çevrilmiş Arifi həmin iri mirvariyə bənzədirəm. Əgər
ingilislər Hindistanda əldə etdikləri «Kohi-nur» almazı ilə öyünürdülərsə və bu,
kraliçanın tacını bəzəyirdisə, Arif adlanan mirvari də insanlıq ölçüsündəki qiymətdə
heç də “Kohi-nur»dan geri qalmır.
Arifgil dörd qardaş idi, böyük qardaş Londonda universiteti bitirib, həkim
işləyir. Olduqca savadlıdır və qişa müddətdə yüksək həkim dərəcəsinə yiyələnmişdir,
digər qardaşları Londonda bizneslə məşğul olur və Azərbaycan diasporu içərisində
yaxşı hörmət qazanmışlar. Bu qardaşları fərqləndirən cəhətlərdən biri onların həqiqi
vətənpərvər olması, Vətən naminə hər cür fədakarlığa getməyə hazır olmaları idi.
Onlardan böyüyü avropalı qıza evlənmiş, Bolqarıstanın Varna şəhərindən olan
və İngiltərədə təhsil alan nəcib bir qızla ailə qurmuşdur. Onlar da azərbaycanlı və
bolqar olan yaşlı dörd nəfəri- baba və nənələri bir oğlan, bir qız nəvə hədiyyəsi ilə
sevindirmişlər. O, Yusif müəllimlə tanış olduqdan sonra ona böyük hörmətlə
yaranmış, ingilis dilində mütaliə etdiyini bildikdən sonra ona İngiltərədən maraqlı və
bahalı, tarixə və bədii ədəbiyyata dair çox sayda kitablar alıb gpndərmişdi. Digər
oğlan isə İnternet vasitəsilə Moskvada yaşayan həmyerliləri olan qızla yazışmağa
başlamış və yaranan güclü hisslər onların izdivacına gətirib çıxarmışdır. Fatimə isə bu
gün ailənin sevimli gəlini olmaqdan əlavə, Arifin qardaşarı tərəfindən həqiqi bacı
kimi qəbul olunmuşdur, axı onların bacısı olmamışdı.
Ruhiyyə də Fatiməni çox istəyirdi, onu doğma bacısı kimi sevirdi. İranlı qızlar
isə ona nə qədər mehriban olsalar da, onların davranışı Ruhiyyənin xoşuna gəlmirdi,
Hüseyn də demişdi ki, qızlar bu məsələdə atalarına oxşayırlar, analarına heç
bənzərləri yoxdur. Hacı Ərdəbili 1990-cı illərin əvvəllərində ilk dəfə Bakıya gələndə,
toyda rəqs edən balacaboy, qısa müddətdə yeni müstəqil dövlətdə daxili işlər naziri
vəzifəsini tutmuş, dəlisov oğlanın başından qızıl onluq sikkələr tökmüşdü. Bu
mənzərə toyda iştirak edən bir opera müğənnisinə necə təsir etmişdisə, onunla tanış
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olmaq istədiyini bildirmiş, tamada aktrisanı rəqsə dəvət etdikdən sonra, mikrofonla
iranlı qonağı bizim gözələ qoşulmağa səsləmiş, rəqsdən sonra onlar tanış olmuş və bir
neçə gün davam edən restoran görüşlərindən sonra qız onu tək yaşadığı öz evinə dəvət
etmiş və qonaq bir həftəni orada keçirməklə bu qonaqpərvərliyin əvəzini bolluca
ödəməyə, Pamukun təbirincə desək, sevişməyə sərf etmişdi. Söhbət gəzirdi ki, kasıb
yaşayan aktrisa iranlı hacının hesabına maddi vəziyyətini xeyli yaxşılaşdıra bilmişdi.
Bir dəfə Bakının televiziya kanallarından birində qonaq dəvət edilmiş aktrisanın
üstündəki qızıl əşyaları görəndə hacının zövcəsi Həccxanım öz qızıllarını tanımış,
ərinin evdən onları götürüb, müğənniyə bağışladığından hali olmuşdu. Evdə böyük
mərəkə qopmuş, arvadı onun talağını verməyi tələb etdikdə, işə qarışan qızlar
analarını sakitləşdirə bilmişdilər. Lakin o vaxtdan arvadının ərinə olan münasibəti
dəyişmişdi, onsuz da Hacı Ərdəbili Təbrizdə az olurdu, antik mallar ticarəti ilə məşğul
olduğundan, tarixi artefaktları, qiymətli şeyləri qanunsuz yolla ölkədən çıxarıb,
Avropada, əsasən də İsveçrədə satır, yaxşı pul qazanırdı. Lakin bu pulun cüzi hissəsi
ailəyə çatırdı, əksəriyyətinin Hacı tanış olduğu qadınlara xərcləyirdi.
Ruhiyyə əyani şəkildə iki müsəlman xalqının əxlaq prinsiplərinə necə riayət
etməsini qiymətləndirməyi bacarmışdı. Ərəb qızı Fatimə varlı ailədə böyüsə də, yaxşı
təhsil alıb, gəncliyində tanınmış həkimə çevrilmişdi, lakin özünü o qədər sadə aparırdı
ki, bu, adamı təəccübləndirməyə bilməzdi.
Kəndli qızların xudpəsəndliyi
İranlı qızlar açıqlığa yol vermələri ilə fərqlənildilərsə, Azərbaycanda kənddən
paytaxta gələn qızlar səviyyə cəhətdən geridə qaldıqlarını malalamaq üçün lovğa
danışmağa üstünlük verirlər. Ruhiyyənin valideynlərinin kəndindən gələn yarıac
qızlar isə hələ universitet tələbəsi olmamışdan əvvəl də özlərini elə aparırlar ki, elə bil
Britaniya və ya ən azı Tailand kral ailəsinin üzvüdürlər. Onların Fatimə ilə fərqi yerlə
göy arasında olana yaxın olduğu halda, yeri təmsil edən, kəndlərindən başqa dünyanın
necə böyük olduğunu bilməyən bu qızların lovğalığı yerə-göyə sığmırdı, dünyanın
yalnız onların kəndindən ibarət olduğunu güman edirdilər. Belə dar düşüncəyə malik
olanlar, dünya haqqında hətta primitiv biliklərə də yiyələnməyənlər özlərini elə
aparırdılar ki, guya beş qitəyə səyahət etmiş, altıncının sərt iqlimindən qorxduqlarına
görə ora ayaq basmaq istəməmişdilər. Coğrafiyadan kiçik bilikləri belə olmadığı
halda, özlərini mahir tədqiqatçı hesab edir, elə təsəvvür yaranırdı ki, Kolumb da,
Vasko da Qama da, Magellan da, Ceyms Kuk da onların şagirdliyinə də yaramırlar.
Kənd adamlarının özündən razılığı, müştəbehliyi olmasaydı, onlar başqaları ilə
müqayisədə hansı biliklərə, dünyagörüşə malik olmalarını dərk etsələr, xəcalətdən
bədənlərini tər basar, koala kimi pis iy verərdilər. Ancaq onlar özləri haqqında
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həqiqətə heç cür uyğun gəlməyən təsəvvürləri vasitəsilə özlərində psixiki immunitet
yaradır, idraklarının kasadlığı barədə fikirləşməyi də özlərinə artıq iş hesab edirdilər.
Uzaq qohumları olan bir qız universitetə qəbul imtahanları vermək üçün
Ruhiyyənin surroqat ana puluna aldığı evdə bir həftə yaşamışdı. Bu qız adı gigiyena
qaydalarına da fikir vermirdi, duş qəbul etməyi şəhərlilərin ağılsızlıqlarından biri
hesab edirdi, heç kəsi bəyənmirdi, qonşuluqda yaşayan qızlarla özünü çox təkəbbürlü
aparırdı və onlara lağ edirdi ki, siz kolbasa, sosiskadan başqa heç nəyi tanımırsınız,
dadmamısınız. Bizim talışlar yaşayan dağ kəndimizdə şam süfrəsində çölmə, ləvəngi,
plov olmasa, onu şam yeməyi hesab etmirik. Bağımısdakı və meşədəki qozdan,
fındıqdan, zoğaldan da sizin xəbəriniz yoxdur, ona görə də bəniziniz xəstə adamları
yada salır. Hələ ov quşlarını demirəm, onların dadı adamın ağzından getmir, bu
məsələdə biz mətbəximizə görə özümüzü ərəb şeyxləri ilə müqayisə edə bilərik,
fərqimiz ondadır ki, onlar quşu şahinlə tuturlar və ov quşu heç bir yara almır. Atam
isə quşları tüfənglə ovladığından biz onların ətini qırmalardan təmizləmək
məcburiyyətində qalır, sonra onları plov altına qoyurduq. Onun söhbətindən elə
təsəvvür yaranırdı ki, onların süfrəsi daim xörəklərin bolluğundan stolun qırılması
təhlükəsini yaradır. O, bunları elə uydururdu ki, başqası bunu təkrar etsəydi, onun
yalanını üzə çıxarmağa çalışardı, çünki uydurduğu yalanlara bir az sonra heç özü də
inanmazdı. Əslində isə kəndin süfrəsi daim kasad olur, yalnız hörmətli qonaq gələndə
ət xörəyi üzə çıxır və ya qonağın şərəfinə toyuq kəsilir. Ləvəngi, çölmə, paxla plov
lənkəranlıların əziz xörəyi olduğundan, kənddən gəlmiş qız da, bəlkə, heç onları
dadmamışdı, lakin adlarını əzbərlədiyindən, az qala guya evdəki boşqablarından,
qazanlarından çıxarıb, ona maraqla qulaq asan şəhərli qızların gözünə soxmaq
istəyirdi. O elə detallarla danışırdı ki, ona qulaq asanlar heyranlıqlarını gizlədə
bilmirdilər. Şəhərli qızlardan biri ondan soruşmuşdu:
– Sən özün o xörəkləri bişirə bilirsənmi, biz qayğanaqdan və sosiska
bişirməkdən başqa heç nəyi bacarmırıq.
Kəndli qızı ucadan gülüb onlara dedi:
– Görünür, siz ağzınızın dadını da bilmirsiniz. Bilsəniz, dadlı xörəkləri
bişirməyə də meyl edərdiniz. Hələ məktəbə getməmişdim, anam bunları mənə öyrətdi.
İldə bir dəfə bu xörəklərdən birini bişirilsəydi, mən heç nə bilməzdim, yadımda da
qalmazdı. Bizdə həftədə azı 2-3 dəfə sırdaq, çölmə, ləvəngi, aprelin axırı, mayın
əvvəlində isə yaşıl lobyadan paxla- plov bişirilir. Mən onları həvəslə yediyim kimi,
bişirilməsinə də həvəs göstərdim və həmin xörəkləri hazırlamağı öyrəndim. Son
illərdə mətbəxdəki əsas işi anam özü görməyib, mənə etibar edir. Yoxsa mən də sizin
kimi soyutma yumurta və ya sosiska qaynatmağı bilərdim. Sizin ən böyük
çatışmazlığınız odur ki, siz kənd qızı deyilsiniz, kənd qızları çox fərasətli olurlar,
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əkinçilikdən, maldarlıqdan baş çıxardıqları kimi, mətbəx ustalığına da kiçik
yaşlarından öyrənirlər.
Bir qonşu qızı kəndli olması ilə öyünən qıza kəskin cavab vermək istəyərək
dedi:
– Belə çıxır ki, sən restoranda şef-aşpaz işləsəydin, sənə hökmən Mişlen
mükafatı verərdilər və bu ulduzu alan ilk azərbaycanlı aşpaz olardın. Sən kənd
mühitini təbliğ edərkən, az qala şəhərdə doğulub böyüməyi natamamlıq əlaməti hesab
edirsən. Əlbəttə, kəndin öz gözəlliyi vardır. Təsadüfi deyildir ki, Fransa kralı XVI
Luinin cavan arvadı, Avstriya imperatriçəsi MariyaTereziyanın qızı olan Mariya
Antuanetta Versal yaxınlığında ərinin ona tikdirdiyi Kiçik Trianon sarayının ərazisini
arzuladığı kənd mənzərəsinə çevirmişdi. Bu ərazidə yaradılan parkdakı ağaclar, süni
gölməçə və çay kənd mühitini yada salırdı. Burada qoyun saxlanılır, becərilən
toyuqların yumurtalarından istifadə olunurdu.
Kəndli qızı universitet tələbəsi olan bu savadlı qızın danışığından heç nə başa
düşmədi və onu yerində oturtmaq üçün dedi:
– Ayıbdır, fironu-zadı mənə misal çəkmə, Quranda firon lənətlənir, sən də onu
tərifləyirsən. Bir də, firon hara, kənd hara?
Şəhərli qız həmsöhbətinin savadsızlığına təəccüb qaldı və onun səhvini
düzəltmək məqsədilə dedi:
– Mən firon sözü işlətmədim, Trianon dedim, Fransa tarixindən söhbət açdım.
İndi də kəndli qızı incidi və özlüyündə belə qərara gəldi ki, bu şəhərlilər
qanmazlıqları ilə fərqləndikləri halda, hamıya ağıl öyrətmək istəyirlər. Mənə Mişadan
misal çəkir, mənim də rus gədələrindən zəhləm gedir.
Universitet tələbəsi onun könlünü almaq üçün dedi:
– Əlbəttə, kəndli qızlar böyük cəsarətə malikdirlər. Orlean qızı adlanan fransalı
Janna d`Ark Şampandakı Domremi kəndindən idi. 17 yaşlı bu qız müqəddəslərin
tapşırığı ilə fransız ordusunu ingilislərin mühasirəsində olan Orlean şəhərini azad
etməyə apardı və düşmənin təəccübünə rəğmən Orleanın mühasirəsi dağıdıldı və
şəhər azad oldu. Lakin iki il sonra burqundiyalılar əsir götürdükləri Jannanı ingilislərə
verdi, onlar isə qızı dinsizlikdə ittiham etməklə edam cəzasına çatdırılması üçün
fransızlara verdilər və yepiskop Koşonun (bu fransızca «donuz» deməkdir) başçılığı
altında məhkəmə onu yeretik elan edib, ölüm hökmünə məhkum etdi və 19 yaşlı
qəhrəman qız Ruanda tonqalda yandırıldı.
Lakin onun mübarizəsi nəticəsiz qalmadı, fransızlar ingilis işğalçılarına qarşı
ölüm-dirim savaşına qalxdılar və onları öz ərazilərindən qovdular. Janna d`Arkın
igidliyi hesabına kütləvi mübarizəyə qalxan fransızlar, beləliklə, 1453-cü ildə Yüzillik
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müharibəyə son qoydular. Görürsən, bir kəndli qızı öz böyük ölkəsinin taleyində
xüsusi rol oynadı və Fransa öz üzərindəki qara buludun dağılmasına nail oldu. Sən
bizim söhbətdən incimə, biz kəndlilərə, ümumiyyətlə, həmçinin kəndli qızlara böyük
hörmətlə yanaşırıq, onlar həqiqətən də, fərasətdə, cəsarətdə şəhərlilərə nümunə ola
bilərlər. Təsadüfi deyildir ki, Qədim Romanın məşhur şəxsiyyətlərindən biri Böyük
Katon vətənin mərd müdafiəçilərinin kəndlilərdən çıxdığını deyirdi. Bizim Vətən
müharibəsi adlanan İkinci Qarabağ müharibəsində kəndli oğlanlar – əsgər və zabitlər
əsl qəhrəmanlıq nümunələri göstərdilər. Bu bir faktdır və bütün azərbaycanlılar bu
igidlərlə fəxr etməklə yanaşı, onlara minnətdar olmalıdırlar.
Beləliklə, kənd-şəhər diskussiyası dinc qaydada yekunlaşdı və kəndli qızı
hinduşka xoruzu kimi döşünü irəli verib, onlardan uzaqlaşdı.
Qadınların tarixdəki nisbi xoşbəxtliyi
Dünyada xoşbəxt qadınlar da çoxdur və onlar həyatdan həzz almaqla
ömürlərini yaşayırlar. Lakin burada böyük fransız yazıçısı Stendalın sözlərini bir
qədər dəyişib, demək istəyirsən ki, əlbəttə, dünyada xoşbəxtlik mühitində yaşayan
qadınlar vardır, lakin xoşbəxt olmaqla yanaşı, onların arasında hələ də bədbəxtlikdən
əziyyət çəkənlərin də az olmadığı qənaətinə gəlirsən. Stendal demişdi ki, məşuqu
olmayan qadınların olmasına mən şübhə ilə baxmıram. Lakin yalnız bircə məşuqu
olan qadının da mövcudluğuna inanmıram.
Xoşbəxtliyin şirin dadından məst olmuş qadınların ömrünə bəzən bədbəxtlik
hücum çəkir və həzz aldığı xoşbəxtliyi də onun yadından çıxartdırır. Xoşbəxt güman
edilən qadınların əksəriyyətinin bədbəxtliyi özgə baxışlardan gizlədildiyindən, bundan
çoxlarının xəbəri olmur və bədbəxtlik pərdə arxasında qaldığından, onlara yaxından
bələd olmayanlar, bu bəxtəvər saydıqlarına həsəd aparırlar.
İngiltərə kral sarayında əvvəlcə xoşbəxtliyi ilə öyünən, sonra bədbəxtliyin
həmləsi ilə özünə yazığı gələn qadınlar çox olmuşdur.
Kral IV Eduardın arvadı xoşbəxt idi, lakin kral öldükdən sonra iki oğlu da
müəmmalı qaydada həlak oldu və qaynı, ərinin doğma kiçik qardaşı, uşaqlarının
qətlində ittiham edilən III Riçard taxt-taca yiyələndi. Beləliklə, əvvəlcə xoşbəxt
kraliça olan və kralın anası olan bir qadın, bədbəxt insana çevrildi, çünki sevimli ərini
və övladlarını itirmişdi. III Riçard da 1485-ciildə Bosvort döyüşündə həlak oldu.
İspan printsessası Katerina Araqonlu, o, kral Ferdinandın və kraliça İzabellanın
qızı idi, İngiltərə printsi Artura ərə gəlmişdi, toylarından bir müddət sonra əri öldü və
o, ərinin özündən və Katerinadan kiçik olan qardaşı, yeni kral VIII Henriyə ərə getdi.
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Onlar xoşbəxt idilər. Lakin o, krala varis kimi oğul doğa bilmədiyindən, əvvəlki sevgi
yoxa çıxdı və kral öz məşuqəsinin böyük bacısı Anna Boleynə vuruldu. Kral Anna ilə
evləndi və arvadı ona gələcək məşhur kraliça I Elizabeti doğdu. Lakin üç il sonra
Anna əxlaqsızlıqda, nikaha xəyanətdə ittiham edilib, edam edildi, həmin 1536-cı ildə
bundan dörd ay əvvəl Katerina Araqonlu da vəfat etmişdi. Sonra kralın yeni arvadı
Ceyn Seymur ona oğul doğsa da, bu uşaq gələcəkdə ölən atasından sonra taxt-taca
yiyələnəcəkdi, lakin yeni kraliça doğuşdan iki həftə sonra öldü. Yeni nikah kral üçün
uğursuz oldu və beşinci dəfə cavan bir qıza evləndi və özünü xoşbəxt hesab edirdi.
Lakin arvadının yeniyetməliyində əxlaq pozğunluğu ilə məşğul olduğu aşkar
edildikdə, kral cavan xanımı Katerina Houardı da edam etdirdi, sonda ölümünə yaxın
evləndiyi qadın kral öləndən sonra sevdiyi adama, yeniyetmə kral VI Eduardın
dayısına ərə gedib, ona bir qız doğduqdan sonra öldü.
Göründüyü kimi, xoşbəxt hesab edilən ingilis kralının altı kraliçasından beşi
bədbəxtlik dənizində də üzməli olmuş, onlardan ikisi edam edilmiş, biri ölmüş, ikisi
isə boşanmışdı.
Yaxud, Qanlı Mariya kimi tanınan MariyaTüdor kiçik qardaşı öldükdən sonra,
1553-cü ildə taxt-taca yiyələnmiş, beş il ərzində ölkəni idarə etmişdi. O, İspaniya
printsi, gələcək İspaniya kralı II Filippə ərə getmişdi. O, çox istəyirdi ki, doğsun,
uşağı olsun. Elan etdi ki, hamilədir, mamaçalar ona ciddi nəzarət edirdilər, lakin
gözlənilən uşaq dünyaya gəlmirdi, nəhayət, Mariya özü də bezib, hamilə olmadığını
bildirdi, o, sadəcə olaraq qarnındakı şişi hamiləlik kimi qəbul edibmiş və bir qədər
sonra öldü.
1558-ci ildə, Mariyanın taxt-tacda olduğu vaxt daim edam olunmaq təhlükəsi
altında olan, xəyanətdə iştirakı iddia edilən I Elizabet kraliça oldu. Katoliklərlə
protestantlardan ibarət iki hissəyə parçalanmış ölkəni idarə etmək asan məsələ deyildi,
İspaniya kralı və Roma Papası onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün çox sayda
vasitələrə əl atırdılar. Yaxın qohumu, İngiltərə taxt-tacına iddialı olan Mariya Styuart
da Şotlandiyadan qaçdıqdan sonra İngiltərədə həbsdə olarkən, ona sui-qəsd təşkil
edilməsinə razılıq vermiş, qəsdin üstü açıldıqda Mariya Styuart edam edilmişdi.
Roma Papası dərc etdiyi bulla ilə ingilisləri, əslində, kraliça Elizabeti qətlə
yetirməyə çağırmışdı. Mariya Styuartın edamından bir il sonra, 1588-ci ildə
İspaniyanın Məğlubedilməz Armadası İngiltərəni işğal etmək, Elizabetin
hökmranlığına son qoymaq üçün ölkənin sahillərinə yaxınlaşanda, ingilis
donanmasının müqaviməti və tufanın köməkliyi ilə məhv edildi və bu qələbədən
sonra İngiltərə dünya dəniz dövlətinə çevrildi.
Lakin Elizabet şəxsi həyatında xoşbəxt deyildi. Bakirə adlansa da, onun
məşuqları var idi. Çox sevdiyi Robert Dadli – Lester hersoqu ona xəyanət etmiş, onun
saray ledisi olan qızla yaxınlıq etmiş və qız ondan uşaq doğmuşdu. O, İspaniya və
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Fransa kralları ailəsindən olanlara ərə getməkdən imtina etmişdi, axıra qədər ailə
qurmadığından, 1603-cü ildə öləndə, öz rəqibi və edam etdirdiyi Mariya Styuartın
oğlu, Şotlandiya kralı VI Ceyms, I Ceyms adı altında İngiltərə kralı oldu.
Styuartlardan sonra taxt-taca gələn Uilyam Oranc və arvadı Mariyanın övladı
olmadığından, Mariyanın bacısı Anna kraliça oldu və o da 1714-cü ildə vəfat etdikdə,
Almaniyadan İngiltərə taxt-tacına gətirilən I Corc (Georq) Hannover sülaləsinin
əsasını qoydu.
1837-ci ildə hökmranlıq edən IV Vilhelmin (Uilyamın) varisi olmadığından
təsadüf nəticəsində onun qohumu, gənc Viktoriya kraliça oldu və sonralar Hindistan
imperatriçəsi olmaqla yanaşı, 1901-ci ilə qədər taxt-tacda oldu. Lakin o da çox sevdiyi
alman mənşəli Arturla 1840-cı ildə evləndiyi halda, 1861-ci ildə əri tifə yoluxub öldü
və Viktoriya uzun müddət yas saxlaması əlaməti kimi ölkənin idarə edilməsindən
uzaqlaşdı.
Fransa printsi, gələcək kral XVI Lui 1770-ci ildə Avstriya kraliçası
MariyaTereziyanın qızı, printsessa Mariya Antuanettaya evlənmişdi. Əri 1774-cü ildə
taxt-taca çıxdı. Lakin nikahda MariyaAntuanetta heç də xoşbəxt deyildi, yeddi il
ərzində onun doğma əri ilə intim yaxınlığı olmamışdı. Yalnız ərinin uşaq əmələ
gətirmə orqanında cərrahiyyə əməliyyatı aparıldıqdan, daha doğrusu, ona sünnət
edildikdən sonra onlar əsl ər-arvad münasibətlərində oldular. Lakin 1789-cu ildə
Fransa inqilabı kralı devirdi, fransızlar kraliçaya isə nifrət bəsləyirdilər, onun əxlaqını
biabır edən karikaturlar Parisdə əl-əl dolaşırdı. 1791-ci ilin yayının ilk günündə onlar
gizli şəkildə Parisdən çıxıb, ölkəni tərk etmək istəyəndə, Varennada saxlandılar.
1793-cü ildə isə əvvəlcə kral XVI Lui, 9 ay sonra isə Mariya-Antuanetta gilyotina
edildi. Edam əvvəllər kralın öz adını daşıyan meydanda baş verdi, indi ora Konkord
(«Razılıq») meydanı adlanır.
Rusiya çarı II Nikolayın arvadı Aleksandra Fyodorovna çara 4 qız doğduqdan
sonra onların Aleksey adlandırdıqları oğlu olmuşdu. Lakin uşağın hemofiliya xəstəliyi
var idi, bir yeri qanadıqda, laxtalanmadığından qanın axması kəsilmir, çoxlu qan itkisi
baş verirdi. Şarlatan Qriqori Rasputin uşağa psixiki təsir göstərərək, onun xəstəlik
tutmalarını dayandıra bilirdi. Ona görə də onun çar ailəsində nüfuzu böyük idi və
siyasətə də qatışıb, I Dünya müharibəsi dövründə çara məsləhətlər verirdi.
Fevral 1917-ci il inqilabından sonra çarı arvadı və uşaqları ilə birlikdə Sibirə
sürgün etdilər, sonra onlar Yekaterinburqa gətirildilər və 1918-ci ildə bolşevik
rəhbərliyinin göstərişi ilə keçmiş çar, arvadı və beş uşağın hamısı güllələndi.
Lenin öləndən sonra faktiki olaraq hakimiyyəti ələ keçirən İosif Stalin 1919-cu
ildə özündən xeyli cavan olan Nadejda Alilluyevaya evlənmişdi. 1932-ci ildə Oktyabr
inqilabının ildönümünə həsr olunmuş Kremldəki ziyafətdə Stalin arvadı ilə kobud
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davrandığından, Nadejda oradakı mənzillərinə gəlib, tapança gülləsi ilə özünü
öldürmüşdü.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Peterburqda Kalininqraddan olan stüardessa
ilə ailə qurmuş, onların iki qızı olmuşdu. Lakin gözlənilmədən onlar ayrıldılar.
ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp bu vəzifəyə gəlməmişdən əvvəl iki
arvadını boşamış və özündən çox cavan olan Melaniyaya evlənmişdi. Onun hər üç
arvadı slavyan qızları olmuşdu, hər biri ona övlad doğmuşdu. Qızı İvanka yəhudiyə
ərə gedib, iudaizm dinini qəbul etmişdi.
Argentinanın keçmiş prezidenti Karlos Menemin arvadı hətta vəzifəsini icra
edən ərinin kabinetinə gəlib, ona əl qaldırırdı. Vaxtilə, Fransa imperatoru III
Napoleonun gözəl arvadı Yevgeniya da ərini döyməsə də, qısqanclığı ilə onu cana
doydururdu. İndiki Kanada baş naziri Castin Tryudonun anası, vaxtilə baş nazir
işləmiş əri PyerTryudodan 39 yaş cavan idi, 7 il sonra ərindən boşanmışdı, əxlaqı
barədə də bəzi xoşagəlməz şayiələr dolaşır..
Şərqdə qadınlar daha çox hökumət rəhbərliyinə gəlmişdilər. Şri Lankanın,
Filippinin və Türkiyənin baş nazirləri XX əsrin ikinci yarısında qadınlar olmuşdu.
Hindistanın və Pakistanın baş nazirliyinə yüksəlmiş İndira Qandi və Benazir Bhutto
qətlə yetirilmişdilər. Benazirin atası, baş nazir Zulfüqar Əli Bhutto, dövlət çevrilişi ilə
hakimiyyətə gələn general Ziya ül-Haqq tərəfindən 1979-cu ildə dar ağacından
asdırılmışdı. İndira Qandinin oğlu, sonralar baş nazir olmuş Raciv Qandi də qətlə
yetirilmişdi.
Filippinin baş naziri Ferdinand Markosun arvadı İmelda Markos həm də
paytaxt Manilanın qubernatoru idi. Lakin korrupsiyaya görə təqib edildiyindən, əri
məhkəmələrə verildikdən və ölkədən qaçdıqdan sonra İmelda böyük var-dövləti ilə
yanaşı, məhkəmələrdə ittihamlara cavab verməkdən taqətdən düşmüşdü.
Bu misallar onu göstərir ki, hətta taxt-tac da qadınlara axıradək xoşbəxtlik bəxş
etmir, çox hallarda onlar bədbəxt insan ömrünü də yaşamağa məcbur olurlar. Çox
hallarda hətta ailə xoşbəxtliyi də uzun sürmür və kralın və ya dövlət rəhbərlərinin
arvadlarına da bu, qismət olur. Dünənə qədər hamının köks ötürdüyü bu qadınlar tərk
olunmuşlara çevrilir və ya edam kötüyünün və ya gilyotinanın qarşısında dayanmalı
olurlar.
Yaradıcı şəxsiyyət kimi məşhurluq qazanan qadınlar da xoşbəxtliklərini davam
etdirmək üçün bir neçə ərdə olduqları halda taleyin döngələri ilə üzləşməli olurlar.
Fransız yazçısı Jorj Sand (Avrora Düpen) böyük polyak bəstəkarı Frederik
Şopenə ərə getmişdi, onlar bir müddət yazıçı xanımın vətəni Nantda yaşadılar. Lakin
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o, ərinin xasiyyətindən narazı idi və bir neçə ildən sonra ayrıldılar. Şopen Fransada
öldü, orada dəfn olundu, sonra onun ürəyi Polşaya aparılıb, Varşavada dəfn edildi.
Amerikan rəqqasəsi Aysodora Dunkan müasir rəqsin və rəqs plastikasının
banisi hesab olunur, o, yalın ayaqla, qədim yunan xitonunda rəqs edirdi. ABŞ-dakı
qeyri-bərabərliyə etiraz əlaməti olaraq vətəni ilə vidalaşmış, Rusiyaya gəldikdən sonra
özündən 18 yaş kiçik olan rus şairi SergeyYeseninə ərə getmişdi və onların nikahı iki
il sürmüşdü. 1913-cü ildə isə onun başına fəlakət gəlmişdi, qızı və oğlu avtomobil
qəzasında həlak olmuşdu. Özü də 1927-ci ildə faciəli qaydada həlak oldu, kabriolet
avtomobildə getdiyi vaxt boynundakı uzun şarf təkərə dolaşıb, onu maşından yerə
çırpdı, boynu qırılmışdı və tezliklə öldü. Oğlu və qızı həlak olanda Aysadoranın
uşaqları ilə oturduğu avtomobil Parisdə Senaya düşdü və üçü də çayda boğulurdu.
Rəqqasə xilas olsa da, uşaqlarını xilas etmək mümkün olmadı. Aysadora Dunkan
«azad məhəbbət» tərəfdarı olduğundan bir neçə dəfə ərə getmişdi.
İki dəfə Nobel mükafatı laureatı, fizik və kimyaçı Mariya KüriSkladovskayanın əri, Nobel mükafatı laureatı Pyer Küri 1906-cı ildə küçəni keçərkən,
avtomobil onu vurub öldürmüşdü. Mariya sonra özündən xeyli cavan oğlanla eşq
macərası yaşayanda onun haqqında Nobel mükafatı komitəsinə çirkin məktublar
yazılırdı. O, çəkinməyib şəxsi həyatın elmi işə qarışdırılmasına etirazını bildirdi və
ikinci dəfə mükafatı almağa müvəffəq oldu. O, həmçinin öz vətənin adına qoyduğu
poloniy və radiy elementlərini kəşf etmişdi. Ailədən daha iki nəfər - onların qızı İren
və onun əri Frederik Jolio-Küri də Nobel mükafatı laureatı olmuşdu.
Bəzi qadınlar isə bir ərlə kifayətlənməyib, məşuqu da daxil olmaqla bir evdə iki
ərlə yaşamaqdan da çəkinməmişlər. Fransız aktrisası PolinaViardo əri olduğu halda,
məşuqu rus yazıçısı İ.S.Turgenev də onlarla bir mənzildə yaşayırdı. Yaxud, 1920-ci
illərdə cəmiyyətdə dişi şir kimi tanınan Liliya Brik Moskvadakı evində əri Osip Briklə
və məşuqu şair Vladimir Mayakovski ilə bir mənzildə yaşayırdı.
Nepalda və Butanda isə beş qardaşın bir arvadı olur və onlar mehriban
yaşayırlar, doğulan uşağın atası məlum olmadığından, o, böyük qardaşın övladı hesab
olunur. Son vaxtlar iki qardaşın bir arvadı olması daha çox yayılmışdır. Bu qayda
həmin ölkələrdə torpağın olduqca qıtlığı ilə əlaqədardır, qardaşlar arasında torpağı
bölmək mümkün olmur.
Qadınlar ailədə hökmranlığa can atırlar
Ümumiyyətlə, qadınlar bir sirr dünyasıdır ki, onları dərk etmək, tədqiq etmək
də çətindir. Qadının gətirdiyi xoşbəxtliyin də, bədbəxtliyin də həddi yoxdur, adi
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ölçülərlə ölçülə bilmir. Onlar ərlərini çox vaxt öz hakimiyyətləri altına salmağa
çalışır, əsasən də buna nail olurlar. Adətən, belələri gözəl olurlar və təbiətin bəxş
etdiyi bu nemətdən öz xeyirləri üçün izafi qaydada istifadə etməyə çalışırlar. Onlar
üçün bu, ən kəsərli silah rolunu oynayır, belə qadına evlənən özünü xoşbəxt hesab
edir, lakin az sonra yanıldığının şahidi olur, çünki arvadı onu daim itaətdə saxlamağa
çalışır, ona qula, köləyə olan bir münasibət bəsləyir. Onlar ərlərinin yuxarı ictimai
pilləyə yüksəlməsinə də əhəmiyyət vermir, onu idarə etməklə, əslində, özünü mütləq
monarx kimi aparır. Qədim Yunanıstanda bir hökmdardan soruşduqda ki, ölkədə ən
böyük adam kimdir, o, birbaşa kiçik oğlunun adını çəkmişdi. Buna təəccüb edildiyini
gördükdə, izah etməyə başlamışdı:
– Mən xalqa rəhbərlik edirəm, arvadım məni idarə edir, kiçik yaşlı oğlum isə
onu öz tabeliyində saxlayır, beləliklə, kiçik yaşlı oğlan hamının – xalqın, mənim və
arvadımın böyüyüdür. Əlbəttə, uşaq anasına güclü təsir göstərəndə, bu təsir həm də
hökmdar olan ataya və onun idarə etdiyi ölkəyə keçir.
Əsas məsələ arvadın əri üzərində hakimiyyətidir. Bir çox hallarda bu, dözülməz
xarakter alır, ərinin vəzifə səlahiyyətlərinə müdaxilə etməklə, qarışmaqla onu çaş-baş
salır və əhali içərisində biabır olmasına səbəb olur. Azərbaycanda XX əsrin ikinci
yarısında rayon partiya komitəsinin birinci katibləri çox asanlıqla əldə etdikləri hədsiz
hakimiyyətə görə cızıqdan çıxır, özünü xırda ərazilərdəki xanlar kimi aparırdılar.
Həmin xanlar yalnız iri dövlətləri təmsil edən adamlardan qorxurdular. Qurbanəli bəy
kəndliləri adam saymadığı halda, rus uryadniki qarşısında baş əyir, onu çar Nikolayın
birbaşa nümayəndəsi hesab edirdi, itinə də qılıqlanırdı.1970-ci illərin əvvəllərində bir
iri rayonun birinci katibi çıxışlarında birinin əyri yolla var-dövlət qazandığını qeyd
etdiyinə görə onun cəzalandırılmalı olduğunu dedikdən iki-üç gün sonra həmin adamı,
o,qadın idi, ticarət idarəsinə rəhbər təyin etmişdi və camaat başa düşürdü ki, bu
təyinatda rüşvət öz işini görmüş, katibin özünün əvvəlki sözlərinə zidd çıxmasına da
şərait yaratmışdı.
Rayon mərkəzinin bəzi sakinləri arvadının onun üzərində mütləq hakimiyyətə
malik olduğunu bildiklərindən, katibin arvadına rüşvət yolunu tapanlar da olurdu.
Onlardan biri partiya konfransının yaxınlaşdığına görə, müəyyən məbləğ əsasında
arvada xahiş etmişdi ki, ərinə tapşır, məni konfransda raykomun üzvü seçsin. Arvad
isə partiya quruculuğu barədə naşılığına görə, yalnız hakimiyyət orqanı kimi
raykomun bürosunun adını eşitmişdi. Ona görə də əri evə gələn kimi amiranə qaydada
dedi ki, filankəsi, yəni ona rüşvəti əvvəlcədən verəni büro üzvü seçməlisən. Əri etiraz
etməyə başladı, cəmi 9 ya 11 büro üzvü olur, onlar da müəyyən vəzifə sahibləri ilə
yanaşı, bir sıravi kolxozçudan və ya sovxoz fəhləsindən ibarət olur. Mən bunu edə
bilmərəm.
Arvadı qışqırmağa başladı:
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– Edə bilərsən, daha doğrusu, etməlisən, bunu mən sənə deyirəm.
Əri bir neçə gün evə gələn kimi arvadı söhbəti təzələyir və ərinə ultimatum
verirdi. Konfransa bir həftə qalmış yenə ərindən o adamı siyahıya salıb-salmadığını
soruşduqda, əri hirslə dedi:
– Lap məni öldürsən də, mümkün deyil.
– Dünyada mümkün olmayan şey yoxdur, mən demirəm ki, onu Bakıda iri
vəzifəyə qoy. Bu rayon sənindir, nə istəsən edə bilərsən, o adam hökmən büro üzvü
olmalıdır. Əgər dediyimi etməsən, konfransdan sonra evə gəlmə, səni evə
buraxmayacağam, bu yolla da səni biabır edəcəyəm.
Birinci katib arvadına bələd olduğundan onun hədəsindən qorxmağa başladı.
Ona görə də həmin adamı yanına dəvət etməyi şöbə müdirinə tapşırdı. Bir neçə saat
sonra katibə çağırılan adamın gəldiyini bildirdi və onu kabinetə dəvət etdi.
Rayonda onu həyasız, dələduz adam kimi tanıyırdılar. Vaxtilə Bakı–Tbilisi
qatarında yol bələdçisi işləmişdi, qumar vasitəsilə pul qazanmağı və spirtli içkiyə
hədsiz aludəçiliyi də orada öyrənmişdi. Oturan kimi həyasızcasına irişib, birinci
katibə dedi ki, əvvəlkilər də öz yaxın dəstəsinə malik olurdu, siz də ətrafınıza
sədaqətli adamları yığmalısınız. Mənim kimilərdən yapışmaq lazımdır, elə etməliyik
ki, heç kəs baş qaldırmasın, biz mövcud klanları da məhv etməliyik, rayonda birinci
katibin ətrafı sayılan adamlar yeganə nüfuzlu qüvvəni təmsil etməlidir.
Katib bu adamın belə özündən razılığına, ona yol göstərməsinə təəccüb
qalmışdı. Bu, büro üzvü olsa, hamının yanında onun özünə də göstəriş verəcəkdi. Ona
görə də birbaşa mətləbə keçdi:
– Yaxşı, bu nə söhbətdir, yəni belə yuxarı dırmaşmaq, büro üzvü olmaq
istəyirsən? Sən büro üzvü seçilsən, o konfrans iştirakçıları, rayon camaatı nə deyər?
Heç olmasa bunları fikirləşmisən? Niyə mənə belə təzyiq göstərirsən, çıxılmaz
vəziyyətə salırsan, bunun axırı necə ola bilər?
İddiaçı həyasızlığını yerə qoymayıb, hörmətdən uzaq olan qaydada katibə
müraciət etdi:
– Əşi, bir dayan ey, sən nə danışırsan? Nə büro üzvü, bunu sənə kim deyib,
mən sənə belə bir şey xahiş etmişəm? İndi də mənim üstümə düşürsən.
– Kimə dediyini bilmirsən? Səyyarə xanımdan bunu sən özün xahiş
etməmisən? Arvad neçə vaxtdır evə çatan kimi qanımı qaraldır.
Birinci katib bu sözləri deməklə, belə həyasız adama öz zəifliyini göstərdi və o
da katibə yazığı gələn qaydada dedi:
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– Həzrət Abbas haqqı, mən elə şey deməmişəm. Səyyarə xanım nəcib qadındır,
mənim də xətrimi çox istəyir. Özü konfransda çox şeyin dəyişiləcəyindən, çox
papaqların boş qalacağından danışdı, mən də onu dedim ki, Həsənqulu müəllimə de,
qoy məni plenum üzvü seçsin. O da heç nə soruşmadan dedi ki, arxayın ol, hər şey
bizim istədiyimiz kimi olacaqdır. Mən ona büro üzvü sözünü deməmişəm, istəyirsən
Quran gətir, and içim, eşitmişəm ki, dindar adamsan, məscidin mollaları da əllərinə
düşəndən sənə hədiyyələrini kəsmir.
Katib gördü ki, söhbət uzandıqca bu səfeh danışıqlarının şiddətini artıracaq, ona
görə də onun sözünü kəsib dedi:
– Bizim görüşümüz barədə heç kəsə heç nə demə. Mənə dediklərini get Səyyarə
xanıma başa çal. Xahişinə isə bir yol tapacağam.
Axşam evə gələndə, arvadının sifəti açılmışdı.
– Buğunku görüşünü mənə dedilər, büro üzvü olsa daha yaxşı olardı, ancaq
plenumdur, mulenumdur- nədir, ora seçmək istəyirsən, etiraz etmirəm. Qorxaqlığın
başına bəla olacaqdır. Sənin yerinə mən olsam, rayonu barmağımda fırladardım. Bu
da haqsızlıqdır ki, dəvəquşunun qanadı yoxdur, uça bilmir. Uça bilsəydi, bütün vəhşi
heyvanlar onun caynaqlarından qorxardı. Mənə isə sərçə qanadları vermişdir, bu,
olduqca böyük haqsızlıqdır, iştahıma görə mən ən azı qartal olmalıydım.
Əri onu sakitləşdirmək istəmədi, xoşuna gəlməyən bir söz desəydi, mərəkə
qoparardı. Onsuz da rayon camaatının qulağı səsdədir, şayiə də gəzir ki, Həsənqulu
müəllimdən yaxşı çoban olar, adamlara rəhbərlik etməyi bacarmır. Mərkəzi Komitəyə
gedən ərizələrdə arvadının rayonu idarə etməsinə qarşımasını, ikinci rüşvət
mərkəzinin yaratmasını yazırdılar.
Nəhayət, konfrans oldu və rayon partiya komitəsi üzvlüyünə namizədlərin
siyahısı oxunduqda, hamı təəccüb qaldı, pıçıltı başladı ki, adı çəkilən Səyyarə xanımın
namizədidir, mütləq seçilməlidir, yoxsa Həsənqulu müəllim evdə ağır zərbə ala bilər.
Doğrudan da seçkidə onun əleyhinə səs verənlər oldusa da, lehinə səs verənlər çoxluq
təşkil etdiyindən məşhur dələduz seçilənlərin arasında idi. Onsuz da hamı bilirdi ki,
siyahıya kim düşmüşdürsə, o da seçiləcəkdir. Partiyanın demokratik mərkəziyyət
prinsipi belə səsi çıxmayan, dinməz çoxluğa əsaslanırdı. Bu çoxluq vasitəsi ilə
Mussolininin silahdaşını da partiyanın hansısa bir rəhbər orqanına seçmək olardı.
Əvvəllər isə, Nikita Xruşşovun ölkədə partiya rəhbəri olduğu dövrdə
demokratiyaya meyl güclü idi, böyük vəzifəliləri tənqid etmək, nöqsanlarını onların
üzünə demək olardı. Partiya üzvlərinin fəallığını artırmaq üçün rayon partiya
konfransları ildə bir dəfə keçirilir, iclas və seçki prosedurları gecə saat 3-ə, 4-ə qədər
davam edirdi. Və demokratiya meylləri konfransa yol açdığından, Mərkəzi Komitənin
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nəzərdə tutduğu kadrın seçilməsi bəzən rədd edilir, onun yerinə hansısa bir nüfuzlu
yerli adam seçilirdi.
Lakin Azərbaycanda qohumbazlıq, dostbazlıq öz işini görməkdə davam edirdi,
öz mövqeyini itirmək istəmirdi. Ona görə də rəhbər vəzifələrə təsadüfi adamların
gəlməsinə də sədd çəkilməmişdi. Vaxtilə nisbətən aşağı vəzifələrdə işləyəndə o vaxtkı
Mərkəzi Komitənin birinci katibinin çox sayda dostları peyda olmuşdu və onların
iştahı heç də köpək balığınkından geri qalmırdı. Onun bir dostu, yaxşı tanıdığı bir
neçə adamın rayonlara birinci katib seçildiyini eşitdikdə, respublika rəhbərinə
müraciət etmək qərarına gəldi və qəbul otağında MK birinci katibinin qəbuluna
düşməyə yazıldı. Səhərisi gün zəng edib, qəbula çağırdılar. Birinci katib onu yaxşı
qarşıladığından, ürəklənib dedi:
– Gizlətməyəcəm, səndən incimişdim, tanıdıqlarımın hamısını yaxşı vəzifələrə
irəli çəkmisən, amma nədənsə məni tam unutmusan. Yarım ildir ki, bekaram, bu
boyda respublikada bircə mənə vəzifə tapılmır? İndi ki, sənin əlinin üstündə əl
yoxdur. Mən yaxşılığı itirən adam deyiləm, özün də bunu yaxşı bilirsən.
Birinci katib dedi:
– İnciməyə haqqın var. Başım elə qarışmışdı ki, səni tamamilə yaddan
çıxarmışdım. Yaxşı ki, özün yada saldın. Sabah Qərb zonasının böyük rayonlarından
birində konfrans keçiriləcək, Mərkəzi Komitə katibi Abdullayev də ordadır. Orada
işləyə bilərsənmi, səni ora birinci katib seçək?
İddiaçı ürəklənib dedi:
– Niyə işləmirəm, qazandığım təcrübəyə sən özün də yaxşı bələdsən, təkcə
bəxtim gətirmədi.
Birinci katib köməkçisinə dedi ki, onu rayonda olan MK katibi Abdullayevlə
birləşdirsin, heç 5 dəqiqə keçməmiş Abdullayev itaət qaydasında telefonda səsləndi:
– Eşidirəm, nə tapşırığınız vardır?
– Əvvəlki namizəddən imtina edirik, onu başqa vəzifəyə qoyacağıq. Qatarla
sabah göndərdiyim təcrübəli Əfəndiyevi konfransda birinci katib seçərsiniz. O
rayonun bəxti gətirdi ki, yaxşı tanıdığım və etimad göstərdiyim bir adamı ora
birinciliyə göndərirəm. Plenumda mənim yeni katibə böyük etimad bəslədiyimi
hökmən raykomun yeni üzvlərinə çatdır. Bir də rayon əhalisinə mənsub olan malqaranın naxırçısı probleminin necə həll edildiyini öyrən, mən Moskvada MK
plenumunda çıxış edib, bu məsələni qabartmaq istəyirəm.
İddiaçı yaltaq görkəm alıb, MK-nın birinci katibinə minnətdarlıq etməyə
başladı, iki əllə onun yumşaq əlini sıxdı. Oradan birbaşa dəmiryol vağzalına gəlib,
çox çətinliklə plaskart vaqona bilet aldı.
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Qış vaxtı idi. Bakı - Tbilisi qatarı həmin rayon mərkəzinə səhər saat 7-də çatdı.
İddiaçı balaca dəllək sumkasını götürüb, vaqzal meydanı ilə irəliləyəndə, peysərinə
bir qapaz dəydi və sillə, ağır olduğundan o, yerində fırlandı və papağı başından düşdü.
Papağını götürüb ona vurana baxanda, bir söz deməyə macal tapmamış, həmin adam
üzr istəməyə başladı ki, elə bildim həmişə zarafat etdiyim dostumsan, ona görə belə
hörmətsiz hərəkət etdim.
İddiaçı nə qədər narazı qalsa da, hirsini büruzə vermək istəmədi. Səhərin
soyuğu onu titrədirdi, vağzal yaxınlığındakı yeməkxanada səhər yeməyi yedi, canının
qızdırmaq üçün bir neçə stəkan çay içdi. Yediyi xaş onun xoşuna gəlmişdi, xörək
paylayan onun araqdan imtina etdiyini eşidəndə, bildirdi ki, bilsəydim sənə heç xaş
verməzdim, biz xaşı arağın xətrinə bişiririk. Belə soyuqda, özü də xaş yeyəndə araq
içməyən adamı birinci dəfədir ki görürəm. Araq həm də səhərin xeyirə açılması
əlamətidir. İlk dəfədir ki, bunu bilməyən naşı adama rast gəlirəm. Eybi yoxdur, bizim
adamlara oxşamırsan, görünür, gəlməsən, bizdə gəlmələrə o qədər də hörmətlə
yanaşılmır, onlara qız da vermirik.
İddiaçı qəndi dişləyib, çayı hortdada-hortdada içib, ona cavab verdi:
– Kiminsə qızına elçi düşmək vaxtım çoxdan keçibdir, ona görə də belə
münasibətlə rastlaşmayacağam. Çalışacağam ki, sizin qaydaları yaxşı öyrənim, səhvə
yol verməyim.
– Öyrənmək heç də yaxşı davranmaq demək deyil, bizim camaatın toyuq
sürüsü xasiyyəti vardır, yad cücəni, fərəni toyuqlar dimdiyi ilə necə döyəcləyib, qana
bulayırsa, bizimkilər də qan axıtmasalar da, yad adama çəp baxmaqla onu hövsələdən
çıxarırlar. Hindu qəbiləsinin qaydalarını öyrənmək, onların arasında heç də sakit
yaşamağa qarantiya vermir.
– Siz elinizə hər yeni gələni belə qorxudursunuz. Azərbaycanlılara qonaqpərvər
xalq deyirlər, bəs sizin qonaqpərvərliyiniz harada qaldı?
Xörək paylayan dedi:
– Hər deyilənə inanma, həyatı öyrən. Koroğlu haqqında elə danışırlar ki, guya
o, Bağdada təyyarə sürəti ilə səfər edirmiş, sazı ilə qılıncını qarışıq salırmış. Eyvazı
da, Nigar saçına taxmaq üçün guya durna teli gətirməyə göndəribmiş. Durna telinin
qadının baş bəzəyi olduğunu bu əfsanədə eşitmişik. Avropa qadınları isə sonralar
dəvəquşu lələyinə həvəs göstərirdilər. Görürsən, rəvayətlərimiz də bəzən çox şeyin
dəqiqliyinə elə də fikir vermir. Biz isə onları, hinduşka qozu udan kimi ağına-bozuna
baxmadan uduruq.
Ona dil çatdıra bilməyəcəyini qət edən qonaq pulunu verib, bu çoxdanışan
xidmətçidən uzaqlaşmaq istədi, yoxsa o da zarafat edirmiş kimi, ona bir qapaz ilişdirə
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bilərdi. Buranın adamlarından hər şeyi gözləmək olardı. Saat 9-a qədər şəhər
parkındakı skamyada oturub gözlədi, qonşu skamyada oturan iki nəfər dünən gecəki
toyda çox araq içdiklərindən, ciblərindəki bütün pulları şabaş kimi və musiqiçilərə
hədiyyə kimi xərclədiklərindən peşmanlıqla danışırdılar. Xanəndənin də qızlara,
qadınlara göz vurmasından gileylənirdilər. O, həm də oxuyanda inək kimi dilini
çıxarıb, tez-tez dodaqlarını yalayırdı.
Birinci katibin kabinetində MK katibi ilə görüşdü, kabinet sahibi qaş-qabaqlı
idi, onu narazı bir şəkildə qarşıladı və sonra söhbətin məxfiliyini nəzərə alıb, kabineti
tərk etdi. 5-10 dəqiqəlik söhbətdən sonra aldığı təlimata uyğun olaraq, yaxındakı
mədəniyyət evinə getdi və əvvəlcədən qabaq sıraların birində yer tutdu. Onun yanında
əyləşənlər danışıb gülürdülər.
Raykomun birinci katibi konfransı açıb, nümayəndələri salamladı. Mərkəzi
Komitə katibinə «xoş gəlmisiniz» dedi. Uzun-uzadı məruzə etdi, elə təsəvvür yarandı
ki, bu qalıb, hələ bir neçə il tutduğu vəzifədə işləyəcəkdir.
Sonra çıxışlar başlandı, natiqlərin çoxu katibi kəskin tənqid etdiyi halda, bir
neçəsi onun xidmətlərini, xüsusən iki kənddə artezian quyusu qazdırmağını, parkda
müdrik adamların sözlərindən ibarət plakatlar düzdürdüyünü tərifləyirdi. Maşıntraktor stansiyasının direktoru isə birinci katibin köməkliyi ilə rayona ilk dəfə
özüyeriyən kombaynın gətirilməsindən, onun səmərəli işindən danışdı. Barama
idarəsinin müdiri isə qeyd etdi ki, barama qurdlarını saxlamağa yer çatmayanda katib
göstəriş verdi ki, mədəniyyət evləri və məktəblər bu məqsəd üçün yer ayırsınlar.
Lakin digərləri onu da qeyd etdi ki, məktəblər və mədəniyyət evləri kümxanaya
çevriləndən, üfunətdən məktəblilər siniflərə, adamlar da kinoya baxmaq üçün klublara
girə bilmirdilər. Katib barama qurduna göstərdiyi qayğının cüzi bir hissəsini insanlara
da sərf etsəydi, bu daha yaxşı olardı. Camaat narazılıq etdikdə o, demişdı ki, elə
etməyin ki, “baramaya qulluqdan bir addım da olsun geri çəkilmək olmaz” əmrini
verim, o, Stalinin rusca Stalinqrad döyüşündən əvvəl «Ни шагу назад!» əmrini yada
salıb, özünü gülünc qaydada ona bənzətməyə çalışmışdı.
Köhnə katib, rayon partiya üzvlərinin siyahısına da salınmamışdı, iddiaçının adı
çəkildikdə, zaldan səslər eşidildi:«o kimdir, biz onu tanımırıq, siyahıdan çıxın». MK
katibi ayağa durub izah etdi ki, həmin adam təcrübəli yoldaşdır, Mərkəzi Komitə
digər rayonlarda da bunu tətbiq edir, işgüzarlığı ilə fərqlənənləri raykomun tərkibinə
daxil edir. Səs-küydən sonra zal sakitləşdi. İddiaçı şükür edirdi ki, qaldırıb ona suallar
vermədilər, buraya nə məqsədlə gəldiyi ilə maraqlanmadılar.
Gecə saat 2-dən keçəndən sonra səsvermənin nəticələri oxundu. İddiaçının
familiyası, adı, atasının adından sonra, siyahını oxuyan uca səslə dedi:
– Lehinə «0», əleyhinə 258 nəfər.
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Beləliklə, o vaxtlar dəbdə olan «qutudan çıxmadı» sözü yada düşdü. İddiaçı çox
pərt idi, ancaq pərtliyini yanında oturanlardan gizlətmək istəyirdi ki, heç kəs onu
tanımasın.
İclasdan çıxıb mehmanxanaya getdi, ona dörd adamlıq otaqda yer verdilər.
Səhərə qədər yata bilmədi, saat 7-yə işləyəndə paltarını geyinib vağzala getdi, o
vaxtkı qaydada talon alıb platformaya keçdi. Arvadına tapşırmışdı ki, uşaqları və bəzi
şeyləri də götürüb qatarla rayon mərkəzinə gəlsin. Onlar birinci katib üçün olan evdə
yaşamalı idilər, lakin bu xoşbəxtlik onun ailəsinə qismət olmadı.
Qatar vağzalda yavaş-yavaş hərəkət edib dayandıqda, iddiaçı arvadının və
uşaqlarının əda ilə vaqondan düşməyi gözləmək üçün tamburda dayandıqlarını gördü.
İddiaçı arvadına qışqıra-qışqıra dedi:
– Düşməyin, sonrakı stansiyaya, köhnə Qrenfildə keçin, mən də başqa vaqona
oturub gəlirəm.
Arvadı hirslənmişdi, deyəsən, təzə vəzifə kişinin başını xarab edib, doğma iş
yeri əvəzinə mən niyə Qrenfildə keçməliyəm, mən məgər almanam, nəyəm. Onun heç
nə başa düşmədiyini görən iddiaçı, vaqon dayanan kimi qalxıb, arvadına dedi:
– Yaxşı, mən də sizinlə növbəti stansiyaya gedirəm. Alınmadı, əziyyətim,
xahişim boş çıxdı.
Onlar vaqona keçdilər və arvadının əvvəlki yerində oturdular.
– Mən heç nə basa düşmürəm.
Əri dedi:
– Burada başa düşməməlik nə var ki? Məni heç raykomun tərkibinə də
seçmədilər, çünki yoldaş Abdullayev nümayəndələrin narazılığından qorxub, məni
MK birinci katibinin özünün məsləhət gördüyünü demədi. Bəlkə də, yaxşı ki, demədi,
məni rüsvay edib, zaldan qovardılar. Dünən səhər vaqondan düşəndən bildim ki,
mənim bəxtim gətirməyəcəkdir. Bir nəfər məni dostuna oxşadıb başıma güclü bir
qapaz vurdu. Onda fikirləşdim ki, yeni raykom katibini belə qarşılamırlar. Xruşşov
hər şeyi dəyişdirmişdir.Stalinin, Bağırovun vaxtında heç kim cəsarət edib, Mərkəzi
Komitənin göndərdiyi meymuna da etiraz edə bilməzdi. İndi nümayəndələrin səsi əsas
götürülür.
Arvadı onun bu söhbətinə qulaq asıb, hirsləndi:
– Sən həmişə əfəl olmusan, cəsarətsizsən. Gərək qalxıb mübarizə aparaydın,
qışqıraydın ki, saxtakarlıq edilib, mənə verilən səslərin oğurlandığını deyəydin. Sənin
yerinə mən olsaydım, ya oranı dağıdardım, ya da hökmən seçilərdim. Allah yerimizi
dəyişik salıb, bundan sonra sənə özün kimi fərsiz dostun da heç bir vəzifə
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verməyəcək. Sən də daim onu tərifləməklə məşğulsan, görünür, ora təsadüfi gəlib
düşmüş adamdır.
Əri dedi:
– Yaxşı, bu söhbəti yığışdıraq, ətrafdakılar qulaq asır. Əngələ keçə bilərik.
Demoqrafik dəyişikliklərə fərqli münasibətlər
Bəli, vəzifəlilərin arvadları və vəzifə tutmaq həvəsində olan qadınların bir
hissəsi başqa silkə mənsub olduqlarını göstərmək üçün özlərini lovğa aparmağa və
ədabaz danışmağa üstünlük verirlər. Əvvəllər bakılı qadınlar kişilərdən daha çox
rayondan gələnlərə yuxarıdan aşağı baxırdılar, hətta kənddən çıxmışların vəzifələri
kütləvi qaydada tutması ilə də razılaşmayıb, narazılıqlarını olduqca eybəcər qaydada
bildirməkdən də çəkinmirdilər. Bir vəzifəli adamın bakılı xanımı hökumət bağında
rayonluların çoxluğunu heç cür qəbul edə bilmədiyindən, hədyan qaydada deyirdi:
– Biz artıq ayaq altında qalmışıq. Necə deyərlər, at ölüb, itin bayramıdır. Çünki
vəziyyət dəyişmişdir, yuxarı vəzifələrdə olan bakılıları barmaqla saymaq olar.
Ali məktəb müəllimi olan bir qadın ona cavab verməyi lazım bildi:
- Bəlkə heyfsiləşən ki, gərək Bakıda ancaq tatlar yaşayaydı Köhnə Bakı
qəzasının xəritəsində Abşeron yarımadasında ancaq tatların yaşadığı
göstərilir və bu xəritə Azərbaycan Demokratik Respublikası
ensiklopediyasının birinci cildində də də dərc olunmuşdur. Bakının
kosmopolit şəhər olması ilə öyünənlər də az olmamışdır. Lakin şəhərin
demoqrafiyası XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq əsaslı, həm də müsbət
dəyişikliyə məruz qalmış və bu proses sonrakı illərdə daha sürətlə davam
etmişdir. Azərbaycanın paytaxtında əsasən titul millətin yaşaması nə
vaxtdan qəbahət sayılır?
Köhnə Bakının pərəstişkarı olan qadın daha da əsəbiləşdi:
-Kəndlilərin basqını baş vermişdir. Əvvəllər elə də məlum olmayan bir
region qabağa çıxmışdır, onlardan bəziləri əndazədən çıxan iddialarını artıq
gizlətmirlər. Abşeron rayonunun bir iri vəzifəlisi lovğa-lovğa deyirmiş ki, elə edəcəm
ki, yarımadada vəzifələri ancaq mənim həmyerlilərim tutsun. Rəhbər vəzifələrin
hamısını bizim adamlar tutmalıdır, çünki biz başqaları ilə müqayisədə buna daha çox
layiqik.. Hətta Moskvanın küçələrində satılan elmlər doktoru diplomunu alan biri
akademiyanın hökmən üzvü olmasını tələb edirdi. Başqa bir özündən razı regionun
adamları barədə isə deyirdilər ki, oxumağa, zəngulə vurmağa meyl etdiklərindən
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vaxtında onlar elmə yaxın düşməmişdilər. Onlara öz muğam məbədini də tikdirmişik,
qoy orada rahib xidməti göstərmələri ilə məşğul olsunlar.
Beləliklə, əvvəllər yalnız rüşeymi hiss olunan xalqın, millətin parçalanması
kimi xoşagəlməyən bir proses baş vermiş və sürət götürmüşdü, az saylı xalqlar da
bundan istifadə edib, öz əlahiddə hüquqları barədə daha ucadan danışmağa
başlamışdılar. Ermənilərin seperatizmindən ibrət dərsi götürülməklə, millətlərarası
münasibətlərə diqqət artırılmış, mərkəzdən qaçma meyllərinin qarşısı tam alınmışdır.
Qatı regionçuluq xəstəliyinə tutulan, traybalizmi yaymağa çalışan bəzi vəzifəli şəxslər
bu qorxulu virusu yaydıqlarından dövlət institutlarından uzaqlaşdırılmışdır.
Yerliçiliyin, regionçuluğun evkalipt ağacı kimi sürətə boy atmasında qadınların
rolu böyük idi. Vaxtilə atası böyük vəzifə tutmuş bir qadın savadsızlığına uyğun
gəlməyən bir vəzifəyə təyin olunandan sonra, parovoz vaqonları dartan kimi
yerlilərini irəli çəkməklə məşğul oldu. İşçiləri ona çıxış yazırdılar, onları söyüb, təhqir
edirdi ki, mənası məlum olmayan sözləri çıxışın mətninə doldurursunuz, mən də
oxuyanda biabır oluram. Niyə Koroğlu, Qaçaq Nəbi dastanlarından bir şey
yazmırsınız. Bibliyadan misal çəkir, əcnəbi dahilərdən sitat gətirirsiniz. Onlar bizə
yaddır. «Biz bir rəhbər idarə kimi elə problemlərlə məşğuluq ki, qızlarımızı,
qadınlarımızı patriarxal ruhda tərbiyə etməliyik. Dahi yazıçılarımız Əli Vəliyevdən,
Süleyman Rəhimovdan, lap elə dastanı uğurla köçürüb romana çevirən bir
yerlimizdən niyə sitat gətirmirsiniz? Mənim üçün evdə saxladığım pişik Benqal
pələngindən də qiymətlidir. Mən sizi nə qədər öyrətməliyəm? Vallah cana doymuşam,
istəyirəm hamınızı birdən işdən qovum, folklor institutundan xına yaxmadan,
üzərlikdən, çərşənbə axşamlarını keçirməkdən, pirlərin coğrafiyasından yaxşı baş
çıxaran elmi mütəxəssisləri dəvət edim. Onlar xalqın qədim adət-ənənələrini yaddan
çıxmağa qoymurlar, əvəlikli omac bişirməyi, qurutlu xəngəl hazırlamağı, fəsəli
yaymağı bərpa eləyib, geniş tətbiq edirlər. Əsl intibah budur, keçmişimizi
diriltməkdir. Bu xəröklərin hansı pitsadan pisdir? Biz onsuz da nə Aya, nə Marsa
uçanıq. Allaha şükür ki, müdrik bayatılarımızdan da yuxarı dırmaşan, televiziya
kanallarımızın xidməti hesabına meyxana milli incəsənətimizin ən qiymətli növünə
çevrilmişdir. Biz «aman», «aman» zəngulələri ilə, meyxananın bayağı yarıfars
dilindəki beytləri ilə dünyanı fəth edə bilərik. Biz xalça toxuyanda, heç Avropa
yorğanın da nə olduğunu bilmirdi. Bax bunları önə çəkməliyik.
Dünyaya göstərməliyik ki, xamamızın, ayranımızın , şorumuzun, lap elə
həsirimizin əvəzi yoxdur. Qiymətli qida məhsullarının istehlakı hesabına bizdə mədə
və ya yoğun bağırsaq xərçənginə rast gəlinmir, niyə biz bunları Qərbə yaymayaq?
Niyə italyanlar operalarını dünyaya yaymışlar, biz öz muğamımızı dünyanın
hər yerinə, ən azı Şərq ölkələrinə yaymayaq? Üstünlüklərimiz olduqca çoxdur. Lakin
onların təbliği ilə məşğul olmadığımızdan, bizim sənət okeanımız Xəzər dənizini
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andırır, onu da başqa dənizlərlə əlaqəsi olmadığından göl adlandırırlar. Belə
zənginliyi niyə biz başqalarından gizlədirik, yalnız öz milli mücrümüzdə saxlayırıq.
Onun qapısını açıb, hamıya göstərsək, bütün dünyanı bələd və fəth edərik. Gəlin
ətaləti kənara ataq, hərəkət edək, onda dünya bizi tanıyacaq, gözləri bərələ qalacaqdır.
Görürsünüz ermənilər Nyu-Yorkda düdük akademiyaları açmaları ilə qürrələnirlər,
Ərik bayramları keçirir, onlara rəhbərliyi Şarl Aznavura tapşırırdılar. ”
Bir işçi özünü saxlaya bilməyib, pıçıltı ilə dedi:
-İndi də ermənilərin səfeh icadlarından öyrənək.
Rəhbərlərinin bu sözündən sonra işçilər Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Aşıq Qərib
dastanlarını daha ciddi-cəhdlə, həmşinin nehrənin necə çalxanmasını, şorun
hazırlanması texnologiyasını, qurut qurudulanda milçəkdən qorunması üsullarını,
həsirin hörülməsini öyrənməyə başladılar. Çünki müsəlmanlar öləndə inkir-minkirin
sual-cavabından qorxduqları kimi, onlar da idarə başçısının onları mənşər ayağına
çəkəcəyindən qorxurdular.
Qadınların rəhbər vəzifəyə çəkilməsi normaldır və nəinki Qərbdə, hətta bir sıra
Şərq ölkələrində də qadınların hökumət başçılığına yüksəlməsi halları olmuşdu,
Hindistanda, Pakistanda, Şri-Lankada və Filippində, Türkiyədə qadınlar hökumətə və
dövlətə başçılıq etmişdilər. Lakin qadın irəli çəkilərkən onun xasiyyətinə, psixiki
durumuna da fikir vermək lazımdır. Bir qadın vəzifədə olarkən hamını daladığından,
çoxları ondan qorxurdu. Məşhur həkim danışırdı ki, həmin qadın qızını onun şöbəsinə
müalicəyə qoymuşdu və həkimin qızına qayğısını hiss edib, bu qadın razılıq etmişdi.
Bir dəfə bir sərxoş gündüz qapını sındırıb, uşağını görmək istəmiş, bunu şöbə
müdirinə xəbər vermişdilər. Həkim qapını açıb ona demişdi ki, axşam saat 5-dən
sonra gəlin, indi müalicə vaxtıdır, kənar şəxslərin palatalara girməsinə icazə verilmir.
Bu vaxt o, şöbə müdirini itələyib içəri keçmiş və bir yağlı söyüş də söymüşdü. Həkim
çox həyəcanlı idi, birdən gördü ki, kimsə həmin sərxoş kişini boğur. O da qışqırır ki,
boğuluram, boğazımı burax. Həkim bunun həmin vəzifəli qadın olduğunu gördü. O,
boğmağını davam etdirə-etdirə qışqırırdı:
– Əclaf, gör sən kim əl qaldırırsan, kimi söyürsən. Buna görə səni yalnız
öldürsəm hirsim soyuyar.
Həkim özü qadına xahiş etməyə başladı ki, onu buraxsın, ürəyi gedib, yıxıla
bilər, şöbənin, xəstəxananın adı biabır olar. Onun xahişinə görə qadın kişini
boğmağını dayandırdı və sərxoş bir andaca aradan çıxdı. Qadına minnətdarlıq etməyə
başlayan həkim dedi ki, mən istəməzdim ki, eləsinə siz baş qoşasınız. Mənə görə
təşviş keçirdiyinizə görə sizə minnətdaram. Həkim sonra bu qadının uşağını müalicə
etməyi xahiş edən dostuna minnətdarlıq elədi ki, yaxşı ki, onun barəsində ehtiyatlı
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olmağı mənə məsləhət görmüşdün. Səhv hərəkət etsəm, məni də sərxoş kişinin
gününə sala bilərdi.
Amazonkalar qədim yunanların yaratdığı mif olsa da, deməli, təkcə skiflərdə
deyil, bütün xalqların içərisində onların nümayəndələri mövcuddur və onlardan
çəkinmək lazımdır. Axı onlar əsirlərini ya arabanın təkəri altında qoyur, ya da
qayadan atırdılar ki, əzilsinlər, əti yeyilmək üçün yumşalsın, farşa çevrilsin. Həkim bu
qadının şəxsində müasir amazonka ilə üzləşmişdi, arzu edirdi ki, bir də onunla üz-üzə
gəlməsin, çünki istənilən an o, təhlükə mənbəyi ola bilərdi. Onun bir iş yoldaşı
həkimə danışmışdı ki, bir dəfə idarə rəisi müavinin kabinetində Ali Partiya
məktəbinin professoru onlara mühazirə oxumağa gəlibmiş, savadsız olduğundan
mühazirə də olduqca səviyyəsiz imiş. O, danışıb qurtarandan sonra həmin qadın ayağa
qalxıb idarə rəhbərinə müraciət edərək deyibmiş:
– Hacıməmməd müəllim, biz sizdən gözləmirdik, belə adamı bizə mühazirə
oxumağa dəvət etmisiniz, bilmirəm bu adam bizi qanmaz sayır, yoxsa özü qanmazdır.
İdarə rəisinin müavini çox pərt oldu, ancaq professor bu qadının həyasızlığını
davam etdirməsindən qorxub, aradan çıxmışdı. Bu qadınla ehtiyatlı olmaq lazım idi,
yoxsa iti bıçaq kimi xəta toxundura bilərdi.
Elə təsəvvür yaranmasın ki, azərbaycanlı qadınlar özündən razılıq, savadsızlıq,
ədəbsizlik nümunələridir. Xoşbəxtlikdən, belələri ümumi kütlə içərisində azlığı təşkil
edirlər. Əksəriyyət isə nəciblik, ləyaqət, fədakarlıq nümunəsi ola bilər. Ruhiyyənin bir
rəfiqəsi filoloq olmaqla, məşhur cərrahın arvadı idi. Onlar bu xoş günə heç də
asanlıqla çatmamışdılar. Özündən xeyli yaşlı və həmkəndlisi olan əri əvvəlcə
Moskvada aspirant təhsili almış, sonra isə doktoranturada oxumuşdu. Namizədlik və
doktorluq dissertasiyasını da orada müdafiə etmiş, uzun müddət Tibb Universitetində
kafedra müdiri işləmişdi.
Balacaboy bu qadın çoxlu əziyyətlərə qatlaşmalı olmuşdu. Onu Ruhiyyəgil
əcnəbi dildəki adının tərcümədə mənasını verən Şehin adlandırırdılar. Əri Moskvada
təhsil alanda o qədər böyük məbləğdən ibarət olmayan stipendiyayla dolanırdılar və
kirayə pulunun aşağı olması üzündən vilayətin kiçik bir şəhərində yaşayırdılar.
Tezliklə onların uşaqlarnın sayı dördə çatdı. Altı nəfərlik ailəni dolandırmaq maddi
cəhətdən çətin idi. Həm də rus dilini yaxşı bilməyən Şehini orta məktəbə müəllim
götürmürdülər. Ona görə də uşaq bağçasında tərbiyəçi düzəlməyə çalışdı, çox yerə
müraciət etsə də, xeyri olmadı. Əlacsız qalıb RSFSR Maarif nazirinin müavininin
qəbuluna yazıldı. Nazir müavini onu qəbul etdi və bu balacaboy, uşağa oxşayan qızı
bağçaya tərbiyəçi götürə bilməyəcəkləritni dedi və əlavə etdi ki, bağçada ana kimi
təcrübəsi olan qadınlar işləməlidir, təcrübəsiz qız isə uşaq dünyasını anlamaqda
çətinlik çəkir.
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Şehin cavabında dedi ki, mən anayam, özü də dörd uşaq anası. Məgər mən
tərbiyəçi işləyə bilmərəm, özü də ali pedaqoji təhsilim vardır.
Nazir müavini bu bəstəboy qızın sözlərinə inanmayıb, yalan danışdığına görə
narazılıq əlaməti kimi başını buladı. Şehin özü ilə gətirdiyi sənədləri, uşaqlarının yaş
kağızlarını onun qabağına tökdü. Nazir müavini səhv etdiyini anlayıb üzr istədi,
qadının fiziki ölçülərinin onu çaşdırdığını dedi. Özü həmin şəhərin maarif şöbəsinin
müdiri ilə əlaqə saxlayıb, ona tapşırdı ki, Xəlilovanı ən yüksək maaşla böyük
tərbiyəçi təyin etsin.
Beləliklə, Şehin bağçada işləməklə, ailəni yarıac yaşamaqdan xilas etdi. Hər
səhər o, dörd xizəkli arabanı kəndirlə bir-birinə bağlayıb, özü də kəndirin ucunu
sırıqlısının üstündən belinə kəmər kimi keçirdib, uşaqlarını özü işlədiyi bağçaya
aparırdı. Ruslar bu arıq, çəlimsiz qızın fərasətinə təəccüb qalırdılar.
Sonralar Şehin filologiya elmləri namizədi oldu, ictimai xadim və bloger kimi
ad çıxardı.
Digər bir azərbaycanlı qız valideynləri ilə birgə yaşadığı Mançesterdə orta
təhsil alarkən öz vətənpərvərliyini göstərə bilmişdi. 8-ci sinifdə oxuyarkən o, əlaçı idi,
tədris ilini çox yaxşı qiymətlərlə başa vurmuşdu. Direktor onu mükafatlandırmaq
qərarına gəldi və sinif rəhbərinə qızın seçim barədə rəyini öyrənməyi tapşırdı. Həlimə,
onun adı belə idi, bildirdi ki, ona heç bir hədiyyə lazım deyildir, mümkünsə,
Azərbaycanın dövlət bayrağı məktəbin üstündən asılsın. Onun məktəbli dostları ingilislər və pakistanlılar bu qızın vətənini o qədər də yaxşı tanımırdılar. Sinif rəhbəri
bunu direktora çatdırdı və direktor bu məğrur qızı qəbul etdi. Direktor bildirdi ki,
bizdə belə qayda yoxdur, Həlimə isə dedi ki, onda mənə heç nə lazım deyildir, mənim
dövlətimin simvolu yalnız məktəbə şərəf gətirə bilər. Qızın öz təklifi barədə təkidlə
danışmağı direktor qadının xoşuna gəldi və üçmərtəbəli məktəb binasının üstündən
Azərbaycanın üçrəngli dövlət bayrağı asıldı. Kanikul vaxtı olduğundan iki ay ərzində
bayraq binaya əlavə yaraşıq verərək, onun üstündə dalğalanırdı.
Bax, iki müxtəlif və sadə azərbaycanlı qızı yad yerlərdə də özlərini ləyaqətlə
aparmaqla yanaşı, Vətənlərinin şərəfini yüksəltmək şansını da unutmamışdılar.
Ruhiyyə iki nümunədən fərqli olan bəzi özündən razı qadınlar barədə
düşündüklərindən nəticə çıxarmağa başlamışdı. O, belə qənaətə gəlmişdi ki,
savadsızlığı, primitivliyi hətta ən yüksək vəzifə də ört-basdır edə bilmir, əksinə, bəlkə
də, onun üstünü daha tez açır. İctimai şəxs öz qüsurlarını nə qədər malalamağa çalışsa
da, onu bütünlüklə pərdə arxasında gizlətməyə müyəssər olmur. Ona görə də o. öz
təhsilinə, biliklərinin artırılmasına daha ciddi yanaşmış, mütaliəsini xarici yazıçıların
əsərləri hesabına xeyli zənginləşdirmişdi. Əvvəllər də onu bisavad saymaq olmazdı,
Yusif müəllim də, Südabə xanım da, öz əri də onun ağlının lif kimi hər şeyi özünə
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çəkməsinə təəccüb qalmışdılar. Lakin o, heç də beş il əvvəlki Ruhiyyə deyildi,
biliklərini xeyli artırmış, dünyagörüşünü əsaslı qaydada genişləndirmişdi. Onunla
söhbət edənlərin hamısı ona böyük intellektə malik olan bir şəxs kimi baxırdılar. Bu
onun haqqında yaxşı təəssürat yaratmaqla yanaşı, onunla əməkdaşlığın qəbul
edilməsini də asanlaşdırırdı.
Ruhiyyəni ən çox narahat edən digər qadınların ona qarşı paxıllığı, qısqanclıqla
yanaşması idi. Kişilər onun gözəlliyinə valeh olduğu kimi, qadınlar bir əsas oldu,
olmadı, onu özlərinə rəqib hesab edirdilər. Bəziləri hətta onun haqqında qeybət edir,
şayiələr uydururdular və o, istənilən məclisə daxil olan kimi pıçıltılar başlayırdı.
Bələd olanlar onun keçmişini çözür, həqiqi olanlara uydurduqlarını da əlavə edib, onu
əxlaqsızlıq simvolu səviyyəsinə qaldırırdılar. Digərləri isə onun özünə ər axtardığını
qeyd etməklə yanaşı, iri bir yalanı dillərinə gətirirdilər ki, bədbəxt ərini də tez-tez
gecələr evə gəlmədiyinə görə çərləyib öldürmüşdü. O, özü barədəki böhtanlara,
iftiralara çox pis olurdu, sevimli ərinin guya onun əxlaqsızlığının qurbanı olması
barədə söhbətlər isə onu daha da hiddətləndirirdi. Bəlkə də, özlərinə iyrənc bir
məqsəd qoymuşdular ki, bu dul qadın müasir Anna Kareninaya çevrilib, qatarın altına
olmasa da, özünü avtobusun və ya minik maşınının altına atsın.
Əgər Ruhiyyə keçmişdəki ağır həyata dözmüşdüsə, buna da dözməli idi.
Qeybəti, söz-söhbəti kəsmək mümkün deyildir, ona görə də onlara əhəmiyyət
verməmək lazım gəlir. O yaşamalı idi, Hüseynin xatirəsini yaşatmaq üçün, ondan
qalan qiymətli irsi - oğlu Hamneti boya-başa çatdırmaq üçün.
Ən ağır vaxtlarında ona Yusif müəllim və Südabə xanım köməklik göstərmiş,
başı fərqli yaşamaq yolunu göstərmişdilər. Hüseynlə nikah isə onun bütün təbiətini,
həyata baxışlarını tamamilə dəyişdirmişdi, xoşbəxt həyat isə ciyərləri dolusu nəfəs
almağa, həyatdan həzz almağa yönəltmişdi.
Ruhiyyənin təəccübə səbəb olan yeni görüşləri
Ruhiyyə televiziya kanallarından əlavə nəşriyyatlara da E-mail göndərib, onlara
öz əməkdaşlığını təklif etmişdi. İlk reaksiya verən «Ədalət» nəşriyyatı oldu, çünki son
illərdə xeyli tərcümə ədəbiyyatı çap edib, satışa çıxarmışdı. Nəşriyyat, əsasən
Tərcümə Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edir, orada isə türk dilindən doğma dilə çevrilən
əsərlərə üstünlük verilir, İran müəlliflərinin də yazılarının türkcədəki tərcüməsindən
istifadə edilirdi. İlk görüşə dəvət edən isə «Qadiroğlu» nəşriyyatı oldu. Onun sahibi
görüşdə maliyyə vəziyyətlərinin ağır olduğundan şikayətlənməyə başladı və təklif etdi
ki, sizə əvvəlcədən qonorar verə bilməyəcəyik, kitablar satıldıqdan sonra əldə
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etdiyimiz puldan sizin haqqınızı ödəyəcəyik və əvvəldən bildirmək istəyirəm ki, o da
elə yüksək rəqəm olmayacaqdır.
Ruhiyyə bu izahatı eşitdikdən sonra dedi ki, sizinki Molla Nəsrəddinin
lətifəsinə bənzəyir, qoyunun tökülən yunundan pul qazanmaq vədi verilir.. Mən elə
şərtlə razılaşa bilmərəm, bu, fəhləyə məhsul satılandan sonra firma sahibinin
əməkhaqqı verəcəyi barədə vədinə bənzəyir, belə firmada heç kəs işləməyə razılıq
verməz. Mən də tərcümə işini fəhlənin zəhmətinə bənzədirəm, tərcüməni sizə
verdiyim anda mənə çatacaq qonorarın ləngimədən verilməsini istəyirəm. Kitab
satışından sonra qonorarın ödənməsi nisyə pul verməyə bənzəyir, belə zəhmət haqqı
verilmir, görülən iş öz kəmiyyətinə və keyfiyyətinə görə haqqını almalıdır.
Ona görə də Ruhiyyə «Qadiroğlu» nəşriyyatının sahibindən çox narazı qaldı və
onunla görüşə gəlməsinə də peşman oldu, görünür, bu adam nəşriyyat işi ilə çoxdan
məşğul olmasına baxmayaraq, ciddi adam deyildir, güman edir ki, onun qazanc əldə
etməsi üçün başqaları haqqı ödənilmədən işləməli, kefi istəsə o qazancın kiçik bir
hissəsini də muzdlu işə götürdüyü yaradıcı adamlara verməlidir. Bu,həmin qələm
sahiblərinin istismarından başqa bir şey olmadığından, belə şərtə yalnız gülmək
olardı. Zəhmət layiq olduğu qiymətlə mükafatlanmalıdır..
«Ədalət» nəşriyyatının sahibi həm də hüquqi biliklərə həsr olunan jurnal da
buraxırdı və burada səviyyəsi o qədər də yüksək olmayan nəzəri-praktiki xarakterli
məqalələr dərc olunurdu. Ən primitiv məqaləyə belə bir neçə alim rəy verib, onun
guya yüksək elmi dəyərə malik olduğunu tərifləyirdi.
Nəşriyyatın direktoru ziyalı adam idi. Özü də yazırdı, ona görə də əsər
müəllifinin və tərcüməçinin əməyini qiymətləndirməyi bacarırdı. İlk şərti bu oldu ki,
biz bir ildə sizin tərcümədə 2-3 kitabı ancaq nəşr edə bilərik, çünki bazarda tələbatı
yoxlamalıyıq, əgər tələbat artsa, gələcəkdə biz də nəşrin sayını artıra bilərik. Hələlik
tərcümə əsərləri ləng satılır, çünki ümumiyyətlə, mütaliənin kütləviliyi yoxa
çıxmışdır. Universitetlərdə və məktəblərdə də kitabın təbliğatına, mütaliənin vacib
olduğunu tələbələrə və məktəblilərə təlqin edilməsinə lazımi fikir verilmir.
Səviyyənin aşağı olması, mütaliəyə vaxt ayrılmaması və bütövlükdə laqeyd
münasibət, hətta bu sahə ilə bilavasitə məşğul olan adamların biliyinin aşağı olmasını
nümayiş etdirir. Orxan Pamuk rus yazıçılarının, xüsusən Dostoyevskinin və Tolstoyun
əsərlərini elmi qaydada, tədqiqatçı məharəti ilə araşdırdığı halda, bizim yazıçılar
söhbətlərində də daha çox məişət məsələlərinə yer ayırır, bədii səviyyəyə diletant
qiymət verməklə, əsərlərin dəyərini obyektiv qiymətləndirə bilmirlər. Ekrana dəvət
olunmuş filologiya professoru Artur Konan Doylu detektiv deyil, fantastik əsərlərin
müəllifi kimi xarakterizə edir. Şeir deməklə gözə girmiş aktrisa Şekspirin
qəhrəmanlarını oynadığı halda, onlar barədə adi təsəvvürə belə malik olmadığını
göstərir. Mərhum məşhur aktrisanı guya tərifləmək qaydasında oynadığı rola görə
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«dahi qayınana» adlandırırlar. Görən, qayınana obrazı nə vaxtdan dahilik zirvəsinə
yüksəlmişdir.
Yerindən qalxan ancaq Nəsimini, Füzulini tədqiq etməklə məşğul olur, əslində,
heç bir yeni söz deyilmir, Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı elmi qaydada
araşdırılmaq əvəzinə, onun hansısa məişət müstəvisindəki hərəkəti böyük ədəbi tapıntı
kimi qələmə verilir. Naşir, görünür, ədəbiyyatımızda, ədəbi tənqiddə gedən proseslərə
heç cür razı deyildi və ən böyük titullara sahib olmuş nasirlərin və şairlərin
yaradıcılığında durğunluğun hökm sürməsini, ədəbiyyata marağı artıra bilən əsərlərin
yaranmamasını ədəbi aləmimizdəki çox saydakı qüsurlardan biri hesab edir.
Ruhiyyəyə onun fikirləri xoş gəlirdi, bu sahənin adamlarında rast gəlmədiyi
vəziyyətlə razılaşmamaq, tənqidi cəhətdən yanaşmaq bu adamın ümumi saxtakarlığa
qoşulmamasına dəlalət edirdi.
Sonra naşir onun ailə vəziyyəti ilə maraqlandı, bir qədər əvvəl ərinin vəfat
etdiyi barədə məlumatlı olduğunu bildirdi. Sözarası onu da dedi ki, dul olmaq kişi
üçün nə qədər çətindirsə, bunu mən öz təcrübəmdə hiss edirəm, qadın üçün, yəqin ki,
ikiqat çətindir. Mən başa düşürəm, ürəyə əmr etmək də olmur, gözləməli olursan ki,
yaxşı birisi ürcahına çıxacaqdır, xeyli müddət ərzində bu baş verməyəndə, artıq
qocaldığını güman edirsən, elə düşünürsən ki, donmuş bulaqdan bir daha heç vaxt su
gəlməyəcək, ailə həyatı sənə bir də qismət olmayacaqdır. Birdən ayılan kimi oldu və
həmsöhbətinə baş vermiş bədbəxtlik probleminə müdaxilə etdiyinə görə üzrxahlığını
qəbul etməyi xahiş etdi.
Onlar mehriban şəkildə ayrıldılar, bir neçə gündən sonra nəşriyyatın bir qadın
redaktoru onunla görüşmək istədiyini dedi. Onlar xeyli abadlaşdırılmış Sahil bağında
görüşdülər. Nəşriyyat işçisi dedi ki, siz işçilərimizə olduqca yaxşı təsir bağışlamısınız.
Direktorumuz isə yaradıcı işçilərin müşavirəsində sizin yüksək intellekt sahibi
olduğunuzu qeyd etdi və əlavə etdi ki, tərcüməçi xanımın geniş bilikləri bizə ümid
verir ki, oxucuları dilimizə çevriləcək daha maraqlı əsərlərlə təmin edə biləcəyik.
Gizlətmirəm ki, son vaxtlar tərcümələrin səviyyəsi barədə çoxlu narazılıqlar eşidilir.
Bəzi tərcüməçilər tarixə bələd olmadıqlarından ciddi səhvlərə yol verirlər. Adi bir
misal göstərmək istəyirəm. ABŞ-ın Cənub ştatlarında olan zəncilər ağır iş şəraitinə və
qul sahiblərinin vəhşiliyinə dözmədiklərinə görə gizli qaydada quldarlığın mövcud
olmadığı Şimal ştatlarına qaçırdılar. Onlara bu təhlükəli işdə HarriyetTabmen adlı
zənci qadın köməklik göstərirdi. Onun tətbiq etdiyi gizli yol «underground» –
«yeraltı» adlanırdı. Bisavad tərcüməçi isə onu «metropoliten» kimi tərcümə etmişdir.
Qulların Cənubdan qaçması və HarriyetTabmenin fəaliyyəti 1850-ci illərdə, Vətəndaş
müharibəsindən xeyli əvvəl baş vermişdi. O vaxtlar ABŞ-da hansı metro ola bilərdi,
1861-ci ildə dünyada ilk dəfə Londonda metropoliten tikintisinə başlanmışdı.
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Redaktor Ruhiyyəyə onu da çatdırdı ki, direktorun sizdən həm də bir qadın
kimi xoşu gəlir. Sizin rəğbətinizi qazanmaq üçün hər güzəştə getməyə hazır olduğunu
bildirir. Özü də karıxıb, səni «Roma kanikulları» filmindəki printsessa obrazı ilə
məşhurluq qazanan aktrisa Odri Höpbern adlandırır.
Ruhiyyəni gülmək tutdu, yaxşı ki, məni Merilin Monro adlandırmayıb, axı
mənim Odri Höpbernə heç bir oxşarlığım yoxdur.
Redaktor gülümsünüb dedi:
– Bu sizə görə belədir, sizdən xoşu gələn, sizə bir andaca vurulan adam sizi
hətta Vivyen Li, Cina Lollabricida, ElizabetTeylor da adlandıra bilər. Adətən, kişilər
bir qadına vurulanda, onun gözəlliyini şişirtməkdən çəkinmirlər, onu Bricit Bordoya,
Ancelina Joliyə də bənzədir, gözəllikdə onların rəqibi kimi qələmə verirlər. Zövqlər
müxtəlifdir və qadın ürəyə yatdıqda, o, qeyri-adi cəzbedici cizgilərə yiyələnir,
gözəllik etalonları ilə bir cərgəyə qoyulur. Məşhur italyan filmi “Malena”da Monika
Beluççinin oynadığı qəhrəmana vurulan yeniyetmə oğlan kimi, onu daim izləməklə də
razılaşırlar. Kişi cinsindən olanlar vurulduğu qızı, qadını göylərə qaldırır, gözəllikdə
onların tayı-bərabəri olmadığı kimi həqiqətdən uzaq olan bir fikrə gəlməyi də qəbahət
hesab etmirlər.
Sizi kiməsə oxşatmağından asılı olmayaraq, direktorumuz ilk görüşdə sizə necə
aludə olmuşdursa, sizin adınızı çəkəndə bir qədər özünü itirir, danışığında hətta fikir
ardıcıllığı da pozulur.
Ruhiyyə qadının bu sözlərinə güldü və dedi:
– Heç nə başa düşə bilmirəm. Kim ağlını itirmişdirsə, ona görə mən cavab
verməliyəmmi? Mən direktorunuzla söhbətdə onun başqa fikrə düşməsinə heç bir əsas
verməmişdim. Əgər kabinetinə gələn hər qadına bu gözlə baxsa, mən qorxuram ki,
nəşriyyatın işi bərbad günə düşə bilər.
Redaktor onun sözünü kəsdi:
– Siz səhv edirsiniz. Özünüzü günahkar hesab etməməyiniz də düzgün deyildir.
Kimə qadağan etmək olar ki, sən hansısa qadınasa valeh olma, hətta o qadın heç gözəl
olmasa da. Bu barədə isə sizin özünüzü təvazökar aparmağınız da, inciməyin, cavab
şəklindəki münasibətiniz də bir qədər yersizdir. Bəlkə, üstünüzdə bir banner
gəzdirəsiniz ki, mənə heç kəs vurğunluq qaydasında baxmasın, mən başqa planetdən
gəlmişəm, sizin qaydalarınız mənə bütünlüklə yaddır.
Ruhiyyə redaktor qadının arqumentlərini qəbul etsə də, direktorun ona qarşı ilk
görüşdən oyanan hisslərinin bu səviyyədəki coşqunluğunu başa düşmürdi. Axı onlar
söhbəti sırf iş barədə aparmış, bəzi fikir mübadiləsi etmişdilər. Ona görə də
həmsöhbətinə dedi:
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– Direktorunuz mənimlə söhbətdə özünü çox nəzakətli apardı, gələcək
əməkdaşlığımızın yollarını müzakirə etdik. Mən açığı, ondan, ingilislər demişkən, heç
bir harrasment – yaxınlıq məqsədi güdən təcavüz cəhdi hiss etmədim. Bircə onu
bildirdi ki, o da subaydır, bu heç də əsla «sənə elçi düşmək istəyirəm» mənasını
vermir. Mənim sivilla ilə də elə bir ünsiyyətim olmamışdır ki, bu təcrübəüə
əsaslanaraq hansısa qeyri-müəyyən bir işarəni yozub, bunun mənə yaxınlaşmaq
əlaməti kimi qəbul edim. Mən ərimin matəmini hələ başa vurmamışam ki, kiminsə
ailə qurmaq istəyinə cavab verə bilim. Məni indi yalnız öz dərdim məşğul edir,
kiminsə daha uzağa gedən xoşuna gəlmək imkanım haqqında heç fikirləşmirəm də.
Mənim köksüm qəm-qüssə ilə dolu olduğundan, o məkana nəyinsə daxil olması qeyrimümkündür. Ürəyə hökm etmək mümkün deyildir, hələlik isə mənim ürəyim mərhum
ərimə mənsub olduğunu qoruyub saxlayır və ov quşu deyildir ki, ona bir, ya iki güllə
atmaqla məsələni həll edəsən və güman edəsən ki, şam yeməyində qızardılmış vəhşi
ördək ətinə qonaq olacaqsan.
Bu dövrdə mənə belə təkliflə müraciət etmək yox, bu barədə fikrə düşməyin
özünü də şəxsi hisslərimə qarşı hörmətsizlik əlaməti hesab edirəm, bu,onların
mövcudluğuna bir növ məhəl qoymamaqdır. Mən özümü ömür sirdaşını itirmiş qu
quşuna və ya dişi canavara bənzədirəm, adamlardan fərqli olaraq onlar ölənə qədər
özlərinin dul statusunu qoruyub saxlayırlar.
Ruhiyyə belə anlarda Hüseynlə söhbət etmək istəyirdi, ondan məsləhət
alacağını düşünürdü, lakin bu fikirlərdən ayrılıb başa düşürdü ki, artıq o yoxdur,
həyatdan getmiş, onu tərk etmiş, bu çətin dünyada onu tək və müdafiəsiz qoymuşdur.
O, Hüseynlə ailə quranda elə bilirdi ki, daha doğrusu, arzu edirdi ki, onun sığınacaq
tapdığı bu qala möhkəm olacaq, uzun müddət sarsılmazlığını saxlayacaq, nə qədər ki,
bu qala var, ona hansısa bir düşməni belə həmlə etməyə cəsarət etməyəcəkdir. O,
sevgi aləmində yaşamaqla, heç vaxt tənha qalmayacaqdı. Onun əri ona ata, qardaş
olacaq, onu bütün ağıla gələn və gəlməyən hücumlardan müdafiə edəcək, onun
ləyaqətinə hansısa bir xətər toxunacağına, zərbə vurulmasına yol verməyəcəkdi.
Hüseyn onun arzuladığı və nəhayət, gəlib çataraq yetişdiyi bir Kanaan (Kənan)
torpağı idi.
Moisey öz xalqını 40 il səhrada əziyyətlərə qatlaşdırıb, dolaşdırdıqdan, sonra
bu Vəd edilən diyara gətirib çıxarmışdı. Lakin Moiseyin özünə, həsrətində olduğu bu
torpağa qədəm qoymağa əcəl imkan vermədi, axı o, öz yəhudi xalqını Allahın
köməkliyi və müdafiəsi ilə Misirdəki köləlikdən azad etmiş, bütün əziyyətlərə
baxmayaraq, Vəd olunmuş diyara gətirib çıxarmağa çalışmışdı. Kanaanın
yaxınlığında olanda oraya kəşfiyyatçılar göndərmiş və onlar həmin torpaqdan
üzdükləri böyük üzüm salxımını ağırlığına görə iki nəfər cavan oğlan çiyinlərində,
ağac budağından asılmış qaydada gətirmişdilər. Moiseyin adamları inandılar ki,
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həqiqətən də deyilən kimi, orada bal və süd çayı axır. Meyvələrin dadı bu əlamətləri
təsdiq edirdi. Bu torpağı Allah onların əcdadlarına, Abrahama, İsaaka və Ceykoba vəd
etmişdi və Moisey onları Misirdən çıxarıb, səhrada 40 illik əziyyətdən sonra bura
gətirib çıxarmışdı. Onlara, əslində xeyir və şər arasında seçim etməyi məsləhət
görmüşdü.
Bibliyaya görə, bütün torpaqların ən gözəli, əlbəttə ki, cənnətdir, adamlar orada
heç nəyə ehtiyac duymurlar. Bu torpaqda təmiz süd bulaqları vardır, onun yaşıl
təpələri ilə pətəkdən süzülüb tökülən bal axır, günəş işığında o maye qızıl kimi
görünür.
Yəhudi Bibliyasından «axan süd və bal» ifadəsi meydana gəlmişdir və bu,
məhz Kanaandadır. Bu «xoş və geniş torpaqda süd və bal axır» və Allah Moiseyə
tapşırmışdı ki, israilliləri oraya aparsın. «Axan süd və bal» kəlmələri hiperbola
edilmiş qaydada torpağın münbitliyi, zəngin bəhrəliliyi kimi başa düşülür. Ondan
istifadədə əsl şadlığın məhz dərin olması ifadə edilir. Vəd edilən torpaq «südün və
balın axdığı» kimi xarakterizə olunur.
Quranda da da cənnət «təzə süd çayları» və «təmiz bal çayları» olan əbədi
sevinc bağıdır. Bal kimi, süd də Allahın verdiyi xüsusi nemətlərdən biridir. Bibliyada
«süd və balın axdığı torpaq» ifadəsinə «İsxodus» – «Çıxış» (yəni, Misir köləliyini tərk
etmə), həmçinin «Ədədlər» və «İkinci Qanun» kitablarında bir neçə yerdə rast gəlinir.
Moisey Kanaana girə bilməsə də, Allahın əvvəlcədən dediyi yerdə, Mahab
torpağında öldü və orada da dəfn edildi. Coşua onun özünün təyin etdiyi varis oldu.
Lakin onun kimi həyatda ikinci bir peyğəmbər olmamışdı. Allah onunla üz-üzə
danışmışdı. Heç bir peyğəmbər onun kimi möcüzə göstərməmişdi. Əri Hüseyn də onu
Misir köləliyinə bərabər olan bədbəxtliklərdən xilas edib, bu azadlığa çıxmış qızı
Kanaana bərabər olan bir xoşbəxtlik diyarına, Allahın ona məsləhət gördüyü Vəd
olunan torpağa gətirib çıxarmışdı. Lakin tale onu, bu xoşbəxtliyə şahid olmaq
imkanına sahib olmaq üçün seçsə də, sonra bu nəciblik simvolu onu tək qoyub,
dünyadan köçdü.
Əgər Allahın sevimli peyğəmbərləri Moisey, İisus, Məhəmməd dünyanı tərk
etmişdilərsə, adi öləri adam olan Hüseyn də bu dünyadan köçməli idi. Moisey bütöv
bir xalqı Allahın iradəsi ilə köləlikdən çıxardığı halda, Hüseyn yalnız bir bədbəxt qızı
iyrənc həyatın caynaqlarından və ehtiyacın əsarətindən azad etmişdi.
Əgər Allah öz peyğəmbərlərinə əbədi həyat, ölməzlik verməmişdisə, onda adi
insan olan Hüseynə necə fövqəlbəşər xüsusiyyəti verə bilərdi. Heç Utnapiştim də
Urukun və Şumerin əsasını qoyan Qilqameşə də ölməzlik deyil, yalnız uzun ömürə
çatmaq vasitəsi sirrini demişdi. Ona görə də şikayətlənmək, narazı qalmaq,
ağılsızlığın nişanəsi kimi Allahdan incimək kimi başa düşülərdi, Ruhiyyə isə hətta ən
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ağır vaxtlarında belə Allaha olan inancını itirməmişdi, həmişə yalvarıb, dua etmişdi
ki, Allah onu bu bataqlıq dünyasından azad etsin və and içmişdi ki, Allaha sədaqətini
heç nəyə dəyişdirməyəcəkdir. Allah da onun səsini eşitdi və özünün sədaqətli
xidmətçiləri olan Yusif müəllimi, Südabə xanımı, nəhayət, Hüseyni onu xilas etməyə
göndərdi. Onlar da Allahın hökmünə vicdanla əməl etdilər.
Ruhiyyə redaktor qızdan mehribancısına ayrıldı, əlavə etdi ki, bəlkə, mən bir
qədər sərt danışdım, ona görə üzr istəyirəm, xahiş edirəm, direktorunuza da mənim
lazımsız ifadələrimi çatdırmayın, onun hisslərinə mən hörmətlə yanaşıram və əslində,
onun belə bir fikrə düşməsi, vaxtında olmasa belə, məni öz gözümdə ucaldır və
tənhalıqda qaldığım barədə məni əzən, əsəblərimi gərginləşdirən fikirdən bir qədər
uzaqlaşdırır.
Nəşriyyatın işçisi də ona razılığını bildirdi və əlavə etdi ki, onu da qeyd
etməliyəm ki, mən də kişi olsaydım, sizə vurulardım, sizə qeyri-adi münasibətimi
izhar etmək də istəmirəm, qorxuram ki, məni şairə Sapfonun şagirdi, Lesbos adasının
gənc sakinlərindən biri hesab etməyə başlayarsınız.
Ruhiyyə dedi:
– Sizin münasibətiniz də məni ucaldır, sağlıq olsun, sizin şəxsinizdə mən
özümə yeni, ürəyimə çox yatan bir rəfiqə tapdım və bu sözləri xahiş edirəm, mənim
özümə çox güvəndiyimin əlaməti kimi qəbul etməyəsiniz.
Redaktor onu qucaqladı və bir-birini ağuşa basmaq yalnız yaxınlıq nişanəsi
sayılmalı idi.
Ruhiyyənin kefi açıldı, əhval-ruhiyyəsi yaxşı idi. Evə qayıdıb içəri girəndə
Hamnetin, öz bacısı Aynurla birgə kitab oxuduğunu görüb sevindi və oğluna
müraciətlə dedi:
– Mənim ağıllı balam, sənin ki, kitaba belə məhəbbətin vardır, yəqin ki, sən
bilikdə, intellektdə atanı da ötüb keçəcəksən və bu, səni canından artıq sevən anana ən
qiymətli bir hədiyyə olacaqdır.
Bu sözlərdən sonra o, oğlunu qucaqlayıb öpdü və öz otağına keçdi. Sonra
mətbəxdə nahar etdikdən sonra, yataq otağında qoyduğu stolun arxasına keçib, öz
işinə – fars yazıçısının bir romanının tərcüməsinə başladı. Kitab sürrealist üslubda idi,
fantasmaqorik hadisələrlə dolu idi. Qadınların azadlığının məhdudlaşdırılmasına
örtülü şəkildə narazılıq ifadə olunur, alluziyalar cəmiyyətdə qadının rolunun
zəiflədilməsinə qarşı kəskin mənfi münasibəti bildirirdi. Bununla əlaqədar olaraq
Ruhiyyə öz ölkəsində gedən bir proseslə də heç cür razılaşa bilmirdi, İranda qadınlar
hicabı atıb, ancaq çadra örtməyə keçdikləri halda, hətta Səudiyyə Ərəbistanında
qadınlar öz hüquqlarının bəzilərini bərpa etdikləri halda, Azərbaycanda çarşab örtən
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cavan qızlar və qadınların sayı son vaxtlar xeyli artmışdır. Bəziləri hətta hicab və
niqab geyiminə keçmişdir. Qapqara, yerlə sürünən və tozu süpürən paltarda olan
qadının, üzü tamam örtüldüyündən ancaq gözlər görünürdü, yanındakı gəzdiyi oğlan
və ya əri isə tam müasir paltarda, yarımqol köynəkdə olmaqla, müşayiət etdiyi həmin
cinslə tam kontrastda olduğunu göstərirdi.
İslam ölkələrində qadınlar, xüsusən qızlar öz hüquqları uğrunda mübarizəyə,
feminizm hərəkatına qoşulduqları halda, bizimkilər nəinki XIX əsrə, hətta orta əsrlərə
qayıtmağı məqbul sayırlar. Təəccüblüdür, Bakının mərkəzi küçələrindən birini
indiyədək vaxtilə qoyulmuş çadrasını atan «Azad qadın» heykəli bəzədiyi halda, biz
cəhalətlə bu vidalaşmanı unudub, yenidən anaxronizmdən xəbər verən islamın sərt
qaydalarına qayıtmağa çalışırıqmı? Xüsusən pis hal odur ki, ali məktəb tələbələrinin
içərisində də hicab geyinənlərə rast gəlinir, Hüseyngilin ərəb gəlini isə lap
uşaqlığından hicaba qarşı üsyana qalxmış və valideynləri də çox dindar olmalarına
baxmayaraq, onun polad iradəsi qarşısında geri çəkilməyə məcbur olmuşlar. Fatimə
orta məktəbi və universiteti ingilis dilində bitirmişdir, bu ədəb-ərkanlı ərəb qızı
ictimai həyatda özünü müasir gənc kimi, əsl avropalı kimi aparır və onun bu davranışı
ona olan hörməti daha da artırır.
Hamnet məktəbə. Aynur isə ərə gedir
Hamnetin altı yaşı olanda Ruhiyyə onu ingilis dilli təmayüllü məktəbin birinci
sinfinə qoydu. Son bir ildə uşaq qonşuluqda yaşayan müəllimin köməkliyi ilə bu dillə
məşğul olmuş, artıq həmin dildə danışmağı, yazmağı bilirdi. Redyard Kiplinqin
«Cəngəlliklər kitabı»nı oxuduqdan sonra onda ingilis bədii əsərlərinə böyük maraq
yaranmışdı. Bir ay keçəndən sonra Ruhiyyə məktəbə gedib, oğlunun sinif müəlliminin
yanında oldu, Hamnetin özünü necə aparması, dərsləri necə qavraması ilə maraqlandı.
Müəllimə dedi ki, oğlunuzun davranışından, dərsə münasibətindən, intizamlılığından
çox razıyam. İngilis dilinə böyük marağı vardır və hətta bəzi şeirləri əzbər deyə bilir.
Bu bir ay ərzində onun söz ehtiyatı da xeyli böyümüşdür, yaşına uyğun olmayan
terminləri də başa düşür. Londondakı Trafalqar meydanı, Milli Qalereya, Vestminister
və Müqəddəs Pavel kilsəsi barədə uşaqlara kitablardan oxuduqlarını danışır. O,
admiral Nelsonu özünün kumiri sayır və onu Napoleondan yüksək qiymətləndirir.
Uşaqlara sirr kimi onu da demişdi ki, orta məktəbi bitirdikdən sonra İngiltərəyə
gedəcək, təhsilini Oksford ya da Kembric universitetlərində davam etdirəcəldir. Bir
sözlə, onun gələcəyinin parlaq olacağına əminlik təlqin edən bir sıra amillər mövcud
idi, bircə çalışmaq lazımdır ki, uğurları onu özündən razı salmasın, uşaq məğrurluğu
xəstəliyinə tutulmasın. Partada birgə əyləşdiyi sinif yoldaşı olan qızla da olduqca
mehriban davranır, məktəbdən gedəndə onlar əl-ələ tutub həyətdən uzaqlaşırlar. Bu,
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yaxşı haldır, indidən qızla dostluq etmək onu başqa cinsdən olanlara hörmətlə
yanaşmağı öyrədəcəkdir.
Ruhiyyə müəllimənin dediklərinə çox sevindi, xahiş etdi ki, ona qarşı
tələbkarlığı azaltmayın, həm də hər uğuruna görə onu tərifləməyin. Bu onun
xarakterini korlaya bilər.Müəllimə onun fikriylə razılaşdı və dedi ki, hazırlığı başqa
yoldaşlarından yuxarı olduğunu hiss etdiyindən bəzən onda lovğalanmaq meylləri
nəzərə çarpır, bunun vaxtında qarşısı alınmasa, pis nəticələr verə bilər.
Ruhiyyə evə qayıdanda, bacısı Aynuru üzü pörtmüş, həyəcanlı gördü. Sorğusuala tutduqda, qız bu gün tələbə dostunun ona açdığı sirri danışdı. Onlar başqa
qruplarda oxuyurdular, lakin bəzi vaxtlarda dərslərdən sonra görüşür, yaxındakı
parkda gəzişib, söhbət edirdilər. Bu gün isə oğlan onunla ciddi söhbət etmək istədiyini
bildirmişdi. Aynur maraqlandıqda, o, demişdi ki, biz münasibətlərimizi bir qədər
rəsmiləşdirməliyik, mənim rəqiblərim meydana çıxa bilər və bu, bizim dostluğumuza
zərbə vura bilər.
Aynur ondan rəsmiləşmənin necə başa düşmək olduğu ilə maraqlandıqda, oğlan
dedi ki, biz nişanlanmalıyıq. Artıq atam-anam da bizim münasibətlərimizdən halidir.
Oğlan kənd fermerinin oğlu idi, atası və anası əkinçiliklə məşğul olur, qazancları elə
böyük olmasa da, oğlanlarına ayda xırda məbləğdə pul göndərirdilər. Oğlan çox ucuz
paltar geyinirdi, lakin olduqca səliqə-sahmanlı idi. Özü də ciddi xasiyyətə malik idi,
yüngül hərəkətləri sevmirdi, hətta Aynur bərkdən güləndə, ona narazı qaldığını
bildirirdi. Qız fikirləşirdi ki, əgər onun belə sərt xasiyyəti vardırsa, evləndikdən sonra
ailədə özünü görən necə aparacaqdır? Qaşqabaqlı adamlarla oturub durmaq da
çətindir, onlar addımbaşı irad tutur, xüsusən əsəbi olanda hirslərini öz arvadının
üstünə tökməyə çalışırlar. Onu sevən oğlan İlqar da deyib-gülən deyildi, özünü yaşlı
kişilər kimi aparırdı.
Aynur bunları fikirləşdikdən sonra dedi:
– İlqar, hələ tez deyilmi? Biz bir-birimizi o qədər də yaxşı tanımırıq. Vaxt
lazımdır ki, mən səni, sən də məni hərtərəfli, yaxşı öyrənə bilək. Axı evlənmək o
qədər də sadə məsələ deyildir, onu həll edəndə tələsmək heç də fayda vermir. Ona
görə də səbirli olmaq lazımdır.
Oğlan Aynurun sözlərindən inciyən kimi oldu, lakin bunu seyr etdirməməyə
çalışdı:
– Mən səni yaxşı tanımasam, bu təklifi etməzdim. Güman edirəm ki, sənin də
məni daha çox tanımağın üçün əlavə bir vaxta ehtiyacın yoxdur. Mən atama zəng
edib, elçi gəlmək gününü deməliyəm. Sən də böyük bacına de ki, onun xəbəri olsun,
bu o demək deyildir ki, o, «hə» alınmasına ciddi hazırlıq görsün. Qısa söhbət olacaq,
sənin barmağına üzük taxılacaq və bununla da bizim ilk şadlıq mərasimimiz başa
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çatacaqdır. Aynur İlqarın belə qətiyyətli danışığına təəccüb qalmışdı və təklifin qəfləti
olması da onu çaşdırmışdı. Bu cavan və təcrübəsiz qız İlqarın ona vurulduğunu bir
qədər əvvəl hiss etmişdi, lakin ağlına da gətirmirdi ki, bu rəsmi möhürlənmə xarakteri
alacaq və o, tezliklə ərə getməli olacaqdır. Çox savadlı müəlliminin sözləri yadına
düşdü: “Hər bir qadın öz daha çox gözəlliyinin bir dövrünə malikdir, bu vaxt o, tam
çiçək açır.” Aynur özünün belə tez çiçəkləndiyinə inanmırdı, lakin İlqarın israrı da bu
barədə ona nəsə deyirdi. Hər bir qız üçün bundan böyük xoşbəxtlik ola bilərdimi?
Onu fikir götürmüşdü, bunu bacısına necə çatdıracaqdı? Ruhiyyə matəm içində
olduğu halda, kiçik bacısı isə nikah prosesinə başlamaq haqqında fikirləşir. Yəqin ki,
o, narazı qalacaqdır.
Aynur oğlanın onunla olan söhbətini bütünlüklə bacısına danışdı. O karıxır,
fikrini başa çatdıra bilmirdi. Gözləmədiyi halda, Ruhiyyə gülüb, onu qucaqladı və
dedi:
– Səni təbrik edirəm. Bu mənim üçün yaxşı xəbərdir. Anamızın da ruhu şad
olacaqdır ki, sən başqa yolla getdin, böyük bacının əzablarından uzaq oldun və indi
sənə ailə qurmaq barədə ciddi təklif olunur. Mən çox şadam, İlqara de ki, valideynləri
ilə danışsın, onlar nə vaxt gələcəklərsə, heç olmazsa üç gün qabaq bizə bildirsin ki,
hazırlıq görək, qonaqların yanında biabır olmayaq. Bizim heç kimimiz yoxdur. Ona
görə də mən istəyirəm, Yusif müəllimi dəvət edəm ki, o, biz tərəfdən çıxış etsin.
Toyumda məni öz qızı adlandırmışdı, bacım da onun qızı sayılmalıdır. Düzdür, son
vaxtlar tez-tez xəstələnir, hətta kafedra müdirliyindən öz xahişi ilə azad olunmuşdur.
Ancaq mənim dəvətimi diqqətsiz qoyacağına inanmıram.
Bir aydan sonra Ruhiyyə evində rayondan gəlmiş Ilqarın valideynlərini onun öz
müşayiəti ilə qarşıladı. Məclisdə ağsaqqal kimi kimi iştirak edəcək Yusif müəllim
özünün sərraf gözü ilə bacısının nişanlısına qiymət verəcək, müsbət qiymətləndirsə,
bu izdivaca xeyir-dua diləyəcəkdi.
İlqarın valideynləri nisbətən cavan idilər, anasının başında yaylıq var idi, atası
arıq, uzunboylu kişi idi. Ruhiyyə və Aynur onları süfrə hazırlanmış otağa dəvət etdi
və qonaqlar Yusif müəllimlə tanış oldular.
Ruhiyyənin qulluqçusu süfrəyə çay, mürəbbə gətirir, əvvəldən isə vazada
meyvələr, çərəzlər düzülmüşdü. Ruhiyyə ev sahibi kimi mürəbbələri balaca
nəlbəkilərə töküb Yusif müəllimə, qonaqlara təklif etdi. Aynur utandığından
qızarmışdı, lakin bacısı demişdi ki, əgər nişanlandığın oğlan iştirak edirsə, sən də
məclisdə olmalısan, çünki oğlanın valideynləri də səni görməlidir, oğullarına korkoranə şəkildə qız ala bilməzlər.
Yusif müəllim bir-iki qurtum çay içdikdən sonra üzünü qonaqlara tutub dedi:
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– Yenə də sizə xoş gəlmişsiniz demək istəyirəm. Xoş məqsəd üçün, iki ailənin
qohumluğunun təməlini qoymaq üçün təşrif buyurmusunuz. Ruhiyyə mənim qızımdır,
onun bacısı da mənə yad deyildir. Ona görə də mən sizin vəzifənizin icrasına
müdaxilə edə bilmərəm, sözü sizə verirəm.
İlqarın atası əvvəlcədən hər şeyi öyrəndiyinə görə dedi:
– Hörmətli professor, biz çox şadıq ki, bizim xeyir işimizə sizin kimi ağsaqqal,
böyük elm adamı xeyir-dua verir. Siz təkcə Ruhiyyə xanımın atası deyilsiniz, həm də
bizim ağsaqqalımızsınız. Mən köhnə qaydada, hansısa zərb-məsəldən istifadə etməklə
danışmayacağam. Oğlum İlqar sizin qızınız Aynuru sevir və onunla ailə qurmaq
istəyir, cavanların bir-birinə məhəbbəti bu xeyir işin təməlidir və bu körpü olmasaydı,
biz bura gəlməzdik. Ona görə də valideynlər kimi professor sizdən, Ruhiyyə xanım
sizdən bu xeyir işə razılıq vermənizi xahiş edirik, oğlumuza görə isə biz sizə qarantiya
verməyə hazırıq.
Yusif müəllimə İlqarın atasının sözləri xoş gəldi:
– Sağ olun ki, oğlunuz barədə qarantiya verirsiniz. Ən möhkəm qarantiya isə
gələcək ailənin xoşbəxtliyinə yol açan bu iki gəncin sevgisidir. Onlar bizdən xəbərsiz
bir-biriylə tanış, dost olmuş və bu dostluq sonra inkişaf edərək məhəbbətə
çevrilmişdir. Onları birləşdirən qızıl saplarla həyat şirəsi axır. Biz də çox arzu edirik
ki, bu sap ürəyə qan gətirən damardan da daha intensiv fəaliyyətli olsun, onların
məhəbbətini nəinki sönməyə, azacıq da olsa belə solmağa da qoymasın.
Yusif müəllim Ruhiyyənin nəsə demək istədiyini öyrənmək üçün ona müraciət
etdikdə o, professora dedi:
– Siz olan yerdə mənim danışmağım artıqdır. Siz, mən ailə quranda da,
Hüseynlə nikahıma xeyir-dua vermisiniz və bizi məhəbbətdə yaşamağa səsləmisiniz.
Bu gün də sizin xeyir-duanız bacıma qismət olur və mən əminəm ki, sizin xoş
sözlərinizi bu iki cavan mantra kimi təkrar edib, bir-birinə olan məhəbbəti axıra qədər
qoruyub saxlamağı təlqin edəcəklər. Allah hər ikisini bir yerdə xoşbəxt eləsin, uzun
illər ərzində onlar hər günü nikaha girdikləri an kimi əzizləsinlər.
Yusif müəllim dedi:
– Ruhiyyə, səndən çox razıyam, indi dediyin bu sözlərin altından da imza
atmağa hazıram. Aynur qızımız və İlqar oğlumuz təmiz qəlblə bir-birinə vurulmuşlar,
qoy bu sadə hisslər uzun illər boyu onları idarə etsin, ailə səadətlərini səhvlərdən, birbirini başa düşməməkdən qorusun. Qoy bu od zərdüştlülərin qoruyub saxladığı od
kimi daim onların könlünü qızdırsın, öz işığı ilə onların ömrünə bir an da olsun
qaranlığın çökməsinə imkan verməsin.
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Elçilərə cavabım yalnız «razıyıq» sözlərindən ibarət olacaqdır. Qoy onlar
xoşbəxt olsunlar və buna görə də onlara xeyir-dua verənlər isə daim öz qərarları üçün
iftixar hissləri ilə yaşasınlar. İlqar və Aynur, biz çox istəyirik ki, siz xoşbəxt olasınız,
ona görə də ucadan demək istəyirik: «Sizin qarşıdakı nikahınız mübarək olsun!»
İlqarın atası alnının tərini dəsmalı ilə silib dedi:
– Çox sağ olun. Bizə olduqca böyük hörmətlə yanaşdınız. Oğlumun xoşbəxtliyi
bundan sonra bu bağlanan ittifaqdan asılı olacaqdır. Biz isə kənardan ancaq ona
dəstək verəcəyik və onların xoş günlərindən bizə də pay düşəcəkdir.
Çay süfrəsi yığışıldı və stolun üstünə yeni ağ süfrə salındı. Qulluqçu iri
buludlarda plov, səbzi, qızardılmış ət və toyuq, ləvəngi, yarpaq dolması gətirdi.
Ruhiyyə boşqablara xörəklərdən qoyub məclisin ağsaqqalına, qonaqlara verdi. Özünə
və Aynura da plov və səbzi çəkdi. Aynurdan və nişanlısından başqa hamı iştahla
yeyirdi. Sonra boşqablar təzələndi, qonaqlar başqa xörəkləri də daddılar.
Axırda iri tort gətirildi və bıçaqla kəsilib, əvvəlcə nişanlılara, sonra isə Yusif
müəllimə və İlqarın valideynlərinə verildi. Ümumi qayda kimi, yenə çay verildi.
İlqarın atası hörmətlə qarşılandıqlarına görə razılığını bildirdi. Yusif müəllim
məclisə yekun vurdu:
– Mən Aynurla İlqarı ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, mənim
doğma yuvamdan Ruhiyyədən sonra ikinci quş uçur və başqa yerdə özünə yuva
salacaqdır. Buna mən çox sevinirəm. Arzum budur ki, cavanlar xoşbəxt olsunlar, biz
də bu ittifaqın baş tutmasında iştirak etdiyimizə görə, sonrakı uğurlarla özümüzü də
təbrik edək. Ruhiyyə, qızım, darıxma, toyu da ürəyin istəyən kimi edəcəyik. Əsas
məsələ odur ki, mənə görə sən yaxşı bir ailə ilə qohum olursan, bacını qabiliyyətli bir
oğlana ərə verirsən. Buna yalnız sevinmək, şadlanmq lazımdır. Mən güman edirəm,
çox inanıram ki, Ruhiyyə, bacın da ürəyi açıqlıqda, saflıqda sənə oxşayır və onun
gələcək əri ilə birgə qurduğu ailə xoşbəxt olacaqdır. Mən İlqarı, onun valideynlərini
təbrik edirəm. Mən Aynuru və onun böyük bacısı Ruhiyyəni təbrik edirəm. Qoy bu
yeni ailənin xoşbəxtliyindən biz həzz alaq və özümüzü də qiymətləndirək ki, bu
prosesin başlanğıcında biz də iştirak etmişik. Qonaqlarımıza yaxşı yol arzulayıram və
xahiş edirəm ki, gələn dəfə mənim də qonağım olasınız.
Qonaqlar gedəndən sonra Aynur da otağı tərk etdi və Hamnet içəri girib,
yüyürə-yüyürə özünü Yusif müəllimin üstünə atdı. Professor onu qucaqlayıb öpdü və
dərslərinin necə keçdiyini soruşdu:
– Hamnet, əziz nəvəm mənim, sən gələcəyin adlı-sanlı alimi, ziyalısı olacaqsan.
Sənin atan da, anan da istedadlı adamlardır, onlar qarşıya qoyduğu məqsədlərə çatmaq
üçün hər cür əziyyətlərə qatlaşmış, istədiklərinə nail olmuşlar. Onların övladı da
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estafeti başqalarından deyil, öz valideynlərindən götürməlidir. Anan da, baban kimi
mən də səndən bilik sahəsində igidlik göstərməyini gözləyirik. Sən bizim etimadımızı
doğrultmalısan. Həyat təkcə bilikdən ibarət olsaydı, onda çox şeyə nail olmaq
mümkün idi. Yaşa dolduqca həyatın saysız-hesabsız çətinlikləri ilə üzləşməli olursan,
ona görə də cəsarətli olmalısan, çətinlikdən qorxmamalısan. Heç bir təhsil sistemi
qorxaqı qəhrəman edə bilmir.
Hamnet cavab verdi:
– Sizə də, anama da söz verirəm ki, yaxşı oxuyacaq, yalnız əla qiymətlər
alacağam. İcazə verirsinizsə, mən gedim, dərslərimi hazırlayım.
Bu sözlərdən sonra o, otaqdan çıxdı. Ruhiyyə dedi:
– Yusif müəllim, Hamnet sizi çox sevir, bu məsələdə məndən geri qalmır. Sizi
sevməyən olarmı, üzünüzdən nur tökülür. Siz bədbəxtlərə kömək əli uzatdığınıza görə
heç də müqəddəs Fransiskdən geri qalmırsınız. Rəvayətə görə, o, canavarın da dilini
bilirdi, onun yaxındakı kəndə ziyan vurmağına son qoya bilmişdi. Mənə görə siz
bütün ikiayaqlı yırtıcı vəhşi heyvanların dilini bilirsiniz, onları köməksiz, zəif,
müdafiəsiz adamlardan uzaqlaşdıra bilirsiniz. Hüseyn də sizin müqəddəs insan
olduğunuzu daim təkrar edir, sizə böyük məhəbbət bəslədiyini gizlətmirdi.
Ruhiyyənin öz xilaskarının məsləhətinə ehtiyacı vardır
Yusif müəllim stolun arxasından qalxıb getmək istəyəndə, Ruhiyyə yalvarışlı
bir səslə dedi:
– Qızı atasını çox az-az görür, daim ondan ötrü darıxır. Bu gün Aynurun xeyir
işinə görə sizinlə görüşə bildim. Rica edirəm, yarımca saat da oturun, söhbət edək,
mənim sizin məsləhətlərinizə həmişə ehtiyacım olub. İndi də bu xəzinədən nəsə
götürməyi umuram.
Yusif müəllim qalxmadı və ev sahibəsinin xahişini də diqqətsiz qoymaq
istəmədi. O, çoxlarına yaxşılıq etməyə çalışmışdı, bəzilərində bu müsbət sonluqla
nəticələnsə də, başqalarında o qədər də uğurlu olmamışdı. Ruhiyyənin həyatda əldə
etdiyi dəyişikliklərə görə o, çox şad idi. Bu qızın da ona bəslədiyi minnətdarlığın, uca
hisslərin həddi yox idi, mübaliğəsiz olaraq, onları, nəhayətsiz hesab etmək olardı.
Ona görə də Ruhiyyənin yenə sözlü olduğunu görüb, çətinliklərini ona etiraf
etməyi sezdiyindən, özü sualla müraciət etdi:
– Yaxşı, de görüm, necə yaşayırsan, Hüseynsiz həyata alışa bilirsənmi, tənhalıq
səni sıxmır ki? Hüseynin sənin üçün kim olduğunu Şekspirin “Dəlisov qızın
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əhilləşdirilməsi” pyesindəki sözləri ilə demək istəyirəm: O, “sənin ərin, sənin ağan,
sənin həyatın”idi.”Səni saxlayan, sənin başın, hökmdarın, yeganə qayğı göstərənin,
səni dəstəkləyən idi.” Güman edirəm ki, mərhum ərin barədə mən Şekspirdən yaxşı
deyə bilmərəm.Tənhalıq deyəndə isə incimə, ərini, ya arvadını itirən adam nə qədər
firavan yaşayıb, ətrafın bol xoş hisslərinin burulğanına düşsə də, yenə özünü yetim,
tənha hiss edir. Axı mən özüm də səndən çox-çox əvvəl bu taleyi yaşamağa
başlamışam. Yaxşı haldır ki, oğlun sənin başını qatır, onun qayğıları ilə məşğul olmaq
səni əzici düşüncələrdən bütünlüklə olmasa da, azad edə bilir.
Sən həyatda hər şeyi görmüsən, pisi də, yaxşını da, bədbəxtliyi də, səni dağın
zirvəsində təmiz hava almağa çıxaran xoşbəxtliyi də. Sən həyata bədbinliklə baxmağa
alışdığın halda, birdən xoşbəxtlik tufanına, tornadosuna düşdün, özün də bu sehrə
məəttəl qalmışdın. Sən qəribə, ölçüsü olmayan bu metamorfozanı bir mistika əlaməti,
mifik hadisə kimi qarşıladın. Uzaq diyardan gəlib Füsunkar Yelenanı qaçıran və ona
odlu məhəbbətin nə olduğunu göstərən Paris kimi, Hüseyn də sənin həyatında peyda
oldu, könlünün pas basmış guşələrini özünün isti nəfəsi, hisslərinin tüğyana qalxması
ilə təmizlədi, səni reinkarnasiyaya məruz qoydu və əvvəlki fağır, acı taleyi ilə
barışmaq məcburiyyətində qalan bir köməksiz qızın yerində yeni Ruhiyyə doğuldu,
ona yeni həyatında doğan günəşin ziyalarının işıq saçması, hərarəti hesabına donmuş
hisslərinin coşqunluğa qayıtmasına yol açdı. Sən özün də gözləmədiyin halda bir
qızğın məhəbbətin odunda yanmağa başladın, ağlına gəlməyən bir şiddətlə sevildin və
əslində, bu məhəbbət, cansıxıcı mühitin sıxıb taqətdən saldığı bir qıza yeni nəfəs
verdi, onun damarlarında axan qan da təbiətini dəyişib, dağ selini andırmağa başladı.
Və bu xoşbəxtlik sənin bütün bədbəxtliklərini arxada qoydu, sənə cənnət qapılarını
açdı. Sən bunları günəşin işığında süzülən bal kimi maye qızıla bənzədirdin və
həyatında baş verən bu füsunkar dəyişikliyə inanmaq da istəmirdin. Lakin həyat
bədbəxtlik bəxş edəndə geri çəkilmədiyi, yalvarışlara, göz yaşlarına məhəl qoymadığı
kimi, xoşbəxtlik gələndə də eyni qaydada qapıları geniş açmağı tələb edir. Yaz havası,
yaz günəşi, ətrafda ağacların, kolların çiçək açması və bunların əvvəlki şaxtalı günləri
də unutdurması adamı məcbur edir ki, həyata yeni gözlə olmasa da, yeni baxışlarla
baxsın və üzərinə çökmüş bu ətirli mühiti qəbul etsin, onun həyatı rövnəq şəkildə
təqdim edən qoxusundan həzz almağı öyrənsin.
Hüseyn səni ibtidai insanın daldalandığı mağaradan işıqlı dünyaya çıxardı,
qaranlığa öyrənmiş gözlərin işığın təsirindən ağrıyır, onların kor olacağından
qorxurdun. Lakin işıq, hərarət adətən özünün məlhəm təbiətinə uyğun olan işi görür
və adama onları düzgün qəbul etməyi və onlardan ilham almağı öyrədir.
Bəlkə də, mən sənin odisseyana bir daha nəzər salmaqla, sənin qısa, lakin
olduqca rəngarəng tarixçəni vərəqləməklə düzgün iş görmürəm, sənin köhnə və təzə
dərdlərini təzələmək istəyirəm. Lakin bunları ona görə edirəm ki, səni haqlamış yeni
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tənhalıq sınağından qorxmayasan və özünə təlqin edəsən ki, bu zərbədən də sən
sınmamalısan, axı səndə vaxtilə, ən çətin anlarda belə kövrəkliyə qarşı bir qüvvə, onu
məhv edən bir möhkəmlik əmələ gəlmişdi. Əslində, taleyin bəxş etdiklərini «rus
ruletkası»na bənzətmək olar, bəzən xilas uğuru gətirdiyi kimi, sonra yenə faciə
fazasını meydana gətirməklə, əvvəlki çətinlikləri, hissləri əzən qaydada yada salır.
İnsanı həyatda çox şey gözləyir, lakin onun təklif etdiyi proseslər bizdən asılı
olmadan öz məntiqi ilə gedir və bu vaxt sənin istəklərinə, arzularına məhəl qoymur.
Ruhiyyə ona diqqətlə qulaq asır, hər sözündə bir hikmət gizlənildiyi qənaətinə
gəlirdi. O, həyata necə də bələddir, özü həyatda nisbətən xoşbəxt həyat sürdüyü,
istədiyi hər şeyə nail olduğu halda, elə bil ki, bədbəxtlər tayfasında, leprazoriyada
dünyaya gəlmiş, orada insan ağlının, iradəsinin dözə bilmədiyi bütün çətinlikləri öz
həyat süzgəcindən keçirmişdir. Ruhiyyə Yusif müəllimi əlində müdriklik qılıncı olan
mələyə bənzədirdi. Hadisələri heç də onun kimi izah edə, onları lazımınca təhlil edə
bilməzdi və professora cavab verirmiş kimi dedi:
– Tənhalığa dözürəm və dərk edirəm ki, dözməliyəm. Düzdür, Hüseynə görə
çox ağır hisslər keçirirəm. Xahiş edirəm, məni bağışlayın, çünki bəzi şeyləri etiraf
etmək məcburiyyətindəyəm. O, öz məhəbbəti ilə məni ərköyün uşağa çevirmişdi,
könlümdən keçənləri də oxuya, anlaya bilirdi, hisslərimin ən xırda titrəyişlərinə belə
həssaslıqla cavab verməyi bacarırdı. Onun şəxsində mən elə bil ki, ikinci könülə
malik idim, bu mənada biz Siam əkizlərinə bənzəyirdik, birgə qan dövranına malik
idik, iki ayrı-ayrı adamlar olduğumuz halda, ikimizin də bir ürəyin sahibi olduğumuzu
güman edirdik. Siam əkizlərinin cərrahiyyə əməliyyatı vasitəsilə ayırmaq, iki yerə
bölmək çox çətin və təhlükəli olduğu kimi, bizi də bir-birimizdən ayırmaq mənim
təsəvvürümdə daha dəhşətli ola bilərdi. Lakin bu baş verdi, təbiətin amansız, mən
deyərdim ki, qəddar hökmü ilə. Hüseyn məni belə tez tərk etməməli idi. Mənim
dodaqlarım sudan ayrılmasa da, hələ yanğımı söndürə bilməmişdim. Gərək ki, buna
bənzər cəzaya Tantal əzabları deyirlər, mən də həyatdan bol-bol həzz aldığım bir
vaxtda, xoşbəxtliyimi əmələ gətirən hər şeydən, birinci növbədə mənəvi nemətlərdən
məhrum oldum. Tantalın cəzası kimi birdən-birə onlar məndən uzaqlaşmağa başladı
və ağlımı bütünlüklə itirməsəm də, gözlərim həsrət çəkdiyindən, ətrafda baş verənləri
görə bilmirdi. Həyat mənim optikamı bütünlüklə dəyişdi. İlk anlar qorxurdum ki, bu
ətalət uzun müddət davam edəcək, məni qəbrə çatana qədər müşayiət edəcəkdir.
Lakin bir daha özümü silkələdim, hiss etməyə başladım ki, mən ərimi itirmişəm, o, öz
yadigarını mənə tapşırmışdır. Mən ondan muğayat olmalıyam, onu boya-başa
çatdırmalıyam. Bunu etməsəm, ərimin ruhuna, xatirəsinə xəyanət etmiş olaram.
Hamnet məni həyata qaytaran xilasedici kəmər rolunu oynadı.
Yusif müəllim onun bədbinliyini dağıtmaq üçün mövzunu bir qədər
dəyişdirmək istədi:
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– Sən möhkəm iradəli qızsan. Sən öz həyat təcrübəndə göstərdin ki, ruhun
bədən üzərindəki qələbəsi ən böyük zəfərdir. Vaxtilə, eybəcərliyin əsirliyində olanda
sən məsləhətimə qulaq asdın, onu icra etdin və köləlikdən azad ola bildin. İndi
boynuma alıram, sənə də etiraf edirəm ki, o vaxtlar sözümə əməl edəcəyinə mən
özüm də inanmırdım. Axı mən sənə heç bir köməklik göstərməmişdim, ancaq yol
göstərmişdim, əslində, məsləhətim də yolun qaranlıq meşənin dərinliyindən keçdiyinə
bərabər bir istiqamət verməyə bənzəyirdi. Sənin maddi imkanların sıfır dərəcəsində
idi, təzyiqi çox aşağı düşmüş bir adama mən hərəkət etməyi, qaçmağı məsləhət
görürdüm, ancaq həmin adam hətta nəfəsi də çətinliklə alırdı. Sənin öz iradə
möhkəmliliyin olmasaydı, az sonra özünü daha böyük fəlakətin ağuşuna ata bilərdin,
əvvəlki ehtiyatlılığın da yoxa çıxa bilərdi. Lakin sən ən çətin imtahandan üzü ağ
çıxdın. Bu vaxt sənin cəsarətini korridada ölümə məhkum edilmiş, lakin ölmək
istəməyən, yaşamaq ümidində olan öküzə bənzətmək olardı. Öküz son səhnədə
matadorla mübarizə aparmalı idi, çünki bir az əvvəl belinə soxulan nizənin axıtdığı
gur qan onun taqətdən düşməsinə səbəb olmuşdu, onun gözləri də qanla dolmuşdu.
Öküz öz potensial qatilinə nifrət dolu gözlərlə baxırdı, bütün qüvvəsini toplayıb onu
məhv etməyə də hazır idi. Lakin o, taqətdən düşmüşdü. Matador qılıncını onun
boynuna sancmaq istədi, lakin cəhdi alınmadı, ikinci, üçüncü dəfə də tamaşaçıların fiti
də onu çaşdırdığından, qılıncı ilə uğursuzluğa uğradıqda, stadionda iştirak edənlərin
tələbi ilə öküz ölümdən xilas edildi. Matador adlanmalı olan həyatın ağır hökmü də
səni məhv edə bilmədi, sən öz keçmişinə və bu keçmişdə səni əhatə edənlərə nifrət
dolu nəzərlərini dikdiyindən, bu dəfə onlara qurban getmədin, yeni əzablı, ağır, lakin
sənə xoşbəxtlik bəxş edəcək yeganə bir yolu seçdin.
İndi də sən yol ayrıcındasan, tənhalıq ömür boyu davam edə bilməz. Oğlun da
böyüyəcək, onun yeni-yeni tələbləri meydana gələcəkdir, ana kimi sən onların
hamısına cavab verə, yol göstərə bilməyəcəksən. Sən çox cavansan, ömrün boyu dul
qadın kimi ağır adı daşıya bilməzsən, ona görə də yenidən ailə qurmaqdan
çəkinməməlisən. Təbiətin qanunlarına qarşı getmək olmaz. Bizim aləmdə yalnız qoca
yaşında olan kişilər və qadınlar tək qaldıqda, dul adı ilə razılaşmalı olurlar. Təbiət özü
bunu onlara məsləhət görsə də, bu qoca adamlara da hansısa bir qayğı göstərən
olmalıdır, buna nə oğul, nə də qız yaramır, bu vəzifəni, yeni ittifaqa girdiyi adam, ər
və ya arvad daha yaxşı göstərə bilir. Ona görə könlünə yatan bir adam qarşına çıxsa,
yeni ailə qurmaq şansını əldən buraxma. Ömrü ancaq xatirələrlə yaşamaq
ağılsızlıqdır, axı xatirələr də illər keçdikdən sonra sönməyə başlayır. İnsanlar lap
qədimdən batan günəşə deyil, çıxan günəşə sitayiş etmişlər. Bunu 26 yaşlı gənc
sərkərdə Qney Pompey triumf eşqində olanda, buna mənfi münasibət göstərən öz
komandanı, gələcək diktator Sullaya söyləmişdi və bu yeni çıxan günəş uzun müddət
Qədim Roma siyasi səmasını tərk etmədi və Maqn – Böyük titulunu qazandı. Sənin
Hüseyn adlı günəşin necə gur parlasa da, artıq qürub etmiş, batmışdır. Lakin bu o
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demək deyildir ki, sənin həyatına birdəfəlik zülmət qaranlıq çökməlidir. Sən
fikirləşirsən ki, yenidən ərə getsən, Hüseynin xatirəsinə xəyanət etmiş olarsan. Bu
düzgün fikir deyildir. Sən gələcək xoşbəxtliyin barədə düşünməlisən, onun təməlini
qoymalısan. Heç kəs kölgələr səltənətindən geri dönmür, onlar yalnız Xaronun qayığı
isə yeraltı Stiks çayı ilə üzə bilərlər, hətta Eliziumda – Yelisey çölündə məskunlaşan
seçilmişlərə də o dünyanı tərk edib, bu dünyaya qayıtmaq müyəssər olmur. Buna onun
arvadının və ya ərinin duaları da kömək edə bilmir, əgər dualar kömək etsəydi, heç
onlar o dünyaya birdəfəlik səyahət etməzdilər.
Qədin romalılar “Carpe diem”- bu günlə yaşamaq prinsipini əsas götürürdülər,
gerçəkliyin çağırışına cavab verməyə cəhd edirdilər. Yaponiyada samuraylar da
bugünkü günlə yaşayırdılar, sabahkı günə görə bir qayğı hiss etmirdilər. Sən də yeni
çağırışa laqeydlik göstərməməlisən. Keçmişdə yalnız xatirələr qalır, gələcəyə təsir
göstərə bilmir. Bu günün məsuliyyəti sənin çiynindədir, bunu sən unutmamalısan və
yeni şəraitə uyğun hərəkət etməlisən. Həmin vəzifədən hansısa bəhanələrə görə
yayınmaq fayda vermir. Yeni ailə qurmaq barədə verəcəyin qərar ədalətli olacaqdır.
Konfutsi yaxşı demişdir: “Mərdlik ədalətə görə hərəkət etməkdir.” Həqiqi igidlik
yaşamaq lazım olanda yaşamaq, ölmək lazım olanda ölməkdir. Sən hələ yaşamalısan.
Həm də sən səmimi insansan. Səmimiyyət isə bütün şeylərin başlanğıcı və sonudr.
Səmimiyyətsiz heç nə mövcud olmur. Sənin mənə məlum olan xarakterin belə bir
qənaətə gəlməyə əsas verir ki, bu sınaqdan da qalib şıxmalısan
Ona görə də mən sənin gələcək ittifaqına da əvvəlcədən xeyir-dua vermək
istəyirəm, arzu edirəm ki, Aynur özünə layiq nişanlı seçdiyi kimi, sən də artıq
dolaşmağa başladığın ziyalılar aləmindən bir ləyaqətli adamı seçib, onunla ailə
qurasan. Bu nikah təkcə sənin qəmgin həyatını bəzəməyəcəkdir, həm də Hamnetə
yeni bir sirdaş bəxş edəcəkdir.

Ona evlənmək təklifləri və Ruhiyyənin etirafı

Ruhiyyə gülümsünüb dedi:
– Yusif müəllim, sizin hər şeyə nüfuz etmənizə, hətta hali olmadığınız halda da
orakul kimi qarşıdakı hadisələri izhar etmənizə təəccüb qalıram. Siz sehrli adam
olduğunuz kimi, həm də sirrlərə bələd olmağınızla seçilirsiniz. Siz müşahidə
etməsəniz də, astroloqlar kimi nəyəsə baxmaqla, əvvəlcədən hadisələrdən xəbər
tutmağı bacarırsınız. Sizdən gizlətməyəcəyəm, qeyd etdiyiniz həmin ziyalılar
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dəstəsindən, ilk tanışlıqdan sonra, iki nəfər rəsmi elçi göndərməsələr də, mənimlə ailə
qurmağa hazır olduqlarını bildirmişlər. Biri televiziya kanalının yaradıcı heyətinin
prodyusorudur, istedadlı və nəzakətli adamdır. İkinci görüşümüzdə, həmin kanala
mən fars filmlərinin tərcümə etməyi öz üzərimə götürmüşəm, o, söhbəti gətirib
mənim gələcək taleyim üzərinə keçirdi və gözləmədiyim halda, mənimlə ailə qurmaq
şansını öz xoşbəxtliyinin əlaməti kimi qəbul edəcəyini bildirdi. Mən ona matəm
içində olduğumu, ərimin ölümündən hələ az müddət keçdiyini bildirdikdə, o, məndən
üzr istədi, xətrimə dəymək istəmədiyini ifadə etməklə yanaşı, onu da qeyd etdi ki,
kimdənsə xoşu gəldiyini və onun əlini xahiş etməsini heç də özü üçün qəbahət saymır
və riyakarlığa yol vermədən bunu açıqca dilinə gətirirsə, heç də yüngüllük əlaməti
deyil, öz gələcəyinə ciddi yanaşmanın bir nişanəsi hesab edir.
Mən də başa düşdüm ki, sərt cavab verməyimlə düzgün hərəkət etməmişəm.
Hər ikimiz bir-birimizdən üzr istədik və həmin adam bildirdi ki, çox istərdi ki, mənim
ürəyimə yol tapan və onu əsir etməyi bacaran adam bütün cəhətlərdə onu geridə
qoyan biri olsun və əlavə etdi ki, ona qarşı izah olunan qısqanclıqla yanaşmaqla
yanaşı, mənim ləyaqətli bir adamla ailə quracağıma ürəkdən sevinəcəkdir, çünki mənə
qarşı heç vaxt laqeyd olmayacaqdır. Hansısa pis adətinə görə o, özünü qınaya bilər,
lakin ürəyini məzəmmət edə bilməz, ürək gözlərdən də daha uzağı görə bilir, xeyiri və
şəri təyin etməkdə səhvə yol vermir, həm də hansısa birini ona xoş gələn gözəl kimi
qəbul edirsə, ona ayırdığı yeri, məkanı başqa heç kəsə güzəştə gedə bilmir. Əgər
ürəyim hökm etməsəydi, çəkinmədən bu sözləri sizə deməzdim də. Ürəyimin isə məni
aldatmadığına əminəm, ona görə də, bəlkə də, vaxtı yetişmədən, səbirsizlik edərək,
sizə ciddi təklifimi etdim və onsuz da əmin deyildim ki, siz məni olduğu kimi qəbul
edib, təklifimə razılıq verəcəksiniz. Ürək həm də məhəbbətin sığınacaq məkanıdır,
məhəbbət isə hətta ən uzaq ulduzlardakı yazını da oxuya bilir.
Biz onunla mehribanlıqla ayrıldıq və əmin olduğumu bildirdim ki, aramızda
gedən söhbət yaradıcılıq əməkdaşlığımıza heç cür maneə olmayacaqdır. Bu söhbətin
təsiri altından çıxmağa macal tapmamış, nəşriyyatın redaktoru olan bir qız zəng edib,
mənimlə görüşmək istədiyini bildirdi. Qız nəşriyyatın sahibinin tapşırığı ilə gəldiyini
dedi və əlavə etdi ki, onun sizinlə ailə qurmaq barədə ciddi planı vardır. İlk görüşdən
siz onun xoşuna gəlmisiniz və sizin razılığınız olsa, o, bu məsələnin praktiki həllinin
gecikməsinə imkan verməyəcəkdir. Qız onu da qeyd etdi ki, müdiri bir dəfə evli
olmuş, arvadından ayrılmışdır və oğlu anasının himayəsindədir.
Mən nəşriyyat direktorunun hisslərinə hörmətlə yanaşdığımı bildirməklə
yanaşı, xahiş etdim ona çatdırsın ki, mən ərimin matəmini hələ başa vurmamışam, ona
görə də bu qəbildən olan təkliflərə qəti «yox» cavabı verirəm. Direktor mənim
cavabımdan inciyəcəksə, biz yenicə başlanan əməkdaşlığımızı elə start xəttində də
dayandıra bilərik.
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Qız təlaşla dedi:
– Bu fikirdən yayının. Direktor dönə-dönə dedi ki, Ruhiyyə xanımla biz çox
əlverişli olan bir müqavilə bağlamışıq və güman edirəm ki, fars yazıçılarının əsərləri
indiyədək bizdə populyar olmadığından, onlar oxucu kütləsinə təqdim edildikdən
sonra biz gur tələbatla üzləşəcəyik. Çünki indiyə qədər Azərbaycan oxucusunda
yanlış bir təsəvvür mövcuddur ki, İranda poeziya nə qədər inkişaf etsə də, nəsr geridə
qalır. Bu fikri, Azərbaycanda geniş yayılmış türk yazıçısı Yaqub Qədri
Qaraosmanoğlunun «Zorən jurnalist» memuar kitabı da xeyli möhkəmləndirmişdir.
Kitab 1950-ci illərdə yazılmışdır və fars poeziyasının da ədalətsiz qaydada «gül,
bülbül» mövzusundan uzağa getmədiyi barədəki bir düşüncəni də ifadə etmişdi.
Ruhiyyə redaktor qızın dedikləri ilə razılaşaraq, fars ədəbiyyatının inkişafda
olduğunu qeyd etdi. Əslində, son onilliklərdə İran nəsri çox irəliləmiş, ümumbəşəri
dəyərlərə münasibət məsələlərinin araşdırılması cəhdlərinin təsvirinə geniş yer
ayırmağa başlanmışdır. Fars dilindən bizdə tərcümələr çox azdır, ən böyük nümunə
Firdovsinin «Şahnamə»si sayılmalıdır. Ölkəmizdə Şəhriyara böyük pərəstiş olmasına
baxmayaraq, onun «Heydər baba» poemasından başqa daha qiymətli poeziya inciləri
bizim oxuculara lazımınca tanış deyildir, çünki onun məşhur lirik şeirlərinin çoxu fars
dilində yazılmışdır.
Ruhiyyə ona dedi:
– Mən sizin direktorunuzun fikri ilə tam razıyam. Fars poeziyası tarixən çox
güclü olmuşdur və türk poeziyasından daha qədimdir. Çünki mənşəcə türk olan dahi
şairlər də farsca yazırdılar. Nizami bütün əsərlərini fars dilində yazdığına görə,
iranlılar onu çox hallarda fars şairi adlandırırlar. Bu, səhv fikirdir. Nizami fars dilində
yazan ən qüdrətli şairlər sırasına daxildir, o, bir türk əsilli kimi Gəncədə doğulmuş,
yaşamış, orada da ölmüşdür. Yaxşı haldır ki, qədirbilən xalqımız onun 800 illik
yubileyi qeyd olunarkən qəbrinin üstündə məqbərəsini ucaltmış və ora
azərbaycanlıların ziyarət məkanına çevrilmişdir. Fars dilində dünya ədəbiyyatını
zənginləşdirən incilər çoxdur. Cəlaləddin Rumi Baktriyadan olsa da, sonralar
Halikarnasda (indiki Türkiyədəki Konyada) məskunlaşsa da, «Məsnəvi`i mənəvi»
əsərini, digər müdrik şeirlərini fars dilində yazmış, bu vaxt islamın şiə məzhəbinə
sufizm adlı canlılığı ilə seçilən bir cərəyan gətirilmişdi. Sufilər musiqini də islam
ibadətlərinə əlavə etmiş, bununla onun cazibə qüvvəsini xeyli artırmışlar, ona görə də
Hindistanda sufi ibadətləri icra ediləndə məscidə digər dinlərin nümayəndələri hinduslar da, buddistlər də öz böyük maraqlarına müvafiq olaraq onlara baxmaq üçün
oraya gəlirlər. Musiqi dini ibadəti cansıxıcı yeknəsəqlikndən azad edib, ona bir
şuxluq, coşqunluq gətirir. Mövlanə dövründə yaranan Səma rəqsi indi də İstanbula
gələn avropalı turistlərin böyük marağına səbəb olur, xüsusi geyimdə olan və başına
fəs geyinmiş rəqqaslar fırlanaraq, bir qədər sonra ekstaza, transa düşür və rəqsi
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avtomatik qaydadakı icrasını davam etdirirlər, yalnız rəqsə rəhbərlik edən müəllim əl
çalması ilə onları ayıldır və bu həm də rəqsi yekunlaşdırmaq işarəsinə çevrilir.
Ruhiyyə onu da əlavə etdi ki, təkcə fars ədəbi nümunələri deyil, yeni
mövzulara, ideya və əxlaq məsələlərinə həsr olunan müasir filmlər də olduqca
maraqlıdır və digər xalqlar da onlara böyük maraq göstərirlər. İranlılar üçün xarici
ölkələrdə təhsil almağa getmək XX əsrin əvvəllərindən dəbə düşmüşdü, Rza Pəhləvi
şah öz ikinci sinifdə oxuyan oğlunu sinif yoldaşı Hüseyn Fərdustla bir yerdə orta
təhsil almaq üçün İsveçrəyə göndərmişdi və onlar qatarla Məhəmmədin anasının
doğulduğu Bakıdan, Rusiyadan və Ukraynadan keçməklə Avropaya çatmışdılar. Kiçik
yaşlı gələcək şah Məhəmməd Rza Pəhləviyə Ukraynada aclıqdan vağzallarda qatar
dayananda onun üstünə hücum çəkən və çörək istəməklə yalvaran adamların dilənçi
vəziyyəti olduqca ağır təsir göstərmişdi. O, İsveçrədəki yaşadığı mənzilə, satmaq
ucun qonşu kənddən süd gətirən qadının xoşuna gəldiyindən, bu qadın oğlanın hansı
ölkədən olduğunu soruşduqda, yeniyetmə Məhəmməd «İran» sözünü söylədikdə,
qadın demişdi ki, belə də bir ölkə var, mən onun adını ilk dəfədir ki, eşidirəm. Kiçik
oğlan o vaxt and içmişdi ki, o, əlindən gələn hər şeyi edəcəkdir ki, İranı bütün
dünyaya tanıtsın. Bu ad iranlıların ari irqinə mənsub olduğunu göstərmək üçün
«Ariyan» sözündən əmələ gəlməklə, ölkənin «Persiya» adı 1935-ci ildə dəyişdirilərək
İran adlandırılmışdı. Lakin Persiya adlı bu dövlətin bizim eradan əvvəl 559-cu ildə
bünövrəsini qoyan Böyük Sirus (Böyük II Kir) tarixdə heç də İranın deyil, məhz
Persiyanın məşhur çarı kimi tanınır və o, yəhudiləri Babil əsirliyindən azad etməklə,
onlara öz vətənlərinə qayıdıb, Solomon məbədini bərpa etmələrinə və öz dini
ibadətlərini icra etmələrinə icazə vermişdi. İranlılar yəhudi peyğəmbəri Yusifi çox
sevdikləri kimi, yəhudilər də Böyük Kirin onların əcdadlarının taleyində oynadığı
xilaskar rolunu unutmurlar.
Ruhiyyə redaktor qıza dedi ki, mənim sizə heç də İran və iranlılar barədə
mühazirə oxumaq fikrim yoxdur, fars dili ilə həvəskar qaydasında deyil,
peşəkarcasına öyrənməyə can atmışdım, müəllimim bir sıra tarixi əsərləri oxumağı
məsləhət görmüşdü və ərim Hüseyn də buna maraq göstərdiyindən oxuduqlarımı
Şəhrəzada kimi hər axşam ona danışırdım. Ona görə də İranda baş verən tarixi
hadisələrə və onların iştirakçılarına az-çox bələdəm.
Məhəmməd Rza Pəhləvi, 1941-ciildə Britaniya və Sovet qoşunları İrana daxil
olduqda, atası Rza Pəhləvi taxt-tacdan əl çəkdiyindən, Cənubi Afrika Respublikasına,
Yohannesburqa sürgün olunduğundan, sülaləni davam etdirmək üçün şah oldu və
ölkəsini avropalaşdırmaq yolu ilə idarə etməyə başladı, üç il sonra qürbətdə ölən atası
vəfat etdi. Savadsız kazak generalı olsa da, o,Tehranın abadlaşdırılmasına diqqət
göstərməsi ilə məşhurlaşmışdı. Oğul şah isə əvvəllər Britaniyanın, sonra isə ABŞ-ın
güclü təsirinə, hegemonluğuna uyğun olaraq hərəkət edirdi, 1951-ciildə baş nazir
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vəzifəsinə keçəndən bir ay sonra Məhəmməd Müsəddiq ölkədə neft istehsalını
milliləşdirdi, bu siyasəti xalq bəyənirdi. Müsəddiq şahın ölkədən getməsini təklif etdi.
Şah Bağdadda və Romada yaşadı. Milliləşmə siyasi cəhətdən mühüm addım olsa da,
iqtisadi cəhətdən ölkəyə böyük ziyan vurdu, neft hasilatı, bu sahədə işləyən ingilis
mütəxəssisləri ölkəni tərk etdikdən sonra demək olar ki, dayandı və Britaniyanın
embarqo elan etməsi ilə daxil olan maliyyə resursları kəskin surətdə aşağı düşdü.
Ordu dövlət çevrilişi etdi və Müsəddiq vəzifədən kənarlaşdırıldıqdan sonra, onun
milliləşdirmə ideyası da alt-üst oldu və neft sənayesi yenə xarici şirkətlərin tabeliyinə
qaytarıldı.
İranda tarixən şiə məzhəbi timsalındakı islam dini əhali arasında böyük nüfuza
malik idi və məscidlər ölkədə ictimai mərkəzlər rolunu oynayırdı. Rus sovet yazıçısı
Aleksey Surkov 1946-cı ildə İranda olması barədəki xatirələrində yüksək müşahidə
qabiliyyətinə malik olduğunu göstərmiş və İranda bazarların və məscidlərin ictimai
fəallıq məkanları olduğunu qeyd etməklə, irəlini görmək şəklində yazmışdı ki, ölkədə
əhalinin idarəetmə qaydasına qarşı hərəkatı və ya monarxiyaya qarşı inqilab dalğası
baş versə, bu yalnız həmin mərkəzlərdə yaranıb, ölkəyə yayıla bilər.
Məhəmməd Rza Pəhləvinin məscidin, mollaların insanlara təsir göstərmək
imkanlarını məhdudlaşdırmaq cəhdləri taktiki uduş gətirsə də, strateji məğlubiyyətə
aparırdı. Ayatolla imam Xomeyninin şəxsində onun güclü rəqibi yarandı və din
xadimi şahın səhvlərindən ustalıqla istifadə edirdi. Tehrandakı mitinqçilərə atəş
açılması və onlarla adamın öldürülməsi şah rejiminə qarşı mübarizəni daha da
qızışdırdı. Abadanın “Reks” kinoteatrında baş verən yanğında 500 adam həlak
olmuşdu. Bundan sonra şah hərbi vəziyyət elan etdi. Lakin inqilabi proses qızışırdı.
Şahın lap əvvəllərdə, özünü 1945-ciildə müstəqil dövlət elan etmiş Azərbaycan
Demokratik Respublikasını və Kürdlərin müstəqillik hərəkatını qan tökməklə
boğması, Təbrizə və Mehabada ordu yeridib, qırğın törətməsi də yaddan çıxmamışdı.
Şah 1979-cu ilin yanvarında İrandan qaçdı.
1941-ci ilin sentyabrında Sovet Ordusu İranın şimalını, Böyük Britaniya isə
ölkənin cənubunu işğal etmişdi. İran Azərbaycanı Sovet ordusunun nəzarət etdiyi
ərazi idi və Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Mir
Cəfər Bağırov oraya təbliğat dəstələrini, öz silahdaşlarını, şairləri göndərirdi. Ona
görə də Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərlik etdiyi Demokratik Azərbaycan Partiyasının
şüarlarından biri «Yaşasın vahid Azərbaycanın atası Mir Cəfər Bağırov!» idi. 12
dekabr 1945-ciildə Pişəvəri yeni yaranan Azərbaycan Demokratik Respublikasına
başçılıq etdi.O, köhnə kommunist idi. 8 yanvar 1946-cı ildə isə Kürdüstanda Mehabad
Respublikası elan edildi.
Lakin onların ömrü çox qısa oldu. 1946-cıilin mayında ABŞ və Böyük
Britaniyanın təzyiqi altında İ.V.Stalin İrandan Sovet qoşunlarını çıxarmağa məcbur
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oldu. İran ordusu1946-cı il dekabrın ortalarında artıq Təbrizi tutmuşdu. Kütləvi qan
tökülməsi ilə müstəqillik qüvvələri, əsasən, məhv edildi. Mehabadda da
Təbrizdəkindən bir qədər yumşaq olan tədbirlər həyata keçirildi. Təbrizlilər qırğına
baxmayaraq az sonra ora gələn şahı gül-çiçəklə qarşıladı, Mehabadda isə hətta şahın
yeni təyin etdiyi qubernator onu qarşılamadı. Pişəvəri və respublikanın rəhbərliyi
SSRİ-yə qaçdı. 1946-cıildə süqut edən Azərbaycan Demokratik Respublikası cəmi bir
il yaşadı.
Stalin sovet ordusunun İrandan çıxarılması labüdlüyünü Pişəvəriyə izah etmək
üçün ona təsəlliverici məktub göndərmişdi. Məktubda ABŞ və Böyük Britaniyanın
Avropa və Asiya ölkələrində öz qoşunlarını saxlamasının qarşısını almaq üçün bu
addımı atmalı olduğunu yazır. Məktub bu cümlə ilə başlayır: «Mənə belə gəlir ki, siz
həm İranın daxilindəki, həm də beynəlxalq ölçüdə mövcud vəziyyəti düzgün
qiymətləndirmirsiniz». Sonra əlavə edir: «Mənə məlum oldu ki, guya biz əvvəlcə sizi
göylərə qaldırdıq, sonra isə uçuruma yuvarladıq və sizi biabır etdik. Burada sizi
hansısa bir biabır etmək nişanəsi də yoxdur». Məktubda Leninin müharibələrin
nəticələrini inqilabla əlaqələndirmək lüzumu, 1905-ci il və 1917-ci il Rusiyada baş
verən hadisələrini təhlili göstərliir və İrandakı vəziyyətin bu nəzəriyyənin
göstərişlərinə heş də uyğun gəlmədiyi qeyd edilir. Məktub məzmununa görə əslində
ADR rəhbərliyinə təsəlli vermək ruhunda deyildi.
Sovet Azərbaycanında İrandan qaçmış demokratlar özlərini lazımınca təsdiq
edə bilmədilər. Pişəvəri az sonra avtomobil qəzasında öldü, onun silahdaşı olan
hökumətin sədri isə həbs edildi. Bir ovuc ziyalıdan başqa, onlar, əsasən, pərakəndə
ticarət obyektlərində, az əhəmiyyətli işlərdə işləyirdilər.
Britaniyadan və ABŞ-dan asılılığın hər addımda təzahürü əhalinin
qıcıqlandırırdı və din xadimləri bundan ustalıqla istifadə edirdilər. İmam Ruhulla
Musəvi Xomeyni 1964-cüildə sürgün edilmişdi, 1979-cu ilə kimi14 il ərzində
Türkiyədə, İraqda və nəhayət, yarım il Fransada yaşamışdı.
O vaxtlar yenicə dəbə düşmüş audiokassetlər Xomeyninin ən heybətli silahına
çevrildi, İrana göndərilən ayatollanın moizələrində şaha nifrət yağdırılır və əhali
üsyana səslənirdi. Nəhayət, şah ailəsi ilə birlikdə ölkəni tərk etdi və 1979-cu ilin 1
fevralında isə milyonlarla insanın təyyarə meydanında və yol boyu sevinclə
qarşıladığı imam Xomeyni Tehrana qayıtdı. Şah rejimi süqut etdi və İranın Ali rəhbəri
kimi Xomeyni hökuməti təşkil etdi və həm də yeni dövlət institutlarını yaratdı.
Sonra ABŞ səfirliyinin tutulması, 52 nəfər səfirlik əməkdaşının girov
götürülməsi baş verdi və bu hadisə Cimmi Karterin ikinci müddətə ABŞ-da prezident
seçilməsinə keçilməz sədd çəkdi. İran da sonrakı illərdə İraqla səkkiz il davam edən
və ölkəni taqətdən salan müharibə aparmalı oldu. İraq prezidenti Səddam Hüseyn
şimal qonşusunda siyasi qarışıqlıqdan istifadə edib, neftlə zəngin olan və öz ərazisinin
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yaxınlığındakı Xuzistan vilayətini zəbt etmək məqsədini güdürdü. Müharibədə hər iki
tərəfdən çoxlu itkilər oldu. Xomeyni müharibəni dayandırmaq barədəki təkliflə
Qumda onun yanına gələn Rəfsəncaniyə demişdi ki, bu qərarı o, «bir fincan zəhəri
içmək kimi» qəbul edir.
ABŞ-a yollanan şaha isə orada müalicəsini davam etdirməyə icazə vermədilər,
digər dövlətlər də xəstəliyin taqətdən saldığı bu insanı qəbul etmək istəmirdi.
Nəhayət, Misir prezidenti Ənvər Sədat Məhəmməd Rza Pəhləviyə sığınacaq verdi və
1980-ciildə o, xərçəng xəstəliyindən öldü. Matəmdə keçmiş ABŞ prezidenti Riçard
Nilson da iştirak etmişdi.
Şahın ailəsi də heç də nümunə sayıla bilməzdi. Onun uşaqlıq dostu, sonra şah
mühafizəsinin başçısı və SAVAK-ın rəisinin müavini işləmiş Hüseyn Fərdust özünün
ingilis dilində nəşr olunan iri həcmli kitabında şahın əkiz bacısı xanım Əşrəfin
əxlaqsızlığından, erməni deputatı Palançiyanla eşq macərası arzusunda olduğundan və
təklifi qəbul etmədiyindən Palançiyanın uçduğu təyyarənin partladılması və
qumarbazlarla yaxınlıq etməklə hər axşam şahın onlara xeyli uduzduğu puldan
faydalandığı kimi iyrənc misallar gətirir.
İran şah rejimi isə xudahafizləşsə də, müharibəni, güzəştə getməklə razılaşıb,
başa çatdırsa da, sonralar heç də az təsirli olmayan və ona ağır iqtisadi zərbələr vuran
problemləri yaşamalı oldu. ABŞ İrana olduqca sərt sanksiyalar tətbiq etdi, bunları
yalnız Kubaya və Simalı Koreyaya münasibətdəki ağır təzyiqlərlə müqayisə etmək
olar. İran öz neftini də dünya bazarında sərbəst qaydada satmağa çətinlik çəkir,
sanksiyalar ölkəni iflic vəziyyətinə salmaq kimi rəhmsiz tətbiq edilən cəza xarakteri
daşıyır. ABŞ İranı nüvə silahına yiyələnmək cəhdində ittiham edir və İsrail isə bu
cəhdlərin qarşısını almaq üçün terror hərəkətlərindən və diversiyalar tətbiq etməkdən
də çəkinmir.
Münbit torpaqlarına, əlverişli iqliminə görə, həm də Yerin təkinin zənginliyinə
görə İranın iqtisadi inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. Lakin sanksiyalar
ölkənin inkişafına əngəl törədib, onu xeyli məhdudlaşdırır, böyük sərvəti hesab etdiyi
neftdən də qonşuluqdakı ərəb ölkələri kimi istədiyi tək faydalana bilmir.
Redaktor Ruhiyyənin İran barədə belə geniş məlumata malik olmasından
xəbərsiz idi. Bəzi tərcüməçilər əcnəbi dildən əsər tərcümə etdikləri halda, həmin ölkə
və ya orada yaşayan xalq haqqında ən adi biliklərə yiyələnmədiklərindən,
etnoqrafiyaya belə bələd olmadıqlarından bağışlanmaz səhvə yol verirlər. Makaonu
Havay adalarında axtarır, İndoneziya ən iri müsəlman dövləti kimi tanındığından
onun Bali adası əhalisinin katolik olduğunu bilmir, Hindistanın Qoa ştatında əhalinin
donuz əti yeməsi fikrini də qəbul etmirlər. Pakistanın Lahor şəhərində şiə
müsəlmanların imam Hüseynin qətlə yetirildiyi günü kişi cinsindən olanların özünə
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işgəncə verməklə, bədənlərinə ağır xəsarət yetirdiklərini eşitdikdə, bunu yalnız guya
sünnilərə qarşı üsyan əlaməti kimi qəbul etməklə səhvə yol verirlər.
Redaktor qız Ruhiyyə ilə vidalaşmaq istəmirdi, bu tərcüməçinin etdiyi olduqca
maraqlı söhbətlərin şahidi olduqda, inanmırdı ki, belə bir intellekt sahibinin heç ali
təhsili də yoxdur.
Ruhiyyə evə tələsdi, çünki tərcüməni sürətləndirmək lazım idi, lakin bu, işin
keyfiyyətinə təsir göstərməməli idi. Yəqin, Hüseyn sağ olsaydı, onu belə zəhmətə
qatlaşmasına razı olmazdı, ailə büdcəsinin belə qazanc hesabına mədaxilinin
artmasını, onu qane etməyən bir yol kimi heç də qəbul etməzdi. O, hər şeyi Hüseynin
nöqteyi-nəzəri ilə ölçür, öz hərəkətlərinə, başladığı hər bir işə ərinin rakursundan
baxmağa çalışırdı. Yusif müəllim Ruhiyyənin özünü belə iztiraba salmasının səbəbini,
Hüseyni nəhəng simvola çevirməkdə görürdü. Az qala mərhum ərini işıq sürətinə
bərabər hesab edirdi. Hüseynin xatirəsinin onu addımbaşı təqib etməsindən əlavə,
həm də ona yaradıcılıq sindromu hakim kəsilmişdi.
Yaradıcı işini dini ibadət səviyyəsinə qaldırmışdı, guya xırda bir səhvə yol
versə, bu, bağışlanmayacaqdı, onu rahat buraxmayacaqdı. O, tərcümələri ilə ad
qazanmalıydı, bu adı çoxları tanımalı və ona hörmətlə yanaşmalı idi. Hələlik bu adı,
şöhrəti qazanmaq üçün ağır əziyyətlərə qatlaşmalı idi. Bəzi görkəmli yazıçılar bir
qəhrəmanının hesabına tanındığı kimi, Ruhiyyə isə öz uğurlu tərcümələri ilə
ədəbiyyat aləminə daxil olmağı, arzuladığı şöhrət haləsini ağır zəhməti ilə
qazanmaqda görürdü. O, tək deyildi, Hüseynin ruhu da onun apardığı bu mübarizəyə
qoşulmuşdu. Həm də o, hər bir uğurlu və ya uğursuzluğu üçün ərinin xatirəsi
qarşısında məsuliyyət daşıyırdı. Elə bil ki, üzmək bilməyən adam kimi Hüseyn ona
yaradıcılıq timsalındakı dəryada üzməyi öyrədirdi, həm də dalğalar onu batıranda,
xilasının da məsuliyyətini daşıyırdı. Bir sözlə, Hüseynin obrazı öz gur işığı ilə onu
rahat buraxmırdı, hər an arvadından hesabat tələb edirdi. Ruhiyyə isə ağır imtahana
öyrənmədiyindən bəzən çaş-baş qalır, çox məsələlərdə diletantlığına görə özünə nifrət
edirdi. Beləliklə, o, çox sevdiyi bir insanla həm də mübarizə aparırdı, öləndən sonra
onun hegemonluq xüsusiyyətlərindən əziyyət çəkirdi, sağlığında isə o, heç də belə
deyildi, arvadının büdrəmələrini, səhvlərini də bağışlamağı bacarırdı.
Ruhiyyənin jurnalistlə görüşü
Üç aydan sonra o, iki əsərin tərcüməsini başa çatdırıb, televiziya kanalına və
nəşriyyata təhvil verdi. Hər iki ünvandan gözləmədiyi halda tərifli rəylər aldı.
Nəşriyyatın direktoru elektron məktubunda tərcümənin keyfiyyətini tərifləyir,
Azərbaycan dilində orijinalın koloritini saxlamaq cəhdlərinin uğurlu həllindən razı
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qaldığını bildirirdi. Romanın tərcüməsinin dilindəki poetika süjetin və qəhrəmanların
canlı alınmasında böyük rol oynamışdır. Fars dilindəki incəliklər, idiomlar tərcümədə
itməyə məruz qalmamış, əksinə, yeni ifadə vasitələrində öz canlı əksini tapmışdı.
Televiziya kanalı da göndərdiyi məktubda tərcüməçinin film üzərindəki işini
tərifləyir, dialoqların başqa dildə öz təravətini itirməməsindən öz razılıqlarını
bildirirdi. Filmin dublyaj rejissoru materialın keyfiyyətli olduğunu, cəlb edilən
aktyorların da dil, ümumiyyətlə, ədəbi üslubdan razı qaldıqlarını çatdırmışdı.
Hər iki mənbə yeni tərcüməçi və onun işi haqqındakı rəylərini, incəsənət
məsələlərinin geniş işıqlandırması ilə böyük maraq yaratmağa qadir olmuş çoxsəhifəli
qəzetdə yeni tərcüməçi kimi meydana çıxan Ruhiyyə Səfərlinin uğurlu işindən geniş
söhbət açılmışdı və nəşriyyat tərəfindən fars romançısının əsərinin yaxınlarda işıq üzü
görəcəyi xəbəri verilirdi. Həmin qəzetin jurnalisti Ruhiyyəyə zəng edib, xoş rəylər
münasibəti ilə onu təbrik etdikdən sonra, onunla görüşmək mümkün olsa, intervü
götürmək istədiyini bildirdi. Ruhiyyə onu evinə dəvət etdi.
Jurnalist qız redaksiyada məhsuldar işçilərdən biri hesab olunurdu. Görkəmli
yazıçılardan və incəsənət xadimlərdən götürdüyü intervülər yanaşma tərzinin
yeniliyinə, həmsöhbətini polemikaya cəlb etmək xüsusiyyətinə görə fərqləndiyindən,
oxucular tərəfindən də laqeydliklə qarşılanmırdı.
Ruhiyyə görüşəndə qiyabi də olsa onu tanıdığını bildirdi və yazılarına diqqət
verdiyini də gizlətmədi. Buna cavab olaraq qız dedi ki, mənim başlıca meyarım
qərəzsizlik, obyektivlikdir. Mən elə bilirəm ki, qədim Roma tarixçisi Tatsit özündən
asılı olmayaraq biz jurnalistlərə qiymətini itirməyən nəsihət vermişdir və biz onun
vəsiyyətinə sadiqlik nümayiş etdirsək, özümüzə də hörmət qazanmış olarıq.
Ruhiyyə dedi:
– Əlbəttə, qəzəbsiz və qərəzsiz olmaq olduqca mühüm məsələdir, ondan təkcə
iki nəfər – intervü götürülən və intervü götürən deyil, bütün cəmiyyət, ən azı oxucular
kütləsi qazanır. Lakin jurnalistin müstəqilliklə öyünməsini də mən xoşa gələn hal
hesab etmirəm. Jurnalistika heç də çoxlarının dediyi, inandığı kimi dördüncü
hakimiyyət deyildir. Monteskye kimi dahi, hakimiyyəti üç qola böləndə, yəqin ki,
dördüncünü yaddan çıxarmaz, ona cəmiyyət miqyasında hansısa bir yer verərdi. Lakin
hakimiyyətin bu qolu haqqında “Qanunların ruhu haqqında” dahiyanə əsərdə bir söz,
işarə belə yoxdur. Axı o, ədəbiyyata, mətbuata heç də biganə adam deyildi. Gündəlik
həyatı əks etdirən, təsvir edən vasitənin necə böyük əhəmiyyət daşıdığına biganə qala
bilməzdi. Əslində jurnalistikanın vəzifəsi hansısa bir hakimiyyətə xidmət etmək,
qulluq göstərməkdir, istər bu idarə edən hakimiyyət olsun, istərsə də ona müxalif olan
qüvvə. Çünki müasir həyatda informasiya çox güclü resurs hesab olunur. Və ondan
istifadə də çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təkcə jurnalistika, mətbuat deyil, yazıçılar
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da müəyyən siyasi-ictimai yükü daşımalı olur, hansısa bir cəbhəyə xidmət etmələri ilə
seçilirlər. Ümumiyyətlə götürdükdə, meydana çıxan mədəniyyətlər bir andaca
siyasiləşir və siyasi- ictimai tapşırığı yerinə yetirməyi özünün başlıca vəzifəsi hesab
edir. Marksistlər düzgün deyirdilər ki, cəmiyyətdə yaşayıb, onun təsirindən azad
olmaq mümkün deyildir. Yazıçı hakimiyyətə qulluq göstərməsə, kitabının satılması
ilə öz ailəsini dolandıra bilməz.
Jurnalist qız etiraz şəklində dedi ki, fikirləriniz mübahisə xarakterli olsa da,
maraqlıdır, bizim peşə sahiblərinin ağır yük altında olduğunu başa düşdüyünüzü
göstərir. Sonra o, əsas məqsədinə keçdi və dedi ki, şəxsi araşdırmam nəticəsində mən
belə bir qənaətə gəlmişəm ki, sizə mərhum ərinizin böyük təsiri olmuşdur və
vəfatından sonra də sizin düşüncələriniz üzərindəki dominantlığını davam etdirir. Bu
həqiqətənmi belədirmi ki, siz onun hakimiyyətindən azad ola bilmirsiniz, yoxsa buna
heç cəhd də etmək istəmirsiniz? Axı təbiət insanı həyata gətirəndə, həm də ona
azadlıq bəxş edir, ərinizə sədaqət adı altında siz öz şəxsi azadlığınızı ona qurban
vermisinizmi və ya bunu öz fədakarlığınız kimi qəbul edirsiniz? Axı o dünyada
məskunlaşanların heç biri bütün məsələlərdə ən yaxın adamına ya kömək əli uzatmaq
iqtidarında deyildir, ya da onun keçmiş məsləhətləri də zaman keçdikcə eroziyaya
uğrayır, öz əvvəlki dəyərini itirməyə, aşınmaya məruz qalır. Onun ruhu, görünür, sizə
təkcə təsir göstərmir, sizin əl-qolunuzu bağlamaqla, mənliyinizi əzir, sıxılmış limona
göndərir, siz isə buna adi hal kimi yanaşır, öz çıxılmaz vəziyyətinizlə razılaşırsınız.
Belə çıxır ki, onun ruhu özü diri olarkən göstərdiyi təsirlərdən daha güclü və
qüdrətlidir və siz də bu ruh qarşısında itaət etməyinizlə razılaşırsınız.
Ruhiyyə jurnalistin belə kəskin ifadələr işlətməsindən narazı qalsa da, bunu
büruzə vermək istəmədi, çünki bu cavan qız həm də onun evində qonaq idi. Ona görə
də təmkinini pozmadan dedi:
– Mən, ərimin ölümündən xeyli vaxt keçsə də, onu ölü kimi təsəvvür edə
bilmirəm, o, mənim üçün diridir, sovet şairi kimi dirilərdən diri desəm, onu yersiz
təkrar etməkdə məni qınayarsınız. Sağlığında olduğu vaxt özü mənə necə təsir
göstərirdisə, indi də ruhunun təsiri ondan zəif deyildir, bəlkə də, güclüdür. Ruh
haqqında çox və həm də müxtəlif fikirlər vardır. Xahiş edirəm sizə deyəcəklərimi
Türkmənbaşının “Ruhnamə”sinin iddiaları ilə qarışıq salmayasınız. Son vaxtlar bu
fenomenlə məşğul olan alimlər sübut etmişlər ki, ruh «biokompyuter»dən başqa bir
şey deyildir və o, özündə informasiyanı saxlayır. İnsan ruhu baş beyninin
hüceyrələrinin mikroskopik borucuqlarında məskən salmışdır. Ölüm vaxtı
mikroborucuqlarda məlumatlar əvvəlki kimi qalır. Ölüm dərin yuxuya bənzəyir,
alimlər güman edirlər ki, insan beyni hələ məlum olmayan informasiyanı əvvəlcədən
duya və qəbul edə bilər. Bu məsələnin tədqiqi tərəfidir, bəlkə də, ruh haqqında indi
məlum olmayan çox şeylər gələcəkdə elmə agah olacaqdır. Əgər insan süni intellekti,
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hətta robotlarda intuisiya bacarığını yarada bilirsə, özündə yaranan və ölümdən sonra
da mövcudluğunu saxlayan ruhu da daha geniş tədqiq etməlidir. Yüksək dəyərə və
daha dərin axtarışlara layiq olan təbabətin hətta veterinariyadan geri qalması, insanın
öz həyatını, sağlamlığını lazımınca qiymətləndirməməsi əlaməti ola bilər. Əgər son
vaxtlar bəşəriyyətə fəlakət gətirən koronavirus pandemiyasına əlac tapılmırsa, kiçik
bir xilas vasitəsi hesab edilənlər maska taxmaqla və vaksinasiya ilə məhdudlaşırsa,
bu, tibb elminin və tədqiqatlarının dərin böhranda olmasından xəbər verir. XXI əsrin
“Qara ölümün” tüğyan etdiyi XIV əsrə çevrilməsi yalnız təəssüf hissləri doğurmaqla
kifayətlənməyib, əsl fəlakət düşüncələri doğura bilər.
Mənim ruhun təsirindən çıxa bilməməyim sizə qəribə gəlir və siz buna, mənə
hörmət əlaməti olaraq, yumşaq qaydada etiraz edirsiniz. Mən isə əksinə, itirdiyim
varlığın bütünlüklə yoxa çıxmasına dözə bilmədiyimə görə, onun ruhunun mənimlə
təmasda olmasından, ünsiyyətə girməsindən nəinki narahat olmuram, əksinə, ondan
həzz alıram. Mən ərimi fiziki varlıq kimi itirmişəm. Lakin onun ruhu mənim
dünyamın tam dağılmaması naminə yaşayır və mənə yol göstərir. Mən sağlığında
ərimə minnətdar olduğum, bunu ona olan hədsiz sevgimdə izhar etdiyim kimi,
ölümündən sonra onun ruhunun yaşamasına, cəsədi kimi o dünyaya köçməməsinə çox
şad oluram. Onun ruhu məni mənəvi cəhətdən qidalandırır, ilhamlandırır və mən
özümə əvvəllər məlum olmayan bir sahədə çalışmağa başlayanda da ruhən onun
köməyinə arxalanmışam və güman edirəm ki, səhv etməmişəm.
Ruhunun nəcib təsiri ilə yanaşı, mən onunla yaşadığım beş ili – xoşbəxtliyə
qərq olmuş dünyamı necə unuda bilərəm. Onunla keçirdiyim hər an mənim üçün
şadlıq, şənlik bəxş edən bayram idi, hər günü əsrlərə bərabər hesab edirdim, buna görə
də özümü yəhudi peyğəmbəri Mafusaildən də yaşlı bilirdim, onun guya 969 yaşı var
imiş, mən özümü həm də olduqca cavan hiss edirdim, elə güman edirdim ki,
bədənimə və ruhuma rahatlıq verən, həm də məni batmağa qoymayan Ölü dənizin
suları tərəfindən əzizlənirəm, müalicə olunuram, başlanğıcı və yekunu görünməyən
sevinc mühitində yaşayıram. Bunlar sizə, yəqin ki, paradoks kimi görünə bilər.
Onunla yaşadığım heç bir an mənim sifətimdən, dodaqlarımdan təbəssüm əskik
olmurdu, gözlərimdə anlaşılmayan parlaqlıq yaranırdı, qaranlıq çöldəki işıq saçan
böcəyi andırırdı. Məgər elə bir həyatı unutmaq olarmı, onu bəxş edən insanı yaddan
çıxarmaq olarmı? O, mənim üçün xilaskarım olmaqdan əlavə, həm də Bibliyanın
«Şərqilər şərqisi» kitabından istifadə etsəm, mənim ərim, məşuqum, atam, qardaşım
idi. O, məşuqum kimi mənim bütün istəklərimi, arzuladıqlarımı həyata keçirirdi, mən
onun üçün könlümün bütün ən gizli guşələrini də açırdım, o, təcrübəli və həm də hər
şeyi öyrənməyə çalışan səyyah kimi könlümü, ruhumu, təbiətimi kəşf etməkdən
yorulmurdu. Onun hiss gözü könlümün ən zəif çırpıntılarını da hiss edirdi, mənim
hiss dünyamın tufana məruz qoyur, onu qalvanizasiya etməyə, canlandırmağa çalışırdı
və mənim özümə də təəccüb gələn qaydada, ona nail ola bilirdi. Onu mən könül
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cərrahı adlandırardım, cərrah bıçağı ilə bədəni yarıb, onu fəsadlardan xilas etməyə
çalışırsa, onun skalpeli isə kəsməyə, yarmağa qadir deyildi, əksinə sevgisi, şiddətli
lazer şüası kimi könlümün hər tərəfinə nüfuz edirdi, ona yeni coşqunluq, yeni dirilmə
verirdi, öz sakitliyini yeni təlatümlə yoxa çıxara bilirdi. Biz yalnız o, işə gedəndə birbirimizdən ayrılırdıq, iş qurtaran kimi məni görməyə tələsirdi, əslində, gəlişi ilə elə bil
ki, bahar havası, bahar təravəti gətirirdi, mənim gülüstanımı çiçək açmağa, ətrafa zərif
qoxu yaymağa sövq edirdi. Deyirlər ki, sandal ağacı ona balta dəydikdə, yaralandıqda
ətrafa xoş qoxu yayır, yaxud dəniz ilbizi qılafının altında yaralandıqda bədənində
mirvari əmələ gətirir. O, əli ilə mənə toxunanda, hətta bəzən xətrimə dəyən zarafat
etdikdə məni ağır zərbə qəbul etmiş sandal budağına, yaralı dəniz ilbizinə çevirirdi,
məndə əvvəllər özümə də məlum olmayan yeni, güclü xüsusiyyətlər meydana
gətirirdi. Mən onun hər jestinə, hər sözünə, söhbətinə sevinclə, şadlıq hissləri ilə
cavab verirdim və bu da onu çox razı salırdı. Harmoniya ailənin dayaq sütunudur.
Mənim düşüncəmə görə, gənc ər-arvadın etika arabasının iki təkərindən biri onlardan
birinin digərinə ünvanlanmış və müddət həddi olmayan sədaqətidir.
O, zarafat şəklində acı sözləri də dilinə gətirsə də, onu elə şirin şirə içərisində
təklif edirdi ki, mən acını hiss etməyib, şirinlikdən, bal dadından həzz alırdım. Bir
dəfə mənə sataşmaq üçün dedi ki, yəqin, rəfiqələrin belə qoca kişiyə ərə getdiyinə
görə səni qınayırlar, belə gözəl qızın niyə kaftarı seçdiyinə təəccüb etdiklərini
bildirirlər. Cavab olaraq dedim ki, mənim ağlım deyil, ürəyim o kişini seçdiyinə görə
özümünkü olsa da, mənə israrla təlqin etdiyinə görə ona minnətdaram. Kimsə cəsarət
edib, mənim canımdan artıq sevdiyim bir insanı kaftar adlandırsa, məni hansı cəza
gözlədiyinə məhəl qoymadan onun gözlərini deşər, sifətində ömrü boyu yoxa
çıxmayacaq izlər, çapıqlar qoyardım.
Hüseyn zarafatını davam etdirərək dedi:
– Sənin ərinin qocalığına o qədər də fikir vermirsən, axı sən özün də heç də
birinci təravətdə olan çiçək deyilsən.
– Mən bunu inkar etmirəm, ona görə də bizim vəhdətimiz paxılların
təfriqələrinə baxmayaraq daha möhkəmdir.
Hüseyn məni ilk dəfə surroqat ana olmağa hazırlaşan bir hamilə qadın kimi
görmüşdü, adətən, bakirə qızlardan surroqat ana olmur, süni hamiləlik əvvəllər cinsi
əlaqədə olmuş cavan sağlam qızlarda həyata keçirilir. Digər tərəfdən arvadı Südabə
xanımın mənə həsr etdiyi romandan ona hər şey bəlli idi, mən özüm də ondan heç
nəyi gizlətməməyi qərara almışdım.
O, təslim olmaq istəmirdi və məni şirin-şirin sancmaq üçün yenə də dedi:
– Yaxşı ki biz qaraçı deyilik, yoxsa ilk nikah gecəsindən sonra balkondan qana
bulaşmış döşək mələfəsini asa bilməzdik. İspan qaraçıları yaşadıqları şəhərlərdə də bu
209

ənənəvi bakirəliyin nümayişi kimi belə mələfəni sərib, hamıya gəlinin prima nocheyədək toxunulmaz olduğu üçün öz bəkarətini yalnız öz ərinə təslim etdiyini
göstərirlər.
Mən də söz altında qalmayıb dedim ki, gərək seçimində hər şeyi nəzərə alaydın
ki, sonra peşman olmayaydın. Bu sözüm ona toxundu və əlavə etdi ki, kim deyir ki,
mən peşmanam, bütün ömrüm boyu katolik rahiblər kimi nikahsızlıq cəzasını yalnız
ona görə çəkərdim ki, axırda səninlə evlənim, səni sevmək mənə qismət olsun, bu
qızılgülün ətri və gözəlliyi yalnız mənim taleyimi bəzəsin. Sonra könlümü almaq üçün
dedi:
– Əgər səni əvvəllər görsəydim, ovu əldən çıxarmazdım, hökmən səni elə
çılğınlıqla sevərdim ki, sən də müqavimət göstərməyib, bu həmlə qarşısında təslim
olar və könüllü olaraq ürəyini və bədənini mənə təslim edərdin. Ancaq bu da təhlükəli
bir iş olardı, məni pedofiliyada təqsirləndirib, həbs edər, ağır cəza verərdilər. Sən də
mənim həbsxanadan çıxmağımı gözləməyib, başqasına könül verər, ona ərə gedə
bilərdin. Digər bir maneə də mövcud idi, axı mən evli idim və türk yazıçısı Rəşad
Nuri Güntəkinin «Damğa» əsərində olduğu kimi, özümü bir fövtə qurban verib,
ailəmi dağıtmazdım.
Mən özünə belə güvənməyinə görə, düşündüyüm zərbəni ona vurmaq istədim:
– Sən özünü cavan qızların qəlbinin fatehi hesab etməyin də mənə təəccüblü
gəlir. Sən niyə fikirləşirsən ki, mənim şəxsimdəki yeniyetmə bir qız Nabokovun
Lolitası kimi səni şirnikləndirməklə məşğul olacaq və bəkarətimi də heç nəyə məhəl
qoymadan sənə qurban verəcəkdi.
Mən də özümdən çox razı qaydada danışdım, incimə, axı buna sən özün məni
məcbur etdin. Axı mən öz bəkarətimi sənə təslim etsəydim, heç vaxt, hətta sən məni
atsan da, peşman olmazdım, yalnız illər keçəndən sonra da yalnız səni itirdiyimə
heyifsilənərdim. Çünki təcrübəsiz bir qız kimi əclafın biri ilə yaxınlıqdan mən
bəkarətimi itirdim və ilk fiziki məhəbbətimə nifrət etməyə başladım. Məni həyata sən
qaytardın, onun şirinliklərini yalnız sənin köməyinlə mən dada bildim.
Hüseyn bu sözlərdən təsirlənib, mənim inciyəcəyimdən qorxduğu üçün dedi:
– Ruhiyyə, mən sənə nə qədər vurulsam da, sənə qarşı təcavüzə yol verməzdim,
sənə çata bilməsəm, daim gözəlliyinin aləmə işıq salmasını istəyərdim ki, onun bir
ziyası, bəlkə nə vaxtsa gəlib mənə də çatacaqdır. Bizim yaxınlığımız yalnız hər
ikimizin razılığı, coşan hisslərimizin qarşılıqlı sakitləşməsinə nail olmaq naminə baş
verə bilərdi.
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Sonra o, yaponların «yobay» adlı bir ənənəsindən danışdı. Bu ənənə hətta XIX
əsrə qədər davam etmişdi, sonradan feodalizmlə vidalaşanda bir sıra xoşa gəlməyən
ənənələr kimi o da, əsasən, yoxa çıxmışdı.
Gənc imperator Mutsihito – imperator ləqəbi Meyci idi – 1868-ci ildə xalqa
qısa, lakin məzmunlu müraciətində onu pis ənənələrdən uzaqlaşmağa çağırmışdı.
Yobay – «çağırmaq, dəvət etmək» deyimindən əmələ gəlmişdi. Həm də
ieroqliflərə görə «gecə sürünüb gəlmək» mənasını verir, «oğrun-oğrun gəlmək» kimi
də başa düşülür.
Tokuqava syoqunatı 1603-cü ildə hakimiyyətə gələndən sonra əhalinin sosial
siniflərə bölünməsi yaranmışdı. Bir sinifdə doğulan, böyüyəndə digər sinifdən olanla
ailə qura bilməzdi. Nikahlara yalnız bir silkin daxilində icazə verilirdi. Ona görə də
yobay kimi razılaşma ilə sadələşdirilmiş nikah qaydası meydana gəldi.
Gənc oğlan gizlincə gecə qızın evinə gəlib, onun razılığı əsasında, həmçinin
valideynlərinin dinməz şəklindəki həmrəyliyi ilə həmin qızla cinsi əlaqədə olurdu.
Valideynlər özlərini elə aparırdılar ki, guya onlar gecə evə gələn və qızları ilə intim
yaxınlıq edən adam haqqında heç nə bilmirlər. Bunlar da, əsasən, ailə qurmamış gənc
kişilər olurdu. Ona görə də qız evində qapı bağlanmırdı, açıq saxlanırdı və beləliklə,
valideynlər bu gizli fiziki məhəbbətin bilavasitə seyrçi qiyabi müşahidəçilərinə
çevrilirdi. Onlar həm də qızlarını tək otaqda qoyurdular və əslində, oğlanın öz
vəzifəsini yerinə yetirməsinə əlverişli şərait yaradırdılar.
Oğlan da qızın otağına çılpaq gəlməli idi, bəzən tutulması baş verdikdə,
tanınmaması üçün başına kisə də geyinirdi. Əgər paltarda gəlsə, valideynlər onu oğru
hesab edib tuta və ağır qaydada cəzalandıra bilərdilər. Yobay məqsədilə gələni isə
tutmaq və cəzalandırmaq qaydası yox idi, çünki əvvəlcədən razılıq mövcud idi. Həm
də oğlan səs salmamalı idi ki, valideynləri oyatmasın.
Qız bundan sonra hamilə olduqda, onlardan nikaha girmək tələb olunurdu və
onun prelyudiyası baş verdiyinə görə nikahın bağlanmasına heç bir tərəf narazılıq
etmirdi. Bəzən nikah baş tutmayanda doğulan uşaq qızın və onun valideynlərinin
yanında böyüyürdü, çünki atanın adı da uşaq üçün elə bir əhəmiyyət daşımırdı, axı
Meyci dövrünə qədər Yaponiyada sadə adamların heç soyadları da olmurdu.
Bəlkə də, bu, cavanlara ilk toy gecəsinin şirinliyini öyrətməyin ən asan yoludur.
Təcrübəsiz, naşı bəy gəlinə necə yaxınlaşmağı da bilmir, çünki daim qapalı şəraitdə
yaşamışdır. Osmanlı imperatorunun saray həyatından belə bir məzəli şeyi danışırlar.
Türk şahzadəsi Mahmut Seyfəttin Efendi Çırağan sarayından heç vaxt çıxmamışdı,
burada 28 il yaşadıqdan sonra həyətdə ilk dəfə qoyunu gördükdə «canavar» deyə
qışqırmış və mühafizəçiləri köməyə çağırmışdı. Təcrübəsiz gənc də ilk toy gecəsi nə
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etmək lazım olduğunu bilmədiyindən hay salıb, kimisə köməyə çağıra bilərdi, bu da
yəqin ki, qızın yengəsi olardı.
Sonra da Ruhiyyəyə dedi ki, səni ovlamaq üçün əvvəlcə sənin razılığını almağa
nail olacaq, sonra yapona çevrilib, «yobay» qaydasında sənin ardınca gələcəkdim və
sən də məni isti ağuşuna qəbul edəcəkdin.
Ruhiyyə ərinin belə məzəli söhbətlərini çox eşitmişdi, ona görə də ürəkdən
güldü və əlavə etdi ki, sən məşhur bir zərb-məsəli də yaddan çıxarma, onda deyilirdi:
«Nədə Yupiterə icazə verilirsə, bunu etməyə öküzə heç də icazə verilmir». Qədim
yunan mifologiyasına görə Zevs (onu qədim romalılar Yupiter adlandırırdılar)
Finikiya çarının qızı Yevropanı ələ keçirmək üçün özünü ələ öyrənmiş ağ öküzə
çevirdi və qız onun belinə oturduqda, Zevs dənizlə üzüb, Yevropanı Krit adasına
gətirdi, burada onların intim yaxınlığından gələcək Krit çarı məşhur Minos və iki
başqa uşaq dünyaya gəldi. Bəli, Yupiter Yevropayla yaxınlıq etdi, axı bu, başqa
öküzlərə qismət ola bilməzdi, yalnız Olimp allahlarının başçısı öz məqsədinə çatmaq
naminə ağ, cazibədar öküzə çevrilmişdi.
Hüseyn mənim üçün kəşf etdiyim bir xəzinə idi, onun ağlının, intellektinin
dərin qatlarına keçdikcə mən daha da təəccüblənirdim. O, həm də mülayim xasiyyətli
gözəl bir insan idi, onunla bir yerdə olanda adam darıxmaq nə olduğunu bilmirdi,
qəm-qüssədən də bütünlüklə uzaqlaşırdı. Mən Hamnetə hamilə olanda mənə elə qayğı
göstərirdi ki, kənardan baxanda elə bir təsəvvür yarana bilərdi ki, mənim əvəzimə o,
doğmağa hazırlaşır, doğuşun ağrısız keçməsi üçün profilaktiki tədbirlərin həyata
keçirilməsinə xüsusi diqqət verir. Onunla azacıq ünsiyyətdə olan adam özündən asılı
olmayaraq, onun elektromaqnit dalğasının təsiri altında ona vurulmaya bilməzdi.
Bizim nikaha girməyimiz heç də asan başa gəlməmişdi, o, mənə sərt cavab
verdiyindən mən də ondan incimişdim. Lakin evindəki bir söhbət aramızdakı birbirimizi başa düşməmək divarını uçurdu, hər ikimiz adi məsələləri düzgün dərk
etməməyə görə ağılsızlığımıza gülürdük. Biz bir neçə dəqiqənin içində illərə bərabər
yol keçib, bir-birimizə yaxınlaşdıq. Mən onun ilk öpüşlərinin barışıq xatirinə deyil,
mənə olan ehtirasının gur parıltısı kimi qəbul etdim və onsuz da qalasını təslim
etməyə hazır olan könlümün özümə olan kimi, ona da hərarətli cavabı, odlu reaksiyası
onu agah etdi ki, bədənimdəki titrəmə, vulkanın püskürməsi anının gəlib çatdığını
xəbər verir. Ona görə də Hüseyn hər ikimizdə baş verən yanğını, hər şeyi əridən alovu
hiss edib, toyu təxirə salmaq istəmədi və biz uzun illərin həsrətindən sonra qovuşan
adamlar kimi, hərarətli hisslərimizi dilə gətirmədən ifadə edirdik.
Toy gecəsi bizim həyatımızın karnavalına çevrildi. Həmin uzun gecəni
gözlərimə yuxu getmədi, əvvəllər dərd məni yatmağa qoymurdusa, indi sevinc,
bədənimi döyəcləyən xoşbəxtlik dalğası şadlığımın ömrünü uzatmaq üçün məni ayıq
saxlayırdı və elə bil ki, mənə deyirdi ki,sənin də küçənə bayram gəldi, sənin də
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quraqlıqdan az qala məhv olan qönçələrin ilahi bir şehin təsiri ilə gur şəkildə açıldı.
Mən dünyaya yenidən gəlmişdim, əslində, mənim üçün yeni dünya peyda olmuşdu və
bu dünyanın yaradıcısı Hüseyn idi, mənim dünyama o, parlaq işıq saçmışdı. Onun
ağuşunda mən özümü ananın qoynundakı körpə kimi hiss edirdim. Onun nəfəsi də
uzun müddət qışın şaxtasına məruz qalmış, donmuş könlümü və həm də sevilən kişi
yaxınlığından məst olan bədənimi oyatmış, canlandırmışdı. Mən fiziki məhəbbətin
belə ecazkar gücünə inana bilməzdim, çünki ilk dəfə idi ki, bu möcüzəni hiss edir,
arzuladığım təmasdan bütün hüceyrələrim yeni həyat eşqinə yiyələnirdi. O, mənim
yetim qalmış və dərd mamırı basmış könlümü bütünlüklə təmizlədi, onun vaxtından
əvvəl qocalmasının qarşısını aldı və məni əbədi bahara qovuşdurdu. Arılar bal əmələ
gətirmək üçün uzaq məsafələr qət edir, minlərlə çiçəyin nektarını sorur və onu pətəyə
daşıyırlar. Mən bədənimin həzzindən ağzımda, dodaqlarımda bu həyatverici nektarı
hiss edirdim və ilk dəfə idi ki, belə bir inama yiyələnmişdim ki, o, heç vaxt mənim
gənclikdən xəbər verən çiçəyimin solmasına imkan verməyəcək, onu özünün isti
nəfəsi ilə şaxtadan, tufandan qoruyacaqdır. Əslində, o, məni doğmuşdu, özü üçün
doğmuşdu və bu körpəni hər cür bəladan hifz etməyə, mənə hücum çəkən bütün qara
qüvvələrə qarşı mübarizəyə hazır idi. O, məni və sonralar da oğlumuzu qorumaq üçün
həyatını da qurban verə bilərdi. Lakin təbiət özünün dəhşətli oyununu oynadı,
Hüseyni mövcudluqdan, cavanlıq eşqi yağan bir insanı həyatdan məhrum etdi, onu
yaşadığı sevgi diyarından əlçatmaz və qayıdışı mümkün olmayan sürgünə göndərdi.
Əslində, onun ölümü mənim xoşbəxtliyimin də sonu, özümün də ağlasığmayan
məhvim demək idi. Əgər sənin yaşadığın mühit yoxa çıxırsa, sən də onunla birlikdə
mövcud olan bir varlıq kimi qeybə çəkilməli olursan. Mən elə bilirəm ki, Hüseynlə
sevgimin, vurğunluğumun bütün çılpaq anatomiyasını sənə açıb göstərdim. Mən
qüsurlarımı da gizlətmirəm, çünki onları ən mərhəmətli insan saydığım Hüseyn əfv
etmiş, onlara birdəfəlik bəraət vermişdi.Onu da əlavə etmək istəyirəm ki, hətta süni
intellektin geniş yayıldığı, insanı əvəz etdiyi bir dövrdə də insanlıq daha böyük
əhəmiyyətə malik oımalıdır, ona görə də əvəzsiz hesab etdiklərimizi biz ən azı
xatirələrimizdə yaşatmalıyıq.
Ruhiyyə jurnalist qıza dedi:
– Görürsən, mən heç də örtülü adam deyiləm, sənin qarşında öz dünyamı açıb
tökdüm, ərimlə olan münasibətlərimin ən sirli cəhətləri ilə də səni tanış etdim. Mən
yaradıcı işə başlamaqla həm də ictimai bir şəxsə çevrilmişəm, oxucuların məni
yaxından tanımaq hüquqları vardır, mən buna düzəliş verə bilmərəm.
Jurnalistika və məşhur qəzet barədə fikirlər
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Ruhiyyə jurnalist qızın çox şeylə maraqlandığına, ona mürəkkəb suallar
verdiyinə görə özü haqqında belə geniş izahat vermişdi. Yenə də onun yadına əzizi
Südabə xanım düşdü. Bu böyük istedad sahibinə süni “vətənpərvərlik” qalxanı altında
marginal jurnalistlər hücum edir, onu ingilislərə satılmaqda ittiham edir, islam dininə
hörmətsizlik edərək daim Bibliyadan misal çəkdiyini onun xristianlığa qızğın meyli
kimi qiymətləndirirdilər. Hətta biri əndazədən çıxıb. Moiseyi, Solomonu, İisusu
Qurandakı ərəbləşdirilmiş adlarla vermədiyinə görə onu rüsvay edir, fitvaya layiq
olduğunu irəli sürürdü/
Südabə xanım belə ittihamlara əhəmiyyət vermirdi, həmin nadanların
jurnaistikanın müqəddəs sarayına daxil olmasına icazə verənləri günahkar hesab
edirdi. Onlar dedi-qodu mühitinin yetişdirdikləri olduqlarından, bu mühitə xidmət
göstərməyi vacib sayır, yatmış vicdanlarını qətiyyən oyatmaq istəmirdilər. Onlarla
mübarizə aparmaq da çətindir, çünki malik olduqları aşağı səviyyəni, açıq həyasızlığı
çomağa döndərib, onları qəbul etməyənlərin başına vurmaqdan da çəkinmirlər. Axı
çoban əlindəki qələmi də çomaq hesab edir. Paltarın altında gizlədilən eyibləri
utanmadan açıb nümayiş etdirənlərlə həyalı adamların mübarizə aparması olduqca
çətindir. Biz öz mətbuatımızdakı biabırçılıqları görür və imkanımız daxilində onları
ifşa edirik. Lakin əvvəllər də, başqa ölkələrdə də belə eybəcərliklər olmuşdu. Olduqca
varlı adam olan A.S. Suvorinin redaktor olduğu “Hoвoe врeмя” qəzeti antisemit
mövzudakı yazıları ilə seçilirdi. Böyük rus yazıçısı A.P.Çexov qardaşına göndərdiyi
məktubda həmin mətbu orqanını bu sözlərlə xarakterizə etmişdi: “Bu qəzet deyil,
heyvanxanadır”. Qəzet əgər heyvani hisslər aşılayırsa, səyyari heyvanxanaya çevrilir.
Ruhiyyə əlavə etdi ki, o, Südabə xanımın xatirəsinə qarşı olan hücumlara dözə
bilmirdi, təkid edirdi ki, onlara tutarlı cavab verilsin. Yəqin ki, baş verən dəyişikliklər
bu sahədə də qayda yaradılmasına səbəb olacaqdır.
Dünyada artıq çox şey dəyişikliyə məruz qalır, elm ağıla gəlməyən sahələrə də
nüfuz edir. Süni intellektin mövcudluğu meydana çıxmışdır, həyatda onun təsiri daha
güclü hiss olunur, axı o nə yorulur, onun nə başı ağrıyır, nə də pis əhval-ruhiyyədə
olur. Ola bilər ki, onlar adam əvəzinə bütün işləri görəcəklər, cəmiyyət üzvlərinə isə
yalnız yaradıcı işlə məşğul olmaq qalacaqdır. Beləliklə, “bekarçılıq sivilizasiyası”
meydana gələcəkdir. Bu vaxt adamlar heç nə ilə məşğul olmayacaqdır. Çünki
indiyədək insanın gördüyü işləri artıq maşın da görə biləcəkdir.
İndi elə maşınlar kəşf edilmişdir ki, onlar öz dərin intuisiya qabiliyyəti hesabına
çox çətin proqramları da həll edə bilir. Onlar hətta insana da rast gəlməyən məsələnin
həllini mümkün edirlər. Axı intuisiya yalnız adamlara məxsus idi. Indi o da maşının
potensialına keçirsə, deməli maşın adamı da geridə qoya biləcəkdir.
Köhnə nəslin yüz illərlə, sonralar isə aylar və həftələrlə dərk etdiyinə indi
saatlara bərabər vaxt tələb olunur. Biz sosial əlaqələr dünyasında yaşayırıq. İdrak
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beynin ölçüsündən asılıdır. İndi rəqəm dünyasında insanlığı qoruyub saxlamaq
mühüm problem kimi meydana çıxır. Bilik deyil, insanlıq keyfiyyəti ön plana çıxır.
Uşağa yenə də kompyuterdən çox müəllim lazım olacaqdır.
Mətbuat, jurnalistika yaradıcı işdir, onun saflığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bəzi jurnalistlər Qədim Romada və SSRİ-də mövcud olmuş donosçuları- çuğulçuları
xatırladırlar. Birini biabır etmək fikrinə düşəndə hər şeyə əl atır, qəhrəmanının
həyatında buraxdığı səhvlərlə kifayətlənməyib, onu şişirtməyə başlayır, daha
sensasiyalı etmək üçün iftiralar uydurmaqdan da çəkinmirlər. Xüsusən qadın
jurnalistlər bu barədə kişi cinsindən olan həmkarlarını da ötüb keçirlər. Onlar
müəyyən maddi maraq xatirinə elə böhtanlar uydururlar ki, bu barədə məhkəməyə
müraciət edilsə, həmin müəllif özünü biabırçılıq dirəyinə bağlamalı olacaqdır. Lakin
böhtan yağışından islanmış adam məhkəməyə müraciət etmir, yazılanları qələmindən
çıxan adamın vicdanına tapşırır, ancaq anlayır ki, vicdanını ucuz qiymətə satan
adamda, çünki onlara heç vaxt iri məbləğ vəd edilmir, vicdan axtarmağın özü də
ağılsızlıqdır.
Təəssüf ki, ölkəmizdə reket jurnalistlər zümrəsi meydana gəlmişdir, bəs onları
səhnəyə çıxaran redaktorlar reketliklə məşğul olmurlarmı? Axı onlar tabeliyində olan
jurnalistin feyk ustası olduğundan xəbərdar olduqlarından, belə iftiraları uydurmanı da
məhz elələrinə tapşırır və görünür, jurnalist kənar sifariş sahibindən «qonorar» aldığı
kimi, bunun bir hissəsi və ya ayrıca şəkildə məhz redaktora da çatır. Redaktor qəzetini
haram, yalan materiallar aləminə, ruporuna çevirdikdə, ingilislər bunu «muştuq»
mənasını verən «mouthpiese» kimi işlədirlər, donunu nə qədər dəyişsə də, hamı onun
mövqeyinin saxta mahiyyətinə bələd olduğundan, onun barəsində yaranan iyrənc rəy
heç vaxt dəyişikliyə məruz qalmır. Bəziləri hətta dustaqxanaya da düşməyini özünü
təmizə çıxarmaq vasitəsi hesab etsə də, heç kəs onun azad olunmasına sevinmir.
Çünki bilir ki, yenə əyri qazanc naminə vicdanı kimi, qəzetin səhifələrini də hərraca
qoyacaqdır. Ona görə də daim qəzetinin pafoslu adı ilə sevinən və bunu başqalarına
da təlqin etməyə çalışan redaktor, bu adı da biabır etdiyindən, hətta həmin qəzetin
oxucularına da şübhə ilə baxılmağa başlanır.
Ruhiyyə qonağına dedi:
– Xahiş edirəm, dediklərimi özünüzün və qəzetinizin ünvanına qəbul
etməyəsiniz. Mən sizin baş redaktorunuzu və onun birinci müavinini qəzetdəki gedən
materiallardan tanıyıram. Qəzet, adətən, nəyə görəsə qaraltdığı üzünü heç vaxt ağarda
bilmir. Sizin Çin opera artistləri kimi üzünüzü belillə ağartmağnıza ehtiyacınız
yoxdur, çünki siz üzünüzə his çökməsindən qaçır və qəzetin yaxşı adını az qala üç
onillik ərzində qoruyub saxlamısınız. Sizin rəqibləriniz, bir vaxtlar söykəndikləri iri
gövdəli ağac ilə fəxr edən və sizə yuxarıdan aşağı baxan redaktorlar və onların
çıxardığı qəzetlər aşağı yuvarlanaraq, çuxura düşdülər. Çünki rus yazıçısı
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A.İ.Kuprinin «Çuxur» («Яма») povestindəki fahişə qızlar bir daha özlərini təmizə
çıxarda bilmədikləri kimi, bəzi büdrəyən qəzet kollektivləri də yaxşı adlarını bərpa
etməyə nə qədər çalışsalar da, buna müvəffəq ola bilmirlər. Qəzet fahişəliyi cəmiyyət
üçün daha qorxuludur, çünki azalmaqda olan oxucusunu da saxtakarlıq, əxlaqsızlıq
yoluna dəvət etməklə, onların da mənəvi aləminə ağır zərbə vurmamış qalmır.
Sizin qəzet heç bir cəbhəyə işləməməyi ilə fərqlənir, çünki qəzetin adını da onu
yaradan banilər neytrallıq nişanəsi kimi böyük Pifaqora hörmət əlaməti olaraq seçib
götürmüşlər. Axı Pifaqor “hər şeyin ədəd olduğunu” güman edirdi və deyirdi ki,
“ədədlər bizə təbiətin gözəlliyini başa düşməkdə kömək edə bilər.” Siz seçilmiş
düzgün mövqeyi tərk etmirsiniz, hətta başqa qəzetlər çox asanlıqla, könüllü qaydada
hay-küy kampaniyasına qoşulduğu halda, sizin qəzet, böyük əziyyətlərə, həm də
yəqin ki, iri maddi itkilərə məruz qalsa da, öz neytrallığını, əslində, müstəqilliyini,
bəlkə də, çox uca səslənməsə, mübarizliyini qoruyub saxlayır. Mən güman edirəm ki,
otuz ilə yaxın müddətdə çoxları kollektivi tərk etmiş, bir neçəsi dövlət vəzifələrinə
irəli çəkilmiş, lakin kollektiv öz tutduğu yola xəyanət etməmişdir. Kollektivin
üzvlərinin çoxu, bəlkə də, əksəriyyəti dəyişilsə də, qəzet öz ideya mövqeyini,
obyektivliyini və qərəzsizliyə sədaqət kimi bir çətin vəzifəini yerinə yetirməkdə
davam etdirmişdir. Qəzet nəinki adına ləkə gəlməyinə imkan verməmiş, daim
oxucularının ona bəslədiyi hörməti itirməməyə çalışmışdır. Bəlkə də, mən səhv
edirəm, ancaq güman edirəm ki, yarandığı vaxtdan indiyədək, bu müddətdə ölkənin
ictimai-siyasi həyatında böyük dəyişikliklər baş vermişdir, qəzetdə gedən yazılar
araşdırılsa, təhlil edilsə, obyektivlik süzgəcindən keçirilsə, kollektivin hansısa iri
səhvə görə, qərəzliliyə görə üzünün qızarması baş verməyəcəkdir.Bu kollektivin həm
köhnə, bu illərdə dəyişən və həm də indiki üzvlərinin əsl iftixar mənbəyi olmalıdır.
Sizin xarakteriniz, prinsipləriniz kimi nüfuzunuzu illər boyu qidalandıran köklər
olaraq qalır..
Siz öz münasibətinizlə, ehtiyatlılığınızla göstərirsiniz ki, jurnalistlər heç də
bəzilərinin düşündüyü kimi müqəddəs inək deyildir, ancaq xalqa xidməti başlıca
vəzifə hesab edən halal adamlardır.
Qəzetinizə və şəxsi imzanıza görə mən sizinlə görüşməyə razılıq verdim, rica
edirəm, bunu sizə minnət qoymaq kimi qəbul etməyəsiniz, ümumiyyətlə, mən hayküydən uzaq olmağa çalışıram və ona görə də digər mətbuat orqanlarının, həm yazılı,
həm də elektron növlərinin müraciətindən yayınmağa cəhd edirəm.
Jurnalist qız Ruhiyyənin evini tərk etdi, yol boyu o, bu cavan dul qadın, onun
öztəhsili hesabına belə geniş dünyagörüşə, biliklərə malik olmasına məəttəl qalmışdı.
Bu qadında ölmüş ərinə sədaqət güclü idi, ondan danışanda gözləri parıldayır, sonra
göz qapaqlarının altı yaşla dolurdu. Jurnalist Ruhiyyəni belə deyil, xırda gölməçədə
üzən çömçəquyruq kimi təsəvvür edirdi, əyani tanışlıqdan sonra yanıldığı qənaətinə
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gəldi. Çünki Ruhiyyə düşüncələr aləmi dənizinə baş vurmaqdan da çəkinmir, bu
suların dərinliyinə enib, oradan mirvari ovlamağa da cürət edirdi. Söhbətləri göstərdi
ki, bu sadə görünən qız heç də primitivlik nişanəsi olmayıb, fəlsəfədən, ədəbiyyatdan,
mətbuat proseslərindən baş çıxaran bir insandır və istənilən mühitdə diskussiya
aparmağa, polemikaya girməyə onun yaxşı imkanları vardır. Son vaxtlar jurnalistləri
əvəz etməyə çalışan blogerlər adamların şüuruna daha güclü təsir etmək imkanlarına
malik olmuşlar, lakin onların hər biri hansısa bir dar çərçivədə ixtisaslaşır və əsasən
də şəxsi fikirlərini izhar edirlər. Ona görə də onların yazıları kəpənək təsiri bağışlayır,
yəhudi anektodları kimi oxunduqda müəyyən təsir göstərsə də, az sonra beyindən
uçub uzaqlaşır, heç ondan kəpənəyin qanadlarının toz izi də qalmır.
Jurnalist qızın intervünü necə qurmaq barədəki planları alt-üst oldu, bu qadını
ağ işığı təşkil edən yeddi rəngdən yalnız biri ilə təsvir etmək ədalətsizlik olardı, onu
anlamamaq təsiri bağışlayardı. Bu insanın düşüncələrində bəlkə də, rənglər elə çox
deyildir, ən başlıca cəhət bu rənglərin saysız-hesabsız çalarlara malik olmasındadır.
Onun fikirləri günəş altında cilvələnən kəpənəyin gözdə yaranan təsvirinin ani olaraq
dəyişilməsini andırır. Bu çalarlar onun dünyası haqqındakı rəylərdən daha çox şey
deyir. Məşhur fransız şairi Pol Verlen rənglərlə çalarların qarşılıqlı münasibətinə
nüfuz edərək demişdi ki, mənə rəng lazım deyildir, mənə çalar (fransızca”nuance”
kimi səslənir) verin, çalarlarda bütün rəngarəngliklər, prosesin ağlasığmaz
mürəkkəbliyi və dəyişkənliyi öz əksini tapır.
Ona görə də jurnalist Ruhiyyə ilə intervüdən alınan portretində Pikassonun
seçdiyi rənglər seriyasından olan birindən istifadə etməkdən qaçmağa çalışdı, o.
çalarları təsvir etmək niyyətinə görə Leonardo da Vinçinin tətbiq etdiyi «sfumatto» –
bu, «tüstü» mənasını verir, üslubuna üstünlük verəcəkdi, hər şeyi reallığa əsasən sadiq
qalmaqla yanaşı, fotoqrafik dəqiqlikdə deyil, düşünməyə, fikirləşməyə çağıran
dumanlı şəraitdə təsvir edəcəkdi ki, qoy oxucu müəllifin diktəsi olmadan öz rəyinə
üstünlük versin və ABŞ konstitusiyasını təfsir etməyə heç bir dövlət orqanına icazə
verilmədiyi, bunun vətəndaşların öz ixtiralarına buraxıldığı kimi, söhbətdən hansısa
qənaətə gəlmək oxucunun öz ixtiyarına buraxılsın.
Çox fikirləşdikdən sonra o, Ruhiyyənin bir portretini yaratmaq əvəzinə, beş
müxtəlif, öz aləminə və dünyagörüşünə malik olan qadının eskiz xarakterli portretini
cızacaqdı. Qoy oxucu özü bu eskizlərdən tamamlanmış, bir ümumiləşmiş portreti
yaratmağa cəhd göstərsin. Bununla müəllif oxucuları özü ilə birgə yaradıcılığa
səsləyirdi, dahi rəssamlar portreti işlədikdə bəzi xırda detalları şagirdlərinə tapşıran
kimi, o da hazır mülahizə yürütmək əvəzinə, bu mürəkkəb insana qiymət verməyi,
onun ifadə etdiyi dəyərlərə münasibətini oxucuların özünün idrakına, dərk etmə
imkanlarına buraxırdı. Bəzi tamaşaçılar Rafaelin «Sikstin madonnası» əsərindəki
tablonu haşiyələndirən kiçik mavi rəngdəki mələkləri görməyib, sezməyib, hiss
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etmədikləri kimi, oxucu da çox vaxt jurnalistin rəyinə əsaslanaraq onun qəhrəmanının
daxili aləminə nüfuz etmək barədə özünə əziyyət vermək istəmir. Rafaelin şah
əsərində təcrübəsiz tamaşaçı yalnız ana Mariyanı, onun qucağındakı, dünyanın
gələcək qayğılarına münasibətin təsviri kimi iri gözləri ilə ətrafa nəzər salan kiçik
İisusu, aşağıdan yuxarı baxmaqla təzim edən papa Siksti və müqəddəs Varvaranı
görür, tabloya bütövlükdə qiymət verməyi bacarmır.
Bir real təsvir əvəzinə, çox sayda virtual portretin meydana gəlməsi isə
Ruhiyyənin geniş və bəlkə də, sirrli dünyasını açmağa kömək edəcəkdir. O, belə
priyoma rast gəlmişdi. ABŞ prezidenti Franklin Delano Ruzveltin xanımı, görkəmli
jurnalist və diplomat olan Eleanor Ruzveltin vətənində çap olunmuş memuar kitabının
üz qabığının axırıncı səhifəsində müəllifin əllərinin, barmaqlarının bir neçə fotoşəkli
var idi. Bu barmaqlar da öz sahibi haqqında müəyyən təəssürat yarada bilirdi.
Jurnalist məqalənin gələcək çapında anlaşılmazlıq imkanının mövcudluğundan
qaçmaq üçün, öz yeni üslubunu baş redaktora və onun birinci müavininə çatdırdı. Bu,
onlar üçün maraqlı idi, oxucuların yazını necə qarşılayacaqlarından isə ehtiyat
edirdilər. Lakin ideyanın özü cəlbedici olduğundan, öz kolleqalarının yaradıcı işinə
mane olmaq istəmədilər və bu münasibət jurnalist qızı xeyli ruhlandırdı.
Üç gündən sonra qəzetin qoşa səhifəsində «Naməlum qadının portreti» çap
olundu. Bu adı o, rus rəssamı İ.N.Kramskoyun karetada oturmuş gözəl qadını təsvir
edən məşhur “Tanış olmayan qadın-«Neznakomka» tablosundan götürmüşdü.
Məqalə sürrealist təsiri bağışlayırdı, indiyə qədər olan oçerklərdən tam fərqli
idi, essenin meydana gəlməsində türk yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Orxan
Pamukun güclü təsiri hiss olunurdu. Bu təsir Ruhiyyəyə müəllifin marağının və
inamının vəhdətində, Pamuk bunu adətən “mənzərə” adlandırır, meydana çıxmaqla,
genişlənib, öz dairəsini xeyli böyüdə bilmişdi. Müəllif düşünürdü ki, qoy oxucu məni
ittiham etməsin, yazılar təkcə gerçəkliyin mənzərəsinin təsviri deyildir, həm də
qəhrəmanın təsəvvür dünyasıdır, onun virtual qaydada araşdırılmasıdır. Ruhiyyənin
təmsil etdiyi real həyarla, təsəvvüründə yaşadığı dünya arasında uçurum mövcuddur
və bu uçuruma yuvarlanmamaq üçün, keçmişin təcrübəsini də nəzərə alaraq o, yollar
axtarır. Qoy oxucu bu yazını oxuyanda məhz ona müraciət edildiyini hiss etsin, bu
sözlərdə müəllifin və onun həmsöhbətinin onu öz dünyalarına dəvət etmələrinə
əminlik tapsın. Axı biz rəssam olmasaq da, sözlərlə tablo çəkmək istəyirik, buna nail
olub-olmadığımızı isə yalnız oxucu qiymətləndirə bilər. Biz insanları tədqiq edərkən
çalışırıq ki, Nabokovda olan kimi minlərlə «əsəb uclarını» tapaq və onun
qıcıqlanmasından yaranan ağrı hissini araşdıraq.
Horatsi özünün «Ars Poetica» – «Poeziya elmləri» əsərində yazırdı ki, «Necə
şəkil çəkirsənsə, poeziya da onun kimidir». Jurnalist heç də şair və ya rəssam deyildir,
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lakin hər yazısında çalışır ki, onun poetikası və fırçasından çıxan yaymalar oxucunun
diqqətini cəlb etsin. Buna görə də hər bir müəllif əvvəlki itmiş arzularının ağrısını
sakitləşdirmək üçün elə yazmağa çalışır ki, bir anlığa da olsa onu ya rəssam, ya da
şair hesab etsinlər.
Ruhiyyə ilə söhbət etməyə gedərkən, primitiv düşüncəli və yalnız matəminə
ilişib qalan bir qadınla görüşəcəyini, sadəlövh məişət söhbətlərinə qonaq olacağını və
ya itkisinə görə göz yaşları axıdan və qarşısına çıxandan kömək gözləyən bir varlıqla
ünsiyyətdə olacağını güman edirdi və gələcək məqaləsi üçün buna müvafiq olan sadə
bir sxem də hazırlamışdı.
Lakin görüşün ilk anından jurnalist qız tam səhv etdiyinin şahidi oldu,
həmsöhbəti bəzi çərçivələri qırıb, birbaşa mətbuata aid olan problemləri də
araşdırmağa, özünəməxsus qaydada fətqli qənaətə gəlməyə başladı. Bəlkə, o, özündən
bir qədər razı adam idi, lakin bu razılıq üçün onun biliyində, ümumi hazırlığında bir
əsas da var idi. O, öz istedadına da az-çox güvənirdi və inanırdı ki, vaxt gələcəkdir ki,
onun potensialına layiq olduğu bir qiymət veriləcəkdir. Lakin inşaatçı binanı
tikməmişdən əvvəl tikinti materiallarını meydançaya toplamağa qayğı göstərdiyi kimi,
o, da zəhmət çəkməli, tərcümələrinin sayını artırmalı idi. Onun bəxti gətirmişdi ki,
Südabə xanım kimi nadir istedad sahibi ilə qısa müddətdə də olsa, yaxın olmuşdu,
onun dərin mənalı, almaz dənələri kimi işığı sındırmaqla parıldadan sözlərinə valeh
olmuşdu. Onun gözləri qarşısında canlı bir əfsanə dayanmışdı və bu qız lif kimi ondan
bəzi şeyləri beyninə hopdurmuş, öz bioloji kompüterinə yazmışdı. Ona görə də
söhbətdə özünü çox sərbəst aparırdı, arqumentlərinin dəyərinə bələd olan adam kimi
hərəkət edirdi.
Nəhayət, məqalə qəzetdə dərc edildikdən sonra böyük oxucu marağına səbəb
oldu. Yazıçılar Birliyindən, Tərcümə Mərkəzindən zənglər olub, Ruhiyyə xanımın
yaradıcılığı ilə maraqlanırdılar. Yazıçılar Birliyinin mütaliə zənginliyi ilə seçilən
katibi telefonda dedi ki, biz bir Səfərlini tanıyırdıq, o, şekspirşünas idi, indi yeni
Səfərli peyda olmuşdur və qəzetiniz onun haqqında elə heyranlıqla yazır ki, elə bil ki,
göy qübbəsində yeni parlaq ulduzun mövcudluğu kəşf edilmişdir. Beş qadının portret
cizgiləri əgər bir nəfərin – Ruhiyyə Səfərlinin çoxşaxəli dünyasını xarakterizə edirsə,
deməli, o, heç də sıravi sayılan bir adam deyildir, mürəkkəb bir mənəvi zənginliyə
malikdir. Oxucular qeyd edirdilər ki, məqalə sahibinin bu yazını ərsəyə gətirmək üçün
çox sayda mənbələrə əl atdığı da göz qabağındadır və bəlkə də, bu yazısı ilə növbəti
məqaləsini deyil, yaradıcılığının incisi sayılmalı olan bir tapıntısını meydana
gətirmişdir. Məqalənin yeni doğulan uşaq hesab etsək, bunu yalnız beşiyində Heranın
onu məhv etmək üçün göndərdiyi ilanı boğması ilə körpə Heraklın öz gələcəyi barədə
təsəvvür yaradan kimi, yeni bir hadisənin şahidi oluruq.
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Məqalənin elektron versiyası isə rekord miqdarda oxucunun onunla tanış
olduğunu bildirirdi. Bir az əvvəl pandemiya yayılan vaxt iri vəzifə sahibinin nəvəsinə
hay-küylü toy etməsi böyük marağa və qınağa səbəb olduğu kimi, qızın atasının
inzibatı cəza kimi həbs edildiyi və həbsdən azad edildikdə göz yaşları ilə üzr
istəməsinə böyük maraq göstərildiyi tək, Ruhiyyə xanım barədəki jurnalistin açdığı
söhbət diqqət vulkanının püskürməsinə səbəb olmuşdu. Bir neçə gün ərzində məqalə
daha çox oxucu marağına səbəb olmaqla liderliyini saxlayırdı. Özü də bu yazıda
senasiya xarakterli heç nə yox idi, söhbət nə uzun müddət vəzifə karvanında aparıcı
dəvə rolunu oynamaqla, az qala Saxaranı qərbdən şərqə ötüb-keçən qoca adamdan, nə
onun hay-küyə səbəb olan kürəkənindən, nə uzun illər ərzində dil boğaza qoymayan,
hamıya yol göstərən toy iştirakçısıdan getmirdi. Onlar heç toy-büsat olmasa da, geniş
kütləyə tanış idilər və biabırçılıqlarına sevinənlər, köhnə xadimi ağır qaydada
cəzalandırmağı tələb edənlər də sayca heç də az deyildi və onu möhkəm pərt edən
vaxtilə ona yaltaqlıq edənlərin birdən-birə dəyişilib, ona qarşı demarş xassəli
hərəkətləri idi. Bəzi kiçik televiziya kanallarının aparıcıları isə fürsətdən istifadə edib,
qocaman məmuru daha ciddi ittiham edir, həddi aşaraq onun həbsini tələb edurdilər.
Fakt orasındadır ki, toyun özü elə böyük ictimai əhəmiyyət kəsb etməsə də, birdənbirə ali subyekt rəmzi olanların hallanma, real və uydurulmuş hadisələrin cazibədar
obyektlərinə çevrilməsi ilə süni fişəngbazlıq effekti yaratmışdı.
Ruhiyyə xanım barədə yazıda isə nə sensasiya doğuran, nə göyü süni surətdə
işıqlandırmaq meyli yox idi, sadə bir insanın həyatının müxtəlif cəhətləri araşdırılır,
onlara qiymət verilirdi. Kolleqaları, hətta rəqib qəzetlərin işçiləri zəng edib jurnalist
qızı səs-küyə səbəb olan bu uğuru ilə təbrik edirdilər. Bir neçə televiziya kanalı ona
öz müsbət münasibətini bildirmişdi. Baş redaktor redaksiyanın böyük müşavirəsində
məqalə müəllifinə təşəkkürünü bildirmiş, onu üç gün ərzində Şahdağın ətəyində
redaksiya hesabına istirahətə göndərmək barədəki əmrini də oxumuşdu. Hamı əl
çalmaqla buna razılığını bildirmişdi, çünki indiyədək kiminsə belə mükafatlanması
təcrübəsi olmamışdı. Bəlkə də, redaksiyada yaradıcılığa münasibətin yeni formaları,
əvvəllər məlum olmayan qaydaları meydana gəlirdi.
Digər bir hadisə isə Ruhiyyənin əlindəki iri bir qızılgül dəstəsi ilə redaksiyaya
gəlib, onun barəsində qələm çalmış jurnalisti təbrik etməsi idi. Qız isə onu baş
redaktor və onun birinci müavini ilə tanış etmək istədiyini bildirdikdə, Ruhiyyə etiraz
etmədi.
Baş redaktor Ruhiyyəni gülərüzlə qarşıladı, Südabə xanımın vaxtilə onların
qonağı olduğu anları yada saldı. O, əlavə etdi ki, siz Südabə xanımın həm fiziki, həm
də mənəvi varisisiniz. Kolleqamızın zəhməti hesabına biz sizinlə də yaxından tanış
olmaq imkanına yiyələndik.
Ruhiyyə cavabında baş redaktora dedi:
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– Xoş sözlərə və qəzetinizdəki yazıya görə sizə minnətdaram, lakin məni
Südabə xanım kimi nadir istedad sahibinin varisi adlandırmağınızla qətiyyən razılaşa
bilmərəm, bütün ömrüm boyu çalışsam da, onun şagirdi adlanmağım da mənim üçün
olduqca böyük mükafat olardı. Sizə də özüm haqqındakı xoş rəydən sui-istifadə
etməyəcəyimə söz verirəm. Lakin həm də sizin maraq dairənizə uyğun gələ biləcək
bəzi məqalələrlə qəzetinizdə çıxış etmək istərdim. Çünki sizin qəzetdə çap olunmağın
özü çoxları üçün şərəf hesab edilir, hətta bəzi akademiklər sizdə dərc olunmaqla
müəyyən reklama və əslində nüfuza yiyələnmişlər. Baş redaktor etiraz etmədiklərini
bildirdi. Söhbətdə iştirak edən baş redaktorun birinci müavini də Ruhiyyəyə bir neçə
xoş söz söylədi. Beləliklə, Ruhiyyə gözləmədiyi halda hörmətli bir qəzetin rəhbərliyi
ilə tanış olmaqla kifayətlənməyib, özünün əməkdaşlıq etmək təklifini də çatdırmışdı.
(“Gülarə” mətni əlavə olunsun)
Ruhiyyə evə dönəndə, onun əhval-ruhiyyəsi çox yaxşı idi. Hamneti qucaqlayıb
öpdü və dedi ki, səni ən bahalı məktəblərdə oxudacağam, çünki tərcümə ilə yaxşı pul
qazanacağam, bizim heç nəyə ehtiyacımız olmayacaqdır.
Oğlu otaqdan çıxdıqda bacısı ilə hal-əhval tutdu və Aynur dedi ki, nişanlısının
valideynləri toyu gecikdirmək istəmirlər, toy restoranların birində, 40-50 adamın
iştirakı ilə keçiriləcəkdir, pandemiyaya görə karantin tədbirləri daha çox adamın bir
yerə yığışmasına icazə vermir. Ruhiyyə dedi ki, lap yaxşı, biz tərəfdən də ən çoxu beş
adam olacaqdır. Yusif müəllimi və oğlanlarını öz xanımları ilə birlikdə dəvət
etməliyik, yoxsa bizdən inciyərlər. Onlar bütün ad günlərinə Hüseynlə məni dəvət
edirdilər, bizim də şənliklərimiz onlarsız keçmirdi.
Ruhiyyə bacısına dedi ki, biz sabah mağazaları gəzib, sənə cehiz almalıyıq.
Cehizin elə olmalıdır ki, heç kəs fikirləşməsin ki, oğlumuz kasıb, yetim bir qızla ailə
qurmuşdur. Kasıblıq ucbatından mən Hüyseynə ərə gedəndə cehiz kimi bir boşqab da
gətirməmişdim, bu barədə sonralar ərimə üzrxahlıq edəndə, sadəlövhlüyümə gülürdü
və deyirdi ki, biz evdə qab-qacağı qoymağa yer tapmırdıq, sənin gətirdiyin ucuz
şeyləri satmalıydıqmı? Mən, bəlkə də, ölkədə çox az sayda cehizsiz ər evinə köçən
gəlinlərdən biri idim.
Hüseyn dedi ki, biz Südabə ilə ailə quranda da heç nəyimiz yox idi. Sağ olsun
mənim dostlarım və Südabənin rəfiqələri, onlar niderlandlılar qaydasında bizə
hədiyyə kimi ev müxəlləfatı gətirmişdilər. Bir neçə il onların bağışladığı məişət
əşyaları ilə dolandıq, ən bahalı hədiyyə isə termos idi. Biz tələsəndə çay qoymurduq,
termosdan istifadə edirdik. İlk aylarda ucuz stol, stul, divan və çarpayı aldıq və
beləliklə, evimizi məişət əşyaları ilə zənginləşdirməyi bacardıq.
Səhərisi günü onlar ticarət obyektlərinə gedişi iri mebel mağazasından
başladılar, digər əcnəbi ölkələrin mallarına görə Türkiyədə istehsal olunmuş mebellər
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göz oxşamaqla yanaşı, ucuz idi və həm də iki illiyə alıcıya qarantiya verilirdi.
Ruhiyyə az əşyadan ibarət olan yataq dəsti sifariş verdi, həm də yemək stolu və altı
dənə stul götürdülər. Sonra qab-qacaq tədarükünə keçdilər. Ruhiyyə ucuz qiymətə
olan soyuducu və televizor da aldı. Mağazalar sifarişi qəbul edib, göstərilən ünvana
çatdıracaq və quraşdıracaqdılar. Ona görə Aynur nişanlısından kirayə götürdüyü
birotaqlı mənzilin ünvanını öyrəndi və satıcılara bu ünvan təqdim edildi. Çünki
mebeli və digər əşyaları Ruhiyyənin evinə daşımaq olmazdı, onları orada
yerləşdirmək imkanı da yox idi.
Aynur bacısının əliaçıqlığına məəttəl qalmışdı, o, bilirdi ki, Ruhiyyə onu və
anasını aclıqdan xilas etmək üçün özünü oda-közə atmış, surroqat ana olmaq hesabına
ailəyə yarımzirzəmidə yerləşən üçotaqlı mənzil almışdı və Hüseynə ərə gedənə qədər
özü də orada yaşamışdı. Sonrakı illərdə anası ilə Aynur bu evdə yaşamaqla yanaşı, bir
otağı da rayondan gəlmiş iki bacıya kirayə vermişdilər. Kirayə pulu onların
kommunal xərclərini bütünlüklə ödəyirdi. Hüseyn də hər ay onlara ərzaq almaları
üçün o qədər də böyük olmayan məbləğdə pul verirdi, buna görə də qida barədə qıtlıq
çəkmirdilər. Bəzən Ruhiyyə də anasını görməyə gələndə özü ilə xeyli ərzaq – ət,
vermişel, yağ gətirirdi. Bir sözlə, onların qidalanmasında əvvəlki çətinlik heç də hiss
olunmurdu.
Hüseynin ölümü onlara da ağır təsir göstərmişdi, heç üç ay keçməmiş anası da
dünyadan köçdü. Bu qadın ərini itirdikdən sonra olduqca ağır şəraitdə yaşamış,
küçədə soyuqda, küləkdə, qızmar günəş altında qəpik-quruşa çərəz, limon satmaqla
məşğul olmuş, vəziyyət ağırlaşanda, gənc Ruhiyyə üçün də, onun varlığını məhv edən
bir fədakarlıq dövrü başlanmışdı. Bu qız evə utandırıcı məşğuliyyətndən dilənçi payı
ilə müqayisə edilə bilən pul gətirirdi və onların ac qalmasına yol vermirdi. Sonra
surroqat ana hamiləliyi baş verdi və onlar ilk dəfə öz evlərində yaşamağa başladılar,
kirayədə yaşadıqları evin sahibinin giley-güzarından, hədələrindən xilas oldular.
Sonra Ruhiyyənin də bəxti açıldı və dul qalmış Hüseynə ərə getdi. Yeni ailə isə
olduqca xoşbəxt yaşayırdı, bu xoşbəxtlikdən Aynura və anasına da yaxşı pay düşürdü.
Aynurun toyu
Üç həftə sonra kiçik bir restoranda Aynurun toyu oldu. Qonaqlar, əsasən,
rayondan gəlmişdilər, bəyin 3-4 tələbə dostu da iştirakçıların arasında idi. Yusif
müəllim də oğlanları və gəlinləri ilə gəlmiş, Aynura yaxşı hədiyyə gətirmişdilər.
Bəyin atası ilk çıxışı ilə qonaqları salamladı, onun ailəsinin şənliyinə qatıldıqlarına
görə onlara minnətdarlığını bildirdi. Sonra çıxışını bəylə gəlinin üzərinə keçirdi,
oğlunun və onun ömür-gün yoldaşı olacaq Aynurun bir-birinə olan sevgisi əsasında
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bu ittifaqın yaranmasını dedi. Anası da, mən də başqa planlara malik olduğumuz
halda, gizlətmirəm, uzun müddət kəndimizdə kolxoz sədri işləmiş adamın nəvəsini
almaq istəyirdik, qızın atası da indi rayon icra hakimiyyətində sayılan vəzifədə işləyir.
Lakin oğlum İlqar bizim nəzərdə tutduğumuzla razılaşmadı, bildirdi ki, mənim artıq
Bakıda nişanlım vardır və bizim universitetin tələbəsidir. Uşaqların anası ilə mən bu
sözü eşidəndə az qala dəli olduq, biz valideynlər sağ ola-ola oğlumuz bizdən xəbərsiz
özünə nişan qoymuşdur. Kənddə camaat bunu bilsə, el içində biabır olardıq, bir oğlun
ola, o da sənə məhəl qoymayıb, evlənmək məsələsini özü həll edə. Anası da, mən də
onun üstünə düşüb, çox narazı qaldığımızı bildirdik və onun nikahına
qarşımayacağımızı elan etdik, necə nişanlanıbsa, özü də bizsiz toyunu etsin.
İlqar qəhqəhə çəkib güldü və dedi:
– Ata, sən də, anam da məni düzgün başa düşmədiniz. Mən oxumuşam ki,
İngiltərədə cavan oğlan və qız bir-iki görüşdən sonra nişanlandıqlarını elan edir və
xəbəri hər kəs öz valideynlərinə çatdırır. Valideynlər də buna qətiyyən etiraz etmirlər.
Mən də ingilisləri təqlid edərək, sevdiyim qızla nişanlandığımızı dedim. Əslində isə
bizim milli qaydalarımıza uyğun olan heç bir nişan-filan olmamışdır. Biz sadəcə birbirimizə əhd-peyman bağlamışıq, mən bu məsələdə tələsdim ki, Aynurun qəlbinə və
könlünə başqa namizəd meydana çıxmasın. Səhvim ondadır ki, kəndli oğlu olduğumu
unudub, mən özümü İngiltərə ənənələri ilə hərəkət edən kimi apardım. Atası əlavə
etdi ki, biz valideynlər hər şeyi anladıq. Ona görə də gecikmədən elçiliyə gəldik,
Ruhiyyə xanım kimi, Yusif müəllim kimi nəcib insanlarla tanış olduq və bugünkü toy
baş tutdu.
Sonra kənddən gəlmiş bəyin qohumu olan bir ağsaqqal kişi danışıb, bəylə
gəlinə xoşbəxtlik arzuladı və dedi ki, gəlin xoş qədəmləri ilə kəndə gələndə mənim
evimin əziz qonağı olacaqdır, onların gəlişinə iri bir qoç kəsəcəyəm. Tələbə
dostlarından biri Aynurun gözəl xasiyyətinə bələd olduqlarını dedi və əlavə etdi ki,
İlqar xoşbəxtdir ki, belə bir qızla ailə qurur.
Qız evi adından danışmaq üçün söz Yusif müəllimə verildi. O, əlində portağal
şirəsi süzülmüş qədəhi qaldıraraq dedi:
– Mən, övladlarımla birlikdə bugünkü toyda iştirakıma ürəkdən sevinirəm.
Övladlarım deyəndə Ruhiyyəni, oğlanlarımı və gəlinlərimi nəzərdə tuturam.
Ruhiyyənin öz toyu olanda mən ilk dəfə onu qızım adlandırmışdım və bu ifadəmə
daim sevinmişdim. Ruhiyyəni mən feniks quşuna bənzədirəm. Bu quş yanıb gülə
dönsə də, həmin küldən yenə də dirilməyə, canlanmağa başlayır. Özü də feniks öz
külündən doğulur. Bu yaxınlarda o, əziz ərini itirmişdir. Lakin yenə də onu əzən
kədərə təslim olmur və böyüməsində xüsusi rolu olduğu bacısının şadlığının təxirə
salınması variantı ilə də razılaşmadı və xeyirin şər üzərində qələbəsinin bir real
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əlaməti olan bu toyun vaxtında baş tutması üçün hər şeydən keçməyə hazır olduğunu
göstərdi.
Aynuru mən təkcə Ruhiyyənin bacısı deyil, həm də öz doğma qızım hesab
edirəm. O, çox gənc olmasına baxmayaraq dünyaya açıq gözlə baxır, reallığın ağır
çətinlikləri qarşısında əyilmir, onun seçimi də ürəyinin və ağlının saat əqrəbi kimi
düzgün işlədiyini bir daha sübut edir. İlqar da ona layiq oğlandır, bizim üçün çox
xoşdur ki, bu gün yeni və xoşbəxt gələcək vəd edən bir ailənin təməlinin
qoyulmasında iştirak edirik. Yeni ailənin üzvlərini məhəbbət birləşdirir, bu məhəbbət
təbii xüsusiyyəti ilə yanaşı ötüb keçən olmamalıdır. Biz bu binanın möhkəmliyinə
olan arzularımızın rəmzi kimi, metal kapsulaya qoyulmuş hansısa sənədi saxlamaq
üçün onu beton kütləsi ilə örtmürük, bunun şəhadətini biz yeni ailənin
mehribanlığında, bir-biri arasındakı səmimiyyətdə və ən başlıcası, ikisinin də bərabər
qaydadakı cəhdləri ilə ailədə əsl sevgi mühitinin yaradılmasında görəcəyik. Qoy onlar
öz xoşbəxtlikləri ilə tək iki ailəni deyil, bizim hamımızı, buna ümid bəsləyənləri
sevindirsinlər.
Şənlik iştirakçıları bu nurani kişinin sözlərinə çox diqqətlə qulaq asıb, sonra əl
çalmaqla onu alqışladılar. İlqarın atası təsirlənib, şampan qədəhini başına çəkəndən
sonra dedi:
– Əziz Yusif müəllim, əziz Ruhiyyə xanım! Biz sizinlə qohum olmağımıza çox
şadıq və sevinirik ki, oğlumuz ingilis qaydasında özünə nişan qoyubmuş ki, belə
gözəl qız əldən çıxmasın. Aynur bizim təkcə gəlinimiz deyil, ailəmızın, nəslimizin,
tayfamızın əzizi olacaqdır, biz onu ən azı İlqar qədər istəyəcəyik. Kənddə əvvəllər
gəlinin cehizi kimi üstü güzgü ilə bəzənmiş və qabaq tərəfində «toyun mübarək»
sözləri yazılmış boş kiçik sandıq nümayiş etdirilirdi. Gəlinimizin oğlumuza olan
sevgisini biz bütöv bir xəzinə hesab edirik, elə bilirik ki, həmin sandıq dolu biz almaz
tapıb, təkcə kənjdin deyil, ölkənin ən varlı adamına çevrilmişik. Çünki oğlumuzhun
xoşbəxtliyi bizim üçün hər cür var-dövlətdən qiymətlidir.
Musiqiçilər çıxışların çoxluğundan narazı idilər, bəyin atasının sözü bitən kimi
coşğun toy havası çaldılar və bəylə gəlin rəqsə dəvət edildi. Aynur ayaq
barmaqlarının ucunda süzürdü və öz toyunda rəqs edən Ruhiyyəni təqlid etməyə
çalışırdı. İlqar isə özünü professional rəqqas kimi aparırdı, təəccüblənən Yusif
müəllimə bəyin bir dostu pıçıltı ilə dedi ki, o, bir ay ərzində professional rəqqasdan
dərs almışdır.
Toy başa çatdı, təzə qohumlar bir-birini təbrik edəndən sonra Ruhiyyə
yaxınlaşıb bacısını və bəyi qucaqlayıb öpdü, onlara bir daha xoşbəxtlik arzuladı.
Sonra o, bəyin valideynlərini öz evinə dəvət etdi ki, orada gecələsinlər. Onlar
minnətdarlıq bildirərək dedilər ki, qonşularının oğlunun burada ayrıca həyəti olan evi
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vardır və bizi ora dəvət etmişlər. Söz verdilər ki, gələn dəfə təzə ailəyə baş çəkməyə,
kənd sovqatı gətirməyə gələndə hökmən Ruhiyyə xanımın qonağı olacaqlar.
Yusif müəllim Ruhiyyə ilə xudahafizləşəndə dedi ki, mən sənin tərcüməçiliyə
girişməyindən çox razı qaldım. Sən cavansan, işləməlisən, zəhmət səni kədər
yükündən də azad olmağına köməklik edəcəkdir. Hamı çıxıb küçədə bəyin kirayə
götürülmüş evinə gəlinlə birlikdə onu yola saldı və yerində olub-olmadığına fikir
vermədən hamı onların arxasınca əl çaldı.
Ruhiyyəyə yeni təkliflər
Ruhiyyə çox intensiv işləyir, vaxtının çoxunu tərcüməyə, həm də yeni əsərlər
oxumağa həsr edirdi. O, fars dili vasitəsilə yapon yazıçısı Haruki Murakaminin də
əsərlərinin dünyada böyük populyarlıq qazandığına nəzərə alaraq, onun “Gecə
keçəndən sonra” romanının tərcümə etməyə girişdi. Bu əsər ona sürrealizmin sirlərinə
bələd olmağa kömək edirdi. Özü-özünə deyirdi ki, əgər gələcəkdə bədii yaradıcılığa
başlasa, hökmən sürrealizm üslubuna müraciət edəcəkdir. Güman edirdi ki,
Azərbaycan oxucusu da belə əsərə biganə qalmayacaqdır.
Sonra o, bir fars yazıçısının dini problemlərə həsr olunmuş romanının
tərcüməsinə başladı. Əsər islam dinindəki iki məzhəb – sünnilərlə şiələr arasındakı
münasibətlərə həsr olunmuşdu. Yazıçı qeyd edirdi ki, VII əsrdə, Məhəmməd
peyğəmbərin ölümündən sonra baş verən bu parçalanmanın mənbəyində siyasi
çarpışma, hakimiyyət davası dururdu. İlk xəlifələr peyğəmbərin çox sevdiyi əmisi
oğlu və qızı Fatimənin əri, dini inqilabın ən böyük mücahidlərindən biri, İslamın
qələbə çalması üçün peyğəmbərə əvəzsiz kömək göstərən Əlini hakimiyyətə yaxın
qoymamaq üçün hər cür vasitələrə əl atırdılar. Nəhayət, Əli xəlifəliyə yiyələndikdən
sonra, ona artıq böyümüş islam aləmini idarə etməyə imkan vermirdilər, onu cürbəcür
nifaqlara təhrik edirdilər. Əli isə peyğəmbərə sədaqətinə və dinə olan böyük inamına
görə tutduğu düz yoldan geri çəkilmək istəmirdi. Peyğəmbərin sonuncu zövcəsi Aişə,
vaxtilə o, karvandan geri qalıb, bir yad adamın dəvəsinin belində karvana gəlib
çatandan sonra, Əlinin peyğəmbərin onu boşamasını israr etməsini yaddan
çıxarmamış və ona qarşı «dəvə döyüşü»ndə onunla açıq mübarizəyə başlamışdı. Bu
hikkəli qadın döyüşə dəvənin zirehlənmiş yəhəri üstündə çıxmış, öz tərəfdarlarını
Əliyə qarşı ölümcül mübarizəyə çağırmışdı. Lakin onun cəhdləri fayda vermədi və
qoşunu məğlub oldu.
Keçmiş xəlifə Osmanın əmisi oğlu Müaviyənin suriyalı döyüşçüləri isə Əli
tərəfdarları ilə yeni döyüşdə məğlubiyyət ərəfəsində hiyləgərcəsinə Quranın
vərəqələrini nizələrinin ucuna taxıb, məhkəmə çağırılmasını tələb etdilər. Əli
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müqəddəs kitaba sitayiş etdiyinə görə vuruşmayıb, münaqişənin məhkəmə yolu ilə
həll edilməsinə razılıq verdi, lakin məhkəməni uduzdu və az sonra ondan narazı qalan
xaricilərdən birinin zərbəsi ilə həyatla vidalaşmalı oldu. Əli öləndən sonra Müaviyə,
19 il sonra isə I Yezid xəlifə oldu. Yezid Əlinin üsyankar oğlu, peyğəmbərin nəvəsi
Hüseyni qətlə yetirdi və şiələr üçün imam Əli müqəddəslik qazandığı kimi, imam
Hüseyn də islam mübarizi kimi qəhrəman səviyyəsinə yüksəldi və onun qətlə
yetirilməsi günü şiələr yaşayan ərazilərdə özünə işgəncələr verməklə, bununla
peşmançılıq ifadə edir və, həmin vaxt onun yanında olmadıqlarına, Hüseynə kömək
göstərmədiklərinə görə ondan üzr istəyirlər. Sünnilər isə imam Əlini, imam Hüseyni
müəyyən ölçüdə hörmətlə yad etmələri ilə yanaşı, onların, ümumiyyətlə, «Əhlibeytin», peyğəmbərin ailə üzvlərinin müqəddəsləşdirilməsi ilə razılaşmır, Məhəmməd
peyğəmbərə də sitayişi düzgün hesab etməyərək, Yaradanın Allah olduğunu əsas
gətirərək, yalnız ona sitayiş edilməsini düzgün hesab edir, islamda digər sitayiş
subyektlərinin süni surətdə yaranan varlıqlar kimi qəbul edirlər.
Əsər tarixi aspektlərlə yanaşı, bədii dəyərə də malik olduğundan Ruhiyyənin
diqqətini cəlb etdi. Axı bu əsər çox sayda Avropa və Şərq dillərinə tərcümə edilmişdi.
Sünni alimləri və ilahiyyatçıları onu süngü ilə qarşılaşmışdılar. Onlar imam Əlinin və
imam Hüseynin ikona şəklində verilməsi ilə razılaşmaq istəmirlər, şiələrin imamlara
və «Əhli-beytə» pərəstiş etmələrinə olduqca mənfi münasibət göstərirdilər. Ərəblər
şiələrin fatihəyə «Əliyən vəliyulla» sözlərini əlavə etmələrinə də çox pis baxır,
islamda bunun əvvəllər olmadığını və sünnilərin bunu heç cür qəbul etmədiklərini
irəli sürürdülər.
Ruhiyyə bilirdi ki, əsəri Azərbaycandakı radikal şiələr də böyük sevinclə
qarşılayacaqlar. XX əsrin ortalarında sovet ideologiyasının bütünlüklə zidd
mövqeyinə baxmayaraq, bəzi regionlarda aşura günü – İmam Hüseynin qətlə
yetirildiyi gün şəbeh keçirildiyini, dəvə belində kəcavədə cavan qızların teatr
səhnələrini andıran hərəkətlər etdiklərini, kişi cinsindən olan uşaqların hamısının
Hüseyn naminə başının ülgüclə çərtilməsini, onun tez «sağalması» və qanın
axmasının dayandırılması üçün yaranın üstünə təzə at peyininin, Naxçıvanın bəzi
kəndlərində isə hətta isti eşşək peyininin basıldığını Ruhiyyə yaşlı adamlardan
eşitmişdi. Özü isə şiələrin bu matəmi böyük faciə kimi qeyd etmələrinə həsr olunmuş
bir televiziya verilişində gördüyü səhnə - Pakistanın şiələr yaşayan Lahor şəhərində,
Pencabın bu paytaxtında 2 milyona qədər əhali yaşayır, onu bütünlüklə
təəccübləndirmişdi. Şallağın dəri hissəsinin ucuna bağlanmış üç iti bıçaqla matəm
iştirakçılarının, yeniyetmələrdən tutmuş yaşlı kişilərə qədər, bu şallağı var gücü ilə
bellərinə vurması, dərinin bıçaq zərbəsi ilə qanaması və çoxlu qan axmasına məhəl
qoymadan özlərinə işgəncə verməsi heyrət doğurmaya bilməzdi, onlardan ağrı barədə
soruşduqda, imam Hüseyn naminə heç bir ağrı hiss etmədiklərini deyirdilər.
Həqiqətən də, imama olan məhəbbətə və dərin inama görə onlar ekstaza düşməklə
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özlərinə vurduqları zərbənin nə kimi mənfi fəsadlar verəcəyini, heç bədəndə yaranan
ağrını da hiss etmirdilər. Meydandan bir az kənarda uzun stolun üstündə cərrah
işgəncə vaxtı bellərində çapıq əmələ gəlmiş adamların yaralarını tikirdi və bu
yaralanmış adamlar özlərini elə aparırdılar ki, elə bil ki, heç nə olmamışdır, bu qan
axan bədən də onlara məxsus deyildir. Bu adamlar psixikasını belə ağır bədən
əzablarına hazırlayırdılar, yəqin ki, ətrafdakıların da buna heyranlıqla tamaşa etməsi
onlara öz təsirini göstərirdi. Bu kütləvi ekstazda «sürü psixologiyası»nın da az rol
oynamadığı hiss olunurdu. Bəzi tənqidçilər isə bu əndazədən çıxan kütləvi işgəncə
səhnələrinə istehza ilə yanaşır ki, yəqin, imam Hüseynin özü də bir belə adamın
özünü cəzaya məhkum etməsi ilə razılaşmazdı. Və onu deyirdilər ki, çoxları bir neçə
il əvvəl ölmüş öz valideynlərini xatırlamadıqları, qəbirlərini ziyarət etmədikləri halda
imam Hüseynin həlak olmasından 13,5 əsrə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, az
qala öz sağlamlıqlarını onun yolunda qurban vermək istəyirlər. Şiələrin bu
mərasimləri həm də onların inamını, riqorizmini gücləndirir, dini müstəvidəki birliyi
və həmrəyliyi görünməmiş şəkildə möhkəmləndirir.
Bunu təsdiq edən göstəricilərdən biri imam Hüseynin həlak olduğu Kərbəlaya
şiələrin kütləvi surətdə axışmasıdır. Məkkəyə həcc ziyarətinə, həmçinin ramazan və
ümrə də daxil olmaqla ildə 9 milyon adam getdiyi halda, Kərbəlaya ildə 27 milyon
zəvvar gəlir.
Din digər ideologiyalar kimi mərasimləri, onları keçirmək ənənələrini sarsılmaz
simvola çevirməklə, bu daşlardan dinə möhkəm inam binası, məbədi tikməyi bacarır.
Simvollar özünün güclü təsiri ilə hətta biganə qalanları da hərəkətə gətirir, onların
şüurlarında da dinin səpdiyi toxumların cücərməsinə, böyüməsinə nail olunur. Dini
inancı heç bir inamla müqayisə etmək də mümkün deyildir, çünki heç bir ideya inamı
və ya inqilabi hərəkat din yolunda gedən qurbanlarla müqayisədə çox gücsüz
görünürlər. XI əsrin sonundan başlayan Səlib yürüşləri, Amerikalara və Cənubi-Şərqi
Asiyaya dəniz yolu açıldıqdan sonra istər Latın Amerikası ölkələrində, istərsə də
Yaponiyada hər cür əziyyətlərə dözən və özünü qurban verən xristian missionerləri,
istər Sudanda Mahdinin çağırışı ilə ingilislərə qarşı mübarizəyə qalxanların kütləvi
sürətdə qırğını, istərsə də islam terrorçularının insanlığa zidd olan qan axıtmaları dini
inamın gücü ilə yanaşı, onun Allahın təliminə zidd çıxdığını da nümayiş etdirir.
Xristian əsgərlərinə adam öldürmək qadağan idi, buna baxmayaraq, hələ Moiseyin
Allahdan qəbul etdiyi 10 göstərişin biri kimi «Öldürmə» çağırışının ziddinə, səlibçilər
Sahibin qəbrini xilas etmək pərdəsi altında axıtdıqları müsəlman qanından yaranan
göldə dizə qədər batan atlarını çapdıqlarını iftixarla vətənə yazdıqları məktublarda
bildirirdilər.
Hər bir din yarandığı vaxt insanları birləşdirmək, sotsiumu möhkəmləndirmək
məqsədini güdsə də, sonradan digər dinlərə qarşı rəqabətdə hətta təcavüzə, silahlı
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mübarizəyə, qan axıtmağa da yol verirdi. Qədim Romada əvvəlcə bütpərəstlər, daha
doğrusu, imperatorlar yeni meydana gələn xristian dininə inanc gətirənləri təqib edir,
onları məhv etmək üçün hər imkandan istifadə etməkdən, hətta Neronun dövründə
Romada baş verən yanğının günahını ədalətsiz olaraq onların üstünə yıxmaqdan da
çəkinmirdilər. IV əsrin əvvəllərində imperator Konstantin xristianların təqibinə son
qoyduqdan və əsrin sonunda xristianlıq Romada rəsmi dinə çevrildikdən sonra
vəziyyət tərsinə dəyişdi, xristianlar bütpərəst abidələrini məhv etməyə girişdilər. O
dövrdən yalnız indiki Kapitoli təpəsində ucalan at üstündəki nəcib imperator Mark
Avrelinin heykəli qalmışdır, çünki xristianlar onu səhvən özlərinin xilaskarı saydıqları
imperator Konstantinin heykəli hesab etmişdilər.
İslam dininin yaradıcısı Məhəmməd peyğəmbər də Məkkədəki məbəddə olan
bütləri qırıb dağıtmışdı. Ona qədər yəhudi peyğəmbəri Moisey də tək Allaha sitayiş
naminə bütlərə qarşı pis münasibət bəsləyirdi. Tokuqava syoqunatı əvvəlcə
xristianlığın Yaponiyada yayılmasına icazə verdiyi halda, sonra bu dini öz
hakimiyyətlərinə təhlükə hesab edərək, xristian missionerlərini ölkədən qovdu. Ən
iradəli xristian xadimləri işgəncələrə məruz qalır, nəhayət, edam edilirdilər.
Göründüyü kimi, dinlər adamlar, cəmiyyət üzvləri üzərində öz hakimiyyətini
qoruyub saxlamaq üçün cinayətlərə yol verməkdən də çəkinmirlər. Təkcə xüsusən
İspaniyada tüğyan edən inkvizisiyanı yada salmaq kifayətdir. Bəzi din xadimləri
müqəddəs kitabların tələblərini pozaraq, terrora, qətllərə də əl atırlar. Dini ayrıseçkiliyə. bəzən irqçiliyə, etnik zəmində həyata keçirilən ən dəhşətli cinayətlərə də
yol verilir. Hitler və natsistlər Almaniyada və işğal etdikləri ölkələrdə 1942-ci ildən
başlayaraq daha mütəşəkkil qaydada yəhudilərin ölüm düşərgələri vasitəsilə kütləvi
qırğınına – holokosta yol verdilər. Təəssüf ki, Roma Papası da Hitlerin insanlığa zidd
olan hərəkətlərinə qarşı, yəhudiləri müdafiə etmək üçün heç bir tədbirə əl atmadı.
Hitler isə artıq 10 yanvar 1942-ci ildəki çıxışında Avropada bütün yəhudilərin məhv
edilməsini müharibənin gələcək vəzifələrindən biri elan etmişdi.
Dini ayrı-seçkilik, millətçilik, irqçilik naminə ən ağır cinayətlərə də əl atılır.
Lakin hətta bu qüsurlar da dinin tərbiyəvi əhəmiyyətini gözdən sala bilməz. Uşaqlara
din öyrədilməsə, onlar mənəvi dəyərlərdən necə baş çıxara bilərlər.
Qəmli düşüncələr və yaponların «ikiqayı»
Ruhiyyə ərinin ölümü ilə heç cür razılaşa bilmirdi, başa düşürdü ki, həyatında
onu Hüseyn kimi odlu məhəbbətlə sevən ikinci bir adam olmayacaqdır. O, bu qızın
həyatına, könlünə, bütün varlığına daxil olmuşdu, onsuz yaşayacağını heç ağlına da
gətirə bilməzdi. Lakin fatum, rok onu təqib etdi və canından artıq sevdiyi əri
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dünyadan köçdü. Əslində, ərinin ölümü ilə onun özünün dünyası, xoşbəxtlik səltənəti
uçub, dağılmışdı. Axı bu insan ona sadəcə ər, uşağına ata deyildi, onun keçmiş, indi
və gələcəkdə də yoxa çıxmayacaq qəlb dostu, onun dayağı və həyat cığırındakı yol
göstərəni idi. Ona görə də çaşbaş qalmışdı, öz həyatını necə qurmaq barədə də çətinlik
çəkirdi. Əri həyatdan yaxşı baş çıxarırdı, onun mənasını bilirdi, həyat fəlsəfəsinə
bələd idi, sağlamlığının da qayğısına qalırdı. Bütün bunlar ona kömək edə bilmədi,
həyata müdrik baxışı da ona yardımçı ola bilmədi. Hüseyn arvadının onun üstündə
əsdiyini görəndə, ona sakitləşdirmək üçün deyirdi ki, sən nahaq narahat olursan, mən
uzun ömürün və xoşbəxt həyatın sirrlərinə də bələdəm. Əgər bunlardan agah
olmasaydım, heç sənin kimi cavan qızla da ailə qurmazdım. Mən səninlə evlənmişəm
ki, biz uzun illər birlikdə yaşayaq, məhəbbətimizin balını bir-birimizlə doyunca
bölüşək və hətta cavan ər-arvadlar da bizim yaxınlığımıza həsəd aparsınlar. O, necə
də həyatsevər bir insan idi, lap kolibri kimi hansı çiçəyin nektarının daha şirin
olduğunu da bilirdi. Bəlkə də, belə şiddətli məhəbbətə onun ürəyi dözmədi, axı
kolibrinin də ürəyi olduqca intensiv ritminə görə onun çox yaşamasına imkan vermir.
Ruhiyyə özünü danlayırdı ki, gərək onun ehtirasını soyutmağa çalışaydı, ancaq
ilk dəfə belə burulğana düşdüyündən bu barədə düşünmürdü də, istəyirdi ki, ərinin
ehtirası onu məhəbbətin dərin sularında boğub, taqətdən düşənə qədər davam etsin.
Onun fiziki məhəbbətdən yorulmazlığı, doymaması ilanla müqayisə edilə bilərdi, axı
yalnız ilanlar fasiləsiz qaydada uzun müddət cinsi əlaqədə olurlar. Onun ilan ehtirası
onlara nə qədər xoş anlar bəxş etsə də, insan ömrünə heç də bütünlüklə uyğun
gəlmirdi. O, ərinin yanan atəşini söndürməyi intim yaxınlıqda görürdü, başa
düşmürdü ki, yaşlı kişi üçün bu o qədər də asan məsələ deyildir, onun imkanlarından
xaricdə olan bir məsələdir.
Bu ağır fikirlər onu üzürdü, özünə ağılsız şeyləri təlqin edirdi, bəzən ağlına belə
bir qəribə fikir gəlirdi ki, ərini özü öldürmüşdür, ərinin qızışmaqda həddi keçən
həvəsinə özü də müvafiq qaydada cavab vermək kimi ağılsız bir istəyinə boyun
əyməsi ilə.
Belə ağır fikirlərin təzyiqi altında əzab çəkəndə, qəzetdəki jurnalist qız ona
zəng vurdu və dedi ki, vaxtilə Türkiyədə tanış olduğu və haqqında məqalə yazdığı
görkəmli professor Bakıya qonaq gəlmişdir və herontologiya barədə yerli
mütəxəssislərə mühazirələr oxuyacaqdır. Sabahkı mühazirəsinə zəng edib, məni də
dəvət etmişdir. Çox maraqlı insandır, etiraz etməsən bir yerdə gedərik, güman edirəm
ki, sənin üçün də maraqlı olacaqdır. Yeddi ilə yaxın öz elmi axtarışları ilə əlaqədar
Yaponiyada olmuş, bu ölkədəki çoxömürlülüyün sirrlərinə bələd olmağa çalışmışdır.
Ona görə də onun elmi məqalələri Avropada və Amerikada da böyük marağa səbəb
olmuşdur.
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Mühazirə Dənizkənarı bulvardakı Muğam evində təşkil olunmuşdu. Jurnalist
qız tərcüməçi rəfiqəsi ilə bir yerdə mühazirəsinə qulaq asmağa gəldiyini professora
mobil telefonla çatdırdı. Professor onları girişdə qarşıladı və Ruhiyyə ilə tanış olduqda
heyranlığını gizlədə bilmədiyindən dedi:
– Əcəba, nə gözəl rəfiqən vardır. İlk dəfədir ki, mühazirəmə belə gözəl xanım
təşrif buyurmuşdur, gərək mən bu cəhəti də bugünki çıxışımın uğurlu alınması üçün
nəzərdən qaçırmayam.
Ruhiyyə ona xoş sözlərinə görə minnətdarlığını bildirdi və qeyd etdi ki,
uzunömürlülük problemi mənim xüsusi maraq dairəmə daxildir, çünki mən o qədər də
qoca olmayan ərimi itirmişəm və hər ikimiz nəyə görəsə arxayın idik ki, hələ bir
yerdə biz uzun ömür sürəcəyik. Lakin tale vəfasızlıq göstərdi və ərim infarktdan vəfat
etdi. Rəfiqəm mənə sizin tədqiqatlarınız barədə xeyli danışmışıdır və sizin kimi
uzman elm adamı ilə tanış olmaq mənim üçün çox xoşdur.
Professor üzr istəyib, çıxışına hazırlanmağa getdi. Zalda çoxlu məşhur tibb
alimləri, bioloqlar, həmçinin dövlət xadimləri və deputatlar əyləşmişdi. Ruhiyyə ilə
jurnalist qız onlarla müqayisədə sadə adamlar zümrəsinə daxil edilə bilərdi. Tibb
universitetinin məşhur kardioloq professoru yığıncağı açıb, sözü yaxın dostu
adlandırdığı türk aliminə verdi və bildirdi ki, biz şadıq ki, hörmətli professor vaxt
tapıb, paytaxtımıza gəlməyə və mühazirə oxumağa razılıq vermişdir. Hamı bu sözləri
alqışlarla qarşıladı.
Professor mühazirənin əvvəlində qeyd etdi ki, Yaponiya uzunömürlülük
sahəsində dünya dövlətləri arasında birinci yeri tutur. Yüzdən artıq yaşı olanlara görə
də bu ölkə başqalarından irəlidədir. Sonra o, Yaponiyada olduğu müddətdə
uzunömürlülük problemini öyrəndikdə ilk dəfə sehrli bir sözlə – «ikiqay» ifadəsi ilə
tanış olmuş, həm də uzun və xoşbəxt həyatın yapon sirrini öyrənməyə çalışmışdır.
Yaponlar həyatın mənasını öyrənməyə çəhd editlər və bu vaxt ortaya «ikiqay» termini
çıxır. Bu ölkədəki Okinava adası uzunömürlülüyə görə irəlidə gedir, hər yüz min
sakinə 25 nəfər 100 yaşa çatmış adam düşür ki, bu da orta dünya səviyyəsindən xeyli
yuxarıdır. Burada çoxlu faktorlar – sağlam qida, təmiz hava, yaşıl çay içmək və xoş
iqlim də mühüm rol oynayır. Lakin uzunömürlülüyün ən vacib cəhəti, ada sakinlərinin
icra etdikləri ikiqaydır. Onun köməyi ilə adada yaşayanlar dərin qocalığa qədər fəal
olaraq qalır və həm də xoşbəxt ömür sürürlər. Onlar əla fiziki formalarını və
həyatsevərliklərini ahıl yaşlarında da saxlayırlar. Onlar olduqca nikbin görünürlər,
daim gülür və zarafat edirlər.
Əlbəttə, məni ikiqayın müəmmalı fəlsəfəsi çox maraqlandırırdı. Məlum oldu ki,
tarixində ada fəlakətlərdən də yayına bilməmiş, vaxtilə bədbəxtliklərlə də üzləşmişdi,
İkinci Dünya müharibəsində burada 200 min nəfərə qədər günahsız adam ölmüşdü.
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Lakin ada sakinləri qalib amerikanlara qarşı qəzəb hissi ilə yaşamamış, onlarla yaxın
adamlar kimi davranmışdılar. Müharibənin günahkarı isə Asiyaya hökmranlıq eşqində
olan yaponlar özü olmuşdu, amerikanlar onlara cavab vermək üçün müharibəyə cəlb
olunmuşdular. Yaponlar həm də uşaqlıqdan icmaya məxsus olmaq hissinə sahib olur,
kollektivdə işləməyi, bir-birinə kömək əlini uzatmağı sevirlər. Hətta qoca yaşlarında
da hər bir günü, varlığın şüurlu qaydada onlara töhfəsi kimi qiymətləndirməklə,
sevinclə qarşılayırlar.
Həyatdan həqiqi sevinc almaqla uzun ömürə yiyələnmək daha vacib məqsəd
sayılmalıdır. Yaponlar güman edirlər ki, hər bir adam öz ikiqayına malikdir, biz isə
bunu həyatın mənası adlandırırdıq. Yaponiyada adamlar hətta istirahətə yollandıqda
da, mübaliğəsiz olaraq, daha çox fəal həyat sürürlər. Əslində, onlar sevdiyi işlə
məşğul olmağı davam etdirməklə, pensiyaya çıxmırlar. Ən başlıcası isə, hər bir adam
üçün həyati məqsəd çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yaponlar təkcə uzun ömür
yaşamırlar, həm də ağır xəstəliklərdən nisbətən az əziyyət çəkirlər, ona görə də
qocaların çoxu gümrahlıq və səhhətin əla vəziyyətini nümayiş etdirirlər, bu mənzərəni
görəndə adam buna inanmaq da istəmir. Ona görə də onlarda dementsiya hallarına,
ağılın azalmasına da nisbətən az rast gəlinir. İkiqay– hər günü dərindən hiss etməklə
keçirmək əsasında həyata münasibəti müəyyən edir.
İkiqay sözünün mənası dəyərə malik olan, irəlidə olmağı mümkün etməklə,
lider olmaq və gözəl həyat deməkdir. Yaponlar tərəvəzi və tofunu (soyadan hazırlanan
pendiri) çox, lakin xırda porsiyalarla yeyirlər. Uzun ömrün şərtləri pəhriz, fiziki
fəallıq, ikiqaya şüurlu qaydada əməl etməkdir. Burada sosial əlaqələr, sədaqətli
dostlar və möhkəm ailə heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Onlar izafi fiziki
məşğuliyyətlə də özlərini yormurlar, həm də hər gün hərəkət edirlər – gəzir və ya
torpaqda işləyirlər. Onların pəhrizindən də çox şey öyrənmək olar, onlar ancaq ac
olanda yeməyə üstünlük verirlər və deyirlər ki, yeməkdən sonra mədə yalnız 80%
dolu olmalıdır. Əcdadlardan qalmış bir müdriklik də çox yeməməyi məsləhət görür.
Həm də onlar yeməyi kiçik boşqablarda verirlər, ona görə də az yeyirlər.
Alimlərin tədqiqatına görə, hüceyrələrin yenidən generasiyası insanı 120 ilə
qədər yaşamağa qadir edir. İnsan həyatının harmoniyası üçün bədən də, ruh da eyni
dərəcədə vacibdir, bu vaxt bədən sağlamlığı ruhi sağlamlıqdan asılıdır və əksinə.
Cavanlığı saxlamaq üçün yeniliyi qəbul etməyi bacaran canlı, çevik ağıl vacibdir.
Cavan ağıl adamı sağlam həyat tərzinə can atmağa məcbur edir, bu da qocalığı təxirə
sala bilir. Ona görə də ağılın gimnastikası çox vacibdir. Ağılı gündəlik ağırlıqlardan
qorumağın düzgün vasitəsi, beyni yeni informasiya ilə yükləməkdir. Hər gün nəsə
yeni bir şeyi bilmək, oyun oynamaq, başqa adamlarla ünsiyyətdə olmaq beynin
qocalmasını ləngitmək üçün çox vacibdir. Çoxları stressdən qorxur, lakin ibtidai insan
tez-tez təhlükə ilə üzləşdikdə, yırtıcı heyvanlarla qarşılaşdıqda qaçmaqla, harasa
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dırmaşmaqla özünü stressdən qoruyurdu. Stressdən qaçmağın yolu hər bir adamın
şüurlu qaydada onun təsirini azaltmasıdır. Həm də unutmaq olmaz ki, yüngül stress
sağlamlıq üçün faydalıdır. Kiçik dozalarda stress orqanizmə müsbət təsir göstərir.
Günəş həyat üçün nə qədər böyük əhəmiyyət daşısa da, vaxtından əvvəl
qocalmağın başlıca faktorlarından biridir. Ona görə də günəşdən qorunmaq məsləhət
görülür, şərq adamları kimi bu, bizim üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qocalıqdan qoruyan birinci vasitə– yuxudur. Həyat tərzi də uzunömürlülük üçün
vacib şərtlərdən biridir. İncəsənət xoşbəxtlik gətirməklə və həyata məna verməklə
ikiqay hesab olunur. Rəssamlar ikiqay alovunu axıra qədər qoruyub saxlayanlardan
biridir, onlar bu məsələdə qədim Roma vestalkalarını yada salırlar. XIX əsrdə yaşamış
böyük yapon rəssamı Hokusay özünün məşhur «Fucinin yüz görünüşü» qravüralarını
70 yaşından sonra yaratmışdı.
Bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, Yaponiyada uzunömürlülük bu ölkənin
mədəniyyəti ilə sıx bağlıdır. Daim fəal olaraq qalmaq üçün öz ikiqayına malik
olmalısan, bu yol göstərən ulduz insanı bütün həyatı boyu öz arxasınca aparacaqdır,
bu da onun üçün yaratmağın və cəmiyyətə fayda verməyin vacib motivinə çevrilir.
Sadəcə olaraq, həyatın mənasını axtarmaq lazımdır. İnsan əlindən azadlıqdan başqa
hər şeyi almaq olar, azadlıq isə ona imkan verir ki, mövcud şəraitlərdə necə
yanaşmağı seçməyi bacarsın. Qəribə görünsə də, insana sakit həyat lazım deyildir, ona
çətinliklər lazımdır ki, öz bacarğından istifadə etməklə onlarla mübarizə aparsın.
Həyatin mənası hər kəsin özününküdür və ömür boyu çox dəfələrlə dəyişə bilər. Ona
görə də daim öz məqsədini yaddan çıxartmamalısan, öz daxili dərinliyinə nəzər
yetirməli və ikiqayını tapmalısan. Prosesə girişərək, öz ikiqayının üzə çıxmasına
imkan vermək vacibdir.
Yaponların fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri onların təmizkarlığa ciddi
riayət etməsi, şəxsi gigienalarına böyük qayğı göstərmələridir. Onlar ciddi-cəhdlə
yuyunduqdan sonra furo adlanan çəlləkdəki qaynar hərarətdə olan su vannası
proseduralarını hər axşam qəbul edir, sonra yatağa uzanırlar. Bunu bütün ailə üzvləri
edir, çünki yalnız yaxşı yuyunduqdan sonra furoya girirlər. Bu, həm də qış vaxtı
qızdırılmayan otaqda yatmaq üçün bədənə xeyli istilik verir. Yaponiyda geniş
yayılmış bu prosedura ən azı erkən orta əsrlərə gedib çıxır. Amerikan yazıçısı Ceyms
Klavell özünün “Syoqun” romanında sadə yapon kəndlisinin də bədən təmizliyinə
ciddi fikir verməsini geniş təsvir edir, ingilis dənizçisi ilə münaqişə səhnəsində bu,
özünü tam şəkildə əks etdirir. XVI əsrin sonunda ingilis gəmisi Yaponiyaya gəlib
çıxmışdı. Yaponlar komanda üzvlərini həbs etmiş, lakin kapitanı əvəz edən
losmandan gəmiçiliyə dair sirrləri öybənmək üçün onu zindana atmamaşdılar.
Daymyo adlanan mülkədar onu evində ayrıca saxlamaq üçün bir kəndliyə təhkim
etmişdi. Onlar evə qədəm basan kimi kəndli ingilisdən çimməyi tələb etdi. Həm də
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əlavə cəbəb kimi, ondan iy gəldiyini dedi. Losman imtina edib, çimmək isəmədiyini
bildirdi, ona yad olan işdən qaçmaq istədi. Axı ingilislərdə yaponlardan fərqli olaraq
şəxsi gigienaya diqqət verilmirdi. Həmin XVI əsrdə, kraliça I Elizabetin sarayında
işləmiş məmur yazırdı kı, o, ömründə ikicə dəfə çimmişdir, bir dəfə doğulanda, ikinci
dəfə isə evlənəndə. Axırıncısı ona görə baş vermişdi ki, təzə gəlinin çimdiyini görüb,
onun bu naməlum hərəkətini sadəcə təkrar etmək istəmişdi. Ev sahibi çimməyi təkid
etdikdə, losman yenə onun israrına məhəl qoymayanda, yapon karate priyomndan
istifadə edərək ingilisi vurub, yerə sərmişdi. Zərbə ağır olduğundan losman inadkarlıq
etsə, ev sahibinin onu öldürəcəyindən qorxub, göstərişinə əməl etməli olmuşdu.
Yaponiyada onsen adlanan geyzerlərdə- isi su gölməçələrində çimmək qaydası da
geniş yayılmışdır, bunun həm də müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Əvvəllər termal
gölməçələrdə belə çimmək cinsindən asılı olmayaraq tam çılpaq şəkildə baş verirdi,
indi turistlər üçün olan obyektlərdə plyaj kostyumunu geymək tələb olunur.
Professor söhbətinə davam edərək, Yaponiyada yaradıcı insanın hansı sahədə
fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, təbiətə münasibətdə, ona hörmətlə
yanaşmaqla davrandığını da qeyd etməyi lazım bildi.. Yaponlar təbiəti və
texnologiyaları ustalıqla birləşdirir, dəmirçi metalı, dulusçu isə gili canlı hesab edir.
Yaponiyada insan və təbiət bir-biriylə rəqabət aparmır, ancaq əməkdaşlıq edir. Axı
yaponların öz dini olan sintoizmin dəyələri də insanın təbiətlə vahidliyini irəli sürür.
Bu din təbiətə sitayişi nəzərdə tutmaqla, daşın da, ağacın da ruhu olduğunu əsas
götürür.
Yaponiyada Hindistandan buraya daxil olmuş buddizmə xas olan meditasiya da
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hətta məşhur idmançılar da yarışa hazırlaşanda
meditasiyaya geniş yer verir. Yaponların öz dini olan sintoizm isə xalqın milli
özşüurunun və arzusunun dayağıdır. Bu din adamlarda doğma torpağa sevgi tərbiyə
edir.
Bəzi adamlar yaponların həyat fəlsəfəsinə bələd olmadıqlarından, samurai
qaydalarına, onların seppuku adlanan özlərini intihar etmələrinə istehza ilə yanaşırlar.
Seppuku isə namusu, şərəfi qoruyub saxlamaq naminə ölümdür. Bu, heç də adi intihar
deyildir, tam mərasim xarakteri daşıyır. Buna nəzakətli adamlar, pərvanə odun üstünə
gedən kimi gedir. Yaponlara görə ruh qarında yerləşir, ona görə də intihar edən gödək
qılıncla qarnını parçalayır. Döyüşçü elə adam hesab olunur ki, o, öz həyatına bağlı
deyildir. Buna təəccüblənmək də düzgün beyildir.Məhəmməd peyğəmbər də qılıncı
cənnətin və cəhənnəmin açarı hesab edirdi.
Türk professor əla nitq qabiliyyətinə malik idi. Bu məsələdə, ritorikada
türklərin xüsusi istedadı vardır, onlar qədim romalıları xatırladırlar. Onun mühazirəsi
də quru sözçülükdən uzaq idi, çox şirin olmaqla yanaşı, maraqlı səpkiyə malik idi.
Danışığından onun Yaponiyaya, bu ölkənin xalqına vurğunluğu hiss olunurdu və
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sözarası onu da qeyd etdi ki, Türkiyədən sonra Yaponiyanı özünün ikinci vətəni hesab
edir. Türkiyə anadırsa, Yaponiya dayə rolunu oynamaqla mənə çox şeyi öyrətmişdir
və ömrüm boyu ona minnətdar olacağam. Sonra o, mühazirəsini yekunlaşdıranda bəzi
şeyləri təkrar etməyə məcbur oldu.
Mən pəhrizə əməl etməklə yanaşı, jasminli yaşıl çay içməyi məsləhət görərdim,
çünki o qanda xolesterinin səviyyəsini aşağı salır. Qidalanmada isə tərəvəz və meyvə
daha çox istehlak etməlidir. Bədəni gümrah saxlamağın sınaqdan çıxmış yollarından
biri yoqa ilə məşğul olmaqdır. Yoqada nisbətən asan olan bir pozanı yaratmağın
köməkliyi ilə daxili harmoniyaya nail olunur.
Aydın ikiqayı olan bütün adamlar nə baş verməsindən asılı olmayaraq, öz
məqsədlərindən geri çəkilmirlər. Yaponların atalar sözü bunu yaxşı ifadə edir: “Əgər
yeddi dəfə yıxılmısansa, səkkiz dəfə qalx.” Ləyaqətli adamın məqsədi sakitliyə nail
olmaqdan, həyəcandan, qorxudan, qəzəbdən azad olmaqdan, könlünü sevinclə,
məhəbbətlə, rahatlıqla və minnətdarlıqla doldurmaqdan ibarətdir. Əgər hələ ikiqayı
tapmamısansa, onu axtarmaq başlıca vəzifə olmalıdır. Axı həm də Yaponiyada
ənənəvi olaraq harmoniyaya çox geniş yer ayrılır. Burada çərçivə çox qısa müddətdə
sərtləşir, avtoritet mübahisə edilməyənə çevrilir.
İlahiyyatçı alim Reynqold Niburun bir duası ilə mühazirəmi bitirmək istəyirəm,
dedi:
“Allah, bizə mərhəmət göstər, mərdlik ver – lazım olanı dəyişdirək, müdriklik
ver – bir şeyi digərindən fərqləndirək.”
Mühazirəyə hamı diqqətlə qulaq asırdı.Tibb universitetinin bir travmotoloq
professoru sual vermək pərdəsi altında mühazirəçinin konsepsiyasına narazılığını
bildirdi və hörmətsizlik edərək, qonağı başqa ölkələri öz mahnıları ilə təbliğ edən
müğənniyə bənzətdi. Türkiyəli qonaq olduqca sərrast cavab verdi:
– Kimsə burada gedən söhbətlə, elmi dəlillərlə razılaşmaya, yapon həyat tərzinə
və düşüncəsinə də inamsızlıqla yanaşa bilər. Mən həyatın mənasını izah edən ikiqay
barədə öz mülahizələrimi bildirdim və dünyada ona böyük diqqət verildiyini də qeyd
etməyə bilmərəm. Mən yaponları əsassız olaraq təbliğ etmirəm, onların
uzunömürlülüklərinin səbəblərini xatırlatmaq məqsədini güdürdüm. O ki qaldı
müğənnilərə, əgər onlar yaxşı olan nə varsa bizə çatdırırlarsa, bununla nəcib bir iş
görürlər və ona görə də özümün də onlarla müqayisə olunmağıma heç də pis
baxmıram.
Sonra jurnalist qız söz alıb, türk professorunun öz ixtisas fəaliyyəti ilə yanaşı,
yapon həyat tərzinə, fəlsəfəsinə böyük maraq göstərməsinin hər yerdə geniş təqdir
ovunduğunu qeyd etdi. O, əlavə etdi ki, qoy heç kəs məndən inciməsin, ingilislər
ağılı, verilən sualla müəyyən edirlər. Bəziləri uğursuzcasına biliyini nümayiş etdirmək
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istəyir, ancaq özünü pis vəziyyətə salır. Belə kvazisavadlı adamdan, sərxoşdan spirt
iyi gələn kimi, üfunətə bənzər kitab iyi gəlir.
Professor cavabında bildirdi ki, çıxış edən bu qız və onun təmsil etdiyi qəzet
mənim fəaliyyətim barədə böyük yazı ilə çıxış edərək, məni buraya gəlməmişdən
əvvəl Azərbaycan oxucularına tanıtdırmışdılar və buna görə fürsətdən istifadə edib,
onlara minnətdarlığımı bildirirəm. Məqalə öz səviyyəsinə görəTürkiyədə də geniş
rezonansa səbəb olmuş, iki nüfuzlu mərkəzi qəzet materialı tərcümə edib nəşr etmişdi.
Sonra Ruhiyyə sualla müraciət etdi:
– Digər iştirakçılardan fərqli olaraq mən mütəxəssis deyiləm, ancaq
mühazirənin dəyərinə qiymət vermək miqyasında özümü mütəxəssis hesab edə
bilərəm. Mühazirə çox maraqlı idi, burada qanun maddələrinin imperativliyindən
söhbət getmirdi, elm adamının yad ölkədəki məhz elmi tədqiqatına əsaslanan
müşahidələrinin təsviri ön plana çəkilirdi. Kimsə bunu hansısa məqsədi güdməklə
qəbul etməyə bilər, lakin belə mövqe dinlədiyimiz mühazirənin yüksək dəyərinə xələl
gətirə bilməz. Bizdə inkar misteri adlananlar peyda olmuşdur, onlar istənilən
mülahizəyə etiraz etməklə, özlərinin mövcudluğunu da yada salmaq istəyirlər, təəssüf
ki, heç nəyə nail ola bilmirlər.
Ruhiyyənin bu sözləri az da olsa, alqışlarla qarşılandı. O, sözünə davam edərək
dedi:
– Mən öz dərdim əsasında sual verməyimdən inciməyin. Bu yaxınlarda mən
nisbətən yaşlı olan ərimi geniş infarktdan itirdim. O, sizin sadaladığınız prinsiplərin
çoxuna əməl edirdi. Lakin vaxtsız ölümü ilə dünyanı tərk etdi. Biz səbəbi tapmaqda
çətinlik çəkirik.
Professor cavabında dedi:
– Hüznünüzü sizinlə yarı bölürəm. Əriniz ziyalı adam olsa da, görünür,
səhhətinə lazımi diqqət göstərmirmiş, vaxtaşırı müayinədən keçmək məsələsinə
laqeydlik edirmiş. Yaponlar isə bu barədə də bizdən tam fərqlidirlər. Onlar tez-tez
həkim müayinəsindən keçib, səhhətlərində hansı problemin yarandığından agah olur
və ona qarsı mübarizə aparır, müalicə olunurlar. Bu sahədə də biz yaponlardan
öyrənməliyik, bilirsiniz ki, laqeydlik ən dəhşətli cinayətlərə də yol açır və öz
sağlamlığımıza qayğı göstərməməyimizə səbəb olduğundan, bizdən rəhmsizcəsinə
qisas alır. Güman edirəm ki, mənim açıq danışmağımdan inciməyəcəksiniz, ağır
nəticənin səbəbini öyrənmək və bilmək heç də faydasız bir şey deyildir.
Xanım, mən sizin dərdinizi başa düşürəm. Lakin məsləhət görürəm ki, keçmişə
çox da heyifsilənməyəsiniz, nə baş vermişdirsə, onu mərdliklə qəbul etmək lazımdır.
Böyük filosof Mark Avreli deyirdi ki, «Bizim sevdiyimiz şeylər ağacdakı yarpaq
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kimidir, onlar külək əsən kimi tökülə bilirlər». Biz malik olduqlarımzı itiririk və
sevdiyimiz insanlar nə vaxtsa qeybə çəkilir. İtkimizi unutmamalıyıq, lakin buna görə
pessimizmə qapılmaq da lazım deyildir. Axı biz dünyanın fani olduğunu bilirik və
yaxşı anlayırıq ki, həyatımız, başqa ölçülərlə müqayisədə olduqca gödəkdir və bizim
hamımız öləriyik. Nəinki keçmişə görə heyifsilənmək, heç gələcəkdən də qorxmaq
lazım deyildir. Bədbinlikdən hökmən uzaqlaşmaq lazımdır, ürəyimizdə onun məskən
salmasına imkan verməməliyik. İkiqayın başlıca şərtlərindən birini heç vaxt
unutmayaq: «Xoşbəxtlik həmişə ürəklə əldə edilir». Onu bu funksiyasından
kənarlaşdırmaq, əslində, ona təcavüz etmək xarakteri daşıyır.
Mühazirə başa çatdı. Ruhiyyə onu dəvət etdiyinə görə jurnalist rəfiqəsinə
minnətdarlığını bildirdi və dedi ki, mən şadam ki, siz hər bir yazınıza əsl elmi iş kimi
baxır, öz qəhrəmanlarınızı oxuculara sevdirmək üçün dərin tədqiqat işi aparır və
gərgin əməyiniz müəllif kimi həm özünüzə, həm də üzvü olduğunuz qəzetin
kollektivinə böyük hörmət gətirir. Siz də, əslində, yapon işgüzarlığı nümayiş
etdirirsiniz, bu isə yalnız şərəf bəhrəsi gətirə bilər.
Hüseynin qohumunun Hamnetə hədiyyəsi
Hüseynin qohumlarından bəziləri Ruhiyyə ilə əlaqə saxlayır, telefonla zəng
edir, hal-əhval tuturdu. Onlardan bir neçəsi vəzifələrdən getdiyi halda, bir neçəsi yeni
vəzifələr tutmuşdu. Onlardan biri xüsusən irəli getmiş, ölkədəki ən böyük banklardan
birinin prezidenti olmuşdu. O, özündən razı adam idi, özünü elə aparırdı ki, bankdakı
pullar oraya depozit qoyanların deyil, onun özününküdür. İri kreditlər verəndə də bəzi
vəzifəli şəxslərin xahişi əsasında bunu etdiyindən, sonradan həmin kreditlərin
aqibətinin necə olacağı, qaytarılıb-qaytarılmaması ilə elə də maraqlanmırdı. Əsas
məsələ hörmətli adamların xahişini yerinə yetirmək idi ki, onlar onun haqqında mənfi
rəy yaratmağa çalışmasınlar.
Hüseynin vəfatından bir ilə qədər keçəndən sonra o, zəng edib Hamneti görmək
istədiyini bildirdi. Ruhiyyə axşam onu hörmətlə qarşıladı, o, Hamnetə bahalı «Apple»
notbukunu hədiyyə gətirmişdi. Ruhiyyə kofe dəmləmişdi və stolun üstündə məşhur
firmanın daha keyfiyyətli sayılan tortu qoyulmuşdu.
Qonaq özünün prezident işlədiyi vaxtdan bankın fəaliyyətinin xeyli
genişləndiyindən, nüfuzunun böyüməsindən danışdı. Bildirdi ki, onun tətbiq etdiyi
nou-hau ondan ibarətdir ki, bank yalnız sırf maliyyə işləri ilə məşğul olmaqla
kifayətlənməməli, əsl diversifikasiyaya məruz qalmalıdır.
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Ruhiyyə maraqlandı ki, bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Bildirdi ki, bankın
məlum imkanlarından əlavə özünün bilavasitə investisiya qoymaq funksiyasını da işə
salmışdır. Kənd təsərrüfatına böyük məbləğdə pul qoyuruq, beş min hektardan artıq
üzüm plantasiyası salmışıq, kəndlərdə yüzdən artıq subartezian quyusu qazdırmışıq,
düzdür, onların yalnız iyirmisi su verir, qalanları isə dağ ərazisində olduğundan və
lazımi geoloji tədqiqat işləri aparılmadığından su vermir. Emal sənayesi ilə də məşğul
oluruq, iki şərab zavodu, bir konserv zavodu, iki quş fabriki tikdirmişik və bir hazır
şüşə zavodunu onun sahiblərindən satın almışıq. Planımızda Suriyada, İraqda və
Liviyada kənd təsərrüfat məhsullarını emal edən zavodlar tikdirmək də var.
Əlbəttə, hələ elə bir gəlir götürməmişik. Mən maliyyəçiyəm, bankirəm, səbirli
adamam, mən perspektivi nəzərdə tutaraq işləyirəm, tez gəlir götürməyə tələsmirəm.
Özümü Rotşildin şagirdi hesab edirəm. Əsas məsələ strategiyadır, taktika elə də ciddi
məsələ deyildir. Metropoliya dövlətləri də öz müstəmləkələrindən bir neçə il ərzində
fayda götürmürdülər, ancaq onların istehsal inkişafına böyük investisiya qoyurdular.
Ruhiyyə dedi ki, hər halda hər kəs öz işi ilə məşğul olsa, bu daha yaxşıdır. Quş
fabrikindən balıq kürüsü istehsalını gözləmək fayda verməz. Bank öz əməliyyatları ilə
məşğul olsa, daha yaxşı nəticələr qazanar, sənayeyə, kənd təsərrüfatına o ixtisaslı
qaydada nəzarət edə bilməz, onları ixtisaslaşmış firmalar işlətməlidir. Bank onların
işini öz üzərinə götürsə, bunu bacarmayacaqdır, həm də öz əsas vəzifəsi ilə daha ciddi
məşğul ola bilməyəcəkdir. Qədim Romadakı Böyük Katon yazırdı ki, bitkiçiliyə
torpaq sahibinin özü nəzarət etməsə, heç bir gəlir götürə bilməyəcəkdir. Bank
torpaqla, emal işi ilə, tara hazırlamaqla məşğul ola bilməz, bu sahələrdə ziyana düşə
bilər. Nyu-York banklarından biri Siyəzən quş fabrikinə böyük sərmayə qoymşdu,
nəinki heç nə qazanmadı, əksinə qoyduğu böyük investisiya məbləğini itirib,
ölkəmizdən getdi. İkincisi, müharibə gedən ölkələrə sərmayə qoymaq nə dərəcədə
düzgündür, sabah hakimiyyət dəyişsə, sizin maya qoyduğunuz mülkiyyət də əldən
çıxa, müsadirə edilə bilər.
Qonaq dedi:
– Ruhiyyə xanım, siz dar çərçivədə düşünürsünüz, bank maliyyəyə, kapitala
nəzarət edən kimi, həm də böyük imkanlara malikdir və onlardan istifadə etməmək isə
qorxaqlıq, mühafizəkarlıqdır.
Ruhiyyə dedi ki, əlbəttə, siz mütəxəssissiniz, mən bu məsələlərdə diletantam,
ancaq fransız yazıçısı Andre Moruadan mütaliə etdiklərimə əsaslanıb, bu sözləri
dedim.

237

Ərinin qohumu bunu da əlavə etdi ki, biz sovet dövründəki qorxaqlığın daşını
almalıyıq, özümüzü ABŞ, Böyük Britaniya bankları kimi aparmalıyıq və gələcəkdə
hətta onlarla rəqabətə girməliyik.
Ruhiyyə qonağı yola salanda Hamnet gəlib, hədiyyəsinə görə ona «sağ olun»
dedi. Əmisi kimi olan bu adam uşağa dedi ki, gələcəkdə sənə daha qiymətli
hədiyyələr alacağam. Hüseynin qohumunun onlara gəldiyindən yarım il sonra
televiziya ekranından həmin bank prezidentinin həbs olunduğunu, bankdan bir neçə
milyard dollarlıq pulun oğurlandığını eşitdi. Diversifikasiya həvəsi pis nəticələndi,
bankın süqutuna səbəb oldu. Onun həbs olunması xəbəri Hamneti çox məyus etdi, ata
qohumlarından təkcə o, ona hədiyyə bağışlamışdı, anasının isə elə bir imkanı olan
qohumu yox idi.
Ruhiyyənin pərəstişkarlarının da sayı getdikcə artırdı, əvvəlcə dul kişilər, onlar
o qədər də cavan deyildilər, onun əlini istəməyə elçi düşürdülər. Son vaxtlarda isə o,
yaradıcı ziyalılar dəstəsində özünü tanıtdıran bəzi gənclərin diqqətini cəlb etməyə
başlamışdı. Rəfiqələrinin rəyinə görə, onun zövqlə geyinməsi də, ona olan marağın
çoxalmasına, iddiada olanların keyfiyyətcə yaxşılığa doğru dəyişilməsinə səbəb
olmuşdu. Yaxşı günlər həm də ona zövqlə geyinmək üçün də şərait yaratmışdı. O,
artıq yenidən öz qarderobuna ciddi fikir verirdi, həm də geyiminin özünü də bir ifadə
vasitəsi hesab edirdi.
Rejissorun eşq elan etməsi
Televiziya kompaniyalarının birində gənc rejissor ona yaxınlaşıb, özünü təqdim
etdi, milli adətlərimizə uyğun olmayan bir qaydada, özündən razı şəkildə bildirdi ki,
mənim sizdən xoşum gəlir, ona görə də sizinlə yaxından tanış olmağı istəməklə
yanaşı, sizə dost olacağıma inanmanızı və əmin olmanızı arzu edərdim. Nobel
mükafatı laueratı olan riyaziyyatçı Neş gəncliyində gələcək arvadı ilə tanış olanda,
özünü daha ədəbsiz aparsa da, bu ağıllı qız gələcək dahiyə loyal münasibət yolunu
seçmişdi. Mən də yaxşı olan nəyəsə ümid edə bilərəm. Siz bütün cəhətlərinizə görə
mənə xoş gəlirsiniz. Digər tərəfdən Sandro Bottiçellinin təsvir etdiyi gözəllərdən
kimin xoşu gəlmir ki? Ona görə də mənim sözlərimi sizin istehza ilə qarşılamaq
hüququnuz vardır və siz eşitdiyimə görə, ərinizin vəfatından sonra özünüzə «dəmir
pərdə» qurmusunuz və həmin əraziyə kiminsə ayaq basmasına imkan vermirsiniz.
İngilislərdə «No trespassing» – deyilən, həmin əraziyə «girmək olmaz» mənasını
verən bir ifadə vardır, ora lap boş çəmənlik olsa da, sahibinin mülkiyyəti olduğundan
heç kəsin girməsinə icazə verilmir və bu qaydanı pozan müvafiq qaydada qanun
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qarşısında cavab verməlidir. Ancaq siz son vaxtlarda yaradıcılığınızla ictimai şəxsə
çevrilmisiniz, ona görə də bu arzuda olanların hər birinin sizinlə maraqlanmasından
inciməməlisiniz və özünüzün qoyduğunuz qadağanı birdəfəlik ləğv etməsəniz də, ən
azı bir qədər yumşaltmalısınız. Mən də buna ümid edərək, sizə yaxınlaşdım və bunu
heç də eqoizm nümunəsi kimi qəbul etməmənizi, məni həddi aşan adam kimi
qiymətləndirməmənizi xahiş edirəm. Siz zirehli paltar geyinsəniz də, nüfuz edən
gözləri özünüzdən uzaqlaşdıra bilməyəcəksiniz. Sizinlə maraqlananlar uzaqdan da
olsa sizə valeh olduqlarını gizlətməməyə çalışacaqlar, buna necə reaksiya vermək isə
sizin səlahiyyətinizə daxildir.
Mən aktyorlarla işləyirəm, onlardan obraza girməyi tələb edirəm və onlar buna
nail olanda, mən rahatlıq tapıram. Aktyorun, ya aktrisanın oyunu kiməsə xoş gəlməyə
bilər, kimsə onun yeni zirvəyə qalxdığı barədə rəyə gələ bilər, ona lənətləyənlər də,
alqışlayanlar da ola bilər, lakin mən onlara deyirəm ki, siz qəzetlərdə və ya statuslarda
yazılanlara fikir verməyin, səhnədən zala, hətta amfiteatrda oturanlara baxın, onlardır
sizin həqiqi qiymət verəniniz, sizi qəbul, ya rədd edənlər. Əgər sıravi tamaşaçı kütləsi
sizi bəyənirsə, deməli, obrazınız uğurlu alınmışdır. Siz istər Hamlet, istərsə də
Qurbanəli bəy olun, onların könlünə yol tapa bilmisiniz. Sizin yaxşı oyununuzun
hesabına tamaşadan sonra teatrı tərk edən adamlara müsbət enerji bağışlayırsınız, onu
«katarsis» prosesindən keçirirsiniz. Tamaşadan sonra ötürülən energetika çox güclü
təsir gücünə malik olur. Sizə də münasibətdə adamlar sizin energetikanın təsiri altına
düşür və uzun müddət ondan azad ola bilmir. Onlardan biri sizin sadə bəndənizdisə,
ona çox da sərt qaydada yanaşmayın, diqqətinizi onun səhvlərinə yox, təsəvvürünüzdə
canlanan yaxşı xüsusiyyətlərinə yönəldin. Bu sizin böyüklüyünüz olmaqla yanaşı,
sizdən yalnız xoş münasibət uman adam üçün də böyük mükafatınız olardı.
Biz rejissorlar çox danışmağa adətkardayıq, axı hər artistlə onun obrazının
dərin qatlarına nüfuz etmək lüzumu haqqında nə qədər söhbət etmək lazım gəlir.
Bəlkə də, cəhdlərimiz fayda vermir, özünün əbəs olduğunu göstərir. Ancaq özümdə
təskinlik tapıram ki, tamaşanın uğurlu alınması üçün mənim nəyə imkanım vardırsa,
hamısından istifadə etdim, çünki yaradıcılıq, mədəniyyətin hər bir nümayişi insanlar
üçün, xalq üçündür. Sizə də söz bolluğu ilə özümü təqdim etməyi bacarıramsa, buna
da şad oluram və sizin mənfi münasibətiniz belə, sizə olan düşüncələrimi dəyişmək
iqtidarında olmayacaqdır.
Televiziya tamaşası sinkretik sənətdir, onun üzə çıxmasında çox sayda adam
iştirak edir, tamaşaçı isə uğursuzluğun günahını yalnız rejissorda görür. Həm də
incəsənətdə, mədəniyyətdə mütləq zirvə yoxdur, zaman dəyişdikcə zirvənin
hündürlüyü də dəyişir. Ümumiyyətlə, mədəniyyətdə sərhəd yoxdur, ancaq köklər
vardır və ona sadiqlik tələb olunur.
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Ruhiyyə bu cavan oğlanın monoloquna gülümsəməklə cavab verdi ki, o,
pərişan olmasın və sonra əlavə etdi:
– Siz mənə müraciət adı altında çox şeyə toxundunuz, teatrın problemlərini,
yaradıcılığın, batmaq qorxusundan çapalayıb sudan çıxmasını yada salan çətinliklərini
qeyd etdiniz. «Dəmir pərdə» barədə isə bir qədər ifrata vardınız, bunu sizin «soyuq
müharibəyə» başlamaq istəyiniz kimi də başa düşmək olar, çünki siz istəməsəniz də,
vaxtilə SSRİ-yə lənət yağdıran Uinston Çörçillə özünüzü oxşatmaq istədiniz. Mənim
kimi sadə bir adamla belə çətin dildə danışmağınızı isə başa düşmədim. Siz özünüzü
diplomat kimi aparırsınız, dipolomatiyada isə heç vaxt «müharibə» sözü dilə
gətirilmir. Axı soyuq sülhün özü də müharibədən çox yaxşıdır, siz məni təhlil etməyə
can atmaqla, mənim qorunan sahəmə birbaşa müdaxilə etdiniz, ancaq mən bundan
incimirəm. Adamın özünü təqdim etməsi həmişə çətin məsələdir, onu qəbul
edilməmək təhlükəsi qorxudur. Mən kənardan da olsa sizi tanıyıram, yaradıcılığınıza
da az-çox bələdəm və əsasən, müsbət yanaşıram.
Rejissor Ruhiyyənin tarixə müraciət etməklə, onu susdurmağa çalışdığını hiss
edib dedi:
– Bilirsiniz, tarixin gedişi nadir fatehlərin can atdıqları məqsədə uyğun olsaydı,
bəlkə də, bəşəriyyət qazanardı, bir sıra fəlakətlərdən xilas ola bilərdi. Napoleona hamı
Avropanı qan dənizinə döndərən kimi baxır, Makedoniyalı Aleksandr əgər Qərblə
Şərqi birləşdirmək istəyirdisə, Napoleon Avropanı birləşdirməyə, vahid Avropa
dövləti yaratmağa çalışırdı. Rusiya yürüşü onun uzağa gedən planlarını alt-üst etdi.
Əgər Avropa vahid coğrafi varlıq olduğu kimi, vahid dövlət olsaydı, yəqin ki, XX
əsrdə iki dünya müharibəsi baş verməzdi və 60 milyondan çox adamın həyatı xilas
olardı. İndi hamı pandemiyadan qorxur, məgər həmin dəhşətli fəlakətlər təkcə
qurbanlarına görə deyil, Avropanın və Asiyanın xeyli hissəsinin xaraba qoyduğuna
görə azmı təhlükəli idi?
Tarix ancaq sonradan gileylənməyi, heyifsilənməyi, həm də feilin lazım
formasını sevmir. Tarix böyük elmdir və özünə də elm kimi yanaşmağı tələb edir.
Onu təkzib etməyə çalışanlar bilməlidirlər ki, elm öz hərəkətini, təzyiqini
dayandırmır, cəhaləti parça-parça edərək, irəliləməkdə davam edir. XX əsrin
əvvəllərində darvinizmə böyük hücumlar var idi, bəzi ziyalılar da Darvinin elminə
hücum etməkdə din xadimlərinə, cəhalətə xidmətdə xüsusilə fərqlənirdilər. Rusiyada
Loqvanov adlı birisi özünün senzor hüququndan istifadə edərək daha çox canfəşanlıq
edirdi. Yazıçı V.K.Tolstoy ona tutarlı bir cavab vermişdi: «Mişa, bu qorxutmalarını at
getsin, elmin utancaq xarakteri yoxdur, onun axınını sən özünün çürük probkanla
tıxaya bilməzsən».
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Ona görə də tarix bizə müdrik dərslərini verməkdə davam edir. Biz öz
həyatımızda da onun metodlarından, prinsiplərindən istifadə etməyə öyrənməliyik.
Çoban sürü ilə davranışda çomağına arxalanır, biz isə ağlımızı işə salmalıyıq, bağlı
qapını sındırmaqla heç nəyə nail olmaq mümkün deyildir.
Lakin təcrübənin olmamasını, səriştəsizliyi heç də şişirtmək, mütləq səviyyəyə
qaldırmaq düzgün deyildir. Təcrübə bir andaca qazanıla bilir.
Avstriya imperatoru I Frantsın qızı Mariya- Luiza yeniyetmə qız olanda sarayın
həyətində xoruz fərənin belinə minəndə əsəbiləşirdi ki, onu niyə incidir? Ərə
getməmişdən bir il əvvəl, 18 yaşında da o, kişi cinsinin mövcudluğu barədə heç nə
bilmirdi. Bu qız atasının qərarı ilə bütün qəlbi ilə nifrət etdiyi bir adama – I
Napoleona ərə getməli idi. Napoleon artıq arvadı Jozefinanı boşamışdı.
Mariya-Luiza Vyanadan Parisə gəlmək üçün karetada uzun məsafəni qət etməli
idi. Öz istəyinin əksinə olsa da, o, Fransa imperatorunun arvadı olmalı idi. Hətta belə
versiya vardır ki, ailəsi ilə vidalaşanda atası tapşırmışdı ki, Napoleonun səhhətini elə
poz ki, Avropa rahat nəfəs ala bilsin. Parisə gəlini 83 kareta müşayiət edirdi.
Napoleon təzə arvadını görmək üçün çox darıxırdı. Onlar ilk dəfə 1810-cu il
martın 27-də Kompyen yaxınlığında görüşdülər. Mariya-Luiza məşhur ərinə dedi:
– Sən portretində olduğundan daha yaxşı görünürsən.
Napoleon karetaya oturub, gənc arvadını öpməyə başladı. Kompyen qəsrində
qonaqlar süfrəsi xörəklərlə dolu olan stolun ətrafına oturmaq istəyəndə, Napoleon
Mariya-Luizanın əlindən tutub, yataq otağına apardı və ondan soruşdu:
– Vyanada sənə nə tapşırmışdılar?
Qız cavab verdi:
– Öz ərimə könlumlə və bədənimlə mənsub olmalıyam və ona hər şeydə tabe
olmalıyam.
Napoleona bu cavab xoş gəldi:
– Elə isə soyun və uzan. Tezliklə sənə qovuşacağam.
Duş qəbul edib, 15 dəqiqədən sonra çılpaq bədəninin üstünə xalatını ataraq,
otağa girdi və tullanıb uzanmış arvadının yanına düşdü. O, çox qızğınlıqla bu qıza
birinci məhəbbət dərsi keçdi. Onlar şam etməyə də getmədilər və elan olundu ki, onlar
uzanıb yatırlar.
Səhər Napoleon aldığı həzzdən sərxoş kimi idi, qarşısına çıxan bir subay
əyanına dedi:
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– Alman qızına evlən, onlar sadəlövh və qızılgül kimi təravətlidirlər.
Dostlarına isə dedi ki, bu qız hər şeyi gülümsüyərək icra edirdi.
Sonra Parisdə, Luvrda toy mərasimi keçdi. Otağın birini boşaltmaq lazım idi,
orada isə çoxlu tablolar var idi. Onlarla nə etmək lazım olduğunu soruşduqda,
ekstazda olan Napoleon demişdi ki, yandırın.
Mərasimdə imperatorun bacıları gəlinin şleyfini əllərində daşımalı idilər, lakin
onlar buna etiraz etdikdə, Napoleon bacılarına müraciət edib dedi:
– Bütün həyatınız boyu ağır zənbilləri bazara daşıdıqdan sonra, heç də ləyaqəti
itirmədən, imperatriçə şleyfini daşımaq olar.
Bacıları razılaşmalı oldular.
Üç həftə ərzində Napoleon və Mariya öz vaxtlarını yataqda, divanlarda və
kanalda keçirdilər. Bir il sonra isə Mariya-Luiza ərinə oğul doğdu, Napoleonun
sevinci yerə- göyə sığmırdı.
Napoleon çox xoşbəxt idi, lakin sonralar nə baş verəcəyini düşünmək də
istəmirdi. Həmyerlilərinin belə bir zərb-məsəli vardır: «Kişini qadın yaradır, həm də
onu məhv edir». Napoleon dörd ildən sonra taxt-tacdan əl çəkməli oldu, Mariya-Luzia
isə Vyanaya qayıtdı və öz favoriti olan generaldan əvvəlcə qız, sonra oğlan doğdu və
əri sürgündə 1821-ci ildə öləndən sonra həmin adama rəsmi qaydada ərə getdi.
Napoleon qadın düşkünü idi, ona görə də deyirdilər ki, onun «Axilles dabanı»
başqa yerindədir.
Rejissor Ruhiyyənin marağını hiss edib, dedi ki, biz sənətimizdən irəli
gəldiyindən çox danışırıq və bəzən də xətalara yol veririk. Danışmamaq daha
yaxşıdır, onda özünü səhvlərdən qoruyursan. O, dedi ki, söhbətimdə əgər çılpaqlığa
yol verirəmsə, xahiş edirəm, bunu striptiz əlaməti kimi qəbul etməyəsiniz.
Ruhiyyə cavab verdi:
– Bədənin lüt çılpaqlığı qəbahət sayılsa da, sözün çılpaqlığı fikri gizlətməmək
məqsədini güdür. Ona görə də sözlərinizdən qətiyyən incimirəm.
Rejissor ürəklənib dedi:
– Sizin gözləriniz çox gözəl olduğundan, onların dərinliklərində mən batıram
və bunu bir yüksəlmək fürsəti hesab edirəm.
Ruhiyyə dedi:
– Mənə komplimentlər deyilməsinə öyrənməyə özümü məcbur etmişəm, belə
sözü isə birinci dəfədir eşidirəm. Hər halda yaradıcı insanın, sözlə alət kimi işləyən
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bir adamın dilindən bunu eşitmək mənə xoşdur, mahiyyətində hətta müəyyən şübhə
elementi gizlənsə də. Siz söz adamları qadınla danışanda da özünüzü döyüşdə hiss
edirsiniz və hətta onda həlak olmaqdan da qorxmursunuz. Mənə gəldikdə, mənimlə
vuruşmaq o qədər də çətin deyildir, çünki bu döyüşdə sizin üçün məğlub olmaq, həlak
olmaq qorxusu da yoxdur.
Rejissor dedi:
– Yox, siz məni lap Rüstəm-Zala bənzədirsiniz, guya hansı döyüşə girsəm,
ondan qalib çıxacağam. Çünki əfsanəvi pəhlivanın başının tükləri də nizələrə çevrilib,
düşməni məhv edirdi. Mənim imkanlarımı qeyri-adi dərəcədə şişirdirsinizsə, mən
bunu həm də bir istehza növü kimi də qəbul edə bilərəm. Sizin malik olduqlarınızın
kiçik bir hissəsini mən dilə gətirirəmsə, bunu mübaliğə kimi qəbul etmənizlə isə heç
cür razılaşmıram. Şekspirin Kleopatra barədə dediyi “Age cannot wither her”-“Yaş
onu soldura bilməz” kəlməsini 30-40 il sonra da sizin haqqınızda söyləyən adam heç
də səhv etməyəcəkdir.
Ruhiyyə rejissorun söylədikləri ilə razılaşmayanda, onların ziyadə qaydada
şişirdilməsi ifadəsini dilinə gətirdikdə, həmsöhbəti qəti etirazını buldirdi:
– Əsla yox, düşündüklərimi deyirəm, heç bir riyakarlığa yol verməməyə
çalışıram. Məni çox da qınamayın, ən ağır cəza qarşısında da sizə bəslədiyim hissləri
gizlədə bilməyəcəyəm.
Ruhiyyə onun hazırcavablığı qarşısında acizliyini göstərmək istəmirdi:
-Sizinlə polemikaya girmək də çətindir, siz Şekspirin, Şillerin, Qoqolun, Cəlil
Məmmədquluzadənin istifadə etdikləri söz qılıncı ilə silahlanmış adamsınız, siz heç
zərbə endirmədən də, həmin silahın köməyi ilə istənilən həmsöhbətinizi susdura
bilərsiniz. Sizinlə tanışlıq və söhbət mənə xoş təsir bağışladı, ancaq mən tələsirəm,
icazənizdə sizi tərk etməliyəm.
Rejissor özünün görüşdən çox razı qaldığını bildirməklə yanaşı, ondan telefon
nömrəsini istədi ki, tamaşalarına baxmağa dəvət etsin, həmçinin televiziyada nümayiş
etdiriləcək quruluşlarının göstərilməsini əvvəlcədən xəbər versin. Ruhiyyə nömrəni
vermək istəmədi, bunu onun yaradıcılığına laqeyd münasibət hesab edəcəyinə görə
rəqəmləri sadaladı. Rejissor həmin nömrəyə zəng etdi və Ruhiyyəyə dedi ki, mənim
də nömrəm sizdə vardır. Əgər bir ehtiyac yaransa, zənginizə sevinclə cavab
verəcəyimə indidən söz verirəm.
Onlar xoş qaydada xudahafizləşdilər.
Ruhiyyə varlanmağa aludə deyildir
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Rəfiqələri onu məzəmmət edirdilər ki, sənə belə təkliflər olur, sən onları rədd
edirsən, özü də tənhalığından şikayətlənirsən. Bunu heç cür başa düşmək olmur,
qızlar, cavan dul gəlinlər arzu edərdilər ki, onlarda da olan boşluq səninki tək dolaydı,
onlara da tam sevgi etiraflarıyla dolu təkliflər gələydi. Ruhiyyə onlara cavab verirdi
ki, sizin məntiqlə yanaşdıqda, mən özümü guya baha qiymətə satmaq istəyirəm,
bəziləri elə düşünür ki, mən varlı bir namizəd axtarıram ki, az sayda qadınlara məxsus
olanları mən də görüm, ömrümün qalan hissəsini var-dövlət içərisində yaşayım. Siz
səhv edirsiniz. Mənim oğlumla birlikdə ortabab qaydada yaşamağım üçün maddi
imkanım vardır və ondan da artığına göz dikmirəm. Ərimin bir qohumu yaxşı vəzifə
hesabına qısa müddətdə çox varlanmışdı, Londonda arvadının adına ev almışdı,
Şüvəlanda özünə iri bağ evi tikdirmişdi. Birdən-birə hər şey alt-üst oldu, dövlətə
milyardlarla dollar zərər vurulduğuna görə onu həbs etdilər. Böyük Britaniya
paytaxtının məhkəmələri də arvadından əl çəkmir, evi hansı vəsaitə aldığı ilə, hansı
gəlirlərin hesabına dəbdəbəli həyat sürdüyünün, bahalı şeylər aldığı pulların
mənbələri ilə maraqlanır, onu rahat buraxmırlar. Advokatlara da olduqca böyük xərc
çəksə də, məhkəmə sorğularından yaxasını qurtara bilmir.
Məhkəmə təqibləri ən məşhur adamları da boğaza yığır. Riçard Nikson
impiçment qorxusu altında ABŞ prezidentliyindən istefa verdikdən sonra Uotergeyt
işinə görə o qədər məhkəmələrə çəkilirdi ki, bütün vəsaitini vəkillərə haqq kimi
xərcləmişdi. Memuarında yalnız dünya şöhrətli kardiocərrah Maykl Debeykidən
razılıq edirdi ki, o, yeganə insan idi ki, mən xəstə vəziyyətdə Kaliforniyadakı
rançomda istirahət edəndə ondan teleqram aldım. Professor yazırdı ki, Texasdakı
Hyustonda öz klinikasında onu pulsuz müalicə etməyə, cərrahi əməliyyat aparmağa
hazırdır, heç bir xərciniz çıxmayacaqdır, öz təyyarəmi sizin dalınızca göndərəcəyəm,
xəstəxanadan sonra həmin təyyarə ilə evinizə qayıdacaqsınız. Keçmiş prezident yazır
ki, bu nəcib adamla mən tanış deyildim, bütün tanışlarımdan fərqli olaraq könüllü
qaydada mənə köməklik təklif etdiyinə görə mən ömrüm boyu ona minnətdar
olacağam. Həmin Debeyki SSRİ-yə gəlib, Elmlər Akademiyasının prezidenti M.V.
Keldış üzərində də təmənnasız ağır cərrahiyyə əməliyyatı aparmışdı.
Bizim qohumumuzun hesabına çoxları varlanmışdı. Lakin ona heç kəs kömək
əlini uzatmadı, heç həbsxanada yanına da gedilmir, ona ərzaq sovqatı da göndərilmir.
Bu da dəbdəbəli həyatın sonu. Hüseyn mənə müəyyən maddi miras da qoyub
getmişdir, mənim üçün ən qiymətli irs onun xatirəsidir, həyatımda buraxdığı izlərdir.
Mənim tənhalığım da bundadır, Hüseynin yoxluğundadır. Bəlkə də, mən yenidən ərə
gedəcəyəm, bilmirəm bu nə qədər uğurlu olub-olmayacadır. Bircə onu bilirəm ki,
həyatıma, başımın üstünə Hüseyn adlı günəş bir daha doğmayacaqdır. Mən aktrisa
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deyiləm ki, bir roldan başqasına asanlıqla keçəm, çünki tamaşaçılar ondan bunu
istəyirlər. Mənim isə ən tələbkar tamaşaçım, iddiaçım mənim Hüseynə məhəbbətlə
dolu olan könlümdür, onun yoxluğundan addımbaşı sıxılan ürəyimdir.
Mən gizlətmirəm, şəxsən özümə və həm də başqaları vasitəsilə evlənmək
barədə müxtəlif adamlardan israrlı təkliflər alıram və bilirəm ki, bu, onların səmimi
istəyidir. Bəlkə də, onlar, daha doğrusu, onlardan biri məni bütün varlığı ilə
sevəcəkdir, lakin bir azdan sonra o, peşman olacaqdır, öz sevgisinə cavab
verilməməsi, istəklərinin puç olması, havaya sovrulması onu əsəbiləşdirəcək və
nəhayət, səhv etdiyi qənaətinə gələcəkdir. O, məni günahkar hesab etməkdə də haqlı
olacaqdır. Əgər evlənəndən sonra da ona soyuq münasibət davam edəcəksə, bu formal
ittifaqdır, könüllərin, ürəklərin birləşməsi, bir-birini həqiqi mənada anlaması deyildir.
Yaxşı mən fiziki məhəbbətə girməkdən, onunla intim yaxınlıqdan imtina etmirəm,
lakin bir təcrübəli kişi kimi başa düşür ki, mən onun ehtirasına cavab vermirəm, onun
qızğın hisslərinə qarşı könül karlığı göstərirəm. Qədim yunan dramaturqu Esxil cinsi
münasibətləri «budların müqəddəs yoldaşlığı» adlandırırdı, axı bu yalnız fiziki
yaxınlıqdır, könül yaxınlığı deyildir. Mən ərlə arvadı bir-birinin ayrılığına dözməyən
məşuq və məşuqə hesab edirəm. Onlar ən azı ilk dövrlərdə birgə ehtiras vulkanı
püskürtməlidir, axı hansısa bir ailə intim yaxınlıq barədə məmnunluq tapmırsa, bir
qədər sonra dağılacaqdır.
Ona görə də sakit hava birdən dəyişilib, hətta ağır əşyaları göyə qaldırır,
tornado da əmələ gəlir və ondan qaçıb qurtarmaq o qədər də asan olmur. Hamı ailə
qurur ki, kənar təzyiqlərdən azad olub, qarşılıqlı vurğunluğa əsaslanan bahar havası
ilə nəfəs alsın, təsəvvüründə hər şeyin canlandığını, yaşıllığa büründüyünü, ağacların,
kolların çiçək açdığını, ağ, qırmızı rəngə büründüyünü hiss etsin.
Yaponlar sakuranın martın axırında, aprelin əvvəlində, ölkədə iqlim en
dairələrində müxtəlif olduğundan fərqli dövrlərdə çiçəklənməsini həsrətlə gözləyir, bu
qısa müddətli mənzərədən böyük həzz alırlar. Yaponiyada sakuranın çiçəkləməsinə
tamaşa edilməsi rəmzi xarakter daşıyır. Bu, ölkənin, xalqın sarsılmaz ənənələrindən
birdir. Yabanı albalı ağacı olan sakuranın burada 300 növü vardır. Öz təmizliyinə,
mükəmməlliyinə və sadəliyinə görə və həm də zərif rənginə görə ən populyar olan bir
növ bütün başqalarından seçilir. Sakura çiçəyi efemerliyinə görə də fərqlənir, ancaq
bir neçə günlüyə açılır.Yapon klassik ədəbiyyatı bu çiçəyin açmasını, budaqdan
tökülməsini və ölməsini bütünlüklə təsvir edir. Bu qısa müddətli mövcudluq dövründə
xalq kütləsi həmin füsunkar mənzərəyə heyranlıqla tamaşa edir və bu, “fəlsəfə cığırı”
adlanır. Təsadüfi deyildir ki, Yaponiya Vaşinqtona 3 min bu qiymətli ağacı
bağışlamışdır və onlar çiçəkləyəndə Potamak çayının sahilindəki küçələrə xüsusi
gözəllik verir.
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Cavan qızlar, oğlanlar da öz sakuralarının çiçəklənməsini– -nikahda birləşməyi
səbirsizliklə gözləyir, onu özünün xoşbəxtlik simvolu hesab edir. Lakin, bəzən
aldandıqlarından, onun da ömrünün sakura çiçəyi kimi qısa olduğunun, xoş anların
həmin çiçəklər kimi ayaqlar altına töküldüyünün şahidi olduqda, bədbəxtliyin
gətirdiyi şaxtanın onların bədənlərini, könüllərini dondurduğunu dadmalı olurlar. Bir
vaxtlar Avropanı ağır sınaqlara çəkən, onun flora və faunasına ciddi zərbə vuran Buz
dövrünün indi onların özlərinin üstünə qayıtdığını güman edirlər. Bir az əvvəlki
hərarətdən, mehribanlığın, səmimiliyin yaratdığı atmosferdən adi bir nişanə də qalmır,
hər şey bir andaca yoxa çıxır, fırlanan səhnə kimi yaranan mənzərə dəyişməyə məruz
qalır, miras qalan butaforiya – kəbin kağızı da öz əhəmiyyətini itirir. Dünənə qədər
sevinc məkanı kimi sayılan ağuş buz soyuqluğunu qəbul etməklə, bu aysberq
tale“Titaniki”ni məhv edir. Axı ondan fəlakətdən başqa heç nə gözlənilmir də.
Əvvəllər cavan ər-arvad bir-birlərinin səsini eşitməkdən ehtizaza gəlirdilər, bu
ibtidai insana da məxsus olan bir sosial təyinatlı xüsusiyyətdə ən valehedici musiqini
eşitdiklərini güman edirdilər. Yadlaşma, bir-birindən uzaqlaşma, bəlkə də, qarşılıqlı
nifrət, münasibətlərdəki yeni dövrün meydana gəldiyini bildirir və hiss edirlər ki, birbirini qəbul etməmək – müharibə təbili kimi hələ uzun müddət çalınmaqda davam
edəcəkdir. Yeganə yol ayrılmaq, keçmişi ölü cəsəd kimi dəfn etmək, nə qədər
mümkünsə ləngimədən bir-birindən uzaqlaşmaq. Əgər bu baş verməsə, nifrət böhran
nöqtəsinə çata bilər və bu, onların özü ilə yanaşı, uşaqlara da ağır zərbə vura bilər.
Çalışmaq lazımdır ki, coşan qəzəb müharibəyə çevrilməsin.
Ruhiyyəni son vaxtlar ünvanına göndərilən xoş təkliflərlə yanaşı, belə acı
fikirlər də onu çox məşğul edirdi. O, bütün dünyanı da gəzib dolaşsa, geoloqlar
faydalı qazıntılar sorağında axtarışa çıxan kimi, hətta torpağı zədələyib, çox sayda
şurflar açmaqla, qalan günlərini də axtarmaqda keçirsə də, Hüseynə bərabər olanı,
ikinci Hüseyni –özünün alter eqo-sunu tapmayacaqdı. O, bəlkə də, bədəvi ərəblər
kimi günəşdən qorunmaq üçün xurma palmasının kölgəsinə sığınacaqdır, lakin bir az
sonra anlayacaqdır ki, onun kölgə saydığı, əslində, mövcud deyildir, heç bir sərinlik
hiss etmir, günəş əvvəlki tək onu amansızcasına yandırmaqda davam edir. O, qızmar
günəşdən qorumaq istəyirdi, az sonra başa düşdü ki, özü özünü aldatmışdır.
Ruhiyyə eşitmişdi ki, Rusiyadakı meşələrin çoxluğu və böyüklüyü bizdə olan
kimi onlara elə bir ləzzət vermir. Onlar yalnız qış vaxtı meşəyə girdikdə istirahət
etmiş kimi olurlar, yayda isə meşədəki həşəratlar adamlara bu yaşıllıqdan həzz
almağa, onların təmiz oksigeni ilə nəfəs almağa imkan vermir, ora girdiyinə də
peşman olursan. Ailə qurmaq da Rusiya meşələrini xatırladır, onların ürəyə yatan
təsiri qış dövrü başa çatanda qurtarır, yayda isə böcəklərin qorxulu sancması az qala
meşəyə nifrət hissləri aşılamağa başlayır. Bizdə isə meşələr yazda, yayda öz gözəl
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libasını geyindikdə daha füsunkar olur. Nikah daha çox rus meşələrini andırır, qısa
müddətdə hətta şaxtaya baxmayaraq, sən onun yaratdığı mühitdən həzz alırsan, bir
müddət keçəndən sonra isə həmin göz oxşayan mənzərə yoxa çıxır, səni sancmağa
çalışan həşəratlar ovunun gəldiyini hiss edib qızışır, cəngavərlər kimi sənə hücum
çəkirlər. Bəziləri hətta sancması ilə ensefalit xəstəliyi əmələ gətirdiyindən, adamı
ölümə məhkum edir.
Nikah da həşəratların, istər bu daxili, ya xarici olsun, fərqi yoxdur, təsirinə
məruz qaldıqda, gətirdiyi ağrıya və sonrakı xəstəlik simptomlarına görə dözülməz
xarakter daşıyır. Gənc qız xoşbəxtlik sorağında gözəgəlimli, qəşəng hesab etdiyi bir
oğlana vurulmuşdu və ona ərə getməyi xoşbəxtlik qəsrinə sahib olmağa bərabər hesab
edirdi. Bir müddət keçəndən sonra, ərinin qüsurlarını, eybəcər xüsusiyyətlərini
görəndə peşman olmağa başladı, sonralar ağılın itilik qəbul etməsi də artıq kara
gəlmirdi, yeganə yol ayrılmaq, ondan uzaqlaşmaq idi. O, ərə gələndə arzuların
qanadıqda uçur və güman edirdi ki, onlardan biri ölənə qədər, fövqəladə hadisə baş
verməsə, deməli, qocalana qədər bu ittifaqın gülüstanında yaşamaqdan həzz alacaqdır.
Sonradan başa düşdü ki, özünü aldatmışdır, ərə getdiyi adamı hərtərəfli tanımamışdır,
çünki onun söhbətə qatılması, başqaları kimi gülməsi də ərinə xoş gəlmirdi və onun
qabalığı, kobudluğu, adamların yanında arvadının üstünə qışqırması, ona yerli-yersiz
irad tutması adi hal idi. Əri xüsusən qohumlarının yanında qızışır, özünü ailədə
hegemon göstərmək üçün arvadına əyri-əyri baxmaqdan da çəkinmirdi. O, həm də
kollektiv üzvləri arasında çox mülayim insan kimi tanınırdı, hamı onun dilinin
şirinliyindən, adamları oxşayan xoş sözlərindən razılığını bildirirdi. Evdə isə əqrəbə
dönürdü, sancmasa, qışqırmasa, təhqir etməsə özünə yer tapa bilmirdi. Arvadını təhqir
etmək onun üçün nişanlı vaxtı təqdim etməkdən həzz aldığı gül dəstəsi rolunu
oynayırdı.
Arvadının mətbəxdəki xidməti, evdəki səliqə-sahmanı da onun xoşuna
gəlmirdi, bir bəhanə uydurub onu zəhərləyirdi. Bişmişin duzlu, ya duzsuz olması evin
ən mühüm müzakirə mövzusu idi və özünün dediyini yeganə həqiqət kimi qəbul
etdiyindən, arvadının fağır qaydada izahat verməsinə cəsarət etməsi isə onu daha da
hirsləndirir, cin atına mindirirdi. Arvadına əl qaldırmaq da onun münasibət
formalarından biri olmaqla, hirsini soyutmaq vasitəsi idi. O, köpüb daşan südə
bənzəyirdi, bu südü yatırmaq üçün bir damcı soyuq su kifayət olduğu halda, bu adama
yalnız qohumlarının atdığı soyuq su təsir göstərə bilirdi, arvadının hətta olmayan
günahı öz üzərinə götürməsi də onu sakitləşdirə bilmirdi.
Ruhiyyə qonşularında yaşayan bir gənc ailənin timsalında bunları görmüşdü.
Cavan oğlan qonşularla çox mehriban davranırdı, onların istənilən işinə yaramağa
hazır idi. Öz arvadına isə düşmən ordusundan götürülmüş əsir kimi baxırdı. Evə daxil
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olan kimi səsi gəlməyə başlayırdı, qışqırığının kənara çıxması imkanı da ona elə bir
təsir edə bilmirdi. Arvadını əsəbiləşdirmək üçün deyirdi ki, mən səhvimi özümə
bağışlaya bilmirəm, tələbəlikdə dostluq etdiyim yəhudi qızına evlənsəydim, indi
İsraildə yaşayardım və yəhudi-azərbaycanlı əlaqələrindən yaxşı pul qazanardım.
Onda bədbəxt oldum ki, sənə ürcah çıxdım və səninlə evləndim, elə bilirdim ki,
xəzinə tapmışam. Lakin yuvada ilanın olduğunu gördüm. Çəkdiyim əziyyətlər havayı
getdi. Nə qədər əziyyətlə çörək qazanıram, evə gələndə istirahət əvəzinə hirs rinqinə
çıxmalı oluram, özümə yazığım gəlir.
Bəzən tərsinə də olur, arvadlar ərlərini itaətdə saxlamaqla kifayətlənməyib,
onlara əl də qaldırırlar. Bir siyasi xadimi evdə arvadı döyəndə, qışqırtısını qonşular da
eşidir, bu ədabazdan xoşları gəlmədiyindən bunu başqalarına da danışırdılar.
Ruhiyyə fikirləşdikcə, ağlına belə xoşagəlməz şeylər gəlirdi, axı təcrübədə
bunların heç birini öz üzərində hiss etməmişdi. Yalnız rəfiqələrinin və tanışların
söhbətlərindən belə kolliziyalara bələd olmuşdu. Onun beşillik ailə həyatı cənnətin
gözəl bir diyarını, qədim mifologiyadakı Yeluzeiumu-Yelisey çölünü geridə qoya
bilərdi. O, Südabə xanımın göstərişi və vəsiyyəti ilə ailə qurmuşdu. Lakin özündə belə
bir düşüncə yer tapıb, möhkəmlənmişdi ki, o, doğulandan Hüseynə nişanlanıbmış.
Axı Amazonka çayı selvasında yaşayan, başqalarından təcrid olunmuş janomani adlı
hindu tafyasında doğulan qız uşağı balacalığından yaşlı oğlana nişanlanır. Bu oğlan
onun tərbiyəsi ilə məşğul olur, vaxt yetişəndə onu alır. Bu tayfanın bir cəhəti də
sülhsevər olmasıdır. Janomanilər kannibaldırlar, lakin başqa kanniballar kimi əsirləri
deyil, çünki onlar qonşuları ilə vuruşmurlar, yalnız ölən nənə-babalarını, ata-analarını
yeyirlər.
Həyatındakı çox sayda burulğanlardan sonra Ruhiyyənin tale gəmisi ağlına da
gəlməyən belə bil limanda lövbər salmışdı. O, admiral Horatsi Nelson barədə
oxumuşdu ki, Trafalqar döyüşü vaxtı düşmən gəmisinin göyərtəsindəki fransız
snayperinin gülləsi ilə ağır yara alan əfsanəvi dənizçi ölərkən bir neçə dəfə «lövbər»
mənasını verən «anchor», «anchor» deyə qısqırmışdı. O, lövbər salmağın həqiqi
mənasını hamıdan yaxşı bilirmiş. Gəmi ünvan seçdiyi məntəqəyə gəlib çatdıqda və ya
tufandan xilas olub, sakit sahilə yan aldıqda lövbər salır, deməli, o, tam təhlükəsizdir,
öz vəzifəsini yerinə yetirmişdir. Allah İova (Yob -a) çox əziyyətlər, əzablar,
məhrumiyyətlər və həqiqi bədbəxtliklər verəndən sonra anladı ki, onun sədaqətinə söz
ola bilməz, heç bir İblis onu yolundan döndərə bilməz. Ona görə də Allah onu
cəzalandırdığından da xeyli artıq qaydada mükafatlandırdı, əvvəlkindən də xoşbəxt
həyatı yaşamağa məhkum etdi.
Ruhiyyə də təvazökarlıqdan kənar olsa da,özünü Allaha sədaqətini heç nəyə
dəyişməyən, ən ağır cəzalara məruz qalanda da, ondan üz döndərməyib, mərhəmətinə
248

bir an da olsun şübhə etməyən İova bənzədirdi. O da yeniyetmə yaşlarından zəif
çiyninə uyğun gəlməyən, onu əzən yükü daşımalı olmuş, ağır sınaqlara dözmüş,
ehtiyac cəhənnəminin odundan xilas olmaq üçün özünü qurban vermək kimi ağır və
onun heysiyyətini əzən sınaqlardan da keçmişdi. Lakin o, qəlbinin təmizliyini,
insanlara münasibətinin saflığını, onlardan hər cur sitəmlər görsə də, qoruyub
saxlamışdı. Tufanlar onun belə təlatümlərə dözə bilməyən kiçik, sınıq-salxaq
qayığının yelkənlərini çırpıb dağıtmış, onu uzun müddət quduz dalğaların ixtiyarına
buraxmış və dəfələrlə onu məhv olmağın astanasına gətirib çıxarmışdı. Lakin o, öz
vicdanının, könlünün natəmizliyə bulaşmasına imkan verməmiş, çox şeyi qoruyub
saxlaya bilməsə də, ruhunun şəffaflığını, bakirəliyini qoruyub saxlamışdı. Bəlkə, buna
görədir ki, fəlakətə tamamilə məğlub olmaq anında da o, gözləmədiyi halda Yusif
müəllim kimi nadir bir insana rast gəlmişdi və bu xeyirxah insan qızı xilas etmək kimi
ağır bir missiyanı öz üzərinə götürmüşdü. Bibliyaya görə, özünün yaşca böyük və
anadan ögey qardaşları, atası Ceykobun ona ölçüyə sığmaz məhəbbətinə və
Bencaminlə birlikdə Raxildən yadigar qaldığına görə İosifi məhv etmək qərarına
gəldilər, onu bir quru quyuya saldılar. İosifi quyudan çıxarıb Misirə gedən tacirlərə
satmaq istədikdə, orada olmadığını gördülər. Sonra onlar keçini kəsib, Yusifin xalatını
onun qanına batırdılar və atalarına bunu göstərdilər. Atası inandı ki, onu vəhşi
heyvanlar parçalamışdır. O, uzun müddət oğluna yas saxladı. Tacirlər isə onu Misirə
aparıb, çarın xidmətçisinə satdılar və çox əzablara dözdükdən sonra faraonun
etimadını qazandı və İosif bu böyük ölkənin qubernatoru oldu. Faraon yuxusunu
yozan bu oğlanın müdrikliyini görmüşdü. Otuz yaşında o, artıq çara xidmət edirdi.
Misiri öz ağlı ilə aclıqdan xilas etdi və onu öldürmək istəyən qardaşlarına da
köməklik göstərdi.
Yusif müəllimin adını daşıdığı peyğəmbər çox sayda əhalini aclıqdan xilas
etdiyi kimi, o da başqalarına nə yaxşılıq edib-etməməsi bilinməsə də, Ruhiyyəyə ağlasığmayan mərhəmətlilik göstərmiş, onun həyatında xoşbəxtliyə yol açan bir dəyişiklik
etmişdi. Ruhiyyə üçün Yusif müəllim öz adaşı olan peyğəmbərdən heç də geri
qalmırdı. Həm də bu qız vicdanını təmiz saxlaması, onun çirklənməsinə imkan
verməməsi ilə arzuladığı azadlığa nail ola bilmişdi. Məhz öz xilaskarının təsiri ilə
köhnə, biabırçı peşəsindən uzaqlaşmış, ağır zəhmətə qatlaşıb və surroqat ana
hamiləliyini də üstünə götürərək, ailəsini dolandıra bilmişdi. Sonra ona ikinci
xilaskarı Südabə xanım rast gəlmiş və bu gözəl insanın təkidi ilə o, öldükdən sonra
onun əri Hüseynlə ailə qurmuşdu. Onun bəxti üçüncü dəfə də gətirmişdi, Hüseyndə o,
özünün yenidən çiçəklənməyə başlayan dünyasını tapmış, ikisinin qanının sintezindən
yaranmış Hamnet kimi gözəl oğlanları olmuşdu. O, yadına saldı ki, İblis Allaha
demişdi ki, sən İova yalnız hər şey verdiyinə görə o, sənə dua edir. Əgər onları onun
əlindən alsan, əksinə, sənə lənət yağdıracaqdır. Allah belə də etdi, lakin İovun
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sədaqətində zərrə qədər də olsa qüsur görmədi və onu lazım olduğundan da artıq
qaydada mükafatlandırdı.
O. daim Allaha sitayiş etmişdi
Nisbətən qısa həyat yolunda Ruhiyyə çox şeyini itirmişdi, adına biabırçı damğa
vurulmasına da səbəb olan hərəkətlər etmişdi, lakin Allaha olan inamını və sədaqətini
bir an da olsa itirməmişdi. Onun peşəsinə xidmət edənlərin çoxu özündə günah
görmədiklərindən, onları bu günə salan Allahdan narazılıq edirdilər, çirkaba batdıqları
halda iyrənc dilləri ilə öz vəziyyətlərindəki fəlakəti Yaradanın mərhəmətsizliyi ilə
əlaqələndirirdilər.
Ruhiyyə isə Allaha şükür edirdi ki, o, heç vaxt onu dünyaya gətirən və bu
dünyanı idarə edən varlığa qarşı heç bir şübhəyə düşməmişdir. Məgər onun satıcı
oğlanla olan sevgi macərasını Allahmı düzəltmişdi, axı yaxşı bilirdi ki, özü əvvəlcə
ağlını, sonra isə bəkarətini itirmişdi.
Qızın taleyi heç də düz xəttlə getmir, yoxuşdan, enişdən keçir. Pokahontas
Virciniyadakı hindu tayfası başçısının sevimli qızı idi. 1607-ci ildə Con Smitin
başçılıq etdiyi 100 ingilis burada, tayfanın qonşuluğunda ilk koloniya yaratdı. Elə
həmin il hindular Con Smiti əsir götürdülər və onu edam etmək istəyəndə, cəza növü
kimi başını nizə zərbəsi ilə yarmalı idilər, Pokahontas onun başını əlləri içərisinə alıb,
onu ölümdən xilas etdi.
Hindularla vuruşan kolonistlər 1613-cü ildə bu dəfə Pokahontasun özünü əsir
götürdülər və qız xristianlığı qəbul etdi. 1614-cü ildə 17 yaşlı bu qız ingilis Con Ralfa
ərə getdi. O, arvadı ilə Londona qayıtdı və bir il sonra, 1617-ci ildə hindu qızı Kentdə
öldü. Ona İngiltərədə yaxşı münasibət bəsləyirdilər, lakin o, vətəni Virciniya üçün
darıxırdı. Tayfa başçısının xoşbəxt qızı əvvəlcə əsir düşdü, sonra ərə getdi və uzaq
Avropada isə həyatdan getməli oldu.
Ruhiyyə lap gənc yaşında pozğunluq dünyasına düşmüşdü, onun iyrənc
sifətlərini görmüşdü. Bir az əvvəl o, özünün fiziki gözəlliyi ilə fəxr etdiyi halda, bu
gözəlliyin əmtəəyə çevrilməsi, alver vasitəsi olması onu əzirdi, şüurunu qamçılayırdı,
vicdanında qanlı çapıqlar əmələ gətirirdi.
Onu üç adam xilas etdi və ömrü boyu onun nəzərindəki bu müqəddəs üçlüyə
daim minnətdar olacaqdı. Xristian dinində Üçlük – Allahı, onun oğlu İisusu və
Müqəddəs Ruhu nəzərdə tutur. Lakin dindəki müxtəlif cərəyanlar- arianlar və
nestorianlar heç də bunu qəbul etmirdilər. İisusu Allahın oğlu hesab etmir və onu
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Allahla bərabərlərşdirməyin əleyhinə çıxırdılar. Onlar İisus haqqında danışanda onu
ancaq “Mariyanın oğlu” adlandırıdılar. Quranda da İisusa İsa peyğəmbər kimi böyük
ehtiramla yanaşıldığı halda, adı çəkiləndə hər dəfə məhz “Məryəmin oğlu” ifadəsi
işlənir. İndi də İisusun Müqəddəs Ruhdan doğulduğuna şübhə edənlər az deyildir,
çünki biologiyanın özünə də insanın müqəddəs ruhun köməyi ilə yaranması yaddır,
çünki rüşeym şəklində uşaq yalnız iki əks cinsin – kişi ilə qadının intim yaxınlığının
nəticəsi kimi meydana gəlir. Övladsız qadınlar isə Ruhiyyənin özü kimi surroqat
anaların xidmətindən istifadə edir, burada axırıncının yumurtalığına kişidən olan
sperma bioloji material kimi daxil edilir və bu mayalanmadan embrion əmələ gəlir.
Alim qızla Şekspir barədə söhbət
Ruhiyyəyə mobil telefonda tanımadığı nömrədən zəng gəldi və danışan özünü
Südabə xanımın tələbəsi kimi təqdim etdi. Lətafət adlı bu qız «Şekspir və Şərq
ədəbiyyatı» mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyirdi. Südabə xanımın
rəhbərliyi və köməkliyi ilə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdı, arzusu
professor- doktor olmaq idi. O, Südabə xanımın Ruhiyyəyə qəyyumluq etməsindən,
onu ərə verməsindən də hali idi. Son vaxtlar qəzetdə Ruhiyyə Səfərli barədə çap
olunmuş tərifli məqalədən sonra, onun fars ədəbiyyatına yaxşı bələdçiliyini nəzərə
alaraq, İranda Şekspirə münasibətin hansı səviyyədə olması, Şekspir pyeslərinin yerli
teatr səhnələrinə qədəm basması vəziyyətini daha dərindən öyrənmək üçün ona
müraciət etməyi lazım bilmişdi.
Ruhiyyəyə Lətafətin müəllimi və elmi rəhbəri Südabə xanım haqqında dediyi
sözlər çox xoş gəldiyindən onu evə dəvət etdi. Lətafət görüşün təşəbbüskarı
olduğundan, Dənizkənarı bulvardakı restoranların birində birgə vaxt keçirməyi təklif
etdikdə, Ruhiyyə dedi ki, restoranda iki cavan qadının gəlişinə müəyyən maraq
göstəriləcək, həm də onların özlərinə ər axtarması, hətta başqa məqsəd güdməsi
qənaətinə gələcəkləri variantı nəzərə alındıqa, evdəki görüş daha sakit və rahat
xarakter daşıya bilər. Lətafət onun məntiqinin düzgün olduğu qərarına gəldiyinə görə,
təkliflə razılaşmalı oldu.
Bir axşam onlar görüşdülər. Ruhiyyə qonağını yaxşı şam yeməyinə və
mürəbbəli çaya qonaq etdi. Lətafətə dedi ki, bunu da rəhmətlik Südabə xanımdan
öyrənmişdir, o, qonağa hökmən yemək verməyi vacib şərt hesab edir və deyirdi ki,
dəxli yoxdur, qonaq toxdur, ya acdır, ev sahibəsinin süfrəsində bir qismət almalıdır.
O, bədəvi ərəblərdən misal gətirirdi, gecə vaxtı yoldan keçənlər ərəbin alaçığının
qarşısındakı işığı görüb, ona yaxınlaşanda, kasıb həyat keçirən ailə yolçulara üç şey
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təklif edirdi – yemək, ocaq və yatmaq üçün yer. Yolçu üçün bu, ən böyük
qonaqpərvərlik əlaməti hesab olunurdu. Ona görə də qonağı şama dəvət etməməyi
milli xüsusiyyətimizə də hörmətsizlik sayırdı.
Süfrə yığışıldıqdan sonra Lətafət gəlişinin məqsədini yenidən təkrar etdi. Sonra
o, bildirdi ki, elmi işi ilə əlaqədar məşhur dramaturq barədə biliklərini
zənginləşdirməyə çalışmışdır, lüğətdən geniş istifadə də ona fayda vermişdir. Sizə
maraqlıdırsa, bəzi məlumatları sizə də söyləmək istərdim. Biıirəm ki, Südabə xanım
sizdə gə ona böyük maraq oyatmışdır. Bu sözlərdən sonra o, bir nəfərə ünvanlanmış
mühazirəsinə başladı.
- Şekspir planet tərəfindən qeyd-şərtsiz qəbul edildiyindən, onun üçün heç bir
örtülü və ya naməlum coğrafi ərazi yoxdur. Britaniya imperiyasının yaranması da
görkəmli dramaturqun dünyada populyarlaşmasında mühüm rol oynamışdır. Onun
yaradıcılığı böyük dənizi xatırladır. Bizim dövrə onun 39 pyesi, 4 poeması, sonetləri
və digər şeirlərdən ibarət zəngin irsi gəlib çatmışdır. İngiltərənin tarixinə həsr
olunmuş pyeslərinə kralların adını vermişdir. Qədim Roma tarixini dahiyanə qaydada
araşdırmışdır. O, bütün dünyanı fəth edə bilmişdir.
Şekspir 180 dilə tərcümə edilmişdir, onun seiri əsasında ayrı-ayrı ölkələrdə
yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla məşhur pyeslərinə nəzirələr, təfsirlər meydana
gəlmişdir. Bu sahədə də yaponlar başqalarını üstələmişlər. Azərbaycanda Şekspirin
əsərləri yüz il əvvəldən tərcümə olunmuş, səhnəyə çıxarılmışdır, lakin
uyğunlaşdırılmış Azərbaycan variantı yaradılmamışdır. Bəlkə də, bu əsərlərin
mükəmməlliyi, kamilliyi onlara bənzətmənin keyfiyyətinin yüksək olmayacağı
nöqteyi-nəzərindən bu işə girişilməmişdir. Dram teatrında tamaşaya qoyulan uğursuz
pyeslərin isə Şekspir əsərləri ilə müqayisə edilməsi kimi o qədər də düzgün olmayan
hallar da olmuşdu. Adi məişət konfliktinin Montekki-Kapuletti düşmənçiliyinə
bənzətməklə primitiv dram əsərini «Romeo və Cülyetta» səviyyəsinə qaldırmaq cəhdi
edilmişdi. Azərbaycanın meyvəçiliklə ad çıxaran bir əyaləti bu yolla Veronaya
çevrilmişdi.
Qərb, Avropa monqol istilasına qədər Şərqin gur çiçəklənən siviliziyasından
çox şey öyrənirdi. Səhradan çıxmış ərəblər İspaniyada möcüzəli arxitektura
nümunələri, şəhərsalma prinsipləri yaratmışdılar. XVI əsrdən, Şekspirin yaradıcılığa
başladığı dövrdən isə Qərb mədəniyyəti, Renessans dünyaya insan ruhunun
yüksəkliyi dərsini verməyə başlamışdı.
Şekspir əvvəlcə İngiltərənin milli şairi idi, dramaturq kimi bütün dünyaya
məxsus oldu, o, ehtirasları və uzun məsafədəki ölkələrin siysətçilərini «Qlobus»
teatrının səhnəsinə çıxardı. Əsrlər ərzində Yer kürəsinin özü onun mənəvi
hökmranlığı altına keçdi. Tezliklə Şekspirə bütün dünya ehtiram göstərdi. Tarixdə heç
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bir dramaturq belə təsir gücünə malik olmamışdır. Onun əsərləri yenidən yazılmış,
modernləşdirilmiş, hətta parodiyaya məruz qalmışdır və onlar operalar, baletlər, rəsm
əsərləri və kinofilmlərin yaranmasını ilhamlandırmışdır.
Şekspirin beynəlxalq aləmi fəth etməsinin sirri nədir? Bir cavab belə ola bilər
ki, Şekspir universal nağılçı idı, onun pyesləri ən sadə dilə və ya uzaq ölkəyə də
çatmışdır. Əsərlərində zaman və məkan göstərilsə də, onlar çox vaxt zamansız və
məkansız görünür. Çoxlu personajları, hətta yunan, latın, italyan və ispan adlarındadır
və bunlar ekzotik təsir bağışlayır, axı Aralıq dənizi torpaqları İngiltərə sahillərindən
çox uzaq idi. O, Qədim Roma tarixinin tədqiqatçısına çevrilir və pyesləri həmin
dövrün cəzbedici hadisələrini təsvir edir. Xalq əhvalatlarına, köhnə rəvayətlərə,
Yunanıstandan gələn klassik mifologiyaya dərindən tanış olduğunu göstərir. İngilislər
üçün bu qeyri-adi yeni bir dünya idi. İngiltərədən kənarda da Şekspirin qələmə aldığı
əhvalatlar çox vaxt onlara yaxın olduğunu göstərdiyindən asanlıqla yeni dillər və
mədəniyyətlər tərəfindən həzm olunurdu. Hətta Şekspirin İngiltərəyə məxsus
olmasına da şübhə yaranırdı. Təsadüfi deyil ki, XVIII əsrdə Semuyel Conson Şekspiri
yüksək zirvəyə qoyaraq demışdı:” Onun əsərləri həyatın xəritəsi hesab oluna bilər”.
Avropa ölkələrindən ilk olaraq Almaniya Şekspiri ağuşuna aldı. XVII əsrin
Hote, Şiller və digərləri kimi alman yazıçıları onun təbii yazı üslubunu çox
bəyənmişdilər. Almanlar onun poeziyasına da yüksək qiymət verirdilər. Fransada
Volter ilk dəfə İngiltərədən sürgündən qayıtdıqdan sonra Şekspirə ictimai diqqəti
yönəltdi, o, ingilisləri «barbar» olması ideyasını rədd etdi. Şekspirin pyesləri Paris
səhnəsinə ayaq açdı. Erkən XIX əsrdə elə Viktor Hüqo kimi yazıçılar Şekspirin
əsərlərinin orijinal xarakter daşıdığını qəbul etdilər.
Rusiya imperatriçəsi II Yekaterina alman və fransız tərcümələri ilə Şekspirə
aludə olmuşdu. Puşkin, Turgenev və Çexov isə onun pərəstişkarları idi.
XX əsrdə Şekspirin ən tanınmış pyesləri daha çox başlıca dillərə tərcümə
olundu. Britaniyalıların təsiri ilə Şekspir Persiyaya və ərəb dünyasına yayıldı. Bu
ölkələrdə pyeslər çox vaxt ədəbi nəsr şəklində tərcümə edilirdi, adları dəyişdirilir və
onlara mahnılar əlavə olunurdu. «Antonio və Kleopatra» Misirdə daha populyar idi,
Mavr Otelloya Mərakeşdə böyük maraq yaranmışdı. «Hamlet»in bir neçə ərəb
versiyası meydana gəlmişdi. Hətta indi də belə rəvayət mövcuddur ki, Şekspirin özü
ərəbdir və onun adı Şeyx əl-Zubairdir. Hindistanda ilk dəfə Şekspir müstəmləkə
həvəskar teatr qrupu tərəfindən göstərilmişdi, indiyədək pyeslər ingilis dilində
nümayiş etdirilir. XIX əsrin ortalarından bəzi pyeslər Hindistanın xeyli başlıca
dillərinə tərcümə olundu.
Şekspir Yaponiyaya nisbətən gec gəlmişdir, axı Meyci Bərpasına qədər bu ölkə
və xalq dünyadan tam izolyasiya şəraitində idi. Burada da onun pyesləri dəyişikliklərə
məruz qaldı. «Yuli Sezar» və «Venesiyalı tacir» pyesləri Kabuki teatrının ənənəsinə
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uyğunlaşdırıldı. İndi də pyeslərin tamaşaya qoyulması onları əsasən yapon
tamaşalarına bənzədir.
Avropa teatrlarında Şekspir faciələri və tarixi pyesləri XX əsr üçün qan
tökülməsi ilə çirklənmiş güzgü rolunu oynayırdı. «Otello» və «Venesiyalı tacir»
tamaşaları həmçinin irqi stereotipə qarşı çağırış xidməti göstərir. Qadınların ağalıq
etdiyi feminizm hərəkatı pyeslərdəki atalar, ərlər və məşuqların təmsil etdikləri
patriarxal dəyərləri axtarırdılar.
Lətafət Şekspir dünyasının çox geniş olduğunu qeyd etməklə yanaşı, ölkəmizdə
onun həqiqi bilicisi professor Südabə Səfərlidən sonra özünü şekspirşünas adlanması
ilə razılaşmadığını bildirdi. O qeyd etdi ki, mənə məlumdur ki, siz oğlunuzu Şekspirin
oğlunun şərəfinə Hamnet adlandırmısınız. Şekspirin 21 yaşı olanda arvadı Anna ona
əkiz uşaq doğmuşdu, onlardan biri Cudit, digəri isə Hamnet idi. Yeganə oğlu olan bu
uşaq 11 yaşında. atasının sağlığında dünyadan getmişdi. Atası isə 31 yaşlı həmin qızı
Cuditin toyunda çox içdiyindən, onu titrətmə tutmuş və 52 yaşında ölmüşdü. Görünür,
bu əkizlər ailəyə ölüm müjdəsi gətiribmişlər, biri özünə, digəri isə atasına bunu rəva
görmüşdü.
Şekspiri sağlığında bəyənməyənlər də olmuşdu. Rəqibi və bu dahitə paxıllıq
edən Robert Qrin onu «bəzəkli lələklərlə gözəlləşən bambılı qarğa» adlandırmışdı. Az
sonra bu haqsız və qərəzli rəy sahibi həyatdan getmişdi.
Lətafət dedi ki Şekspirə sitayişə bənzər həvəsi ona Südabə xanım öyrətmişdi.
Onun üçün dramaturqun zəif əsəri yox idi. Onu sonetlərini də fəlsəfi mövzudakı
poeziya inciləri hesab edirdi. O, heyifsilənirdi ki, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı
yalnız onun dörd əsərini «Qış nağılı»nı, «Otello»nu, “Antoni və Kleopatra”nı və
“Hamlet”i tamaşaya qoymuşdur. Nədənsə otuz-qırx il müddətində dahi müəllif
kənarda qalmış, onun şedevrləri əvəzinə səhnəni yerli dramaturqların, əsasən, məişət
mövzularında yazılmış əsərləri tutmuşdu. Qonşu Gürcüstanın Rustaveli adına Dram
Teatrında «Kral Lir» pyesi isə böyük uğur qazanmışdı.
Mən Südabə xanımın arxivində işləmiş, onun çap olunmamış məqalələrini və
eskizlərini öyrənmişəm. Həmin materiallar göstərdi ki, o, Şekspiri bütün uzunluq və
en dairələrində öyrənmiş, onun hər bir əsərinə tədqiqatçı gözü ilə nüfuz etmişdir. O,
gündəliyində «Kral Lir»dən götürdüyü sözləri özünə birbaşa aid edərək yazırdı ki,
«biz taledən xəstə olanda, çox vaxt öz davranışımız bizi doyuzdurur». Həyatın
faniliyinə sarkazm qaydasında yanaşaraq, yenə Şekspirə müraciət edərək deyir, belə
isə «niyə it, at və siçovul da həyata malik olmamalıdır».
Ümumiyyətlə, professor Səfərli ədəbiyyata, incəsənətə, mədəniyyətə insanın
mənəvi aləminin inikası, təsviri kimi baxır, ibtidai insanın sosial mahiyyətə
yiyələnməsində heyvanlardan fərqli olaraq mənəvi faktorun mühüm əhəmiyyət
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daşıdığını qeyd edirdi. İbtidai insan təkcə heyvan kimi fiziki varlıq olması ilə
kifayətlənmirdi, öz ağlını təkcə ov etməyə, meyvə və kök yığmağa sərf etmirdi, həm
də obrazlar yaratmaq yolu ilə özünün yaradıcılıq imkanlarını üzə çıxarırdı. Mağarada
yaşayan insan onun divarlarını həyatda gördüyü və təxəyyülündə yaratdığı
heyvanların təsviri ilə bəzəyirdi. O, əvvəlcə ritmlərdən istifadə edirdi, sonra ətrafda
baş verənləri oxumaqla çatdırmaq yolunu tutdu və musiqinin rüşeymi yarandı. Axı o,
yarpaqların xışıltısını, quşların oxumasını eşidirdi, yırtıcı heyvanların nərəsi onu
qorxuya salırdı. Bunları o, təkcə sezmirdi, həm də öz imkanları hesabına yenidən
səsləndirmək istəyirdi. Ünsiyyət vasitəsi kimi dil, danışıq insan beyninin inkişafına da
xeyli köməklik göstərdi. İlk folklor nümunələri – mahnılar, nağıllar, dastanlar,
əfsanələr yarandı. Onlar təkcə reallığı əks etdirməklə kifayətlənməyib, bədii
təxəyyülün yaratdıqları ilə də zənginləşirdi. Qədim yunan mifologiyasında gələcəyə
ünvanlanmış çox şeylər vardır, onlar heç də əyləncə vasitəsi olmayıb, insanları
düşünməyə, həyatda düzgün nəticələr çıxartmağa yönəldir. Sonra müəlliflərin
istedadının məhsulu olan eposlar, poeziya və nəsr əsərləri yarandı. Bizim eradan əvvəl
VIII əsrdə Homerin ölməz «İliada» və «Odisseya»sı işıq üzü gördü. Bu iki əsərdə
insan həyatının, davranışının, əxlaqının, iradəsinin və igidliyinin çox sayda cəhətləri
öz bədii ifadəsini tapmışdır. Homerin əsərləri qədim yunan mifologiyası ilə çıx
vəhdətdə olmaqla yanaşı, onun qəhrəmanlarını və macəralarını daha cazibədar edir.
Professor Səfərli deyirdi ki, ədəbiyyat, şeir, poema, hekayə, roman, pyes –
bütün bədii növlər insan könlünün hamıya açılan güzgüsüdür. Ədəbiyyatın yaratdığı
mozaika bütün insan həyatının, onun qarşılaşdığı və xidmət etdiyi xeyiri və şəri təsvir
edir, onunla tanışlıq adamı düşünməyə, hər şeyi – istər bu hadisə və ya bədii obraz
olsun, öz ağıl və ruh süzgəcindən keçirməyə sövq edir. Ədəbiyyat, əslində,
mövzularının genişliyi, əlçatmazlığı ilə bəşər dünyasının yeni koordinatlarını yaradır,
onlarda məskunlaşanlar öz təcrübəsi, xeyirxahlığı, ləyaqəti ilə yanaşı, insanı
səciyyələndirən pis xüsusiyyətləri də açıb göstərməklə, onlarla təmasda olanlara
seçim etmək şansı verir. Ləyaqət cığırı ilə yanaşı, ziyanlı yol da özünü göstərir.
Oxucuya ona açımaq və ağlamaq qalır. Bədii əsər nə qədər xeyiri, ləyaqəti təbliğ etsə
də, qüsurlar, eybəcərliklər həyatda qalmaqda davam edir, öz mövqeyini vermək
istəmir. Şekspir «Maqbet»də bunu «ağılın xəncəri, saxta məxluq» adlandırır, «qızmış
beyindən» çıxdığını qeyd edir. Qüsurları, şəri görən insan pessimizmə qapılır, həyata
inamını itirir. Bu vaxt onun könlü sakitləşmək üçün vasitə arayır, onun da yaxşı
vaxtını seçə bilir, Şekspir «Qış nağılı» pyesində dediyi kimi, “kədərli hekayə qış üçün
daha yaxşıdır.” Lakin həyata inamı itirmək düzgün deyildir, onu bərpa etmək, baş
verənlərə nikbin qaydada baxmalıyıq. Bunu da Şekspir öyrədir, o, özünün «Tufan»
pyesində yazır: «Görün burada nə qədər çox gözəl məxluqlar vardır. Bəşəriyyət necə
də gözəldir». Məhz dünyaya bu rakursdan yanaşmağı məsləhət görür. Sonetlərin
birində isə yazırdı: «Bu mənim tabut olmayan beynimdə yetişmiş düşüncələrdir.
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Onlar öz qəbrini böyüdükləri ana bətninə çevirmişlər». Sonetin birində isə deyilirdi:
«Onların şirin ölümü daha şirin qoxu verirdi».
Bu söhbətlərdən sonra Lətafət gəlişinin ilk məqsədinə qayıtdı və əlavə etdi ki,
Südabə Səfərlidən sonra Şekspiri təhlil etmək olduqca çətindir, çünki onun fikirləri
dramaturqun öz dili kimi olduqca musiqili, cazibədar səslənir. Şekspir dəryasını
ölçmək, onda üzmək olduqca çətin məsələdir. Farsların münasibəti də mənim üçün
maraqlıdır.
Ruhiyyə alim qıza dedi ki, əslində, o, İranda Şekspir əsərlərinin necə yayılması
ilə məqsədli şəkildə məşğul olmamışdır. Çünki ingilis dramaturqu barədə müəyyən
məlumatlara malik olsam da, bu mövzu mənim maraq dairəmdən kənarda olmuşdur.
Bircə onu deyə bilərəm ki, Şekspirə münasbətdə Şərqin əsasən istifadə etdiyi meyllərə
və üsullara orada da əl atılır, nağıl şəklindəki poeması səhnədə tamaşaya qoyulmaq
üçün dram əsərinə çevrilmişdir. Şekspirin, «Venera və Adonis» əsəri Şahrax Moşkin
tərəfindən fars qaydalarına uyğunlaşdırılaraq «Zöhrə və Manuçehr» adı altında
Parisdə səhnəyə çıxarılmışdır.
Əlbəttə, fars yazıçısı heç də təsadüfən bu əsəri seçməmişdir, Şekspir qədim
yunan (sonralar romanlaşdırılmış) mifologiyasından bu məhəbbət elegiyasını böyük
ustalıqla qələmə almış, mifik qəhrəmanların istəklərindəki ülvi hissləri və faciə
ünsürlərini çox məharətlə təsvir etmişdir. Südabə xanım əsər haqqında mənə
danışanda, böyük maraq göstərdiyimi hiss edib, əsərin qayəsini qısa şəkildə tərcümə
edib mənə vermişdi. Bəlkə də, o, bu Adonis timsalında, Hüseynə qarşı hərarətli hisslər
yaranması lüzumunu mənə başa salmağa çalışmışdı. Onun hansı məqsəd güdməsindən
asılı olmayaraq, Şekspir nakam məhəbbətə öz əsəri ilə əlavə bir himn də həsr etməyi
bacarmışdı.
Lətafət etiraf etdi ki, Şekspiri hərtərəfli öyrənməsinə baxmayaraq, «Venera və
Adonis» mənə tanış deyildir, çünki professor Səfərlidən fərqli olaraq mən ingilis dilini
zəif bilirəm, onunla tanışlığım elə də güclü deyildir.. Lakin söyləsəniz, mən buna şad
olaram. Ruhiyyə alim qızın sözünü xahiş kimi qəbul edib, əsərdəki əhvalatı
söyləməyə başladı.
Adonis günorta vaxtı ov etməyə çıxmışdı. Venera onun gözəlliyinə laqeyd qala
bilmədi, ona vurulduğundan, atın belindən yıxıb yerə saldı. Həm də dedi ki, yalnız
«bir şirin öpüş» əvəzinə onu azad edəcəkdir. Adonis razı oldu, lakin sonra vəd etdiyi
öpüşü icra etməkdən imtina etdi. Venera onu ələ almağa çalışdı, gah tərifləyir, gah da
tənqid etməklə şirnikləndirmək istəyirdi. Nəticədə «təbiətin qanununu» əsas gətirərək,
bu qız qəşəng gəncin yanında otun üstünə uzandı. Günorta günəş daha qızmar
olmuşdu. Adonis günəşin onu yandıracağından qorxub getmək istədi. Bu vaxt Venera
ağlamağa başladı.
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Adonis hələ də ova getmək istəyirdi, tullanıb ayağa qalxdı, lakin atı cinsi
istəyinə uyğun olaraq madyanın arxasınca meşəyə qaçmışdı. Öz atına bənzəyən bir
atın belinə oturdu. O, yalnız qaban ovlamağı sevirdi və Veneraya bildirdi ki, sevgi ilə
məşğul olmaq üçün o, hələ çox cavandır.
Veneranın ürəyi getdi. Adonis onun öldüyünü güman edib, öpüşü ilə qızı
diriltmək istədi. Bundan şadlanan Venera üçün «kədər gecəsi bu vaxt işıqlı gündüzə
çevrildi». Lakin Adonis gecənin düşdüyünü görüb, Veneranı tərk etməmişdən əvvəl
ona ancaq bir öpüş də vermək şərti ilə razılaşdı. Cütlük öpüşəndə hərarətlə qucaqlaşıb,
yerə yıxıldı. Bu, Veneranın ehtirasını daha da alovlandırdı və ondan soruşdu ki, sabah
görüşə bilərikmi? Lakin Adonisin dilindən «yox» cavabını eşitdi,yenə o, əlavə etdi ki,
dostları ilə birgə qaban ovlamağa gedir.
Venera anladı ki, o, çox da qorxulu olmayan vəhşi heyvanı ovlamağa getmirsə,
hökmən öləcəkdir. Artıq gecə düşmüşdü və Adonis istəyirdi ki, tezliklə öz
yoldaşlarına qoşulsun. Venera isə israr edirdi ki, aysız bir gecədə onunla qalsın və onu
özü ilə sevgi macərasını yaşamağa dəvət etdi. Lakin Adonis etiraz etməyə başladı ki,
sənin təklif etdiyin məhəbbət təhqiramiz şəhvətdən başqa bir şey deyildir. Ona görə
də Veneranı tək, kədər içində qoyub, çıxıb getdi.
Venera torağayın nəğməsini eşidəndə səhərin açıldığından hali oldu və bu, onu
güclü ağrıdan azad etdi. Ov itlərinin hürməsindən həyəcanlanıb, bunun səbəbini
öyrənmək istədi. Bu vaxt o, ağzı qana bulaşmış qabanı gördü. Veneranı ovçular
uzaqdan Adonisin sağ olmasına inandırmaq istədilər. Qaçıb onu görmək istəyəndə,
Venera onun qanlı cəsədini görüb sarsıldı. Onun bədəni üzərində elegik sözlər
söyləməyə başladı. Venera gördü ki, Adonisin qabırğası vəhşi heyvan tərəfindən
parça-parça edilmişdir. Güman etdi ki, Adonislə sevişməli idi. O, etiraf etdi ki, onun
özünün də qaban dişləri olsaydı, onu ehtirasla öpmək istədiyinə görə, öz sevgilisini ilk
olaraq o, özü öldürərdi. O, Adonisin qanı ilə öz sifətini buladı. Adonisin bədəni «onun
baxışında duman kimi» yoxa çıxdı və onun qanı tökülən torpaqda lalə çiçəyi əmələ
gəldi. Venera çiçəkləri dərib, daim onları, ümidsiz vəd verməklə öpürdü. O, arabasına
oturub evinə matəm saxlamağa getdi.
Şekspir Veneranın Adonisə qarşı cinsi yaxınlıq iştahı ilə olan təcavüzünü belə
təsvir edir:
«Qızın dodaqları qalibinki idi, oğlanın dodaqları da ona tabe oldu».
Lətafət Ruhiyyəyə maraqlı söhbət üçün təşəkkürünü bildirəndə, ev sahibi dedi
ki, bizim hər ikimizin minnətdarlığı Südabə xanıma ünvanlanmalıdır. Onun tərcüməsi
bizi Venera və Adonislə dərindən tanış etdi. Onunla razılaşmaqla, qonaq geniş
intellektə malik olan Ruhiyyə ilə tanışlığa da şad olduğunu bildirdi.
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Həsənlə tanışlıq
Rəfiqələrindən birinin ad günündə cavan bir oğlan ona yaxınlaşdı və gülə-gülə dedi
ki, sizinlə tanış olmağa böyük növbə yarandığına görə mən növbəni pozub, sizə xoş
münasibətimi göstərmək üçün səbrim çatmayacağına görə üzlülük etdim. Yəqin ki,
buna görə məndən acığınız gəlsə də, büruzə verməcəksiniz, xətama görə
narazılığınızla yanaşı, məni əfv edəcəyinizə də ümidimi üzmədim. Bəzən cəsarət nə
qədər məzəmmət edilsə də, məqsədə çatmaqda yaxşı köməkçiyə çevrilir, risk
xoşagəlməyən nəticəsi ilə yanaşı, qarşıya qoyduğun məqsədə çatmaqda ən qısa yol
rolunu oynayır. Mən, bəlkə də bir qədər etiketi pozmuşam, yəqin ki, buna görə məni
cəzalandırmayacaqsınız. Qorxduğumu da sizdən gizlətmirəm.
Ruhiyyə də eyni qaydada dedi:
– Mən kraliça I Elizabeti çox sevdiyimdən onun barəsində əlimə düşənlərin
hamısını oxumuşam. Onun yeni favoriti gənc Uolter Reli kraliçaya hündürlükdən
qorxduğunu poetik dillə etiraf etdikdə, kraliça da şeirlə ona cavab vermişdi ki, əgər
qorxursansa elə hündürlüyə qalxma. Sizdə də, əgər qorxu güclü olsaydı, yəqin ki,
yaxınlaşmazdınız. Deməli, qorxu heç də təsəvvür etdiyiniz səviyyədə deyildir, yaxud
da tanış olmaq istəyiniz ondan daha güclü imiş.
Cavan oğlan, o, özünü Həsən Hüseynov kimi təqdim etdi və bildirdi ki,
maliyyəçi olsa da, iri bir bankda mühüm vəzifə tutsa da, cavan işçiləri gecə-gündüz
işlətməklə, əsl mənada istismar etməklə, özü istirahət etməyə, maraqlandıqları nə
varsa onunla tanış olmağa vaxt tapır. Bu yaxınlarda sizin tərcümədə bir fars
yazıçısının romanını oxudum, əsərdə Don Braunun təsiri, onun kimi tarixə müraciəti
geniş yer tutsa da, əsər mənə maraqlı gəldi və İranda nəsrin belə inkişaf səviyyəsinə
yüksəlməsi məni həm təəccübləndirdi, həm də heyrətləndirdi.
Ruhiyyə onu söhbətin ciddi növündən fərqli, yüngül fazasına keçilməsi üçün
dedi:
– Siz imamların adlarını öz üstünüzə yığmışınız, ona görə də sizinlə ehtiyatlı
olmaq lazımdır. Bu ad, soyadla sizi «Əhli-beyt» üzvü də güman edə bilərlər. Farslar
əvvəllər qatı zərdüştlülər olduğu kimi, imam Əlinin qətlindən sonra yayılan şiə
məzhəbinin ən sədaqətli əsgərləridir. Yəqin, buna görədir ki, fars ədəbiyyatına sizin
böyük marağınız vardır. Siz etiraz edə bilərsiniz ki, öz marağınızı kölgədə qoymaq
üçün belə danışırsınız. Lakin mən onun cavabını vermək istərdim ki, mənim həvəs
göstərməyimin bünövrəsində maddi marağım, qonorardan olan mədaxil durur. Siz
bank işçiləri yüksək maaş alır, hər cür bonuslar uydurursunuz, işdən çıxanda da «qızıl
paraşütdən» istifadə edirsiniz. Mən kasıb bank işçisinə rast gəlməmişəm, banklar bir258

birinin ardınca iflasa uğrasa da, onların əməkdaşlarının sonralar da heç bir maddi
sıxıntısı olmur, özlərini hind maharacaları kimi aparırlar.
Qələm sahiblərinin güzəranı isə işlətdikləri mürəkkəbin sərfinə, indi
avtoqələmlər əsasən balonlarla işlədiyindən, balonların boşalmasına müvafiq olaraq
hansısa məbləğdə qonorarın gəlməsindən asılıdır. Onlar heç vaxt ac qalmırlar, lakin
çox kalorili yeməklə qidalanmadıqlarından, bulemiyadan istifadə etmələri də olmur.
İngiltərə kral ailəsinin üzvü printsessa Diana daim bulemiyadan istifadə edirdi. Biz
Diana dəbdəbəsini yuxuda da görə bilmərik.
Həsən bu sözdən yapışıb dedi:
– Özünüzü çox təvazökar göstərməyin, sizi hamı məclisin Dianası hesab edir.
Mən bir anlığa onun məşuqu Dodi əl-Fayed olsaydım, heç vaxt sizi Parisə getməyə
dəvət etməzdim.
Ruhiyyə dedi:
– Görünür, iştahanız elə də az deyildir, Uelts printsinin arvadına da sahib olmaq
könlünüzdən keçir. Bu özündən razılıq əlaməti deyildirmi?
– Bəlkə də, siz haqlısınız, lakin uca dağa dırmaşmaq üçün azacıq da olsa
alpinist peşəsinə yiyələnmək lazımdır. Bu olmasa, dağa qalxmaq, zirvə fəth etmək o
qədər də asan məsələ deyildir. Fiziki hazırlıqla yanası, iradə və cəsarət, Franklin
Delano Ruzvelt demişkən, qorxunun özündən qorxmaq tələb olunur. Mən şadam ki,
mənim cəsarətimi siz məhkum etmirsiniz, əksinə, bəyənmək işartıları verirsiniz və
mən də bundan istifadə etməkdə zəiflik göstərməyəcəyəm.
Ruhiyyənin ilk söhbəti uzatmaq istəmədiyini hiss edən Həsən söhbəti
yekunlaşdırmaq istədi və icazə aldı ki, bəzən ona telefonla zəng etsin, əlavə etdi ki,
sizinlə kiçik bir söhbət də adama əlavə ruh verir və onu təlqin edir ki, zəif də olsan
özünü güclü göstər ki, səni qəbul etsinlər. Belə deyirlər ki, Yaxın Şərqdə çox zəif olan
dövlətlər də özünü güclü göstərməyə çalışır ki, ondan çəkinib, ona hücum etməsinlər.
Ruhiyyə yenə onun özündən razılığına sataşmaq üçün dedi:
– Britaniya sarayı səni qane etmədiyindən indi də ərəb şeyxlərinin əbasını
geyinmək istəyirsən. Pələng dərisindən xəz paltar geyinənlərin heç də hamısı Şota
Rustavelinin qəhrəmanı kini pəhlivan olmur.
Həsən söz altında qalmayıb dedi:
– Sizə hökmən zəng edəcəyəm və kiçik bir xahişim olsa, güman edirəm ki, onu
rədd etməyəcəksiniz. Telefon nömrənizi əldə etmişəm, sizinlə maraqlandığıma görə,
çox xahişdən sonra rəfiqənizdən almışam.
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Bu görüşdən heç bir həftə keçməmiş, Ruhiyyə kompüterdə işləyəndə, Həsən
ona zəng vurdu. Kefi yaxşı olduğundan cavab verməkdən imtina etmək istəmədi.
Bacısı səhər tezdən zəng edib ona xoş xəbər çatdırmışdı, hamilə olduğunu demişdi.
Toydan yarım ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, onun uşaq doğmaqla əlaqədar
olan ilkin başlanğıc barədə heç nə yox idi. Rayon adamları isə, gəlin elə toy
gecəsindən hamilə qalmayanda, bunu özlərinə dərd edirlər. Qayınanası və məktəbli
yeniyetmə baldızı şəhərə onları yoluxmağa gələndə, ona kinayəli sözlər atırmışlar.
Qayınanası sözarası demişdi ki, bizim qonşunun qızının toyu səninkindən 3-4 ay
əvvəl olmuşdu, mən şəhərə gələndən əvvəl qonşum məni qınadı ki, niyə məni təbrik
etmirsən, ilk oğlan nəvəm olub, qızım rayon xəstəxanasında hamiləlikdən azad olub,
uşağa da əri qızın atasının, ərimin adını qoymuşdur. Aynur bu sözlərə heç nə cavab
verməyəndə, ərinin anası, bunu laqeydlik nişanəsi hesab edib hirsləndi:
– Biz sovet dövründə saatlarla avtobus gözləyəndə, yoldan keçən maşınların
tozuna bulaşan kimi, öz nəvəmizi səbirsizliklə gözləsək də, başqalarını doğum
evindən gətirən maşınların tozuna batmaqdan cana yığılmışıq.
Ruhiyyə bacısına təcrübəli adam kimi dedi:
– Hələ qayınanangilə heç nə demə, ərinə də tapşır ki, o da dilindən bir söz
qaçırmasın. Üç aylıq olanda hamiləliyini gizlətməyib, ərinin valideynlərinə açarsan.
Çünki gözəmədiyin bir hadisə də baş verə bilər. Səbirli ol, sevincini tələbə
yoldaşlarınla da bölüşmə, yerin də qulağı var, söhbət rayona da gedib çıxa bilər.
Aynur bacısına dedi ki, ehtiyatlılıq nöqteyi-nəzərindən mən də elə
fikirləşmişdim. Ginekoloq həkim mənə hamiləlik üçün olan gimnastika tapşırıqlarını
vermişdir, mən onları etməliyəm ki, uşaq bətndə yaxşı inkişaf etsin, doğuşun özü də
ağır keçməsin.
Ona görə də Həsənə mehribanlıq səviyyəsində cavab verdi:
– Eşidirəm, Həsən. Salam. Yaxşıyam. Siz necəsiniz? Daha hündürlükdən
qorxmursunuz ki, özünüzü sığortalamısınızmı?
– Qorxmuram, bilirəm ki, yıxılsam da əzilməyəcəyəm, pişik kimi tez də ayaq
üstə qalxacağam.
– Niyə özünü pişiyə oxşadırsan, gərək dağ keçisi deyəydin. Onlar qayadan iri
bir daşın üstünə tullandıqda, ayaqları ilə həmin səthə enirlər. Çünki təbiət onların
ayaqlarını və əzələlərini sıldırım qayalar üçün yaratmışdır. Mərakeşdə isə keçilər hətta
ağaca dırmaşıb, özlərinə yarpaqların timsalında yem tapırlar.
Həsənin Ruhiyyənin sözündən xoşu gəldi:
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– Mən şadam ki, siz məni pişik yox, dağ keçisi hesab edirsiniz. Mən
çalışmalıyam ki, bu oxşatmanı doğruldam. Ruhiyyə xanım, siz yaradıcı adamsınız,
vaxtınızı çox almaq istəmirəm, sizi bazar günü yaxşı bir restoranda kofe içməyə dəvət
etmək istəyirəm. Belə tez zəng edirəm ki, bəhanə tapmağınıza və ya başqa bir planla
hərəkət etmənizə imkan verməyim.
Mən bu görüşü, sizinlə xoş söhbəti çox istəyirəm və onu da gizlətmək
istəmirəm ki, sizin də istirahətə vaxt ayırmanızı vacib hesab edirəm. Siz ağır zəhmətə
qatlaşırsınız, ona görə də kiçik fasilə, tənəffüs, yorucu işdən azacıq da olsun
ayrılmağınız sizin yaradıcılığınızın məhsuldarlığı üçün də lazımdır. Ən böyük
təvəqqem isə odur ki, təklifimi rədd etməyəsiniz. Sizin xoş münasibətinizdən suiistifadə etməyəcəyimə, uzun söhbətlərlə sizi yormayacağıma da əmin olmanızı
istərdim.
Ruhiyyə dedi:
– Mən heç də gözləmirdim ki, bir qısa, ayaqüstü tanışlıqdan sonra siz məni kofe
içmək adı altında görüşə dəvət edəcəksiniz. Belə hallarda əsasən, müxtəlif səbəblər
gətirməklə boyun qaçırılır, təklifə mənfi cavab verilir. Mən bunu etsəm, sizin
cəsarətinizin yoxa çıxacağına səbəb ola bilərəm, həyatda isə hər bir insana
çətinliklərdən çıxmaq, mürəkkəb məsələləri cızmaq üçün cəsarət çox lazımdır. Dağ
keçisi üçün ayaqlar həm də amortizator rolunu oynayır, onu xəsarət
almaqdan,çolaqlıqdan, bəlkə də, məhv olmaqdan xilas edir. İnsan üçün isə belə
qiymətli orqan onun şüurudur, davranışını idarə edən ağlıdır.
Həsən Ruhiyyənin sözlərindən çox razı qalmışdı, bu, onun üçün gələcəyə olan
ümid qığılcımının parıltısı demək idi. Ona görə də hələ görüşə tam razılıq almasa da,
qanadı olsa, uça bilərdi. Ona görə də minnətdarlıq ruhunda və tonunda dedi:
– Ruhiyyə xanım, birbaşa razılıq ifadə etməsəniz də, məni sadəcə olaraq
düzgün başa düdüyünüzə görə sizə minnətdaram. İcazənizlə, bazar günü saat 1-də
mən maşınımla gəlib evinizin yanından sizi götürərəm. Sonra ürəyiniz hayana istəsə,
ora da gedərik. İslam dini daim insanları mərhəmətə səsləyir, çünki mərhəmətliliyin
ali simvolu Yaradanın özü, Allahdır. Ünvanınızı da mən əvvəlcədən öyrənmişəm.
Ruhiyyə Həsənin fərasətli danışığına məəttəl qalmışdı:
– Siz mənim əvəzimə də hər şeyi həll etdiyinizi bildirdiniz, üzərinizə çox böyük
səlahiyyətlər götürürsünüz. Cəsarətinizi layiqli qiyməti kimi mən imtina etmək
meylindən uzaqlaşıram və təkliflərinizin hamısını qəbul etdiyimi bildirirəm.
Həsən bu sözlərə təəccüblənmişdi, inanmırdı, o, çox həyəcanlı olduğundan,
nəfəsi tutula-tutula dedi:
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– Bir daha məni düzgün başa düşdüyünüzə görə minnətdaram. Onda
danışdığımız kimi, görüşənədək.
Ruhiyyə də onunla sağollaşdı və bu oğlanın həmləsi qarşısında geri çəkilib,
təslim olduğuna, onun təkliflərini qəbul etdiyinə görə, özünə də inanmırdı, indiyədək
alınmaz qala təsiri bağışlayan bir qadın öz ərazisinə belə üzlü bir adamı buraxmışdı.
Axı müasir dünyanı feodal Avropasındakı qəsrlərin ərazisi kimi təsəvvür etmək də
agılsızlıqdır. Hər an «daxil olmaq qadağandır» şüarını irəli sürmək də fayda vermir.
Beşinə qapını bağlayırsansa, altıncı fərasətli tərpənib bu məkana girməyə müyəssər
olur. Həsəni belə altıncı hesab etmək olardı, o, müraciət formasını düzgün seçmiş və
Ruhiyyənin nisbətən yumşalan könlünə yol tapa bilmişdi.
Ruhiyyə onu küçədə gözləyən Həsənin bahalı maşınına oturdu və onlar məşhur
restoranlardan birinə getdilər. Şəhərin imkanlı adamları bura tez-tez baş çəkir, əcnəbi
qonaqları olanda, onları milli və italyan xörəkləri ilə məşhurlaşmış bu restorana
gətirirdilər. Burada həm də yaxşı musiqiçilər var idi, müğənnilər, əsasən, populyar
milli və türk mahnılarını ifa edirdilər. Günorta isə musiqi yox idi, bazar günü
olmasına baxmayaraq, qonaqlar da elə çox deyildi. Əvvəlcə süfrəyə kofe və süd
gətirildi, kofe bahalı xammaldan hazırlandığından dadlı idi.
Sonra menyuda nahar xörəklərinin seçimi başlandı. Ruhiyyə özünə italyan
mətbəxindən şaxtaçıların şərəfinə adlanmış «karbonara» xörəyini, Həsən isə bir neçə
şiş antrekot və iki şiş pomidor, bibər, badımcan kababları sifariş verdi. Ruhiyyə
italyan xörəyindən bir qədər yedikdən sonra çəkildi. Həsən isə təmiz boşqaba onun
üçün antrekot və tərəvəz kababları qoydu. Ruhiyyə doyduğunu desə də, Həsən yenə
şirin dilini işə salıb, ondan milli xörəklərindən də dadmağı xahiş etdi. Onun yadına
ərəb gəlinləri düşdü. O, Abu Dabidə Bakıdakı bir neçə dəfə yediyi, döymə qaydasında
farşı hazırlanmış lüləkababı çox tərifləyirdi və imkan olan kimi Bakıya yenidən səfər
edəcəklərini və həmin xörəyi yenidən sifariş verəcəyini deyirdi.
Nazik qabırğaların üstündə xırda piy qatı olan ətdən hazırlanan antrekot kababı da
mülayim odun təsiri ilə olduqca dadlı idi, ofisiant hər dəfə bir aran rayonunun adını
çəkib, bu quzuları bizim restoran üçün iri bir tərəkəmə tayfasının becərdiyini
təkrarlayırdı. Sonra tərəkəmələrin sevimli kababı olan iç piyinə bükülmüş qaraciyər
kababını gətirdi. Piydən süzülən yağ, əsasən, odun təsiri ilə codlaşmış və quru
qaraciyəri çox yumşaltdığından ləzzətlə yeyilirdi. Ruhiyyə Həsənin israrlı xahişini
poza bilmədiyindən, ondan bir tikə yedi və kababın dadından məmnun qaldı, əlavə
etdi ki, həkimlər deyirlər ki, qaraciyərin xolesterini çoxdur və damarlarda kirəc
yaradır. Əslində, belə qorxutmanın özü də düzgün deyildir, çünki xolesterini
orqanizm özü istehsal edir, elə adamlar vardır ki, xolesterini çox olan kalorili
262

qidalardan qaçdıqları halda, xolesterin onlardan nəinki qaçmır, əksinə, onların qan
damarlarını özləri üçün çox rahat məkan hesab edir.
Süfrəyə təzə meyvələrdən sıxılıb süzülmüş şirələr gətirildi, sonra yenə kofe
dəstgahı təkrar olundu. Bunlar barədə ofisianta bir şey deyilməsə də, o, təmkinini
pozmadan yeməkləri və içkiləri bir-birinin ardınca gətirirdi. Ruhiyyəyə bu maraqlı
gəlirdi, niyə sifariş olmadan xidmətçi bir belə şey gətirib təklif edir, Həsən isə nəinki
etiraz etmir, hətta bəzən razılığını da bildirir. Ruhiyyə anladı ki, əvvəldən menyudan
xörək seçmək də formal bir iş imiş. O, yəqin ki, əvvəlcədən zəng edib, restoranın
menecerinə bu sifarişlərini çatdırıbmış.
Həsən üzrxahlıq edirmiş kimi dedi ki, o, ehtiyatlılıq ucbatından spirtli içki
barədə adi təklifi də etmədi, çünki Ruhiyyə xanımın buna mənfi münasibət
bəsləyəcəyindən çəkindi. Ruhiyyə də bildirdi ki, düz hərəkət etmisiniz, mənim spirtli
içkilərlə aram yoxdur, heç vaxt onlara qarşı xoş münasibətim olmamışdır.
Həsən onun sözündən razı qaldığını bildirmək üçün dedi:
– Gizlətmirəm, bəzən intuisiyam həyatda mənə çox köməkliklər edir, bura
gələndən əvvəl xeyli götür-qoy etmişdim, özümü sığortalamaq üçün onun adını
çəkməməyi qərara almışdım və çox şükür ki, səhv etməmişəm. Spiritli içki, bəlkə də,
məclis üçün, şadlıq üçün lazımdır, hətta bəlkə də, vacibdir, bircə şərtlə ki, içki içmək
sərxoşluq həddinə keçməsin, çünki özünü idarə etməyi bilməyən, bacarmayan adam
ağılsız sözlərə və hərəkətlərə yol verir və buna qədər mehribancasına davrandığı
adamlara hörmətsizlik etməkdən də çəkinmir. Təəssüf ki, bu, hətta təcrübəli adamlar
arasında da baş verir.
Həsən kredit kartından pulu ödəyəndən və ofisianta cibxərcliyi verəndən sonra
üzünü Ruhiyyəyə tutub dedi:
– Çox sağ olun ki, xahişimi yerə salmadınız, təklifimi qəbul etdiniz. Özünüz
hiss etməsəniz də, elə bil ki, mənə dünyanı bağışladınız, elə hiss etdim ki, işlədiyim
bankdakı pullar da sahiblərini dəyişib, mənim sərəncamıma keçmişdir. Siz mənim bu
bazar günümü həqiqi bayrama çevirdiniz, uzun müddət mən bu təəssüratın təsiri
altında yaşayacağam. Bu, heç də adi bir rendez=vous deyildi, mənim üçün əsl fiesta
idi.
Ruhiyyə xanım, sizinlə bir neçə dəqiqə bir yerdə olmaq böyük xoşbəxtlikdir,
siz mənə limitsiz vaxt sərf etdiniz, məni göylərə qaldırdınız. Mən heç vaxt özümü
bugünkü tək xoşbəxt hiss etməmişdim.
Ruhiyyə bu sözlərə çoxmənalı təbəssümlə cavab verdi, bu mimikada həm
razılaşma, həm də istehza nişanələri var idi. Həsənə birincisi vacib idi, ikincisini
sezməmək adına da yazmaq olardı. Ona görə də ürəklənib dedi:
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– Çərənləməyə yol verdimsə, məni bağışlayın, sizinlə danışanda, etiraf
etməliyəm ki, bir qədər özümü itirirəm. Məşhur yazıçının bir sözü yadıma düşdü:
«Biz qışqırıqla doğulur, hıçqırıqla ölürük. Yalnız gülüşlə yaşamaq qalır». Ona görə də
mən zarafatı da, ciddi sözümü də gülüş mayesində həll etmək istəyirəm, bilirəm ki,
dünyadan köçəndə hıçqırıqlardan kömək gözləsək də, xeyri olmayacaqdır. Ona görə
də həyatı mümkün olduğu qədər gülüşlə yaşamağa çalışmalıyıq, çünki hər bir qara
günün özündə də gələcəyin xoş ovqat bəxş edəcəyinə bir ümid dəni gizlənir. Biz ömür
boyu yas saxlasaq, tez qocalarıq. Mollalara fikir verirsinizmi, onlar bir yasdan çıxıb
digərinə tələsirlər, onlar üçün ölənin cavan, ya qoca olmasının, faciəyə səbəb
olmasının və ya ətrafın ondan canını qurtrarmasının da heç bir dəxli yoxdur, onlar
hüznü heç özlərinə yaxın da qoymurlar, yoxsa çox tezliklə peşə xəstəliyinə yoluxaraq
ölərdilər. Mollalar ən acı hisslərdən də yuxarıda dayanmağı bacardıqlarından, yasda
plovla toqqalarının altını möhkəm bərkitdiklərindən turp kimidirlər, sərçə kimi onların
ölüb, yoxa çıxmaları da gözə dəymir.
Ruhiyyə xanım, mən belə zarafat akkordları ilə görüşümüzü yekunlaşdırmaq
istəyirəm. Bundan sonra mən yenə sizə yeni görüşlər barədə rica şəklində müraciət
edəcəyəm, çox ümid edirəm ki, sözümü bugünkü tək yenə də yerə salmayacaqsınız.
Biz zarafat qaydasında danışa-danışa, özümüz də hiss etmədən ciddi söhbətlərə, ciddi
qərarlar verməyə yaxınlaşacağıq. Qoy Allah bu məsələdə bizə özü yar olsun.
Ruhiyyə gülümsünərək dedi:
– Yenə kosmik planlar cızırsınız, özünüzə çox güvənirsiniz. Sizinlə söhbət
etdikdə reallıq yaddan çıxır, metafizikaya müraciət edirsən, mistika daha təsirli
şəkildə hücuma keçir. Hardandır sizdə belə həyata fantastik münasibət, ən mürəkkəb
problemləri də çox asanlıqla, öz üsulunuzla həll etmək inamı? Görünür, həyatda da
hər şeyi siz o qədər də çətinlik çəkmədən əldə etmisiniz, alın təri və ağılı gərginliyə
salmaq da sizə yaddır. Siz yüksək elektrik cərəyanlarının olduğundan da bixəbərsiniz,
axı onlar insanı məhv etməyə qadirdir. Siz adamı şirin dilinizlə elə tərifləyir, elə
ustalıqla yoldan çıxarırsınız ki, bunun necə baş verdiyi də müəmmalı olaraq qalır. Sən
asanlıqla adamın indiyədək mövcud olan müdafiə kodlarını məhv etməyə çalışırsan və
əsasən də buna müvəffəq olursan. Sənin şirin sözlərin, ovundurucu ifadələrin laylay
səsi kimi adama şirin gəlir, sənin dilindən çıxan və şərbəti andıran, şərqilərin bəzəyi
ola biləcək sehrli sözlərin şüura daxil olur, könülə nüfuz edə bilir. Sənin sözlərində
elə bil ki, lazer şüasının xüsusiyyətləri vardır, istənilən qalın qılafı da çətinlik
çəkmədən yarıb keçə bilir. Sən gerçəkliklə, həqiqətlə hesablaşmaq istəmirsən, sənin
üçün ən vacib olanı öz məqsədinə çatmaqdır, bunun üçün istənilən qalanı da
dağıtmağa, uçurtmağa hazırsan. Həm də həmlə etdiyinin dünyasının problemlərini
nəzərə almaq da istəmirsən, çünki məhv edilənin, dağılanın yerində sən öz dünyanı
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qurmaq istəyirsən. Sən istəyinin qurbanlarının sayına da əhəmiyyət vermirsən, çünki
sənin üçün ən vacibi bu istəyin həyata keçməsidir, zəfər çalmağındır. Yaxşı ki, sən
dövlət rəhbəri olmamısan, yoxsa öz imperiyanı qurmaq üçün özünü Assuriyanın
qəddar çarları kimi aparıb, qırğınlara yol verməklə geniş əraziləri işğal etmək istərdin.
Çünki sənin könlün imperiya xətalarına meyllidir, özün üçün yaxşı olmasını
istəyirsən, əks tərəf məğlub olduqdan sonra sənin paralellərində yaşamağa keçəcək,
sənin dünyanın sakini olmaqla razılaşacaqdır. Sən köhnə fatehləri də geridə qoymaq
barədə düşünürsən, onlar şəhərlər tutur, ərazilər işğal edirdilərsə, sən özünün
düşündüyün kimi o qədər də böyük olmayan əraziyə – başqasının könlünə hakim
olmağa can atırsan. Bu vaxt həmin könülün sahibinin vəziyyətini, tərəddüd etməsini,
qərar verməyə hazır olmadığını da nəzərə almırsan, sənin yeganə arqumentin odur ki,
mən bu qələbəni ürəkdən istəyirəm və bu da baş verməlidir. Sən özünə Austerlits,
Vaqram qələbələrini qazanmağı arzu edirsən, Rusiya yürüşünün fəlakətli sonluğu da
səni o qədər məşğul etmir, maraqlandırmır.
Bilirsiniz, yüngül süvari hücumu məsələni tez həll etmək naminə baş verir,
lakin nəticəsi çox vaxt sevindirici olmur. 1853–1856-cı illər Krım müharibəsində
ingilis komandanlığı bu hərbi üsula əl atmışdı, ancaq ağır, məğlubiyyətlə üzləşdi.
Yaponlar 1942-ci ilin iyununda Miduey atollunda amerikanlara ikinci Pyorl-Harbar
dərsi vermək istəyirdilər, ancaq dörd təyyarə daşıyan gəmilərini itirdilər, ağır
məğlubiyyətə düçar oldular və Sakit okeandakı müharibə üstünlüyündən birdəfəlik
məhrum oldular. Özünü aldatmaq, mühüm əsaslar olmadığı halda qələbəyə inam
bəsləmək bir qədər avantüradan xəbər verir. Ağıllı adamlar avantüradan uzaq olurlar.
Böyük rus yazıçısı L.N.Tolstoyun dediyi kimi, «Harada həqiqət yoxdursa, orada
böyüklük də yoxdur».
Ruhiyyə bu monoloqunu yekunlaşdırıb dedi:
– Çox danışdım, yunanlar ərəblərdən udu götürüb, bir qədər dəyişiklik apararaq
buzukiyə çevirdikləri kimi, mən də sizin söhbət tərzinizdəki hücumçu üsuldan istifadə
etməyə çalışdım, bəlkə də, bu cəhdim o qədər də uğurlu alınmadı, qorxuram ki,
sözlərim sizi incidə bilər.
Həsən Ruhiyyənin axırıncı kəlməsi ilə razılaşmadı:
– Sizin bu fikrinizə şərik çıxmaq istəməzdim, siz danışdıqca, öz
dünyabaxışınızı ifadə etdikcə, mənə daha çox xoş gəlirsiniz, sizə etiraz etmək də
çətinləşir. Axı üzmək üçün dərin su lazımdır, dayaz suda qurbağalar nəslini artırırlar,
ona görə də bu su yumurtadan yeni çıxmış növlərlə dolu olur. Sizin düşüncələrinizi
özündə əks etdirən okeana baş vurmaq o qədər də asan deyildir, öz qüvvəni də nəzərə
almalısan ki, bir tərəfə çıxa biləcəksənmi, batmayacaqsan ki?
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Yeni görüşlər düşüncələr aləmini genişləndirir
Ruhiyyə yeni tanış olduğu bu oğlanın hücumlarından qorxuya düşürdü, çünki
onun təcavüzkar hərəkətlərində bir özündən razılıq hiss olunurdu, bəzi həyati
məsələlərə də, o, barmaqarası baxır, oyuncaq kimi yanaşırdı. Ondan aralandıqdan
sonra da davam edən təzyiqinin təsirini azaltmaq üçün öz yaradıcılıq işinə daha çox
diqqət verirdi. Onu yazıçı adlandıranlar da var idi, lakin özünü aldatmaq istəmirdi,
onu tərcüməçiliyə və yaradıcılığa heç də kükrəyib daşan istedadı deyil, maddi
vəziyyəti, ərini itirdikdən sonra oğlunu böyütmək qayğısının məlum çətinlikləri
gətirib çıxarmışdı.Ona görə də imkan düşdükcə, biliyini artırmağa çalışırdı ki,
yürütdüyü fikirlərin bəsitliyinə, xam xassəli olduğuna görə onu diletantlıqda ittiham
etməsinlər. Ona görə də xeyli vaxtdan kollektivin saf mövqeyinə hörmətlə yanaşdığı
qəzetin şənbə nömrəsində dərc olunan yazıları maraqla izləyir, onlardan çox şey
götürürdü. Həmin gün qəzet çoxsəhifəli olduğundan nazik kitaba bənzəyirdi. Rəfiqəsi
Gülarənin,o qız artıq məşhur jurnalist idi, yarızarafat, yarıciddi dediyi: «Bu da bizim
yerli «Vaşinqton post»umuzdur» sözləri heç də həqiqətdən o qədər də uzaq deyildi.
Orada dərc olunan bəzi müəlliflərin yazıları izlənilir, böyük maraqla qarşılanırdı.
Qəzet, əslində, ədəbiyyat vitrininə çevrilmişdi, lakin vitrində nümayiş etdirilənlərin
heç də hamısı oxucu həvəsini alovlandırmağa qadir olmurdu. Lakin seçmələr digər
məqalələrlə müqayisədə özünü diqqətə çatdırırdı və bu yazılara görə qəzetin həmin
nömrəsi «isti piroq» kimi satılırdı. Vitrin öz təyinatı ilə yanaşı, gözəl qızların özünə
vurulmaqla, tamaşa etdikləri güzgü rolunu oynayırdı. Müasir qız jurnartsistlər və
yazarlar qəzetin səhifələrindəki erotik allyuziyalı portretləri ilə ən azı qadın
gözəlliyinə biganə olmayanların diqqətini cəlb etməmiş qalmırdı. Ona görə də qızlar,
hətta yaşlı qadınlar qəzet səhifələrində şəkillərinin oxucuların nəzərinə çatdırılması
üçün dəridən-qabıqdan çıxır, qələmə əl atır, rapiranı tanımadıqları halda, bu silahdan,
başqa istedad sahibləri ilə birgə turnirlərdə iştirak etmək imkanı ələ düşəndə istifadə
etməyə çalışırdılar. Bütövlükdə isə qəzet öz nüfuzunu saxlayırdı və yazı
çərənləmələrindən boğaza yığılan oxucuları xilas kəməri kimi maraqlı fikirlərin yer
tapdığı gəminin sərnişinlərini də təqdim etməsi ilə sevindirirdi.
Ruhiyyənin bəzən vaxtı çatmadığından nömrələri lazımınca izləyə bilmədiyinə
görə qəzetin əməkdaşı olan rəfiqəsi zəng edib, ona maralı yazının dərc olunduğunu
xəbər verirdi. Əsl istedad sahibi kimi bu qıza paxıllıq yad di, ona görə də hətta
tanımadığı müəlliflərin də məzmunlu yazılarını oxumağı məsləhət görürdü. Ruhiyyə
isə onun zövqünün plankasının çox yüksək olduğunu bildiyindən, qəzeti tapmasa da,
elektron versiyasında həmin yazı ilə tanış olur və xəbərdarlığına görə rəfiqəsinə
minnətdarlığını bildirməyi də yaddan çıxarmırdı. Bir bazar günü Gülarə yenə ona
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zəng vurub, dünənki qəzetdə gedən «Təkamül» başlıqlı məqalədə yeni fikirlər irəli
sürüldüyünü qeyd etdi. Marağı artırmaq üçün dedi ki, müəllif professordur, Südabə
Səfərlinin ilk aspirantlarından biri olmuşdur və başqa yazılarında öz mərhum
müəllimini –onu italyanlarsayağı «maestro» adlandırırdı, böyük ehtiramla yad
etmişdi.
Ruhiyyə Gülarənin bu qeydindən sonra, qəzet köşkündən həmin nömrəni əldə
etdi və zəmanətin həqiqətdən heç də uzaq olmadığına yəqinlik tapdı.
Müəllif məqalənin adındakı sözün beynəlxalq dillərdəki «evolution»,
«эволюция» ifadəsi ilə sinonim olduğunu, “revolution”- “inqilab” sözü ilə isə
əkslikdə olduğunu qeyd etmişdi. Tarixin əsasən çox saydakı acı təcrübəsinə görə
çoxları inqilabı qəbul etmir, onu, qan tökülməsi və çoxlu qurbanlar verilməsinə səbəb
olduğuna görə ikrahla yad edirlər. Lakin bəzi dövlətlər inqilabın xalqın, ölkənin
tarixində oynadığı mühüm rola görə onu milli bayram kimi qeyd edirlər. ABŞ-da və
Fransada müvafiq olaraq iyulun 4-ü və 14-ü hər il bayram kimi qeyd edilir. SSRİ-də
də dövlət dağılana qədər oxşar ənənə davam etdirilirdi. Ona görə də bir çox tarixçilər,
siyasətçilər inqilabla, «revolution»-la müqayisədə inkişafın təkamül– «evolution»
yoluna üstünlük verir, hətta bu fikirlərinin daha ciddi təsdiqi üçün ən yaxşı dövlət
formasını, həqiqətən də, bir çox üstünlüklərinə, xüsusən sabitliyə və korrupsiyanın
əsasən yüksək vəzifə eşelonunda meydana gəlməməsinə görə monarxiyanın ən
əlverişli hakimiyyət olduğunu qeyd edirlər. İngiltərədə monarxiyanın min ildən yuxarı
tarixi vardır. XVII əsrdəki Kromvel inqilabı istisna olmaqla, burada kral taxt-tacı,
hətta yadellilərin əlinə keçsə də, ölkədə əsrlər ərzində nisbətən sabitlik hökm sürmüş,
monarxiya ləğv olunma təhlükəsi, böhranlarla üzləşsə də, XXI əsrdə də öz
mövcudluğunu qoruyub saxlayır, II Elizabet artıq 69 ildirki, taxt-tacı əlindən
buraxmır, ona namizəd olan Uels printsinin də yaşı 70-i keçmişdir.
Avropa tarixində ilk dəfə 1649-cuildə İngiltərə kralı I Karlın boynu vurulmuş
və Azad İngiltərə Respublikasının yarandığı elan edilmişdi. İnqilab çox sayda
iğtişaşlarla müşayiət olunmuş, İrlandiyada görünməmiş qırğınlar törətmişdi.
1789-cu il Fransa inqilabından dörd il sonra kral XVI Lui və doqquz aylıq
fasilə ilə onun arvadı Mariya-Antuanetta gilyotina edilmişdi. İnqilab təkcə taxt-tac
sahibini məhv etməklə kifayətlənməyib, çox sayda qətllərə əl atmış, hətta eybəcərliyə
yol verərək, sağ qalmaq üçün ölkəni tərk etmiş mühacirləri ölmüş saymışdı.
İnqilab əgər yad hökmranlığa qarşı mübarizədən , məsələn, İngiltərənin
müstəmləkəsi ola 13 Amerika ştatında aparılan kimi, getmirsə, heç vaxt böhrandan
çıxış yolu xidmətini göstərmir, əksinə bu böhranın daha da dərinləşməsinə səbəb olur.
Ona görə də bütün humanizmin xidmətində olan vasitələrlə inqilabın qarşısını almaq
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lazımdır. Tarix əyani şəkildə göstərir ki, heç bir inqilab , onun ölkənin məhsuldar
qüvvələrinə, birinci növbədə insan potensialına vurduğu ziyana dəymir.
Təkamül isə inkişafın daha rahat yolu olmaqla, qan tökülməsinə, ölkənin
məhsuldar qüvvələrinə ağır zərbə vurulmasına, dəhşəti ilə seçilən vətəndaş
müharibəsinə cəlb olunmasına yol vermir. Təkamül elmin, incəsənətin inkişafına
geniş yol açır, tərəqqi naminə təzyiqlərə, zorakılığa əl atmır. Bir sözlə, inqilaba xas
olan yeniliklər adı altındakı vəhşiliklərə təkamül vaxtı yol verilmir. Lakin bu o demək
deyildir ki, təkamül cəmiyyət üçün tam çiçəklənmə şəraiti yaradır, bu prosesdə də
böhransız, çətinliklərsiz ötüşmək mümkün olmur. I Dünya müharibəsindən sonra baş
verən «İspanka» qripi 50 milyon insanın ölümü ilə nəticələnmişdir. 1929-cu ildə
başlanan Böyük Depressiya müharibənin nəticəsi olmaqla yanaşı, onun yaratdığı
aclığı, işsizliyi və ehtiyacı daha da gücləndirmişdi. 2019-cu ildən yayılmağa başlayan
koronavirus planeti lərzəyə salmaqda, bəşər zəmisindən çoxlu qurbanlar biçməkdə
davam edir.
Təkamülün, inqilab kimi daha açıq şəkildə olmasa da, özünəməxsus, çox
hallarda diqqətdən yayınan qüsurları da vardır. Bu qüsurlar cəmiyyətlərin inkişafına
mənfi təsir göstərir. Əhali arasında təbəqələşmə güclənir, birovuc varlı adamların
əlində böyük var-dövlət cəmləndiyi halda, əksəriyyət ehtiyac girdabına sürüklənir,
onun gələcəyə olan ümidləri reallığın təsiri ilə yoxa çıxmağa başlayır.
Ruhiyyə məqaləni diqqətlə oxudu, müəllifin irəli sürdüyü fikirlərlə tam
razılaşmasa da, onların gerçəkliyin cəsarətli təhlili olduğu qənaətinə gəldi.
Təkamül ardı kəsilməyən dəyişikliklər dövrüdür, bəşəriyyət bütün tarixi boyu
əsasən inkişaf prosesi ilə yanaşı büdrəmələrə də məruz qalmış, meyvə və kök
yığanlar, dəniz ovu edənlər kimi ibtidai insanlardan müasir sotsiumun üzvlərinə
çevrilmişdir. Hisslərində indiki bəşər övladı qədim əcdadlarına bənzəsə də, həyat
tərzində və düşüncəsində onlardan kəskin sürətdə fərqlənir. Axı bütün müasir xalqları
təşkil edən insanlar tarixdən əvvəl mövcud olmuş öz köklərindən xeyli fərqlənirlər, bu
da təkamülün onların üstünə vurduğu damğalardan biridir.
Təkamül təkcə insanlara deyil, həyatda hər şeyə öz təsirini göstərmişdir. Bəzi
dəyərlər daha yüksək qiymətləndirildiyi halda, bir qədər əvvəl mahiyyətinin vacib
olduğu hesab edilənlər öz əvvəlki nüfuzunu itirməyə, gözdən düşməyə başlamışdır.
Müəllif vaxtilə dəbdə olan qalın kitabların istifadəyə,demək olar ki, yaramadığını
göstərir.Alim adına yiyələnmək istəyənlər, pulla diplom alanlar bura daxil deyildir,
onları yalnız çıxarış əldə etmək üçün oxuyurlar. Çünki onlar yeni söz deyə bilmirlər,
belə çıxarışdan istifadə etməsələr yazdıqları heç nəyə yaramayacaqdır. Onlar
anadangəlmə yorulmuş ağıllarını bununla ört-basdır edirlər. Bədbəxtlikdən, fikir də
ucuzlaşmağa başlamışdır. Nəyə rast gəlirsənsə, haradasa onu oxuduğun yada düşür.
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Biotexnologiya təfəkkürün orijinallığına daha çox kömək edir. İş o yerə çatmışdırki,
üfüqdə süni insanın yaradılması görünür. Görən buna Allahın reaksiyası necə
olacaqdır? Yəqinki, yenə də insana kovid-19 kimi «hədiyyələr» göndəriləcəkdir.
Müasir dövrdə Platonu, Aristoteli, Bekonu, Erazm Rotterdamlını, Kantı,
Berdyayevi axtarmaq da ağılsızlıqdır. Kissincerin, Bzejinskinin peyğəmbərlikləri də
yarıməsr sonra öz süqut dövrünü yaşayır. Fukuyama öz irəligörməsi baş
tutmadığından, onu düzgün anlamadıqlarını əsas gətirir. İndikilər yalnız özünün
qurduğu ssenari əsasında düşünməyə üstünlük verirlər, sonra nəsə öz dediyi kimi
alınmasa, başqa bir ssenarisində də belə variantı söylədiyini israr etməyə başlayır.
Əsas məsələ nəşr olunmaqdır. Cildlərlə kitab buraxmaq lazımdır, qoy lap
başlanğıcdan o yalnız makulatura təyinatlı olsun. Ona görə də ictimai elmlər
qiymətdən düşür. Hamı «tarixi həqiqət» ovuna çıxır, bununla kiminsə gözünə girmək,
bəlkə də, var-dövlət də qazanmaq olar. Böyük vəzifə sahibləri kürsünü zəbt edəndən
sonra ildə cild-cild kitab nəşr etdirdiyi halda, səlahiyyətdən uzaqlaşdırılması ilə qısır
buludu, susuz dəyirmanı yada salırlar. Onlar panegiriyadan vəzifəni qoruyub
saxlamaq üçün istifadə edirdilər, lakin bazarda izafi təklif yarandığından «zəhmətləri»
bir müddət sonra fayda vermədi.
Vəzifə sahibləri təhlil, analiz ustaları hesab olunurdu, onların analitik
dünyabaxışları, kreativ qabilyyətləri tədqiq, tərif obyektinə çevrilirdi. Onlar öz
əsərlərində guya «inkişaf strategiyaları» cızırdılar, lakin bu xidmətləri də heç nəyə
yaramadı, Surroqat müəlliflərin yaratdıqları söz bolluğu vəzifə sahiblərinin yalnız
özmüəllifliyi adı altında kitab buraxmaqdan uzağa getmədi, çünki çərənləməni nəyəsə
satmaq olur, lakin onu elm mənbəyi adlandırmaq mümkün deyildir. Yığcam yazı
sıradan çıxdı, axı buna Dikkens, Qoqol, Çexov, Cəlil Məmmədquluzadə istedadı
lazımdır. Primitiv kitabları oxuyan sıravi oxucu həqiqətən də özünün kitab
müəllifindən savadlı olduğu qənaətinə gəlir. Onda görən belə kitablar nəyə lazımdır,
onların nəşri vəzifə sahibinə xidmətdən başqa hansı bir məqsədi güdür? Həmin vəzifə
sahibi həm də özünü kreativ şəxs hesab edir, qoy başqaları da onun özü barədəki rəyi
ilə razılaşsın, axı o, uzun illərdir ki, yüksək vəzifəni zəbt etmişdir, çayın axınını
dayandıran beton bəndə çevrilmişdir.
Ümumiyyətlə, yazı ucuzlaşmışdır. Əvvəllər onu yazan buna vaxt sərf edirdi, öz
intellektini işə salırdı. İndi isə müəlliflərin sərəncamında muzdlu qələm sahibləri
vardır. Əgər Rusiya yürüşündə Napoleon ordusunun yarısı başqa xalqlardan olanlar
idisə, müəllifin nəzarətində və xidmətində olan «qələm sahibləri sürüsündəkilər»
bircinsli olmaları ilə, əslində qul xisləti ilə seçilir.
Yəqin, hamı müşahidə edir ki, kitablar həddən artıq çoxdur; bir potensial
oxucuya bəlkə də heç vaxt oxunmayacaq min kitab düşür. Axı əsl qələm sahibləri
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sözə obraz kimi, sözün tamaşası kimi baxırdılar. İndi isə həm kompüterdə yazının
asan başa gəlməsi, həm də səviyyəsi o qədər də yüksək olmayan surroqat müəlliflərin
məzmunsuz kitablarının çoxluğu, bütövlükdə mütaliəni də hörmətdən salmışdır. Tək
yazı deyil, bərkdən tələffüz edilən söz də ucuzlaşmışdır. Bəziləri susmaq əvəzinə,
danışmaqla öz biabırçı səviyyəsini nümayiş etdirir. Sözü saxlaya bilməmək xəstəliyi
çox artdığından, epidemiya xarakteri daşıyır. Əxlaqında qüsur olanlar mənəviyyat
dərsi verir, savadsızlığını ört-basdır etmək lazım olduğu halda onu çirkli qalstuk
paltarı korladığı kimi, səviyyəsiz çıxış da özünü nişan vermək vasitəsi sayılır.
Belələrinin gözündə məqsəd vasitələrə haqq qazandırılır.
Əvvəllər yazandan qabaq fikirləşmək lazım gəlirdi, axı düzəliş edib, yazının
üzünü köçürmək artıq əziyyət hesab olunurdu. İndi yazı vasitəsi dəyişmişdir. Əvvəllər
xoşagəlməyən yazı cırılırdısa, indi onu haradasa dərc etdirmək imkanı tükənməzdir.
Yazıya münasibət də dəyişmişdir. Axı lələk qələmindən avtoqələmə keçilmişdir, bu
da yazıya daha çoxq qeyri-ciddi yanaşılmasına gətirib çıxardı.
Siyasət özü də çoxlarının çörək qazanmaq tarlasına çevrilmişdir, öz sözləri,
bəyanatları üçün məsuliyyət daşımayan icmalçılar, politoloqlar meydana gəlmişdir.
Onların reallıqdan uzaq olan çağırışları çox vaxt dövlətin apardığı tarazlaşdırılmış
siyasətə nəinki fayda vermir, hətta çox hallarda ona ziyan vurur. Yaxşı ki, dövlət
siyasəti çılğınlıqdan uzaqdır, xalqın mənafeyinə xidmət göstərməsini davam etdirir,
öz sınaqdan çıxmış məhvərindən kənara çıxmır, ziyan vuran daşqın əmələ gətirmir.
Dövlətlərin «böyüklüyü» də göz önündə aşağı düşməyə başlayır. Əgər əvvəllər
onlar işğalçıya havadarlıq edirdisə, yeni, ədalətli müharibədə onun ağır məğlubiyyətə
düçar olması, hamilərini əvvəlki səhv mövqelərindən çəkilməyə məcbur edir. Vaxtilə
təcavüzə məruz qalmış dövlətin öz ərazi bütövlüyünü hərbi yolla bərpa etməsi faktını,
könüllü qaydada olmasa da, haqlı saymamaq kimi əvvəlki mövqeyinin tam əksi olan
bir varianta keçməli olurlar. Onlar addımbaşı hər iki düşmən tərəfi məsələni sülh yolu
ilə həll etməyə çağırmaqla, əslində, təcavüzün davam etməsinə şərait yaradır və əsl
təqsirkarla yanaşı haqsızlığın məsuliyyətini öz üzərilərinə də götürürdülər.
30 il ərzində onlar məğlub tərəfin heç nəyə məhəl qoymadan öz qüvvəsinə
güvənib, bir gün düşməndən tutarlı qisas alacağını, təcavüzkar ordunu darmadağın
edəcəyini ağıllarına da gətirmirdilər. Lakin bu ədalətli hadisə baş verdikdən sonra,
məsələnin hərb yolu ilə həll edilməsinə modus vivendi şəklindəki özünü
doğrultmayan mövqedən çəkilməli oldular. Azərbaycan Respublikasının düşməni
əzməyə qadir olan hərbi qüdrətinə inamsızlıq bir andaca yoxa çıxdı. Özünü hörmətdən
salmış fəaliyyətsizliyin rəmzinə çevrilmiş ATƏT-in Minsk Qrupunun üzvü olan
yeganə bir dövlət yenə də işğalçını müdafiə qaydasında uğursuz vəkili kimi çıxış
edirdi, lakin sonralar vəziyyətlə barışıb, o da bu mövqedən çəkilməli oldu.
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«Böyük» dövlətlər əlahəzrət fakt qarşısında əvvəlki mentor bəyanatlarını tərk
etməli oldular, qəyyumluq etdikləri təcavüzkar dövlətin arxasından üstüörtülü
qaydada qaçmaq yolunu tutdular. Azərbaycanın Ermənistan ordusu üzərində qəti
qələbəsi «böyüklərin» də öz siyasətlərini təftiş etmələrinə gətirib çıxardı.
Bir vaxtlar nümunə kimi bəzi dövlətlərin simasında siyasi modellər təbliğ
olunurdu. Lakin zaman keçdikcə onlar da devalvasiyaya uğramağa başladı.
Demokratiyadan dəm vuranlar avtoritarizm bataqlığına yuvarlandığından artıq
başqalarına dərs verə bilmirlər. «Qaydasız oyun» növü siyasətə heç cür yaramır.
Onların liderlik etmək istəkləri arxada qaldı, əvvəlki savanna qaydaları – kim
güclüdürsə haqdır, prinsipi eroziyaya uğramağa başladı. ABŞ-ın Əfqanıstanı
demokratik respublikaya çevirmək cəhdləri fayda vermədiyindən 20 il sonra bu
tənəzzülə uğramış, müxtəlif dövlətlərin təcavüzünə məruz qalmış ölkəni onun
hərbçiləri tərk etmək məcburiyyətində qaldı.
Dinlərin də təsiri əvvəlki tək güclü deyildir. Prinsip kimi silahlı terrora əl
atılması onu mücadilə silahına çevirən dinə münasibətin də radikallaşmasına gətirib
çıxarır. Dini ən çox gözdən salan din xadimlərinin özüdür. Xristian dini XI əsrdən
başlayaraq səkkiz dəfə Şərqə, müsəlmanlara qarşı səlib yürüşü təşkil etmişdi və dini
ordenlər böyük var-dövlətə sahib olmuşdu. Bu yürüşlər guya Sahibin qəbrini
kafirlərdən xilas etmək pərdəsi altında baş tutsa da, əslində, ərazi işğalı hesabına
varlanmaq məqsədini güdürdü.
Müasir dövrdə bəzi din xadimlərinin dəbdəbədən xəbər verən fərqli həyat tərzi,
varlanmaq üçün hər cür vasitələrə əl atmaları birinci növbədə dini gözdən salır. Belə
din xadiminin nüfuzu ən aşağı səviyyədən xəbər verir. Onlar Allah yolunda xidməti,
haram qazanc yolunda axıtdıqları tərlə əvəz edirlər. Dinin aliliyinə hörmətin pula
sitayişlə əvəz olunması dindar kütlənin də narazılığına səbəb olur.Heç bir moizə
iyrənc əməli gizlədə bilmir. Din xadimlərinə məxsus olan saraylar az qala
dəbdəbəsində və möhtəşəmliyində məscidləri də kölgədə qoyur. Mollalara, keşişlərə
hörmət azalır, onların ritual baş örtüyünə Türkiyədə Atatürk islahatından sonra
mərakeşlilərdən götürülmüş fesə olan şəkildə münasibət bəslənir.
Din zabitlərinin, qvardiyaçılarının xoşa gəlməyən davranışı müvafiq kütləvi
rəyi formalaşdırır. Lakin Allaha, Yaradana inamı bilavasitə dinlə qarışdırmaq
yolverilməzdir. İnam, nisbətən az sayda ateistlər nəzərə alınmasa, əksəriyyətin malik
olduğu böyük mənəvi qüvvədir. Heç kəs inamı tərbiyə etmir, o hər kəsin özünə
məxsusdur, özəldir, toxunulmazdır, sırf intim bir işdir. Burada heç bir müdaxilə fayda
vermir, inamın formalaşmasında mollanın, keşişin, ravvinin heç bir rolu yoxdur.
Diqqət verdikdə görürük ki, inam heç də nə bazar piştaxtası, nə də nə- zir qutusunun
gətirdiyi aldanışlardan yığılan gəlir üçün deyildir.
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Zamanın özünün də ölçüsünün qiymətdən düşməsi müşahidə olunur, varlığın
bu mühüm amili də inflyasiyanın qurbanına çevrilir. Yer kürəsinin, bəşər övladının
keçdiyi inkişaf yolu əvvəllər nə qədər ləng gedirdisə, sonra sürətini dəyişdi. Tarixdəki
Daş dövrü olduqca böyük zaman məsafəsini əhatə etmişdi. Quldarlıq, feodalizm
nisbətən az müddət yaşadı, baxmayaraq ki, hər birinin min ildən yuxarı tarixi vardır.
Kapitalizmin ömrü, yeni formasiyanın meydana gəlməsi ilə daha qısa oldu.
Kommunizm isə necə hay-küylə tarix səhnəsinə gəlmişdisə, görünməmiş böyük
siyasi, sosial kataklizmlərə səbəb olmuşdusa, xəstə uşaq kimi uzun yaşamadı,
doğulduğu XX əsrdə də səssiz-küysüz sıradan çıxdı. Onun yoxa çıxmasını məşhur
amerikan filminin adından götürülən sözlə- «küləyin sovurduğu» tarixin tozu kimi
mənalandırmaq olar. Həyata indi daxil olan dəyişikliklərin uzunömürlü olacağına da
ümid azdır. Bu dəyişikliklər əsasən texnoloji tərəqqiyə əsaslanır, texnologiya isə daha
sürətli yeniləşməyə məruz qalır. Son əsrlərdə hətta dekadalar texnoloyogiynın
inkişafına görə bir-birindən fərqlənirdi.
Tarixə nəzər saldıqda, zaman insan ömrünü yada salır. Adama elə gəlir ki, onun
uşaqlığı uzun çəkdi, onu tərk edən ömür faytondan fərqlənən avtomobil sürətini
göstərməyə başladı, ömrün finalı yaxınlaşanda isə illər günlərin, ayların dəyişilməsini
andırır. İnsan ömrü belə qısadırsa, həyatın mənasına daha böyük əhəmiyyət vermək,
onu həyatın özündən daha artıq qiymətləndirmək lazımdır.
Lakin təkamül adamlaraa həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərir. Ən kədərli
cəhət adamların özünün inflyasiyaya uğramasıdır. Əhalinin sayı artdıqca, bu
demoqrafik inkişaf hesab olunur, müxtəlif maddi tədbirlərlə dövlətlər buna can atır və
artımı nailiyyət kimi qələmə verdiyi kimi, depopulyasiyanı -əhali sayının azalmasını
reqress əlaməti hesab edir və həqiqətən də, bu olduqca ciddi məsələdir. Təəssüfki,
adamlar sadəcə olaraq qiymətdən düşürlər, burada dialektikanın qanunu – kəmiyyətin
keyfiyyətə keçməsi özünü müxtəlif yollarla büruzə verir. Ən pis cəhət odur ki,
yaradıcı sənətlər hörmətdən düşür. Alimlər, aktyorlar əvvəlki tək ehtiram obyekti,
ictimai nüfuz sahibləri deyillər. Saysız-hesabsız şit, bayağı filmlər çəkilir, onlarda
yüzlərlə artistlər rol ifa edirlər. Ölkəmizdə müğənni olmaq həvəsi şkalanın lap yuxarı
dərəcəsinə çatırdı, indi də kinoartisti olmaq, bu yolla tanınmaq və çörək qazanmaq
dəbi meydana çıxmışdır. Fiziki qüsurdan da bu sənətə daxil olmaq üçün istifadə edilir.
Müğənnilər özünü reklam xatirinə villaları ilə, mebelləri, mətbəxləri ilə öyünürlər, bir
azdan onlara yeni Çarli Çaplin, Rac Kapur, Elizabet Teylor ardıcılları qoşulacaqdır.
Lakin onlar rəqabətdə daim zəif görünəcəklər, çünki şadlıq evlərindəki toyları
müğənnilər işğal etmişlər, öz inhisarlarına keçirmişlər, kinoartistlərə isə ən yaxşı
halda nimdaş paltar kimi tamada səlahiyyətinə yiyələnmək qalacaqdır.
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İstedad qiymət meyarı olmaq funksiyasını itirdikdə, şöhrət üçün daha çox
maddi fayda gətirən vasitələrə əl atılır. Bayağı mahnılar yarmarkası bolluqdan xəbər
verdiyi kimi, primitiv filmlər də yağışdan sonrakı köbələk kimi çoxalacaqdır. Biz
rekordlara can atan xalqıq, dünyanın heç yerində paytaxtımızdakı qədər şadlıq evləri
yoxdur, hökmən başqa incəsənət sahələrində də nailiyyətlərimizlə öyunməliyik.
Adətən ağac qocalanda, onun meyvəsinin böyüklüyü, rəngi, dadı da dəyişir.
Təəssüfki, inkişaf adlandırdığımız prosesdə də daha çox istehlakı cəlb etməyən
meyvələrə rast gəlinir. Təkamül bəşəriyyətin keçmişdən bugünə keçdiyi və gələcəyə
istiqamətlənən magistral yoldur. Ondan sapmaq yalnız ziyan gətirir və əslində, onun
başqa alternativi yoxdur. Lakin təkamülün meydana gətirdiyi xoşagəlməyən şeylər də
vardır. Bu münbit torpaqda alaq otları da bitir.Onları məhv etməyi, sıradan çıxarmağı
unutmamalıyıq. Buna diqqət verilsə, “rəngindən” asılı olmayaraq heç bir inqilaba
ehtiyac duyulmayacaqdır.
Ruhiyyəyə məqalə güclü təsir göstərdi, müəllifin telefonunu öyrənib, ona zəng
vurdu və razılığını bildirdi. Professor qadın bildirdi ki, mən Südabə xanımın
məktəbini keçmişəm, onun üsyankar ruhu daim mənim üçün yolgöstərən ulduz rolunu
oynamışdır. Təkcə özümüzdə deyil, dünyada gedən proseslərə tənqidi münasibətimin
də bünövrəsində böyük müəllimimin irsinin təsiri özünü biruzə verir. Lakin mən
gələcəyə heç də naümid yanaşmıram, onu major tonda görürəm. Tabloda əgər hansısa
rəng tünddürsə, mən yalnız gerçəkliyə əsaslanmışam.
Ruhiyyə bu qadının söylədiyi mülahizələrdən də çox razı qaldı.
Həsənin öz pis iş üslubunu məhkum etməsi. İstedadlı cavan oğlan əhvalatı
Həsən Ruhiyyənin onun düşüncələrinə, davranışına tənqidi yanaşdığı
qənaətinə gəldi və bunların yaranmasına əsas verdiyi üçün özünü qınamağa başladı:
– Mən sizə xoş gəlmək üçün canfəşanlıq etdiyimi sezdiyiniz üçün, belə qənaətə
gəlmisiniz və məni xəbərdar edirsiniz ki, söhbət atını çapanda da yüyəni çox boş
saxlamayım, çünki at sürət götürəndə onu idarə etmək də çətin olur. Etiraf edirəm ki,
bəzən dilavərliyim özümə xoş gəldiyindən, haradan başlayıb, harada qurtarmağın da
fərqinə varmıram. Yəqin ki, mən bankda işə götürdüyümüz cavanları çox işlədirəm,
bəzən onlara bankın fəaliyyəti üçün elə də əhəmiyyətli olmayan analitik tapşırıqlar
verirəm ki, onlar gecə-gündüz rahatlıq bilmədən həll üstündə işləsinlər, sonra da
hərəsi bir nəticə ilə mənə hesabat versin.
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Bir nəfər çox perspektivli gənc oğlanı türk bankındakı yaxşı işindən ayırıb,
haqqında rəyin böyüklüyü fəaliyyətinin səviyyəsinə uyğun gəlməyən bankımızın
cazibə qüvvəsini nəzərə alaraq, bizim köhnə təcrübəli bir işçimiz onu universitetdən
tanıdığına görə işə dəvət etdik. O, bankımızın işıq salan parıltısına aldanıb,
təklifimizlə razılaşdı, baxmayaraq ki, bizdəki vəzifəsi və aldığı əmək haqqı heç də
yüksək deyildi. Mahiyyətcə isə o, bizim bank sistemimiz üçün bir fenomen, əsl tapıntı
idi. Bu cavan oğlanın həm də bizim üçün olduqca yaxşı, özü üçün olduqca pis bir
xüsusiyyəti var idi, heç bir tapşırığa mənfi münasibət bəsləmirdi, hətta bu tapşırıq
şarada, rebus tipli olsa da, o, biliyi və zəhməti hesabına ona açar tapacağına əmin
olduğundan qətiyyən «yox» demirdi. Ən ağır yükü də öz çiyinlərinə götürməkdən
çəkinmirdi. Çox təvazökar olması ilə yanaşı, üzərinə düşən ağırlığı qaldırmaq,
daşımaq üçün bütün beynini, əzələlərini işə salırdı, elə təsəvvür yaranırdı ki, o, yunan
mifologiyasından aramıza gəlib düşmüş atlantdır, bankımız timsalındakı göy
qübbəsini də çiyinlərində saxlaya bilər. Mən də onun bu zəhmət itaətindən sui-istifadə
etməyə başladım, axı heç bir müqavimət hiss etmirdim, ona 4-5 işçinin görəcəyi işi
tapşırırdım, əslində, qəddarlıq etdiyimi də anlayırdım. Bu oğlanın da bu izafi tapşırığa
narazılıq etməməsi üçün öz səbəbləri var idi. O, biliyinə, analitik qabiliyyətinə
arxalanaraq vəzifəsinin böyüdüləcəyinə və ehtiyacı olduğuna görə maaşının
artırılacağına ümid edirdi. Tanışları danışırdı ki, onun mənzil şəraiti də yaxşı deyildir,
atası da, anası da işləmirlər və ailənin maddi çətinliyinin ağır yükü əsasən onun üstünə
tökülmüşdür, ona görə də bizdə işləməyə razılıq vermişdir. İkinci vacib bir cəhət isə
onun olduqca sadə, təvazökar olması, öz biliyinə görə məğrurluq hissindən uzaq
olması, həm də çox zəhmətsevər olması idi. Bu cəhətlərinə görə o, yaponlara
bənzəyirdi, «workaholic»liyinə, ziyadə əməksevərliyinə görə heç də onlardan geri
qalmırdı.
Mən anlayırdım ki, ona qarşı qəddarlıq edirəm və əvəzində isə onun
gözlədiklərinin, ümid etdiklərinin heç biri baş vermirdi. O, bizim bankdan çıxan işığı
ulduzun parıltısı hesab etmişdi, anlamırdı ki, bu, ion lampalarından düzələn ucuz
reklamdan başqa bir şey deyildir.
Cavan oğlanı türk bankiri universitetin birinci kursunda oxuyarkən işə
götürmüş, qısa müddətdə bu yeniyetməni güclü bir mütəxəssisə çevirmişdi. Onun
yaradıcı himayəsi nəticəsində bu polad çubuq samurayların katana qılıncının itiliyini
qazanmışdı. Bizə işləməyə keçməsinə onun bu ixtisas müəllimi razı deyildi və
şagirdindən sədaqətsizliyinə görə incimişdi. O, bizdə yarım il işlədikdən sonra əvvəlki
iş yerinə qayıtdı, oradakı maaşı da bizdəkindən az fərqli olsa da, bizdə mənim tətbiq
etdiyim Henri Ford prinsipi – tərtökdürmə sistemi orada yox idi. Nəhayət ki, istismar
əzabından başqa ona heç bir fayda vermədiyi qənaətinə gəlib, bizdəki işi tərk etdi və
köhnə yerinə qayıtdı. Mən indi də ona qarşı etdiyim haqsızlığa görə əziyyət çəkirəm,
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axı yaxşı əkinçi də kotan çəkən öküzünün ağır zəhmət hesabına taqətdən düşməsinə
razı olmamalıdır. Həm də gizlətmirəm, qorxuram ki, sən qiyabi də olsa bu cavan
oğlana vurula bilərsən, çox danışmağım mənə gözləmədiyim əlavə bir problem yarada
bilər.
Həsən hiss etdi ki, həmin cavan oğlan barədəki söhbəti Ruhiyyənin də marağına
səbəb olur, ona görə də özünə məlum olan bəzi təfsilaları da yada saldı. Əlavə etdi ki,
mən milli qürur mənbəyi olmağa iddia edən bu fenomeni daha ətraflı öyrənmək
istədikdə, məlum oldu ki, bizə bildirmədən o, israrlı dəvət əsasında ali ixtisas
kurslarında axşamlar ingilis dilində mühazirələr oxuyur və buna cörə əlavə maaş alır.
Göründüyü kimi o, heç də təsir bağışlarığı tək sadə personaj deyilmiş. Həm də onun
biliyi möhkəm təmələ əsaslanırmış. Əsasən anasının himayəsində böyüdüyündən,özü
universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş bu qadın maddi çətinliklərinə baxmayaraq,
hər iki oğlunun təhsilinə ciddi qayğı göstərmiş, onlara çox savadlı və ucuz qiymət
həcmindəki haqqla razılaşan ingilis dili müəllimləri tutmuşdu. Uşaqlar artıq ibtidai
siniflərdə oxuyarkən bu dili möhkəm mənimsəmişdilər. Böyük qardaşının da istedad
sahibi olduğunu deyirlər, o, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetini ispan
filologiyası fakultəsini bitirmiş, tam başqa bir istedadın sahibidir, üç əcnəbi dildə
ümumbəşəri dəyərlərə həsr olunmuş, fəlsəfi məzmunlu, əsasən elegiya xarakterli
şeirlər tazır.
Deməli, bu oğlanın mühiti də ona yaxşı təsir göstərmişdir. Təhsilə belə ciddi
diqqət göstərməyi isə anası, böyük əziyyətlərə qatlaşmaq hesabına hər iki oğlunu
ölkədə az-çox tanınan geniş intellekt sahibləri kimi böyütmüş mərhum ata nənəsinin
ənənəsindən götürmüşdü. Bu təvazökar oğlan da bilik sahəsində daha surətlə irəli
getməsinə baxmayaraq, sonralar həm də qələm sahibi kimi şöhrət tapmış ana babasını
özü üçün nümunə hesab edir.
Həsən Ruhiyyənin maraqla qulaq asdığından ruhlanıb, əlavə etdi ki, özümə
gəldikdə, bu iş üslubumun cavan işçilərin sağlamlığına böyük zərbə vurduğunu da
anlayıram, lakin bu eybəcər xüsusiyyətimi tərgidə bilmirəm. Onun hesabına da mən
olduqca perspektivli, böyük ümidlər verən bir işçini itirdim. Əslində, belə iş üsulu
mənim özümə də pis təsir göstərmiş, məni pozmuşdur, işçilərə qul tək baxmaq kimi
yaramaz xüsusiyyətlərə yiyələnmişəm və həm də bunun hesabına sərbəstliyə, öz
davranışıma nəzarət etməmək kimi xoşagəlməyən xarakterə yiyələnmişəm. Bunları
ona görə sizə söyləyirəm ki, mənə çəhrayı rəngdəki şüşəsi olan eynəyin gözlərindən
baxmayasınız, mən göründüyüm, bağışladığım təsir kimi heç də tam müsbət adam
deyiləm. Bunları deyirəm ki, mən özümə vurduğum qalın şirənin altında gizlədilmiş
kövrək material-gipsi sezəsiniz, həmin müəmmalı insanı hərtərəfli görəsiniz və onun
xoşa gələn kukla olduğunu da güman etməyəsiniz.
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Ruhiyyə özünü saxlaya bilməyib ürəkdən güldü:
– Mən təəccüb edirəm, sən necə də rollarını dəyişə bilirsən. Qısa müddətli
yaxın tanışlığımızda hiss etdim ki, özünü aristokrat kimi aparmağın mənə bir qədər
xoş gəlsə də, heç də sənin haqqında tamamlanmış müsbət rəy yarada bilmir. Bərbəzəklə, süfrənin bolluğu ilə məni təəccübləndirmək, hansısa bir aldadıcı rəy
yaratmaq çətindir. Ona görə də rolu dəyişməli oldun, özünü az qala Viktor Hüqonun
Javeri, Tenardyesi kimi qələmə verməyə çalışdın. Əvvəlki Jan Valjan, Qoven,
Simurden obrazlarının qiyafəsi yararlı olmadı, fayda vermədi. Az qala açıb demək
istədin ki, mən keşiş Frollaya daha çox bənzəyirəm, mənimlə ehtiyatlı olmaq lazımdır.
O cavan oğlanı da özün üçün hər əziyyətlərə qatlaşan Kvazimodo hesab edirdin və
yaxşı ki o, səni olduğu kimi tanımazdan əvvəl sizdəki işi tərk etdi, yoxsa qalsa, sənə
lazımınca bələd olduqdan sonra romanın fiziki eybəcərlik, lakin mənəvi saflıq
simvolu olan qəhrəmanı kimi Notr-dam de-Parinin uca balkonundan səni atıb, yerə
çırpmasa da, sənə qarşı öz bankınızda üsyan qaldırardı, ətrafındakı cavanların hamısı
da Spartak kimi ona qoşular, səni rahat üzdüyün vəzifə qayığından suya tullayardılar.
Mən gizlətmirəm, axırıncı özün haqqındakı neqativ söhbətin mənə restorandakı
quruluşunu verdiyin və baş rolu oynadığın tamaşadan daha xoş gəldi.
– Sağ olun ki, məni anladınız. Sizin səmimiyyətinizlə mənim özümü
aparmağım arasındakı kontrastın, ziddiyyətin yararsızlığını anladım, başa düşdüm ki,
siz saxtakarlığı heç cür qəbul etmirsiniz. Siz heç də Bəhram-gur axtarışında deyilsiniz
ki, mən vəhşi eşşəkləri – onaqrları ovlamağımla sizin qarşınızda öyünüm. Ona görə də
Don Kixot qiyafəsini geyinməyi qərara aldım. İdalqo gecə-gündüz kitab oxumaqdan
başını itirmişdi, beyni qurumuşdu və axırda tamamilə ağlını itirdi. Onun təsəvvürünə
kitabda oxuduqları - cadugərlik, münaqişələr, döyüşlər, vuruşmağa çağırış, məhəbbət
etirafları, sevgi macəraları, ürək ağrıları və ağla sığmayan digər səfehliklər hakim
kəsilmişdi. O elə bilirdi ki, bu çox saydakı uydurmalar əsl həqiqətdir və dünyada
bundan artıq həqiqət ola bilməz. Tam ağlını itirdikdə, başına qəribə bir fikir gəldi,
dünyada buna bənzər olan heç bir dəliyə rast gəlinməmişdi. O, öz şöhrəti və ölkəsinin
faydası üçün sərgərdan rıtsara çevrilmək qərarına gəldi, ata minib, əlindəki nizə ilə
macəralar axtarımağa yollandı. Ruhiyyə xanım, mən də sizi təbrik edirəm ki, müasir
bakılı Don Kixotla tanış oldunuz.
Ruhiyyə onun söylədiklərini və axırıncı sözünə ürəkdən güldü və dedi:
– Çox yaxşı. Sizdəki yumora heyran qaldım. Xahiş edirəm ki, məni ağzında
daim sarımsaq çiynəyən Dulsineya hesab etməyəsiniz. Don Kixot onu öz
təsəvvüründə yaratmışdı. Mən isə canlı insanam. Ona görə də müasir rıtsar bəzi
şeyləri bir-birindən ayırmağı da bacarmalıdır.
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Həsən son söhbətlərdən çox ruhlanmışdı və düşünürdü ki, bu qırqovul nə qədər
sürətlə uçsa da,hətta yaralananda da yerdə çox iti qaçsa da, onun qurduğu tələyə
hökmən düşəcəkdir. Yəqin ki, bankdakı vəzifəsi də, müəyyən cazibə qüvvəsinə malik
olacaqdır. Bir sözlə, elə etməliyəm ki, o, nə qədər çabalasa da, hörümçək torundan
xilas ola bilməsin.
Onlar ayrıldılar, Ruhiyyə oğlunu kompüterin qabağında gördü, o, ingilis dilini
həm də filmlərə baxanda sözlərə qulaq asmaqla öyrənirdi. Məktəbdə müəllimlər onun
iti qavrama qabiliyyətindən, intizamından çox razılıq edirdilər. Partada bir yerdə
oturduğu qızla da artıq telefonla danışırdılar. Bir sözlə, Ruhiyyə oğlundan çox razı idi,
onda böyüklərə məxsus bir ciddilik var idi. Ruhiyyənin qardaşı olmamışdı, atasını da
tez itirmişdi, Hamnet indi ona, əlbəttə, öz atasını əvəz etmirdi, bu yenidən yetim
qalmış qıza qardaşlıq edirdi, onun hər sözünü başa düşüb, düzgün reaksiyası ilə,
anasını incitməməsi ilə, evə, onun üçün yoxa çıxmış yeni bir sevinc, şadlıq gətirirdi.
Ruhiyyə oğluna mane olmamaq üçün öz otağına keçdi və özündən asılı
olmayaraq, Həsən barədə düşünməyə başladı, yadına əvvəlki qonşularının yeri gəlibgəlmədi işlətdiyi «bu xəmir çox su aparacaq» sözləri düşdü. O öyrənmişdi ki, o,
yaşının 35-dən keçməsinə baxmayaraq, evlənməmişdir. İmkanlı əmisi öz qızını ona
vermək istəsə də, bu sövdələşmə baş tutmamışdı. Baxmayaraq ki, universiteti yaxşı
qiymətlərlə bitirsə də, bir yerdə 5-6 aydan artıq işləmirmiş və əmisi onu öz dostunun
prezident olduğu həmin bankda işləməyə düzəldibmiş. Əmi sonra avtomobil
qəzasında həlak olmuşdu. Lakin bankir dostu onun bu qohumunun yaxşı işçi kimi
tanınmasa da, işdən çıxarmamışdı. Cavan işçilər ondan olduqca narazı idilər, onun
özünə rəhbərliyin verdiyi tapşırıqların biri ilə də məşğul olmur, onları tabeliyində olan
işçilərə həvalə edirdi. O, özündən çox razı idi, işçilərin ağır zəhmətinə qiymət
verməyi də artıq bir şey hesab edirdi, hətta onların maaşlarının artırılması ilə də
razılaşmırdı. Hesab edirdi ki, yüksək maaş alan işçi onu saymayacaq, əvvəlki tək ona
itaət etməyəcəkdir. Bankın rəhbər işçiləri onunla müqayisədə özlərini nisbətən sadə
aparırdılar, işçilərlə qabaqlaşanda ədəblə salam verir, bəzən hal-əhval da tuturdular.
Həsən isə işçilərini adı və soyadı ilə deyil, «oğlan» deyə çağırırdı, bəzilərinə hətta
kobud ləqəblər verirdi.
Bank rəhbərliyinin ən böyük nöqsanı isə əsas vəzifələrdə Avropada universitet
bitirmişləri yerləşdirməsi idi, elə təsəvvür edirdilər ki, Qərbin bank sisteminin
üstünlüklərinin hamısını onlar bura gətirib, bankı ən azı regionda tanınacaq maliyyəkredit mərkəzinə çevirəcəklər. Düzdür, onlar bahalı maşında gəzir, çox dəbdə olan
kostyumlar geyinirdilər və Bakıda təhsil almışlara yuxarıdan-aşağı baxırdılar. Əslində
isə onların çoxunun faydalı iş əmsalı olduqca aşağı idi, bəziləri ali təhsili 8-10 ilə
almışdı, Londonda, Edinburqda, Haydelberqdə, Amsterdamda vaxtlarını
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veyillənməklə keçirmişdilər, çünki ehtiyacları yox idi, ataları onlara dəbdəbəli həyat
üçün lazım olan bütün xərcləri ödəyirdi. Onların çoxunun həmin şəhərlərdə
mənzilləri, maşınları da var idi, müxtəlif bəhanələrlə, guya işgüzar ezamiyyət adı
altında onlar həmin şəhərlərə gedir, lovğa-lovğa dedikləri kimi «havalarını
dəyişirdilər». Onlar həm də digər varlı adamların qızları ilə tanış olur, bu qızların
həyat tərzindəki qəribəliklərə əhəmiyyət vermədən onlarla ailə qururdular. Çoxunun
arvadı Qərbi tərk edib, Bakıya qayıtmaq istəmirdi. Onlar müxtəlif bəhanələrlə orduda
xidmətdən də yayınır, hansısa hərbi hissəyə maddi yardım göstərməklə özlərini
reklam etməyə üstünlük verirdilər.
Bankın ağır, cansıxıcı işini, əsasən, bu «mühacir uşaqlar» deyil, Bakı
universitetlərində təhsil almış işçilər görürdülər. Fəhlə və fermer balaları proqramist
kimi ad çıxarır, kredit verilməsi və qaytarılmasının qaralama işinin hamısını onlar
görürdülər. İllər keçirdi, karyera pillələrində bu qara fəhlələr irəliləyə bilmirdilər,
xarici bakalavr və ya magistr diplomlarını qədim Roma legionlarının qartal başlı
ştandartları kimi başlarının üstündə gəzdirənlər isə müsabiqədən kənar qaydada vəzifə
nərdivanının pillələri ilə yuxarıya qalxır, stadionun cığırında olan kimi iri surətlə
qaçırdılar. İşə qiymət verilsəydi, onlar ciddi münasibətdən sonra yoxa çıxardılar.
XVII əsrin ingilis tarixçisi Tomas Fuller demişkən «Əgər eşşək səyahətə çıxmışsa,
vətənə heç də at kimi qayıtmır». Ədalətli münasibət bərqərar olsaydı, onların hansı
əlaqələrə görə isə tutduqları vəzifələr həmin imkansız ailələrdən çıxmışlara verilərdi
və yüngül inzibati cəza kimi «Qərb balaları» onların tabeliyinə keçər və orada işləyə
bilmədiklərini daha tez göstərdiklərinə görə, ümumiyyətlə, bankda işləməkdən
uzaqlaşdırıldılar, çünki onlar bərk qaçan köhlən ata çevrilə bilməmişdilər. Əgər bu
qayda tətbiq olunsaydı, yəqin, Həsən də oturduğu kürsünü uzun müddət ərzində
saxlaya bilməzdi.
Ruhiyyənin yeni ailə qurmaq barədəki düşüncələri
Həsən bağbanlıq etməyi bacarmasa da, bağın ən dadlı meyvələri ilə qidalanırdı,
vəzifəsi ona bir sıra, ən başlıcası isə yaxşı pul qazanmaq imtiyazını vermişdi. O,
kredit verəndə üstünə «şapka» adlanan özünə çatacaq və sonra, yəqin ki,
yuxarıdakılarla bölünəcək “faizi” də artırırdı, beləliklə, rəsmi kredit faizinin üzərinə
şəxsi təmənna məbləği də gəlirdi.
Ruhiyyə çox fikirləşirdi ki, Həsən niyə onun arxasınca düşür, məqsədi ciddimi
xarakter daşıyır və əgər onların izdivacı baş versə, buna Hamnet necə baxacaqdır,
Hüseynin dostları və yoldaşları bunu necə qiymətləndirəcəkdir? Sonra özünü
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danlamağa başladı ki, mən parovozun qabağında qaçmaq istəyirəm, bir dəfə restorana
getmək heç də onun mənə elçi düşməsi, mənimlə evlənmək təklifi demək deyildir.
Həm də birdən-birə öz hisslərinə də təəccübləndi, bu müəmmalı oğlan, deyəsən, onun
xoşuna gəlmişdir, əvvəlki iddiaçılara qarşı o, heç vaxt belə hisslər keçirməmişdi,
məsələ qalxan kimi onlara nəzakətlə «yox» cavabı vermişdi. Bu oğlan isə elə bil onu
ovsunlamışdı. Xalq dilində deyildiyi kimi, «şeytanını oğurlamışdı». Necə oldu ki,
mən onun restorana dəvətinə razılıq verdim və onunla nahar etməklə yanaşı, məni
uzun söhbətlərinə və nəvazişinə qonaq etdi. Onun ustalığı ondadır ki, özündən
razılığından xoşum gəlmədiyini hiss edib, mahnını dəyişdi, diringi havasından klassik
musiqiyə keçdi və özünün mənim gözümdəki portretinə nəzər salıb, xoşagəlməyən
xüsusiyyətlərini qamçılamağa başladı, sözarası vəzifəsinin onu korladığı səbəbini də
etiraf etdi. Hiss edirdi ki, məni inandıra bilmir, özünü “kədərli obraz rıtsarı”na
oxşatdı, bildirdi ki, özünə şərəf axtarmaq naminə sərgərdan rıtsara çevrilmək qərarına
gəlib, macəra axtarışına çıxıb. Don Kixotdan bircə fərqi ondadır ki, nə atı yoxdur, nə
də silahlanmayıb, heç külək dəyirmanları ilə də vuruşmaq fikri yoxdur.
Onun özünü Servantesin qəhrəmanına bənzətməsi Ruhiyyənin xoşuna gəlmişdi
və anlamışdı ki, rıtsarlığını mənə bütünlüklə açmasa da, öz niyyətlərini ifadə etmək
vasitəsi hesab edir, anlayır ki, məqsədinə çatmaq üçün lap yarımdəliliyə də əl atmaq
olar.
Ruhiyyə bu allüziyaları, eyhamları yaxşı başa düşürdü, ona görə də ona
xəbərdarlıq etdi ki, onu heç də Dulsineya obrazında görməsin. Özlüyündə Həsənin
necə adam olduğunu müəyyən edə bilməməsindən mütəəssir olurdu. Adətən,
çərənləməyi sevən oğlanlar danışdıqları sözlər üçün məsuliyyət daşımırlar, gələcəkdə
bunları onlara nəinki sübut etmək, heç xatırlatmaq da mümkün olmur. Həsəni küt,
savadsız da saymaq düzgün olmazdı, lakin onun biliyi, dünyagörüşü heç də zahiri
təsir bağışlayan imkanlarına uyğun deyildi, özünü filosof kimi göstərməyə çalışsa da,
söhbətlərində məntiq, müdriklik hiss olunmurdu. Özündən razı adamlar quşlara
bənzəyirlər, azacıq təhlükə hiss edəndə quşlar uçub getdiyi kimi, onlar da fərqinə
varmadan fikirlərini asanlıqla dəyişir, həmsöhbətini borclu çıxartmağa çalışırlar.
Həsəni birbaşa onların siyahısına da daxil etmək, bəlkə də, düzgün olmazdı. Ruhiyyə
bu fikrə gəldiyinə təəccüb etməyə başladı, anladı ki, bu oğlanın gözə çarpan
qüsurlarından az da olsa hali olmasına baxmayaraq, heç də ona qarşı laqeyd deyildir
və onunla yenidən görüşmək imkanına da mənfi münasibət bəsləmir. Hər halda o,
özünə bu dul gəlində müəyyən maraq yarada bilmişdi. O, Ruhiyyənin xoşuna gəlmək
üçün hər cür dona girmiş, özünə qara yaxmağı da məqbul saymışdı ki, bu qadın onun
haqqında yaxşı rəyə yaxınlaşsın. Ruhiyyə onu dağ keçisinə bənzətmişdi, qayalarda
yaşayan bu heyvanın bir-birindən aralı olan dırnaqları sıldırım yüksəkliklərdə gəzmək
üçün ən müasir alpinist ayaqqabılarından da daha sərfəlidir. Həsən də tanış olduğu
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qadının təbiətinin çətinliklərinə dözmək və özünə yol açmaq üçün bütün imkanlarını
səyfərbərliyə alırdı ki, büdrəməsin, onun zənnini korlamasın, özünü olduğundan da
daha yüksək keyfiyyətli mal kimi satmağı bacarsın. Bunu edə bilməsə ovu əlindən
çıxacaqdır və uçub uzaqlaşan quşun yalnız arxasınca baxmaq qalacaqdır.
Ruhiyyə bilmirdi ki, artıq üç aydan çox bir müddətdə Həsən onunla
maraqlanmağa başlamış, onun məktəb yaşlı bir oğlu olduğunu, hətta mənzilindəki
yaşayış sahəsinin nə qədər olduğunu da bilir. O, qəzetdə Ruhiyyə barədə gedən
yazının müəllifi ilə tanış olmuş, ondan bəzi məlumatları öyrənə bilmişdi. Qız həm də
onu xəbərdar etmişdi ki, Ruhiyyəyə başqa dul qadınlar kimi baxma, təsəvvür et ki, o,
dik qayanın üstündə tikilmiş istehkamlanmış qalaya bənzəyir, onu yalın əllə tutmaq,
tələyə salmaq mümkün deyildir. Konstantinopolun divarlarını uçurmaq, şəhəri işğal
etmək üçün Mehmet Fatehin istifadə etdiyi kimi ağır artilleriyanın köməyi ilə nə isə
etmək olar, başqa cür hansısa bir həmlə fayda verməyəcəkdir.
O, Ruhiyyəni xarakterizə edərkən demişdi ki, bu qız hətta mənimlə də
danışanda sayıqlığını itirmir, özünü elə aparır ki, guya mən onu qaçırmağa gəlmişəm.
Ona görə də ona elçi düşmək, «qızıl yun» arxasınca gedən Yasonun Medeyanın
könlünə yol tapdığı kimi, Ruhiyyəni ələ keçirmək də həm arqonavtların öz əsas
məqsədinə çatması, həm də Kolxida çarının qızını qaçırmaq kimi birgə xarakterli
fərasətə sahib olmağa bərabərdir. Jurnalist ona demişdi ki, bu o demək deyildir ki,
mən sənə qorxaqlıq təlqin edirəm, bir şeyi də nəzərə al ki, o, cavandır, gözəldir, onun
əlinə iddiaçılar heç də az deyildir, sən Odissey Penelopanı almaq istəyən iddiaçıları
sınağa çəkib, onlara qalib gəlib, məhv etdiyi kimi, öz rəqiblərini tərksilah etməyi
bacarmalısan. Ruhiyyə özünü mərhum ərinə sədaqət simvolu kimi göstərməyə çalışsa
da, sən güman etmə ki, o, öz gələcəyi barədə fikirləşmir, belə gözəl və gənc qadın ailə
qurmasa, ona yaxınlıq etməyə çalışanlar, hətta buna nail olmasalar da, məğlubiyyətini
danmaq üçün ona böhtan atacaq və belələri heç də az olmayacaqdır. Onda Ruhiyyə
belə dedi-qodulardan bezəcək, əlacsız qalıb, qarşısına çıxan birisinə, heç ləyaqətlərinə
də əhəmiyyət vermədən, ərə gedəcəkdir. Bunu isə, yəqin ki, gözləmək lazımdır, axı
dəyişilən zaman öz hökmlərini çıxarır və sənin öz niyyətinə çatmağın, bəlkə də,
böyük şübhə altında ola bilər.
Ona görə də güman etmə ki, vaxt sənin xeyrinə işləyəcəkdir. Axı vəhşi
heyvanlar kiçik dişi sürüyə, hərəmxanaya yiyələnmək üçün bir-biri ilə vuruşur, hətta
məğlub olanı öldürməkdən də çəkinmirlər. Mən demirəm ki, sən digər iddiaçıları
duelə çağır, onlarla bu yolla haqq-hesabı çürüt. İndi dövr başqadır, dueldən heç
Fransada və ya Rusiyada da istifadə olunmur. Ən yaxşı yol Ruhiyyənin könlünü ələ
almağı bacarmaqdır. Bu sahədəki uğur hər şeyi həll edəcəkdir, sən onun xoşuna
gəlmək üçün buqələmun kimi dondan dona girə, məqsədə nail olmaq üçün
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heyvanlara məxsus mimikriya xüsusiyyətlərinə də əl ata bilərsən. Qələbə hər şeyi
bağışlayır, məğlubiyyət isə adamı ağır cəzalandırır. Ən böyük qələbə könül üzərində
əldə ediləndir, bunun üçün hansısa bir silahdan istifadə edilməsində götür-qoy etmək,
tərəddüdə yol vermək, silahın kəsərinə şübhə ilə yanaşmaq heç vaxt qələbəyə gətirib
çıxarmır, hərdən xəyala dalmaq yalnız məğlub olmaq şansından xəbər verir. Bu qız
onu vəzifəsinin çətinliyindən qorxmamaq üçün qədim Roma şairi Onidinin “Art
amore”-“Məhəbbət elmi” əsərindən misal dətirdi ki, qadınlar dildə “yox” deyəndə də,
ürəyində “hə” deyir. Ona görə də cəsarətli olmaq lazımdır, ilk uğursuzluqdan da
ruhdan düşməməlisən.
Ruhiyyə Həsəni bir qəribə məxluq kimi tanısa da, ürəyində yenə ona kiçik də
olsa bir yer saxlayırdı, bütün qüsurlarına baxmayaraq, həm də özündən asılı
olmayaraq bu oğlandan xoşu gəlirdi. Onun ən böyük qüsuru isə özündən razı olması,
şəxsiyyətini şişirtməsi idi. Görünür, ailədə də belə tərbiyə görmüşdür, ya lovğa
atasını, ya xudpəsənd anasını daim təqlid etməyə çalışırmış və bu uşaqlıq xəstəliyi
sağalmadan yeniyetməliyinə, gəncliyinə keçmişdi. İş yeri də onu özünə tənqidi
yanaşmağı öyrətmək əvəzinə, xahişə gələnlərin çoxluğu, bəzi adamların maddi
problemlərdən çıxmaqda onlara kömək etməsi üçün malik olduğu imkanlar, onun bu
qaydada formalaşmasında az rol oynamımışdır. Axı bəzən heç nəyə məhəl qoymadan
iri məbləğdə kredit vermək barədə onun ardıcıl təkrar olunan təklifləri rəhbərliyi də
narazı salırdı, aşkar olurdu ki, o, bu məsələdə ona ehtiyatlılıq xəbərdarlığı edən öz
işçilərinin təkliflərinə də məhəl qoymur. O, güman edirdi ki, başçılıq etdiyi xırda
kollektiv olsa da, burada satqınlar da vardır. O şübhələnirdi ki, bu cavan işçilərdən
onun yerinə göz dikənlər də yox deyildir və bunun həllini sürətləndirmək üçün onun
barəsində rəhbərliyə neqativ materiallar ötürür, ayağının altını qazmağa çalışırlar.
Ruhiyyə həm də onun yelbeyinliyini də hiss etmişdi, bir qərar vermək lazım gələndə
özünə əziyyət vermək istəmirdi, ağlına çox güvəndiyindən əlüstü nəyisə etməyə
tələsirdi, yeni problemin yaranacağı imkanını da nəzərə almaq istəmirdi.
Əgər bank şurasının prezidenti olmasaydı, yəqin ki, onu çoxdan tutduğu
vəzifədən uzaqlaşdırardılar, yerinə perspektivli, lap elə türk bankından gələn o cavan
oğlanı qoyardılar. Çünki o, həm biliyi, analitik düşüncə tərzinə yiyələnməsi, həm də
müqayisə olunmayan zəhmətsevərliyi ilə bütün kollektiv arasında ad çıxarmışdı və
hamı ona gələcəyin böyük bank lideri kimi baxırdı. Bu cavan oğlana isə belə hisslər
yad idi, o, yalnız bilik imkanlarına uyğun gələn vəzifəni tutmaq və bunun hesabına
yuxarı maaş almaq kimi olduqca sadə bir niyyətə malik idi. Həsən onun işgüzarlığına
və analitik ağlına əvvəllər hörmətlə yanaşsa da, çünki şöbənin işinin xeyli hissəsini o,
təkbaşına görürdü, sonralar ondan şübhələnməyə başlamışdı ki, cavanlığına
baxmayaraq, hiyləgərdir, öz ambisiyalarını gizlətməyi də bacarır. Bankdakı vəzifəlilər
barədə onun tənqidi münasibətini öyrənmək üçün suallar verdikdə, bu az danışan,
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fikrini-zikrini işə verən, özünü bütünlüklə bankın uğurlu fəaliyyətinə nail olmağa aid
olmayan söhbətdən yayınan qaydada cavab verirdi ki, o, diqqətini yalnız işə verir, işə
aid olmayan məsələlərə baş qoşmur, özündən yuxarıdakılara da, öz iş yoldaşlarına da
hörmətlə yanaşır. Həsən bilirdi və görürdü ki, bu halal oğlan riyakarlıq etmir,
təbiətindəki ləyaqətləri lazımınca qiymətləndirə bilmədiyinə görə özünün karyera
yüksəlişi barədə fikirləşmir, güman edir ki, əgər yaxşı məhsuldar işləyirsə, bankın
göstəricilərinin yaxşılaşmasında onun azacıq əməyi, rolu varsa, bu heç də
qürrələnməyə əsas verməməlidir. Bank rəhbərliyindən kimsə necə də olsa, bunu
mütləq sezəcəkdir və onu daha məsul vəzifəyə, ən başlıcası yüksək maaşlı vəzifəyə
irəli çəkəcəkdir. Onu dişi şirə bənzətmək olardı, ovladığı antilopanı praydın başçısı
erkək şir başda olmaqla hami yeyirdi, zəhmətinin müqabilində o, yalnız başqaları
kimi bircə dəfə qarnını doyuzdururdu. Əgər ovu yalnız özünə qalsaydı, o, bu leşlə azı
bir həftə qidalanardı. Ancaq onun ovuna hətta kaftarlar, kaftar itləri də şərik çıxırdı.
Onun qızmar istidə ov dalınca qaçıb, özünü taqətdən salması adi bir qiymətini də
almırdı, elə təsəvvür yaranırdı ki, o, praydın qida tədarükçüsüdür.
Ruhiyyə Həsənin söhbətlərindən də bu cavan oğlan barədə müəyyən rəyə malik
idi, ölkənin var-dövlət piramidası belə adamların zəhmətinin təşkil etdiyi bünövrə
üzərində ucalır, ən azı kollektivin yaxşı yaşaması üçün o, özünün gərgin zehni
əməyini sərf etsə də, onun zəhməti hesabına qazanılan böyük piroqun yalnız cüzi bir
hissəsi ona çatırdı. Bu mənfəətin əldə edilməsində heç bir zəhməti, payı olmayanlar
isə onun daha böyük hissəsini iştahla, ata malı kimi yeyib, rahatlıq tapırdılar.
Ruhiyyə, Həsəninin, onun paxıllığını çəkdiyi, yüksək iş keyfiyyətinə görə
qısqanclıq etdiyi həmin oğlanla da tam kontrast təşkil etdiyini görürdü. Onlar elə bil
ki, başqa-başqa planetlərdən gəlmişdilər, biri zəhmət, ağıl dünyasını təmsil edirdi,
digəri isə zəhmətə qatlaşmadan öz mədəsinin doldurmağın qayğısını çəkirdi,
Ruhiyyənin yadına bu iki adamı düzgün qiymətləndirmək üçün Lev Tolstoyun sözləri
düşdü. O deyirdi ki, insan kəsirə bənzəyir, kəsirin surəti onun ləyaqətlərini, daxili
aləmini göstərirsə, kəsirin məxrəci onun özünə necə qiymət verməsini, özü
haqqındakı düşüncələrini əks etdirir. Kəsirin məxrəci böyüdükcə, kəsirin qiyməti
sıfıra yaxınlaşır. Həsəndə kəsirin məxrəci olduqca böyük idi, sürət isə elə böyük
rəqəm təşkil etmədiyi kimi, həm də konstant olaraq qalırdı.
Ruhiyyə belə düşüncələrə daldıqdan sonra özünün də qeyri-müəyyənliyini, saat
kəfgiri kimi o tərəf bu tərəfə gedişini və dərinə getdikcə bu hərəkətin amplitudasının
belə böyüməsini də anlaya bilmirdi. O, özünü fiqurları qurban verib, yaxşı mövqe
qazanmağa çalısan şahmatçıya bənzədirdi. Şahmatda, əlbəttə, kəmiyyəti keyfiyyətə
qurban vermək əksər hallarda fayda verir, oyunu uduşa aparır. Həyatda bəs necədir,
axı həyat şahmat oyunundan da mürəkkəbdir. Əgər şahmatda bir tərəflə mübarizə
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aparırsansa, rəqibi taxtanın əks tərəfində görürsənsə, həyatda belə rəqiblər çoxdur,
onlar heç də sənin qarşında dayanmırlar, səni üzük qaşı kimi əhatə edirlər. Həyat iki
düşmənin qabaq-qabağa vuruşduğu döyüş səhnəsindən tam fərqlidir, partizan döyüşü
kimidir, zərbənin haradan gələcəyini bilmirsən. Həsən şahmat oynamağı bacarmasa
da, həyatın gedişlərindən baş çıxarmağı, hər dəfə uduşa can atması alınmasa da, nəsə
etməklə, öz mövqeyini qoruyub saxlamağı bacarırdı.
Bir sözlə, Həsən mürəkkəb adamdır, ona arxalanmaq da müəyyən riskə getmək
xarakteri daşıyır. Digər tərəfdən, adamın xoşuna gəlməyi bacarır, çox asanlıqla özünə
müəyyən ölçülərdə maraq və bəlkə də, vurğunluq yaradır.
Ruhiyyə özünü danlamağa başlayırdı ki, görünür, mən onun nöqsanlarına,
hərtərəfli də olmasa, bələd olduğum halda ona vurulmuşam. Bu hisslər məni
aldatmayacaqdır ki? Onunla ailə qurmaq nə qədər məqsədə uyğundur, axı ər-arvad
münasibətləri heç də aşıqların deyişməsi, bir-biriylə söhbətdə özünü saxta filosof kimi
qələmə verməsi deyildir. Mən onda, o isə məndə axtardığını, arzu etdiyini
tapacaqdırmı? Bu bərabərlikdəki hədlər onun mahiyyətinə şübhə yaratmayacaqdır ki?
Həsən bəlağətli danışmağı sevir, həyat isə dilin deyil, ağılın güclü olmasını tələb edir.
İnsanlar da dövlətlər kimidir, həyatın bütün sahələrində böyük nailiyyətlərə sahib
olmağın əksinə, reklama güc vermək, daim özünün o qədər də böyük olmayan iqtisadi
və hərbi qüdrəti haqqında dəm vurmaq qarşılıqlı yarışda hökmən məğlubiyyətə aparır.
Çin iqtisadi-sosial yüksəlişi ilə yanaşı, kosmosun tədqiqində də fəal iştirak etməsi ilə
fərqlənir. Hindistan da inkişaf etsə də, Çinlə müqayisə edilə bilməz. Bəzən isə bu iki
nəhəng, bir-biriylə tam yaxşı münasibətdə olmayan dövlət arasında istehzalı müqayisə
də baş verir və deyirlər ki, hər iki ölkədəki odlara fikir verin. Çində od raket
daşıyıcının arxasından çıxır, Hindistanda isə meyitlərin küçələrdə yandırıldığı saysızhesabsız tonqallardan. İki ölkədəki odun görünüşündəki fərq adi baxış nəticəsi olsa
da, onların inkişafları arasındakı nəhəng uçurumdan xəbər verir.
İnsanın da həyat eşqi adlanan odu onun ehtirasında özünü büruzə verir. Çaxmaq
daşının bir-birinə toxunmasından od əmələ gələn kimi, iki cinsin intim yaxınlığından
bu odun sönməzliyinin əlaməti olan övlad əmələ gəlir və onun üzərinə nəsli davam
etdirmək vəzifəsi düşür. O, irsi özündən sonrakı nəsillərə ötürəcək çox pilləli raketə
bənzəyir. Mexaniki raket həyat yaratmasa da, canlı raket timsalındakı gənc adam
valideynlərindən irs kimi götürdüyünü eyni qaydada dünyaya yeni uşaqlar gətirməklə
bu zənciri davam etdirir, həm də bəşər nəslinin davamında özünəməxsus rol oynayır.
Ruhiyyə ərə getsə də, artıq doğmaq istəmirdi, Hamnetə ögey qardaş və bacı
bəxş etmək, bəlkə də, oğlu üçün virus rolunu oynayacaqdı, hər vəchlə onu qəbul
etməkdən yayınacaqdı. İkinci Hamnetin meydana gəlməsinə də ümidi yox idi, çünki
o, qaynar sevginin bəhrəsi idi, Hüseynlə onun məhəbbəti nüvə-istilik reaksiyası təsiri
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bağışladığından, bu hərarətdən ən qiymətli metal saydığı oğlu yaranmışdı. Ona
bənzəyəni yalnız klonlaşma yolu ilə əldə etmək olardı, buna həm icazə verilmir, həm
də real Hamnetə rəqib olan birinin dünyaya gəlməsinə o, qətiyyən razı olmazdı. Oğlu
böyüyüb evlənəndə, arvadını öz atası kimi vurğunluq qaydasında sevməlidir ki, onun
da dünyaya gələcək oğlu münbit torpağın meyvəsi kimi iri və gözəl olsun, bütün
nəslin sevincinə səbəb olsun.
Ərə getsə, yeni əri ondan uşaq doğmağı tələb edəcəkdir. Onun qanuni ər kimi
bu təbii istəyinin ifadəsinə o, nə cavab verəcəkdir? Ərinin israrına baxmayaraq, bu
məsələdə ona güzəştə getməyəcəkdir. Bəhanəsi də o olacaqdır ki, qoy biz
cavanlığımızdan bir müddət həzz alaq, hamiləlik və uşağın doğulması qarşılıqlı
cəhdlə yandırılan odu, tonqalı söndürməyə müyəssər olur, əvvəlki gur yanan ocaqdan
yalnız onu yada salan kül qalır. Uşaq bir-birinə vurulmuş gənc ər-arvad üçün heç də
mükafat, ya hədiyyə deyildir, bəlkə də, ehtirasın sönüb, əziyyətlə özünə yeni yol
açmağa çalışan bir növbəti cəhdini andıracaqdır. Tonqal sönəndən sonra yenidən onu
alovlandırmaq çətin məsələdir, hətta alovun dilləri yuxarı qalxsa da, əvvəlki effekti
verməyəcəkdir.
Ruhiyyə bu düşüncələrinə gülürdü, hələ ərə getməmiş, ərinin irəli sürdüyü və
ona ağır gələn əziyyətlərə qatlaşmağın dərdini çəkir. Həm də yadına saldı ki, artıq
Həsənin şəxsində real iddiaçı meydana gəlmişdir. Özünü məzəmmət edirdi ki, gərək
onu yaxına buraxmayaydı, dəvətini rədd edəydi.
Elə bu vaxt mobil telefonu zəng çaldı, o, cavab verəndə Həsənin səsini eşitdi,
sevincək qaydada xəbər verdi ki, yunan musiqiçiləri Bakıya gəlibdir və «Crystal
hall»da konsert verəcəkdir. Mən bugünə bilet götürmüşəm, çox istəyirəm ki,
yunanların qəmli vokalından və buzukinin melodiyalarından birgə həzz alaq. Axşam
saat 6-da sizi götürəcəm, bulvarda kofe içərik, açıq havada oturarıq və sonra konsertə
gedərik. Onu da əlavə etdi ki, hər şeyi birnəfəsə ona görə deyirəm ki, siz mənə «yox»
cavabı verməyəsiniz.
Ruhiyyə Həsənin hücumçu xarakterinə, əslində, aqressivliyinə məəttəl
qalmışdı, ancaq ona etiraz edə bilmirdi, o, öz fikrini qısa müddətdə tanıtdığı qıza
təlqin etməyi bacarırdı. Başqaları ona yaxınlaşmaq üçün götür-qoy edəndə, tərəddüdə
boyun əyəndə, bu adam hücumla irəliləyir, heç nəyə məhəl qoymur, anlayır ki, qadına
yalnız təzyiq göstərəndə bir şeyə nail ola bilirsən. Xahiş etdikdə, yalvaranda ancaq
sərt imtina cavabı alırsan. Həsənə «yox» demək istəsə də, bəhanələr uydurmağa can
atsa da, heç nə alınmadı. Özünü rəqsə dəvət edilən qız kimi aparmağı da bacarmadı,
çünki telefon danışığında naz eləmək də alınmır. Ona görə də Həsənin bütün
dediklərini qəbul etdi.
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Bakının gözəlliyinə vurğunluq
Ruhiyyə Bakı bulvarını çox sevirdi, son illərdə isə şəhərin bu vizit kartı tam
dəyişmişdi, reinkarnasiyaya uğramışdı. Bulvar əvvəllər, 1980-ci illərdə şəhər
rəhbərinin bəzi üzdəniraq zövqünün girovuna çevrilərək, daş döşəmələr sərgisinə
çevrilmişdi, hətta iyirmi il əvvəlki cazibədarlığını da itirmişdi. Son 15-20 ildə isə bura
daha çox dendrariyə bənzəyir, çoxlu ağaclar əkilmişdir, onlardan bəziləri başqa uzaq
ölkələrdən gətirilmiş və ekzotika təsiri bağışlayır. Güllər və çiçəklər bahar mənzərəsi
yaradır. O, Həsənə müraciət edərək dedi:
– Bulvardan Bakının gözəl panoraması açılır, baxdıqca həzz alırsan, mənzərə
adamı o qədər valeh edir ki, elə bil ki, bu şəhəri ilk dəfədir görürsən. Homerin
«İliada»sında «çəhrayı daşdan yaşıl almaz» ifadəsindəki şahanə görüntünün təsviri
elə bil ki, Bakının bu mənzərəsi üçün deyilmişdir.
Sonra Ruhiyyə Hüseyni yada saldı, düşüncələrində onun etdiyi söhbətlərə
qayıtdı. Mərhum əri Avropanın, Asiyanın, Şimali Amerikanın, hətta Afrikanın bir
neçə gözəl şəhərlərində olmuşdu. Lakin deyirdi ki, əlbəttə, Paris də, Roma da, Şanxay
da, Şençen də, Nyu-York və Luanda da gözəl şəhərlərdir. Lakin Bakı onların malik
olduğu gözəlliklərin çoxunu özündə təcəssüm etdirməyi bacarmışdır, burada Şərqlə
Qərbin gözəllik üstündəki mübahisəsi heç də başa çatmır, uğurlu aqydada davam edir.
Bu şəhər hər şeydən əvvəl böyüklüyə can atır, özü də ilk növbədə cazibənin
böyüklüyünə. Məlum olduğu kimi, böyüklük daim gözəllikdən xəbər verir. İlk dəfə
ona 1960-cıillərdə abadlaşdırılma əli gəzdirilmiş, Dənizkənarı bulvarda böyük
rekonstruksiya həyata keçirilmiş, Rialto körpüsü ilə bəzənmiş Venetsiya kanalları
çəkilmiş, yerli qondolalar istifadəyə verilmişdi. XXI əsrin ilk iki onilliyində isə bu
şəhər xeyli böyümüş, göydələn tikililərlə zənginləşmişdir. Şəhər özünəməxsus
heyranlıq xüsusiyyətininn xeyli artıra bilmişdir. Kim Azərbaycanın böyüklüyünə,
qüdrətinə şübhə edirsə, qoy onun payraxtındakı məbədləri andıran binalara, onların
möhtəşəmliyinə baxsın.
Hüseyn ona danışmışdı ki, XX əsrin əvvəllərində neft istehsalı hesabına
Bakının təbiəti bütünlüklə korlanmışdı, Maksim Qorki şəhərimizi Neapola bənzətsə
də, neft mədənlərinin, zülmət cəhənnəmin insan əli ilə düzəldilmiş dahiyanə tablosu
kimi yaddaşa hopduğunu yazırdı. Bibiheybət mədənləri şəhərin dəniz kənarındakı
cənubi-qərb hissəsinin mazut gölməçəsinə çevirmişdi, yaxınlıqda nəfəs almaq da
mümkün deyildi. 2010-cu ildən burada böyük tədbirlər həyata keçirildi, eybəcər
mazut gölməçələrinin yerində indi iri mol, restoranlar şəbəkəsi yaradılmış, bulvar
Bayraq meydanına qədər və əks tərəfə xeyli uzadılmış və abadlaşdırılmışdır.
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Rus şairi Vladimir Mayakovski Bakıya vurulmuş, onu çox sayda şeir həsr
etmişdi. Lakin şəhərin mənzərəsindəki yaşamağa mane olan cəhətləri də
göstərməkdən yayınmamışdır. Bir şeirində Bakının qumlu küçələrini, yaşıllıqdan
məhrum olmasını təsvir edərək yazırdı ki, burada «cəmi iki cüt bir tək yarpaq vardır»,
«yarpaqlar hisə bürünmüşdür, qum adamın gözünə tökülür». “Bir sözlə, qara, çirkli
şəhərdir”. Onu da qeyd edirdi ki, “Bakının «qara qatı qanı» paytaxtların ürəyinə axır”.
Əgər Qorki də, Mayakovski də XXI əsrdə Bakıya qədəm bassaydılar, bu gözəl
şəhərin keçmişi ilə bütünlüklə vidalaşdığını, yeni gözəl və tam fərqli bir Avropa
şəhərinin yaradıldığını minnətdarlıqla qeyd edərdilər. Vaxtilə Bakının Qara şəhər
adlanan hislə örtülmüş, nəfəs almağa imkan verməyən hissəsi yeni göydələnlər
sərgisinə çevrildiyinə görə adını da dəyişərək, haqlı olaraq keçmişə əlvida deyən kimi
“Ağ şəhər” adlandırılmışdır.
Ruhiyyə və Həsən bulvardakı restoranların birinin verandasında oturub pirojna
yeyir və kofe içirdilər. Həsən ona tərəf əyilib qulağına dedi ki, görürsənmi hamı mənə
həsəd aparır, bu gözəl qız niyə bu ayı ilə bir stolun arxasında oturmuşdur, axı onun
gözəlliyinə və nəcibliyinə bu oğlan heç cür yaraşmır, elə bil ki, antilopa ona
yaraşmayan camış kəli ilə savannada gəzintiyə çıxmışdır. Bu əbləhlər bilmirlər ki,
mən bu qızla dostam, bu dostluq daha ülvi münasibətlərlə əvəz olunacaqdır və mən
sıldırım qayanın üstündə gül açan çiçəyi ya qoparmağa müvəffəq olacaq, ya da oradan
yıxılıb məhv olacağam. Çünki arzuma çatmamaq mənə zirvədən yıxılıb yerə
çırpılmaq təsiri bağışlayacaqdır. Ancaq mən ümidimi itirmirəm, həmin gözəl qızın
həm də mərhəmətli olduğuna əmin olduğumdan, məni rədd edəcəyinə heç cür
inanmıram.
Ruhiyyə onun sözünü kəsdi:
– Birdən o, sənə qarşı qəddarlıq göstərdi? Sizdə bu müştəbehlik hardandır,
yoxsa qızın ürəyinin parollarını, kodlarını öyrənmisən, nədir?
Həsən:
– Qız o qədər ağıllıdır ki, ürəyini özü açıb, xoşuna gələn oğlana göstərir,
bununla da deyir ki, mən həqiqi sevgi çağırışını cavabsız qoymayıb, onun yarasına
məlhəm sürtməkdən də imtina etməyəcəyəm. Mən o qızın özündən çox onun ürəyinə
vurulmuşam, elə ürəyin sahibi heç vaxt qəddar ola bilməz.
Ruhiyyə onun özündən razılığına bir daha məəttəl qalmışdı.
– Siz həmişəmi başqasının adından danışmağı qəbahət hesab etməmisiniz?
Yoxsa mənim sadəlövhlüyüm sizi belə cəsarətli etmişdir? Siz mənə o rəssamı
xatırladırsınız ki, kraliçanın portretini çəkəndə onun ikiqat buxağını gizlətməyi də
bacarır, axı ona kraliçanın mərhəməti, portretinin real oxşarlığından daha vacibdir.
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Həsən:
– Yaxşı misal çəkdiniz. Mən kraliçaya xidmət etməyi özümə şərəf sayıram,
əminəm ki, cəhdlərim uğuruna çatacaqdır, kraliça mənə qarşı öz mərhəmətini
əsirgəməyəcəkdir.
Ruhiyyə:
– Özünə güvənmək yaxşı xüsusiyyətdir. Sizdə isə bu hiss əqli və fiziki
imkanlarınızdan da güclüdür. Siz məqsədinizə çatmaq üçün cəhənnəmə enib, orada
şeytanla razılaşmağa girməkdən də çəkinməzsiniz. Siz gələcəkdə Allah dərgahına
daxil olacağınızı da nəzərə almırsınız, istədiyinizə çatmaq üçün inancınızdan imtina
etməyə də hazırsınız. Məgər belə hərəkətinizə görə cəzanın ağırlığından
qorxmursunuzmu?
Həsən belə çox sözün razılığa yaxınlaşmaq əlaməti hesab etdiyindən dedi:
– Məni ölümümdən sonra ruhumun harada məskən salacağı elə də
maraqlandırmır. Mənim indi yeganə niyyətim vardır. Bu niyyət sizə də aydındır. Ona
görə də sizdən heç nə gizlətmək istəmirəm. Mənim olduqca ciddi məqsədim vardır.
Mən sizə evlənmək, sizinlə ailə qurmaq istəyirəm və çox güman edirəm ki, bu baş
tutsa, mən dünyanın ən xoşbəxt adamı olacağam. Axı niyə də olmayım? Taleyim heç
vaxt məni aldatmamışdır, çox arzu etdiklərimin hamısı həyata keçmişdir. İndi də
mənim istəyimə heç bir maneə görmürəm, çünki istəyim də hisslərim kimi təmizdir,
safdır və istənilən qalanı tutmaq qüdrətindədir. Ona görə də söhbət gəlib bu həddə
çatdığına görə sizə etiraf etmək istəyirəm, mən sizinlə ailə qurmaq istəyirəm və
inanıram ki, bunu rədd etməyə sizin ciddi bir əsasınız yoxjdur. Siz uzun müddət tək
qala bilməzsiniz, tənha olmamalısınız və Allah özü məhz sizin naminizə məni bu
missiyanı yerinə yetirməyə göndərmişdir.
Ruhiyyə Həsənin cəsarətliliyinə məəttəl qalmışdı:
– Necə, bu sizin nişanlanma təklifinizdirmi?
Həsən:
– Necə istəyirsiniz qəbul edin, nişanlanma və əslində, evlənmə təklifidir. Xahiş
edirəm aciz bəndənizin bu təklifini qəbul edin.
Ruhiyyə gülümsündü, bu vaxt Həsən onun zərif əllərini öz əlləri içərisinə
götürdü və dedi:
– Yalvarıram, etiraz barədə bir kəlmə də deməyin, ürəyimi parçalamayın.
Ruhiyyə dedi:
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– Mənə vaxt ver. Mən sənin söz leysanının altında özümə gələ bilmirəm. Bir
qədər düşünməliyəm. Məni tələsdirmək yaxşı nəticə verməz.
Səhəri günü Həsən zəng vurub, hal-əhval tutduqdan sonra dedi ki, ciddi bir
məsələ var. Mən sizinlə görüşməliyəm.
Ruhiyyə narahat olduğuna görə soruşdu:
– Nə olmuşdur? Xeyirdirmi?
– Xeyirdir, bir şeyi bilin, mən yalnız xeyir xəbəri sizə çatdırmağa tələsirəm,
əhvalı korlayanı isə özüm üçün saxlayıram. Etiraz etmirsənsə saat 1-də görüşək. Ona
qədər sənin işləməyinə mane olmaq istəmirəm, yaradıcı adamların rejimini pozmaq,
onlara ziyan vurmaq kimi bir şeydir.
Ruhiyyə razılaşdı və onlar görüşəndə, maşına əyləşəndə soruşdu ki, nədir bu
təcili xeyir xəbər. Yoxsa mənim bir rəfiqəm kimi, mənə xəbər verəcəksən ki, Afrikada
bir qadın bir dəfəyə 9 uşaq doğmuşdur, 4 oğlan və 5 qız. Mən ona deyəndə ki, bunun
mənə nə dəxli vardır, inciyir ki, bu olduqca maraqlı xəbər olduğuna görə sənə
çatdırdım. Mənim teleqraf agentliyi xildmətimi belə qarşıladığına görə səndən
inciyirəm və xəbər kanallarımı sənin üçün bağlamaq barədə düşünürəm.
Həsən dedi:
– Mən sənə ancaq xoş xəbərlər çatdırmalıyam, özü də yalnız ikimizə aid
olanları. Dünənki söhbətdən sonra gecə gözümə yuxu getməyib, cavabı, həm də
müsbət cavab almağı səbirsizliklə gözlədiyimdən, dözməyib sizə zəng vurdum və
bəxtim gətirdi ki, görüşümüz baş tutdu. Dövlət Yol Müfəttişliyi son vaxtlar nəinki
telefonla danışmağa, hətta sürücünün maşındakı sərnişinlə danışmağına da irad tutur.
Onu də əsas gətirirlər ki, Nyu-Yorkda taksi sürücüsünün yanında oturmağa icazə
verilmir, sərnişin arxada oturur, söhbət yalnız mikrofonla ünvanı öyrənməkdən və
haqqın məbləğindən gedir. İngiltərədə isə keçmişdə hətta karetalarda atları idarə edən
kabinənin arxasında otururdu, yüyən də kabinənin üstündən keçirdi. Bu,kareta
sürücüsünün sərnişinlə ünsiyyət bağlamasına imkan vermirdi. Ona görə də xahiş
edirəm, bir fincan kofe içək və orada söhbəti davam etdirək.
Ruhiyyə etiraz etmədi və onlar restoranın yaxınlığında düşüb, ikinci
mərtəbədəki zala qalxdılar. Kofe gəldikdən sonra ofisiant menyu kitabçasını onlara
təklif etdi. Son vaxtlar Bakıda xörəklərin şəkli olan menyular dəbə düşdüyündən,
bizim şairlərin kitabları qalınlığında olurdu.
Ruhiyyə səbzi ilə şüyüd plovu seçdi, Həsən isə özünə kabab və “rioxa” adlı
ispan şərabı sifariş verdi. Ruhiyyənin şəraba olan mənfi münasibətini bildiyindən
onun üçün sifariş vermədi. İri qədəhdə gətirilən şərabı başına çəkdi və dedi:
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– İspanlar da fransızlar kimi şərab düzəltməyi qədim romalılardan öyrənsələr
də, italyanlardan heç də geri qalmırlar. Hətta onların şöhrətli kyantisi də qonşu
ölkələrin şərablarına uduzur. Mən şərabı içdikdən sonra özümü daha cəsarətli hiss edir
və dünənki xahişimin cavabını öyrənmək istəyirəm.
Ruhiyyə:
– Axı mən dedim ki, məni tələsdirməyin, fikirləşməliyəm, qərar verəndə çox
şeyi nəzərə almalıyam. Sizdən fərqli olaraq, mən nikahda olmuşam və artıq məktəbli
uşağım da vardır. Tərcümeyi-halımdakı bəzi qaranlıq mərhələləri də mən sizə aça
bilərəm, çünki onları sonradan öyrənsəniz, mənim sizi aldatdığımı güman edərsiniz.
Yaşanılmış ömür süfrə deyil ki, üstündəki ləkəni yumaqla təmizləyəsən. O ləkə itsə
də, unudulsa da, adamın ovqatını korlayan bir cəhət kimi qalmaqda davam edir,
bəziləri öz qızğın hisslərinə görə ona əhəmiyyət verməsə də, digərləri bunun sonradan
cəmiyyətə məlum olacağından qorxub çəkinməyə, öz təklifındən vaz keçməyə məcbur
olur. Üzdəki xala da əncam tapmaq çətin deyildir, ömürdəki xal qəbirə qədər öz
mövcudluğunu saxlayır. Ona görə də əgər ciddi təklifdən söhbət gedirsə, bütün
cəhətlər də ciddi şəkildə öz etirafını və mümkünsə, izahını tapmalıdır.
Həsən onun sözünü kəsmək istəməyib, səbirlə qulaq asdı və bu qızdakı cəsarətə
də heyran qaldı. Görünür, ərə getməsi, xoş günlər sürməsi onun öz keçmişindən olan
qorxusunu bütünlüklə yoxa çıxarmışdır və ailəlik həyatı əvvəlki qaranlıq həyatına
bəraət barədə əsaslı sənəd vermiş və ondan qorxmamağı təlqin etmişdi. Ona görə də
üzr istəyirmiş kimi tam başqa tonda dedi:
– Mənə hər şey məlumdur və sizə kimsə nəinki daş atmaq, hətta buna
hazırlaşmaq üçün arxasında o daşı gizlətsə, özümün ən ağır təhlükəyə düşəcəyimə də
məhəl qoymadan, həmin adama tutarlı cavab verməyə hazır olacağam. Bu gün
cəmiyyətin nəcib qadınlar kimi tanıdığı xanımların çoxu daha utandırıcı
mərhələlərdən keçmişlər, lakin özlərini elə aparırlar ki, onlar bəkarətdə Müqəddəs
Mariya– ana ilə də müqayisə edilə bilərlər. Siz çətin yol keçsəniz də, ailə
qurmağınızla tam reabilitasiya qazanmısınız. Çoxları isə islah olunmadıqlarından
ailəli olanda da köhnə peşəsinə əlvida deməyə çətinlik çəkir və keçmiş günləri uşaq
xatirəsi kimi canlandırmaqdan, yenidən həyata gətirməkdən həzz alır. Sizin özünüzü
müdafiə etməyinizə ehtiyacınız yoxdur, cəmiyyət sizə qarşı bir müddət çox amansız
olsa da, təbiət sizi elə materialdan yonmuşdur ki, elə bil siz də Venera kimi dənizin
təmiz ləpələrindən balıqqulağında dünyaya gəlmisiniz. Venera Milosluya böyük
maraq və heyrətlə baxan, onun gözəlliyinə valeh olan heç bir kəs onun ərinə qarşı
sədaqətsizliyini, əri Hefest sağ ola-ola məşuqu Aresdən uşağı olmasını da yada salmır.
Gözəllik ona xələl gətirə bilən eyibləri tanımır və bu eyibləri özünün nəhəng
cazibədarlığı hesabına diqqətdən yayındırmağı da bacarır.
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Sizin saflığınız, təmizliyiniz göz qabağındadır, süni cəhdlər hesabına heç vaxt
ulduza məxsus olan parlaqlığı yaratmaq mümkün olmur. Göy qübbəsinə ulduzlar işıq
saldığı kimi, gözəl qadınlar da Yer üzünü bəzəyirlər. Onlara həsəd aparanlar,
yaxınlaşmaq arzusunda olanlar çox olduğu kimi, paxıllıq, qısqanclıq edənlər də az
deyildir. Axı zövqdən məhrum olanlar ən böyük, hamı tərəfindən etiraf edilən,
qiymətləndirən gözəlliyə də ağız büzür, özünün başqalarından fərqləndiyini
göstərmək üçün bu gözəlliyə heç cür yaraşmayan ifadələr işlətməkdən də çəkinmirlər.
Xoşbəxtlikdən, gözəlliyə qiymət verənlər çoxdur, onlar say çoxluğunda ulduz
miriadını yada salırlar, gözəlliyə layiq olduğu qiyməti verməyib, onda qüsur tapmağı
çalışanlar isə azdır və gücsüzdürlər. Renessans dahiləri onları qiymətləndirənlərin
yaxşı münasibəti hesabına ölməz əsərlər yaratmışlar. Bu tablolar, freskalar əsrlər boyu
insanlara heyrət bəxş edən incilərə çevrilmişlər.
Ruhiyyə xanım, sizinlə hər cür diskussiya aparmaq olar. Məni söz mübadiləsi
maraqlandırmır, məni düşündürən yalnız təklifimə cavabın verilməsidir. Yenə rica
edirəm, günü günə satmayaq, hansısa bəhanəni əsas götürüb məsələnin həllini təxirə
salmayaq. Mən sizə olan məhəbbətim haqqında şərqi qoşmayacağam. Çünki siz onun
sözlərini eşitmədən də mənim üsyan edən hisslərimə bələdsiniz. Nəsə əlavə bir şey
demək istəmirəm. Könlümün istəkləri sizə iri-iri kitablarda yazılanlardan da artıq çox
şeyi dəyir.
Ruhiyyə gülümsündü:
– Az qala məni Eloiza obrazında görür, özünü isə Abelyara bənzətmək
istəyirsən. Onlar bir yerdə olanda bir-birini inandırmağa cəhd etmirdilər, qəlbləri
dillərindən daha çox şeyi ifadə edirdi. Ayrıldıqdan sonra, bir-birindən
uzaqlaşdırılmağa məcbur edildikdən sonra onların məhəbbət epopeyası poetik dilə
yiyələndi, onlardan birinin öz həyatını digərinə həsr etməsinə isə hansısa əlavə bir
şəhadət lazım deyildi. Onların qarşılıqlı hissləri dağ çayının sürətli axınından, ağacları
kökündən çıxarması enerjisindən qüvvətli, güclü idi. Sözlər çox olanda, məzmunu
itməyə məcbur edir, söz qılafı bəzən o qədər yoğun olur ki, içindəki özək müvafiq
olaraq müqayisədə kiçilməyə başlayır.
Bəlkə, söhbəti uzatmayaq, yoxsa rəyimizdə səhv etdiyimizi anlaya bilərik. Bu
sirri açmağa da xeyli vaxt sərf etməli olarıq.
Həsən yuxudan ayılan kimi oldu və fikirləşdi ki, Ruhiyyəni tələsdirmək əks
effekt verə bilər. Qırqovul tələyə yaxınlaşmamışdan əvvəl canfəşanlıq onu ürküdə
bilər, uçub qaçsa, uzaqlaşsa onu ələ keçirmək çox çətin olacaqdır. Ona görə də
yumşalmış qaydada dedi:
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– Necə istəyirsiniz, gəmini suya mən salmışamsa da, onun sükanı arxasında
sizsiniz. Bu gəminin uzaq mənzillərə üzməyi sizdən asılı olacaqdır, mən isə
naviqasiyadan yaxşı baş çıxarmıram. Marşrutu seçmək də sizdən asılıdır, mən
özümün dənizçi bacarığıma bir qədər əvvəl şübhə etməyə başladım. Çünki sualtı
mərcan riflərini də nəzərə almırdım, sahilə çox yaxınlaşmaq istəyirdim, lakin sahilin
dayaz olduğunu, gəminin quruya oturacağını da yaddan çıxarırdım. Ona görə də gəmi
kapitanlığı sizə məxsusdur. Mənim izafi müdaxiləm, üzməyə yalnız ziyan vura bilər.
Onlar yeyib-içib, naharı başa çatdırmışdılar. Getməyi qərara aldılar. Həsən
gözlədiyi cavabı almasa da, pərt deyildi, hiss edirdi ki, müsbət rəyi eşidəcəyinə çox
qalmamışdır.
Ruhiyyə Həsənin evələnmək təklifinə razılıq verir
Bir həftədən sonra Həsən zəng vuranda Ruhiyyə dedi ki, narahatlığının səbəbi
mənə aydın olduğundan, qeyri-müəyyənliyə son qoymaq istəyirəm. Qətiyyətliliyin
nəticəsiz qalmadı, mən razı olduğumu bildirmək istəyirəm. Elə həmin günü axşam
görüşdülər, Həsən çox şad görünürdü, istədiyinə nail olmuşdu. Ona görə də
müqəddiməsiz olaraq toy barədəki söhbətlərə keçdi:
– Mən istəyirəm ki, şən bir toy təşkil edək, dostlarımızı, qohumlarımızı dəvət
edək.
Ruhiyyə onun söhbəti davam etdirməyinə imkan vermədi:
– Heç bir toy şənliyi lazım deyildir. Hüseynin ölümündən cəmi iki il keçmişdir,
mənim ərə getməyim azmış deyə, toy da etməyim onun ruhuna hörmətsizliyim olardı.
Biz ancaq nikahımızı rəsmi qaydada dövlət orqanında qeyd etdirməliyik.
Həsən fürsəti qaçırmayıb, həm də biz harada yaşamağımızı da müəyyən
etməliyik, dedi. Mənim Badamdarda villam vardır, orada yaşaya bilərik, mənfi cəhəti
mərkəzdən bir qədər aralı olmasıdır. Hamnetin məktəbə getməsində müəyyən çətinlik
ola bilər.
Ruhiyyə bu təklifi eşitdikdə dedi:
– Güman edirəm ki, mənim mənzilimdə də yaşamaq olar, əvvəllər bacımla bir
yerdə yaşayırdıq, indi bacımın yerinə sözlü-söhbətli Həsən peyda olacaqdır. Onun dil
boğaza qoymaması ailəmizə müəyyən şənlik də bəxş edə bilər.
Həsən dedi:
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– Bu bir qədər yaxşı alınmır, gəlin bəyin evinə gəlmək əvəzinə, mən bəy
olduğum halda Ruhiyyənin evinə gəlin köçəcəyəm. Amma sənin qərarına zidd çıxa
bilmərəm.
Üç gün sonra onlar nikahları barədə kəbin kəsdirdilər və Həsən paltarlarını
qablaşdırdığı iki çamadanla Ruhiyyənin evinə köçdü. Hamnet o qədər də sevinmirdi,
onun sərbəstliyinə bu kişinin mane olacağından qorxurdu, anası isə daim ona güzəştlə
yanaşmış, heç bir istəyinə əks çıxmamışdı. Onlar bir-birlərini çox sevdiklərindən,
hətta yarım sözdən də başa düşürdülər. Həm də Hamnet nadinc uşaq deyildi, təkcə
onun məşğuliyyətinə müdaxilə etməkdən xoşu gəlmirdi.
Ruhiyyə ilə Həsənin ər-arvad həyatı başlandı. Yeni əri onu nə qədər əzizləsə də,
Ruhiyyə bunun təbii olduğuna nədənsə inanmırdı, ona yaxınlığını da bir oyun kimi
qiymətləndirirdi. O, Həsəni heç Hüseynlə müqayisə etmək istəmirdi, onların
müqayisəyə sığmadığını da qət etmişdi. Hüseyn ürəkdən sevirdi, yeni ərində isə hətta
vurğunluq da süni təsir bağışlayırdı. O, söz daşqını yaratmağın ustası idi, söz isə çox
vaxt hissləri ifadə etmir, onun dərəcəsini gizlətməyə xidmət edir. Bir neçə gün
keçəndən sonra o, hətta Həsənin həqiqətən də onu sevməsinə şübhə etməyə başladı.
Hüseyn işdən çıxan kimi arvadı üçün darıxdığından evə tələsdiyi halda, yeni
əri nədənsə axşamlar evə gec gəlirdi. Ruhiyyə bunun səbəbi ilə maraqlandıqda, Həsən
müxtəlif bəhanələr gətirirdi, Ruhiyyə onun sözlərinin uydurma olduğu qənaətinə
gəlirdi.
Bir yerdə yaşamalarından iki ay keçsə də, o, evə yenə gec qayıtmışdı, çox
qaşqabaqlı idi, heç kefi yox idi. Əslində, əvvəlki axşamlar da evə qayıdanda fikirli
görünürdü, arvadı ilə söhbət etməkdən də çəkinirdi. İndi ondan niyə belə kefsiz
olmasını soruşmaq istəmədi və əri özü pis xəbəri ona çatdırdı ki, bankları Mərkəzi
Bankın qərarı ilə bağlanmışdır, lisenziyası ləğv edilmişdir. Onların ilkin kapitalının
miqdarı, norması son illərdə bir neçə dəfə qaldırılsa da, son vaxtlar yoxlama müəyyən
etmişdir ki, onların bankının dövriyyəsi də ilkin kapitalın həcmindən iki dəfədən də
aşağıdır. Çoxlu filiallarının da olması bankın fəaliyyətinin yaxşılaşmasına kömək
etməmiş, xərclərinin artmasına səbəb olmuşdu. Hətta nüfuzlu hamiləri də özəl bankın
bağlanmasının qarşısını ala bilməmişdi.
Həsən şikayətlənirdi ki, onlar qoyulmuş əmanətləri öz yiyələrinə
qaytarmalıdırlar. Bu isə olduqca müşkül məsələdir, kreditlər qaytarılmalıdır ki,
depozitləri sahiblərinə qaytarmaq mümkün olsun. Qaytarılması qeyri-real olan
kreditlər isə çox böyük məbləğdə olduğundan, əmanətlərin ödənilməsi o qədər də
mümkün olan kimi görünmürdü.

292

Həsənin işsizlik günləri başlandı. O, səhər-səhər çarpayıdan qalxmaq istəmirdi,
elə hey yatırdı. Deyəsən, əsəbləri də korlanmışdı, əvvəlki deyib-gülən adamdan əsərəlamət qalmamışdı. Hər şeyə deyinirdi. Hamnetin müstəqilliyini, uşağın onu
saymaması kimi qəbul edirdi. Ruhiyyəyə qarşı da əvvəlki gülər üz yoxa çıxmışdı, bir
gün özünü saxlaya bilməyib dedi ki, sənin ayağın mənə düşmədi, birdən-birə bankrot
oldum.Ruhiyyə heç nə başa düşmürdü, iş yerinin bağlanmasının bankrotluqla nə
əlaqəsi vardır. Axı indi işsizlər, iş axtaranlar da çoxdur, bürokratiya nə qədər şişsə də,
hamını məmur etmək də mümkün deyildir. Məmurların da seçiminə diqqət
artırılmışdır, savadı yüksək olanlar, işdə səriştəlilik göstərmək potensialı ilə
fərqlənənlər vəzifələrə təyin edilirdi. Tamadanın, ya musiqiçinin rayon rəhbərliyinə
irəli çəkilməsinə son qoyulmuşdur, çünki onlar rəsmi vəzifələrini yerinə yetirmək
əvəzinə pul qazanmaq, var-dövlət sahibi olmaq üçün yüz cür pəstəhalardan çıxır və
ona görə sonrakı bekarçılıq fəaliyyətlərini həbsxanada davam etdirməli olurdular. Son
tədbirlər əhali tərəfindən də razılıqla qarşılanır.
Həsənin dərdindən isə baş açmaq mümkün deyildi. Son vaxtlar ah-ufu lap
çoxalmışdı. Evlənəndən sonra Ruhiyyəni iki dəfə restorana aparmışdı, evin xərclərinə
isə qarışmırdı, bütün yük arvadının çiyinlərinə düşmüşdü. Bir yerə getmək üçün zəng
edib, taksi sifariş verirdi, şəxsi minik maşınından da artıq istifadə etmirdi.
Ruhiyyə heç nə anlaya bilmirdi, bu bədbəxt özünü elə aparır ki, elə bil dağ
uçub, onun altında qalmışdır. Bir-iki dəfə ərinə məsləhət verdi ki, vəzifəni itirdiyinə
görə çox qəm-qüssə keçirmə, yenidən işə girərsən, yəqin ki, sənin kimilərə tələbat
vardır. Özünü iradəli apar, dünyanın axırı deyil ki? Özün də daim yaxşı dostlarının
olduğundan danışırdın, onlar hökmən sənə kömək əli uzadacaqlar. Təkcə darıxmaq,
özünü qara fikirlərlə üzmək lazım deyildir. Mənim qonorarım üçümüzə də bəs eləyər.
Çox da fikir eləmə, əsəblərini korlama.
Həsən gözlərini bərəldib, ona diqqətlə baxdı:
– Gör nə günə qalmışam ki, sən mənə ağıl öyrədirsən. Özü də heç nədən
xəbərin olmadığı halda arbitrlik etmək istəyirsən. Sən bir dəfə də olsun mənim
vəziyyətimlə maraqlanmadın, indi də situasiyaya hali olmadığın halda mənə nəsihət
verirsən. Mən gərək ağlımı itirməyəydim. Hər şeydə tez qərar verməyim məni
fəlakətə sürükləyir, dərdimə bir qalanım da yoxdur. Hər şeydə uğurlu olan bir adam
indi elə bir bədbəxtə çevrilmişdir ki, arvadı ona dərs verir, səbirli olmağı məsləhət
görür.
Ruhiyyə yenə heç nə başa düşmürdü. Ərinin ah-vayı ona heç xoş gəlmirdi.
Eşitmişdi ki, şəhərdəki məşhur falçıların yanına gedib, onlardan kömək istəmişdir.
Söhbətin davamının xoşagəlməz olacağını hiss edib, nəşriyyata getmək istədiyini dedi
və ərini otaqda tək qoyub çıxdı.
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Yolboyu nə qədər fikirləşsə də, bir nəticəyə gələ bilmirdi. Ərindəki apatiya onu
qorxudurdu. Evləndiklərindən az vaxt keçməsinə baxmayaraq, onlarda doğmalaşma
əvəzinə yadlaşma baş verirdi. Onun əvvəlki şuxluğundan, hisslərinin coşqunluğundan
əsər-əlamət qalmamışdı.
O, nəşriyyata çatıb, katibə ilə görüşdü, direktorla bəzi məsələləri həll etmək
istədiyini bildirdi. Katibə direktorun kabinetinə girdikdən az sonra direktor çıxıb, onu
salamladı və kabinetinə dəvət etdi. Ruhiyyə söhbətə başlamaq istəyərkən, direktor onu
qabaqladı:
– Ruhiyyə xanım, yeni qurduğunuz ailədə vəziyyət necədir? Əriniz sizi layiq
olduğunuz kimi qiymətləndirə bilirmi? Bəzən arzusuna çatan adamlarda, arxasınca
süstlük, xoşbəxtliyi qiymətləndirməmək, hətta buna qarşı bir laqeydlik yaranır,
əvvəlki hərəkətlərindən peşmançılıq keçirmək kimi olur. Sizdə vəziyyət necədir?
Hamı deyir ki, xoşbəxt adamdır, həm gözəl bir qadına evləndi, bu azmış kimi onun
mənzilinə də sahib oldu.
Ruhiyyəni bu söhbət heç açmadı, niyə yad bir adam onun ailə vəziyyəti ilə, əri
ilə belə yaxından maraqlanır. «Mənzilə sahib olmaq» sözlərini isə heç cür anlaya
bilmirdi:
– Mən narazı deyiləm. Əgər biz evlənmişiksə, ayrılıqda yaşaya bilməzdik ki,
çox müzakirədən sonra indi mövcud olan qaydanı seçməyi lazım bildik.
Direktor dedi:
– Saytlarda bəzi yazılar getdiyinə görə mən maraqlandım. Bəlkə də, hamısı
böhtandır, uydurmadır. Ancaq adamı məyus edir.
Ruhiyyə:
– Düzü, mən internet saytları ilə maraqlanmıram, bir dövlət başçısı interneti
kanalizasiya adlandırmışdır. Mən onunla razılaşmasam da, internetdə çirkab suları da
az deyildir. Adamlar bir-biriylə sosial şəbəkə meydanında duelə çıxırlar. Ona görə də
elə yazılar mənim maraq dairəmdən kənardadır.
Direktor baxışlarını Ruhiyyəyə dikib dedi:
– Mən sizinlə razıyam, ancaq məlumatlı olmaq da lazımdır, çünki bəzən ciddi
məsələlərə də toxunulur. Məsələn, son vaxtlar bir neçə sayt sizin ərinizin başına
gələnləri yazmaqla bərabər, sizi də hallandırır. Sizə hörmət bəslədiyimə görə, bu
yazılar mənə toxunur.
Ruhiyyənin əvvəlki laqeydliyi bütünlüklə yoxa çıxdı, ona görə də direktora
sualla müraciət etdi:
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– Axı nədən yazırlar, sizə çətin deyilsə, bəlkə, deyəsiniz, mən də bilim.
– Sizin haqqınızda ləyaqətinizə toxunan bir şey yoxdur, ərinizi isə patanatom
tədqiqatı kimi təqdim edirlər. Yazırlar ki, beynəlxalq fırıldaqçılarla yaxınlıq etdiyinə
görə bir neçə milyon dollarlıq ziyana düşmüşdür. Guya İrandan olan və özünü böyük
iş adamı kimi təqdim edən birisi onu antikvar mallarla ticarət işinə cəlb etmək adı
altında aldatmış, sonradan guya İsveçrə polisi onu həbs etmiş və əlindəki qiymətli
malların hamısı müsadirə edilmişdir. Polis bəyanat vermişdir ki, onun satmaq istədiyi
tarixi artefaktlar olduğundan, yəqin ki, muzeylərdən oğurlanmışdır. İranın tarixinə aid
olduğundan, rəsmi qaydada dövlət orqanlarına qaytarılacaqdır. Guya əriniz Həsənə o,
söz veribmiş ki, əgər onların birgə layihəsinə 3 milyon dollar pul qoysa, bir neçə aya,
mallar satılandan sonra o, 10-15 milyon dollar gəlir götürəcəkdir. Həsən də onun yağlı
dilinə aldanıb, barəsində lazımi məlumatlara sahib olmadan, özünə məxsus olan və
başqalarından borc götürdüyü pulu həmin iranlıya vermiş və iki aydan sonra ondan
belə bir xəbər gəlmişdir. Bəlkə də, iranlının özü fırıldaqçıdır, çünki xəbərdar edib ki,
əgər Həsən İsveçrəyə gəlsə, burada onu tutacaqlar, çünki malların alınmasına sərf
etdiyi pulların mənbəyini demişdir, başqa sözlə, Həsəndən götürdüyünü etiraf
edibmiş. Hətta yazırlar ki, İnterpol da bağlanmış keçmiş bankın əməkdaşı olan
ərinizlə ciddi maraqlanır və respublika Daxili İşlər Nazirliyinə müvafiq sorğu
göndərmişdir.
Ruhiyyə çaş-baş qalmışdı, bu qədər pul Həsəndə haradan ola bilərdi. Direktor
onun maraqlandığını hiss edib, jurnalist araşdırmasının faktlarını açıqladı:
– İşin öyrənilməsi göstərmişdir ki, pulun yalnız yarım milyon dolları Həsən
Hüseynova məxsusdur, qalan iki milyon yarımını isə köhnə iş yoldaşlarından, bankın
direktorundan və onun oğlundan almışdır. Ona görə də Həsənə təzyiq göstərirlər ki,
hardan tapırsa tapsın,borc götürdüyü pulları qaytarsın.
Ruhiyyə tamam özünü itirmişdi və soruşdu:
– Bəs məndən nə yazırlar?
– Sizdən bir az əvvəl Həsənə ərə getdiyinizi və onun sizə mərhum ərinizdən
qalan evdə yaşadığını yazırlar. Əvvəllər də belə fırıldaq əlaqələrə girdiyinə görə
böyük borcu olduğundan Badamdardakı evini nisbətən ucuz qiymətə satıb borclarını
ödəyibmiş. İndi isə satmağa bir şeyi yoxdur, bahalı maşınını da satıb, ondan əl
çəkməyən bir borc sahibinə qaytarıbmış. Onu da yazırlar ki, evlənməsi onu dilənçi
vəziyyətinə düşməsinin qarşısını almışdır, ailənin bütün məişət xərclərini arvadı özü
ödəyir.
Ruhiyyə direktora onu məlumatlandırdığına görə razılığını bildirdi və ona dedi
ki, inanın ki, heç nədən xəbərim yox idi, lakin qonşuların son bir neçə gün ərzində
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mənə soyuq münasibət bəsləmələrindən şübhələnmişdim, güman edirdim ki, ərə
getməyimə, ərimi evimə gətirməyimə, yəqin ki, yaxşı baxmadıqlarından mənə
münasibətləri dəyişilmişdir.
Ruhiyyə ərindən boşanır
Sonra direktorun kabinetini tərk edib evinə tələsdi. Əri evdə yox idi, oğlundan
da heç nə soruşmaq istəmirdi ki, onun könlünə yara vurmasın. Axşam Həsən evə yenə
gec gəldi, əvvəlki kimi, olduqca qaşqabaqlı idi. Ruhiyyə soruşdu:
– Tanışlar mənə internetdən oxuduqları bəzi şeyləri dedilər. Bunlar
doğrudurmu? Bəs sən niyə belə oyunlara girmisən, axı özünü çox ağıllı adam, səriştəli
maliyyəçi hesab edirdin? Bütün el içində biabır olduq, belə hadisə məlum idisə, məni
niyə bədbəxt edirdin?
– Səni niyə bədbəxt edirəm? Hadisə adam başına gəlir də. Mən səninlə ailə
qurmaq planlarıma görə varlanmaq istəyirdim, özümün də tələbatım az deyildi.
Ruhiyyə:
– Deməli, öz təqsirini mənim üstümə yıxmaq istəyirsən, məgər mənim səndən
var-dövlət barədə bir tələbim olmuşdumu, sənə bir söz demişdimmi? Çətinə düşsəndə, niyə vicdanını danmağa can atırsan?
Həsən Ruhiyyədən belə sərt sözlər gözləmirdi:
– Mənim başıma iş gəlib, özümü itirmişəm. Sən də mənə vicdandan dəm
vurursan. Fəlakətə düşənə kömək əlini uzatmaq əvəzinə, mənə hücum edirsən.
Görürsən ki, mən çox zəifəm, məni məhv etmək də o qədər çətin deyildir. Görünür,
sən məndən uzaqlaşmaq istəyirsən, bəhanə axtarırdın, o da əlinə göydən düşdü.
Ruhiyyə Həsənin ağılsızlığına təəccüb qalmışdı:
– Bəli, mən sənin danışıqlarına inanmışdım, gizlətmirəm, güman edirdim ki,
sən məni həqiqətən də sevirsən, iki ay bir yerdə yaşadığımız müddətdə gördüm ki, söz
qılafının daxilində heç bir özək yoxdur, sənin məhəbbət barədə dediklərin də qoz
qabığından qiymətli deyilmiş.
Ruhiyyə yenidən xoşbəxt olmağa can atırdı, ona görə də Həsənin yağlı dilinə
aldanmışdı. Dələduzlar ovlamaq istədiklərinin, fırıldaq gəlməyə çalışdıqlarının dilini
tapa bilir və bu dildə ustalıqla danışıb, qurbanının sayıqlığını itirməsinə nail olurlar.
O, Həsənin onun evinə köçməsini xatırladı, şəhərin kənarında villası olduğunu
deyirdi, həmin vaxt əvvəlki borcunu ödəmək üçün isə bu evi artıq satıbmış. O, yadına
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saldı ki, toylarından bir həftə sonra özünün də bu mənzilə uçota düşməsini istədiyini
bildirmişdi. Ruhiyyə məəttəl qalmışdı, öz evi olan adam da özgəsinin mənzilində
uçota girə bilərmi? Özünün də günahı az deyildir, niyə onu Hüseynin evinə, onun
yataq otağına buraxdı. Özü-özünə etiraf etdi ki, başını elə itirmişdi ki, Həsənin ən
təhlükəli təkliflərinə də boyun əyə bilərdi. Yaxşı ki, bu məsələ vaxtında açıldı, yoxsa
o, məni yuxuya verib, bu evi də satışa çıxara bilərdi. Ruhiyyənin gözündə əri artıq
narkoman, dələduz idi, nə qədər gec deyildi, onunla tezliklə üzülüşmək lazımdır. O,
mənə bədbəxtlikdən başqa heç nə verməyəcəkdir. Özü də gözləmədiyi halda, onda
Həsənə qarşı nifrət yarandı, nifrət isə emosiyanı daha güclü edir. Bu pərvanə az sonra
güvəyə çevrilib, onun hüceyrələrini yun paltar kimi məhv etməyə başlayacaqdır. Nə
qədər gec deyil, ondan ayrılmaq lazımdır. Ona görə də ciddi qaydada dedi:
– Həsən, biz müxtəlif adamlarıq, ittifaqımız da ani hissin təsiri ilə yaranmışdı,
ona görə də məhvə məhkum idi. Mən sabah səndən boşanmaq barədə məhkəməyə
ərizə verəcəyəm. Başa düşməlisən ki, nikahımızı saxlamağa cəhd etsən, bu sənin
vəziyyətini daha da ağırlaşdıra bilər. Biz artıq bir yerdə yaşaya bilmərik və sən bu
mənzildə yaşamağına bu gündən son qoymalısan. Bu mənim xahişim deyil,
tələbimdir. Sənin baş ağrını mən öz üstümə götürə bilmərəm. Mən oğlumu böyüdüb,
boya-başa çatdırmalıyam. Bu da mənim taleyimdir. Şikayət etmədən əzab çəkməyə
öyrənməliyəmmiş.
Həsən:
– Deməli, məni qovursan, sənin sədaqətin iki aydan uzağa getmədi. Başqaları
isə uzun müddət azadlıqdan məhrum olmuş ərlərinin həbsdən azad olunmalarını
gözləyir. Sən isə o saat məni küçəyə atırsan ki, iri məbləğdə borcu olan adamın arvadı
adlanmayasan. Mən də gərək səninlə ailə qurandan əvvəl səni hərtərəfli öyrənəydim.
Görünür, mən də səhv etmişəm. Əlbəttə, sən dilənçinin arvadı olmaq istəmirsən, mən
isə artıq dilənçidən də pis vəziyyətdəyəm. Çünki adamlar arasında etibarımı
itirmişəm. Heç kəs məni özünə yaxın qoymayacaqdır.
Əgər boşanmağı qərara almısansa, mən də sənə yük olmağa çalışmayacağam.
Heyifsilənirəm ki, biz bir-birimizlə dil tapa bilmədik, əgər biz bir-birimizi anlasaq,
mənə hansı qəza baş versə də, sən məni atmazdın, biz birlikdə vəziyyətdən çıxmağa
çalışardıq. Görünür, sən öz adını qorumaq xatirinə hətta mənim həbs edilməyimə də
razı olarsan, sənə adlı-sanlı ər lazımdır, mən isə artıq heç bir yüksək silkə mənsub
deyiləm. Mən hər şeyimi itirmişəm, indi də arvadım məni başından kənar etməyə
tələsir. Sən deyirsən ki, mənimlə ailə quranda səhv etmisən, bundan sonra çalış ki,
səhv etməyəsən.
Bu sözlərdən sonra o, hönkür-hönkür ağladı və hıçqırıqlarına aram verməyərək
dedi:
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– Məni döyüşü uduzmuşam, bu, vuruşu, müharibəni uduzmaq deyil. Mən yenə
dirçələcəyəm, özümü yenidən təsdiq edəcəyəm. Bəlkə də, o vaxt sən məndən
ayrıldığına görə peşman olacaq, səhv etdiyini anlayacaqsan. Bəlkə, gec deyil, belə
qəddar addımı atmayasan, bunu etsən, mən məhv ola bilərəm, onsuz də düşdüyüm
ağır vəziyyət mənim axırıma çıxa bilər.
Ruhiyyə dedi:
– Mən sənin çətinliyə düşdüyünə görə deyil, ürəyimə yol tapa bilmədiyimə görə
səndən ayrılmaq istəyirəm. Mən elə bilirdim ki, yeni ailənin yandırdığı ocaq məni
qızdıracaq, tənhalığıma son qoyacaqdır. Təəssüf ki, bu baş vermədi, fiziki
yaxınlığımız da məni sənə alışdıra, ürəkdən yaxınlaşdıra bilmədi. Biz səhvən bu
addımı atmışdıq və indi səhvimizi düzəltməliyik. Bilirəm ki, məndən narazı qalırsan,
bəlkə də, mənə nifrət edirsən. Öz səhvimə görə mən bunlara, bəlkə də, layiqəm. Sən
şərab içməyi sevirdin, səninlə ailə quranda isə mənə fincan dolusu zəhər içirtdin. İndi
isə göz yaşımı silmək üçün mənə dəsmal təklif etmək əvəzinə, öz günahını da mənim
üstümə yıxmaq istəyirsən. Heç nə demirəm, bu da mənim bəxtimdir, nə gözləyirdim,
nə alındı. Əlbəttə, bu, mənim öz günahımdır ki, sənin müəmmalı dilinə inandım və
çox tezliklə səninlə ailə qurmağa razılıq verdim. Səni yaxşı tanıya bilməmişdim,
çünki nar meyvəsi yalnız parçalandıqda daxilində nə olduğunu göstərir. Buna isə
müəyyən vaxt lazım gəldi və mən səhvimi anladım. Dəsmal göz yaslarımı quruda
bilər, bəs ürəyimdən axan qara qanlar necə olsun.
Həsən əsəbi qaydada dedi:
– Bu nə dəsmaldır salmısan ortalığa, səndən çox indi o mənə lazımdır.
Ruhiyyə ona belə cavab verdi:
– Rusiya çarı I Nikolay jandarmların rəisi təyin etdiyi Benkendorfa çox
inanırdı, Puşkini də onun əliylə məhv etməyə çalışırdı. Axı bir il əvvəl onun
Dekabristlər üsyanının yatırılmasında xüsusi xidməti olmuşdu. Çar ona yeni bir ciddi
tapşırıq verəndə, Benkeldorfun tutulduğunu, bir an tərəddüd etdiyini görəndə, ona
dəsmalı uzadıb dedi: «Bununla günahsız adamların, yetimlərin və dul qadınların göz
yaşlarını silərsən». Mən də o qurbanlardan biriyəm, yenidən dul qalıram və göz
yaşlarım yenə də mənim tənhalığımı müşahidə edəcəkdir.
Həsən onun sözündən yapışıb, qərarını dəyişdirmək tərəfə onu əyməyə cəhd
etdi:
– Bəlkə, indi də ayrılmaq barədə tələsdin. Niyə belə tez qərar verirsən. Biz bir
yerdə olsaq, daha qüvvətli olarıq, çətinlikləri də dəf edə bilərik.
Ruhiyyə:
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– Yox, nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən qərarımı dəyişən deyiləm.
Bu hadisə də baş verməsə, mən səndən uzaqlaşmaq istəyirdim. Mən könül Eldoradosu
axtarırdım, gəlib Nevadanın «Ölüm vadisinə» düşdüm. Hətta on illər də bir yerdə
olsaq da, biz bir-birimizə yad adamlar olacaqdıq. Könlün istəməyən bir adamla bir
damın altında yaşamaq, bir yastığa baş qoymaq məhbəsdə ömür sürməkdən heç də
fərqlənmir. Ürək daim qəm-qüssə içərisində olur, yeni ailəni Gülüstani-irəm təsəvvür
etdiyin halda, qaratikan və ya qanqal cəngəlliyinə düşməyə görə ah-vay eləməyin də
faydası yoxdur. Ayrılmaq bunun yeganə düzgün vasitəsidir, axı tikanların içində vəhşi
heyvanlar da yaşamaqdan qorxurlar.
Həsən ilk dəfə idi ki, Ruhiyyənin sərt üzünü görürdü, onu ələ alanda bu qız ona
quzu təsiri bağışlamışdı. Kənd yerlərində anası ölmüş körpə quzuya sınmış lüləyi
metalla əvəz olunmuş çaynikdən süd içirirlər. Quzu adət etdiyindən metal lüləli
çayniki görən kimi qabaq ayaqlarını qatlayıb, dizi üstündə oturur ki, onu südə qonaq
etsinlər. İndi bu quzudan əsər-əlamət yox idi, qısa bir müddətdə o, buynuzları ilə şirin
də üstünə gedən vəhşi camış kəlinə bənzəyirdi. Ona görə xahişin, yalvarmağın artıq
olduğu qərarına gəlib, çamadanlarına paltarlarını qablaşdırmağa başladı. Telefonla
taksi sifariş verdi və yükünü də götürüb, Ruhiyyəni tərk etdi. İlk dəfə idi ki, bu çox
danışan, dilavərliyi ilə seçilən adam dilini də tərpətmədən qapıdan çıxdı.
Ruhiyyə səhvinə görə Hüseyndən üzr istəyir
Ruhiyyə Həsənin arxasınca qapını bağlayıb, Hüseynin divardan asılmış və
rəssam tərəfindən cavan vaxtı çəkilmiş portretinin qabağında bir müddət səssiz
dayandı və sonra mərhum ərinə müraciətlə dedi:
– Bağışla məni, Hüseyn, böyük səhvimə görə, sənin xatirəni belə adamla
evlənməyimlə təhqir etdiyimə görə. O, bədbəxt adamdır, daim çoxlu pul qazanmaq
istəyir, bunun üçün hər cür rola da girir. Anlamır ki, rol oynamaqdan pul qazanmaq
mümkün olsaydı, dram teatrlarının aktyorları ən varlı adamlar olardılar. Onlar hətta
səhnədə obraza girəndə də, səhnədən kənardakı miskin həyatlarını unuda bilmirlər.
Bir hissəsi televiziyalarda aparıcı olmağa can atır, digər hissəsi isə şeir deklamasiya
deməklə, yuxarılardkılara difiramb söyləməklə gözə girməyə çalışır ki, bəlkə, fəxri ad
ala bilsin, çünki onun arxasınca maaşın da artması gəlir. Mənim ona yazığım gəlir, ən
yazıq gəlməli adam isə mənim özüməm. Ağlım olsaydı, onu sənin çarpayına yaxın
qoymazdım. İndi nə qədər özümü danlasam da, gecdir, bəlkə də, mərhəmətinə görə
sən məni bağışlayırsan, ancaq bilirəm ki, səni unudub, eləsi ilə intim yaxınlıq
etdiyimə, bir yerdə ər-arvad kimi yaşamağıma görə heç vaxt məni bağışlamayacaqsan.
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Hüseyn, mənim yeganə sevgim və yeganə arxam, bağışla məni, sənə xəyanət
etdiyimə görə, sənin qızğın məhəbbətini daş kömür peçinin hisli oduna dəyişdiyimə
görə. Mən ağlımı itirib, özümü vulkanın yaratdığı sulfat turşusu gölünə atmışdım. Elə
bilirdim ki, dərdimi sağaldacağam, əksinə, dərd yüküm bir az da artdı. Bu da mənim
cəzamdır. Səndə intiqam hissi olmasa da, ayaqlar altına atılan ləyaqətin buna dözə
bilmədi və hayıfını həm Həsəndən, həm də məndən aldı.
Bu sözlərdən sonra o, hıçqırtı ilə ağlamağa başladı, sonra özünü sakitləşdirdi.
Oğlunun məktəbdən qayıdan vaxtıdır, uşaq bu səhnəni görsə, özünə gələ
bilməyəcəkdir. Oğlu evə gələndə, anası hazırladığı xörəklə onu yedirtdi və sonra
dedi:
– Bir qədər vaxtın varsa, ürəyin istəyirsə, bir yerdə qəbiristanlığa, atanın
qəbrinin üstünə gedək. Çoxdandır onu yada salmırıq, bizdən inciyə bilər.
Hamnet dedi:
– Əlbəttə, istəyirəm, mən atamı da, səni də lap çox sevirəm. Yad adamı evimizə
gətirməyin isə mənə xoş gəlmirdi, incimə, danışığı da, davranışı da məndə nədənsə
pis hisslər oyadırdı, mənə münasibətində isə xoşa gəlməyən bir şey hiss etməmişdim.
Ruhiyyə oğlunu qucaqlayıb dedi:
– Hamnet, biz onunla ayrıldıq, bir daha bizim evə gəlməyəcəkdir. Özünün işləri
də yaxşı vəziyyətdə deyil.
Oğlu fikrə daldı:
– Mən ona pis bir şey arzulamıram, ancaq o, tam başqa adam idi. Sizdə yaxınlıq
əvəzinə, bir-birinizə yadlıq, ögeylik daha tez nəzərə çarpırdı.
Onlar taksidə qəbiristanlığa gəldilər. Ruhiyyə toz basmış qəbir daşını əlindəki
əsgi ilə təmizlədi, sonra sinə daşına su çilədi və gətirdiyi qızılgül dəstəsini qəbrin
üstünə səpələdi, üçünü isə hər tərəfdəki mərmər vazalara qoydu. Dəvət olunan molla
yasin duası oxudu.
Molla haqqını alıb gedəndən sonra Ruhiyyə Hüseynin başdaşındakı mərmərdə
həkk olunmuş şəklinə müraciət edib dedi:
– Əzizim Hüseyn, oğlumuz Hamnetlə səni yad etməyə gəlmişik. Sən qəbirdə
uyusan da, həmişə bizimləsən, bizim qəlbimizdəsən. Sənin xatirən ömrümüz boyu
bizi tərk etməyəcəkdir, bu məhəbbəti, hörməti sən özün qazanmısan. Sənin adın bizim
qəlbimizə həkk olunmuşdur, bu nəqşin oradan silinməsi mümkün deyildir. Nə qədər
ki, biz varıq, sən bizi tək qoymayacaqsan, çünki biz səninlə nəfəs alırıq.
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Səndən bir xahişim vardır, səhvimə görə məni bağışla. Bu səhvim bir daha
mənə anlatdı ki, səni heç kəs əvəz eldə bilməz, qəlbimdə sənin yerini heç kəs tuta
bilməz. Rahat uyuya bilərsən ki, öz səhvimə görə xəcalətim də bir daha sübut etdi ki,
həyatımda səni əvəz edən heç kəs olmayacaqdır.
Hüseyn, ərim mənim, atam mənim, qardaşım mənim, sənsən mənim həyatımın
mənası, mənim taleyimdə parlayan ulduz, dünyama işıq və hərarət saçan günəş. Sənə
and içirəm, bir daha səhvə yol verməyəcəyəm, ömrüm boyu yalnız sənin olacağam,
sənin isti nəfəsinin hərarəti mənim könlümün donmasına, buz bağlamasına imkan
verməyəcəkdir. Sən ölmüş bir insanı möcüzəli, gur işıq saçan məhəbbətinlə diriltdin,
həyata qaytardın. Buna görə sənə bəslədiyim minnətdarlıq, borcluluq hissi bir an da
olsun zəifləyə bilməz, başım üzərində parlayan günəş bir daha sönməyəcəkdir, mən
və əziz oğlun sənin xatirəni göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq.
Əziz Hüseyn! Sən dünyanı tərk etdikdən sonra mənim dünyam xeyli daraldı,
özümü tənha hiss etməyə başladım. Bu gün sənin qəbrinin qarşısında öz səhvimi də
etiraf edirəm, çünki ömrüm boyu sən mənimlə olacaq, xatirən məni yaşamağa,
yaratmağa ilhamlandıracaqdır. Nə qədər ki, sənin xatirən mövcuddur və mənim
qəlbimi canlandırır, mən heç vaxt tənha olmayacağam, səninlə yaşadığım qısa ömür
mənə elə qüvvə, elə güc vermişdir ki, onun təsiri altından mən çıxa bilmərəm. Allah
səni mənə xilaskar göndərmişdi və bu vəzifəni, təkcə böyük şərəflə yerinə yetirmədin,
həm də mənim az qala məhv olmuş qəlbimi diriltdin, canlandırdın. Mən tənha
deyiləm, heç vaxt təklikdə olmayacağam, çünki son nəfəsimə qədər sən mənimlə
olacaqsan, mənim olacaqsan, heç vaxt məndən uzaqlaşmayacaqsan. Sən isə mənim
sədaqətimə bir daha şübhə etməyəcəksən, azacıq narazı qalsan, mən məhv olaram.
Qoy səni xatırlayan dostların, qohumların bilsinlər ki, Hüseynin arvadı ölənə qədər
onun xatirə ulduzunun azacıq da olsa sönməsinə yol verməyəcəkdir.
Əzizim mənim! Bilirəm ki, sən cənnətdə uyuyursan, Allah dərgahında məskən
salmısan. Mənim fəxr etdiyim, çoxlarının xatirəsinə hörmətlə yanaşdığı bir insan öz
qəbrini də, o dünyanı da işıqlandırmağı bacarır və sağlığında ondan yayılan işıq
mənim həyatıma qövsü-qüzeh rəngarəngliyi verirdi. Bu heyrətamiz rənglərin və
çalarların yaratdığı möcüzəli mənzərə, mozaika mənim həyatıma rövnəq idi. Ruhlar
mənə yuxuda deyirlər ki, onlar sənə əbədi xoşbəxtlik vermiş, başını çiçək hörüyü ilə
bəzəmişlər. Sənin buna layiq olduğuna heç kəs şübhə edə bilməz.
Ruhiyyə Həsəndən ayrıldığına, yenidən bütünlüklə Hüseynin yanına
qayıtdığına görə çox sevinirdi. Bu qərarı vermək üçün ona iti ağlı kömək etmişdi.
Böyük filosof, qədim Romanın nəcib imperatorlarından biri olan Mark Avrelinin
sözləri yadına düşdü: «Yalnız o adam həqiqətən azaddır ki, ona arzuları və ehtiras
deyil, ağlı hakim kəsilir». O, aldadıcı ehtirasa və arzuya qurban ola bilərdi, yaxşı ki,
301

ağlının köməyi ilə ayılıb, əsl azadlığa çıxdı və bütün qəlbi ilə sevdiyi, qeyri-adi bir
insana ruhən yenidən qovuşdu.
Sonra o, ömrünün son dekadasını beynində araçdırmağa başladı. Orta insan
ömrü ilə müqayisə edildikdə, bu kiçik dövrdür. Lakin həmin qısa zaman kəsiyində
onun hətatında mövcud olmuş ən böyük şəxsiyyətlər yaşamışdır. Onlar heç də tarixə
yazılanlar deyillər, lakin onun şəxsi taleyində əvəzsiz rol oynamışlar. Üç nəfərdən
ibarət olan bu möminlər - Yusif müəllim, Südabə xanım və Hüseyndir. Ruhiyyə bütün
ömrü boyu onlara borclu olacaq, xatirələrinə ən şirin dualar oxuyacaqdır. Onlar heç də
Roma Papasının edikti ilə müqəddəslər siyahısına daxil edilməmişlər, axı onlar heç
xristian da deyildilər. Lakin minnətdarlıq düşüncəsində, öz əzabkeş odisseyasını
yaşamış bir qızın dünyasında bu üçlük dünya dinlərinin ən məşhur simalarından belə
heç də geri qalmırdı, onun təsəvvüründəki səmada sitayiş etdiyi ən gur işıqlı ulduzl
və ilahi günəş idi.. Çünki təbiətin kor qüvvələrindən və insanlığa zidd olanlardan
başqa onlara heç bir şey yad deyildi.
Epiloq
Ruhiyyə xoşbəxtlik Eliziumunu əri öləndən sonra tərk etmiş, ürəyinə
yatmayan məhəbbət sövdələşmələrinin eyhamı ilə dolu olan tufanlı gecədə
irəliləməyə məcbur olmuşdu. Həsənlə onun qurduğu ailə həyatı uzun ömürlü olmadı,
yeni əri ona könül hərarəti verməyi bacarmadı və təsadüf onların bir-birindən
uzaqlaşmasına yol açdı. Buxovdan azad olunan Ruhiyyə, şüşə qabdakı həbsdən xilas
olan kəpənəyi andırırdı, bu kəpənək xoşbəxtlik anlarında çiçəkdən çiçəyə qonmaq
üçün uçmaqdan yorulmaq bilmirdi. Bu pərvanə həyat adlanan məkanda havaya
pərvazlanmaqdan rahatlıq duyurdu. Artıq o, özünü bütünlüklə işə həsr etmişdi. Bir
neçə il ərzində uğurlu tərcüməçi şöhrəti qazanmışdı, artıq İranda da onu tanıyırdılar,
bir neçə roman müəllifi ona öz yeni əsərlərini göndərmişdi. Tərcümənin cansıxıcı
işindən yorulanda, o, ədəbi yaradıcılıqla məşğul olmaq yolunu seçmişdi. Öz
mərhəmət ilahəsi Südabə xanım haqqında, uğurlu olacağına çox ümid bəslədiyi bir
roman yazmağa başlamışdı. Südabə xanım elm adamı kimi dərin və nəhayətsiz dənizə
bənzəyirdi, onun həyatına, düşüncələrinə girişmək naviqasiyadan başı çıxmayan
adamın dünya ətrafına kiçik qayıqda səyahətə çıxmağına bənzəyirdi. Bəzən o, çətinlik
qarşısında qorxub çəkiləcəyini, dənizin asimana yüksələn dalğaları vasitəsilə qərq
olacağını düşünərək, öz məşğuliyyətini dayandırmaq istəyirdi. Axı o, öz gücünə
müvafiq olmayan bir işə girişmişdi, onun qəhrəmanı təkcə elm adamı deyildi, həm də
qüsurlara, nöqsanlara dözməyən mübariz bir insan idi. O, ölənə qədər mənfiliklərə,
dözə bilmədiyi neqativ cəbhəyə qarşı amansız mübarizə aparmış, çox şeyə nail olmasa
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da, ardıcıllarının, onu sevənlərin könlündə sönməyən bir məşəl yandırmışdı. Bu
məşəlin parlaq işığı Ruhiyyənin də tərəddüdünə, qorxub geri çəkilməsinə imkan
verməmişdi. Nəhayət, beş il çəkdiyi ağır zəhmət romanın başa çatması ilə yekunlaşdı.
Əməkdaşlıq etdiyi qəzet, redaksiya rəhbərliyinin icazəsi ilə romanı hissə-hissə
çap etdiyindən, böyük oxucu marağı yaratmışdı. Kitab çap olunanda isə nisbətən iri
tirajına baxmayaraq, bir neçə günə satıldı. Qərbdə, yəqin ki, onu «bestseller»
adlandırardılar. Ruhiyyə Səfərli qəhrəmanının soyadını daşımaqla yanaşı, populyar
yazıçıya çevrildi və onun əri ilə ailə qurduğu kimi, indi də şöhrətdə ona rəqib olmaq
kimi ağlasığmayan bir cəhd göstərməyə cəsarət etdi. Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyi
şifahi qaydada onu istedadlı yazıçı adlandırmışdı.
Oğlu Hamnet London universitetində maliyyəçi təhsili almış, bakalavr və
magistr dərəcələrinə yiyələnmişdi.Çox sayda ingilis ziyalıları onu, yaxşı tanıdıqları
professor Südabə Səfərlinin nəvəsi kimi qəbul edirdi. Ruhiyyə özü artıq yaşa
dolmuşdu, evlənmək barədə təkliflər xeyli azalsa da, onlara «yox» cavabı verməkdə
davam etmiş, nə qədər xoşa gələn olmasa da, öz «dul qadın» adlanmağı ilə razılaşmalı
olmuşdu. O, həyatda çox şeyə nail olmuşdu, lakin onların hamısının müəllifliyini heç
də özünə deyil, birinci növbədə artıq dünyadan köçmüş, onun düşüncəsinə görə,
cənnətdə məskunlaşmış Yusif müəllimə, Südabə xanıma və əri Hüseynə aid edirdi.
Onlar onun qaranlıq dünyasına işıq gətirmiş, qəlbini əzən bir zindandan onu azad
etmişdilər. Bu qadın onlara olan sonsuz məhəbbətinə görə əsl sədaqət simvoluna
çevrilmişdi və bu müqəddəslərə sitayişini bir an da dayandırmamaqla həyatını davam
etdirəcək, onların adına layiq olmaq üçün lazım gəlsə hər cür əziyyətlərə də
qatlaşacaqdı.
Ruhiyyə yaşa dolduqca nikbinliyini itirmirdi. Londonda iri sığorta şirkətində
işləyən oğlu zəng edib, anasının halını, əhval-ruhiyyəsini soruşanda ona latınca cavab
verirdi: «Spiro Spero» – «Nəfəs alıramsa, ümidlə yaşayıram ». Latin dili olduqca
lakonik idi. Oğlu da anasına cavab verirdi ki, Siseron onu bu qaydada işlədirdi: «Dum
spiro spero» – «Nə qədər ki, nəfəs alıram, ümidimi üzmürəm». Ana ilə oğulun belə
ritorikası onların hər ikisinin ruhunu yüksəldirdi. Ruhiyyə vaxtilə bu sözü əziz Südabə
xanımdan eşitmişdi və son vaxtlarda özünün təsəlliverici bir kredosuna çevirmişdi.
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