
 1 

 
 

Telman ORUCOV 

 

Məhəbbət mehrabı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

Həqiqət anı. Mənəvi aşınma meylləri 

 

Çox götür-qoy etdikdən sonra bu əhvalatları, həyatımın bəlkə də ən 

dolaşıq və mürəkkəb dövrünü qələmə almağı qərara aldım. Bunun 

başqaları üçün nə qədər maraqlı olacağını, necə təsir bağışlayacağını 

bilmirəm. Təkcə onu düşünürəm ki, söhbət sırf etiraf xarakteri 

daşıyacaqdır, ona görə də çalışacağam ki, hər şeyi olduğu kimi, heç nəyi 

retuşa məruz qoymadan söyləyim. Bunu nəzərə alaraq əvvəlcədən qərara 

almışam ki, bu yazı yalnız mən həyatdan köçəndən sonra işıq üzü görsün. 

Bəlkə də təsvir olunanlar özümə qarşı müəyyən dərəcədə qəddar 

münasibət xarakteri daşıdığından bu, bir qədər qəribə görünsə də, 

ölümümdən sonra ruhuma edəcəyim sui-qəsdə, xarakiriyə bənzəyəcəkdir. 

Axı etiraf, özü də tövbə səviyyəsinə qaldırılanı heç də xırda məsələ 

deyildir, adamın şüurlu şəkildə, heç bir hipnoz əlaməti olmadan öz 

dünyasını top atəşinə  tutmasıdır. 

Xəyalən belə nəticəyə gəlirəm ki, başqaları də mənim yolumla 

getsəydi, onda dünya bir andaca tövbə səhnəsinə çevrilərdi, insanlar 

birbaşa Qiyamət gününə yaxınlaşmasalar da, onun elə də qorxulu miqyas 

almayan repetisiyasını keçirərdilər. Axı biz özümüzü nə qədər yaxşı 

qələmə versək də, mömin insanlar hesab etsək də, səhvlərimiz, 

qəbahətlərimiz az olmayıb, bəlkə də onlar cinayət həddinə gəlib çatıblar. 

Başqalarının əməllərini bəyənməməyimiz, onlara irad tutmağımız, sərt 

münasibətimiz bəzən nifrət həddinə çatdığı halda, özümüzə daim güzəşt 

edirik, öz hərəkətlərimizin qiymətləndirilməsinə olduqca rəhmdilliklə 

yanaşırıq. Əlbəttə, bu bütünlüklə ayıqlıq hissini itirməyimiz deyildir, 

bəzən xətalarımıza mühakimə quraraq onlara düzgün, güzəştsiz qiymət 

verməyi də bacarırıq. Ona görə də diqqətlə baxdıqda görürsən ki, bir neçə 

onillikdən ibarət olan ömründə elə anlar olub ki, həyatdan, bəlkə də daha 

çox özündən uzaqlaşmaq istəmisən. Bu vaxt həqiqətə daha yaxın olmusan, 

lakin özünü qoruyub saxlamaq instinkti vicdanı susmağa məcbur edib, 

həyatın özünü, yaşamağı, günahkar ömrü davam etdirməyi həyatın 

mənasından artıq bilmisən və bu, səni fiziki ölümdən aralasa da, mənəvi 

sonluğa aparan cığırın başlanğıcı olub. Yəqin ki, azacıq da olsa 
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səmimiyyət hissini itirməyənlər, öz "mən"inə kənardan başqa gözlə 

baxmağı bacaranlar həmin fikri düzgün başa düşüb, ürəklərində bu rəyə 

haqq qazandırmalı olacaqlar. 

Çoxlu düşüncələrdən sonra belə bir qərara gəlirsən ki, həyatda 

səmimi olmaq, hər cür məkrdən, hiylədən uzaq olmaqla yaşamaq olduqca 

çətindir. Ona görə də çox sayda adamlar riyakarlıq, ikiüzlülük 

dəbilqəsindən, zirehindən, maskasından istifadə edir, bunun hesabına 

nisbətən daha uğurlu və rahat yolun yolçularına çevrilirlər. Ətrafda az qala 

hər gün baş verən adicə hadisələrə və iştirakçı kimi onlara cəlb olunanlara 

diqqət versək görərik ki, nə qədər qeyri-səmimi, bir az da dəqiq desək, 

riyakarcasına hərəkətlərlə, mövqelərlə rastlaşmalı oluruq. 

Adi xeyir-şər məclislərini nəzərdən keçirmək kifayətdir. Miqyası, 

ehsan adı altında maddi imkanların bir növ sərgisi rolunu oynamaqla 

əndazədən çıxan yas tədbirlərini götürün. Məgər ora mərhumun 

yaxınlarının dərdinə şərik olmaq istəyənlərmi gəlir? Hamı yaxşı bilir ki, 

imkanlı adamların, vəzifə sahiblərinin əzizlərinin yasına əksəriyyət qeyd 

olunmaq, hansısa mötəbər şəxsə öz ehtiramını nümayiş etdirmək üçün 

gəlir. Çoxları ölənin heç kim olduğunu bilmir, vəzifə sahibinə necə qohum 

olduğu ilə  də maraqlanmır. Onları düşündürən əsas məsələ qeydiyyatdan 

keçməkdir, orada görünməkdir. Adamlar var ki, şəhərdəki hayküylü, 

qələbəliklə müşayiət olunan bütün matəmlərə təşrif buyurmağı özünün 

ümdə vəzifəsi, müsəlmançılıq və vətəndaşlıq borcu hesab edir. Ona görə 

də yas məclislərində qəmdən-qüssədən əsər-əlamət olmur, hamı danışır, 

gülür, bir-birilə hal-əhval tutur. Daha çox müzakirə edilənsə siyasi 

məsələlər, dünyada və ölkədə baş verən mühüm hadisələr olur. Belə 

matəmlər spartalıların ictimai nahardan sonra əylənmək vasitəsi hesab 

etdikləri birgə söhbətlərini andırır. Heç kəsin qulaq asmadığı, nəzakət 

xatirinə belə diqqət vermədikləri mollanın dini mövzudakı nitqi başa 

çatdıqdan sonra  əsas tamaşa - ehsana qonaq olma başlayır, çünki bu daha 

çox zəngin süfrəli qonaqlığı yada salır, burada yalnız spirtli içkilər  gözə 

dəymir. Qəlyanaltıların, təzə və qurudulmuş meyvələrin, şirniyyatın, 

şirələrin, xörəklərin çeşidli və keyfiyyəti yas sahibinin imkanları barədə 

çox şeyi deyə bilir, çünki bu məclis yasdan çox hamını təəccübləndirmək 

vəzifəsini yerinə yetirir və bu məqsədə çatmasında heç bir şübhə yeri 

qalmır. XIX əsrdəki Böyük Britaniyanın görkəmli dövlət xadimlərindən 

biri ziyafətlərdəki süfrənin nemətlərinin bolluğu barədə olduqca ağıllı 

məsləhət vermişdi və göstərmişdi ki, oradakı xörəklərin sayı qratsiyaların 
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sayından az, muzaların sayından çox olmamalıdır. O, belə müqayisəsi ilə 

qədim Roma və yunan mifologiyalarına müraciət etmişdi, adi dilə 

çevirdikdə bu müvafiq olaraq "üç" və"doqquz" rəqəmləri demək idi. 

Çünki gözəllik ilahələri olan üç qratsiya və poeziyaya, incəsənətə və 

elmlərə himayədarlıq edən və muzalar adlanan doqquz ilahə var idi. 

Toylarda və yas mərasimlərində isə elə xörəklər bolluğu yaradılır ki, elə 

bil ki, iştirakçıların öz ömründə axırıncı naharıdır və onlar həyatla 

vidalaşmamışdan əvvəl hökmən mədələrini böyük ehtiyatla və rəngarəng 

ləzzətli şeylərlə doldurmalıdırlar. 

Süfrənin bolluğu bir yana, hamı yeməyə elə girişir ki, elə bil 

həlledici döyüşə atılıb. Hətta məclisin hansı münasibətlə qurulduğu da 

yaddan çıxır. Bol və ləzzətli yemək əhval-ruhiyyəni bir qədər də yüksəldir. 

Adamların həyatdan gedənlərlə belə vidalaşması mənəvi dəyərlərə vurulan 

ağır zərbələrdən biridir. Payızda yerə tökülmüş yarpaqlar bitkiyə 

mənsubluğunu itirdiyi kimi, milli adət-ənənələrin belə saymazyana 

qaydada təhrifinin də həqiqi insani hisslərlə  heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Elə bil ki, bu matəm ağır bir yükü hamının üzərindən götürmüşdür, 

mərhumun həyatla vidalaşması bu kədərdən uzaq olan ümumi razılıq 

atmosferinə rəvac vermişdir. Bir az dərinə getdikdə bunun səbəbləri də 

özünü nişan verməyə başlayır. İnsanlıq, yaxını sevmək hissini kənara 

atdıqda bəzən ailə üzvləri ona görə rahatlıq tapırlar ki, əslində xeyli 

müddət davam edən ağır qayğıdan və xəstəyə qulluq göstərmək 

zəhmətindən azad  olmuşlar. Əsasən köhnə iş və az sayda tələbəlik 

yoldaşlarından ibarət olan dostlara gəldikdə onları mərhumdan təkcə ölüm 

yox, həm də zamanın yaratdığı ünsiyyət fasiləsi ayırır. Aylarla, illərlə 

xəstə olan adamla kimdir dostluq edən? 

Axı köhnə dostluğun özü də nə qədər təriflənib göylərə qaldırılsa da, 

daha çox nimdaş paltar kimidir, illər keçdikdən sonra onu geyindikdə 

ölçüsünün, rənginin, biçiminin uyğun gəlməməsi, yaxud dəbdən düşməsi 

ucbatından özünü bu paltarda bir qədər narahat hiss edirsən. Ailə 

üzvlərinin isə köhnə dostlardan qətiyyən xoşu gəlmir, onlar öz könüllərinə 

yatan adamlarla ünsiyyətdə olmağa üstünlük verirlər. Dost, onu qoruyan 

hissə azacıq sədaqət qalmışdırsa, yalnız bir adam üçün əzizdir, başqaları 

üçün o, heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Digər tərəfdən, axı naftalin iyindən 

kimin xoşu gəlir ki? 

Cavanların yaşlı nəsilə münasibətinin cəmiyyətin mənəvi 

sağlamlığının göstəricilərindən biri hesab etsək, bu məsələdə də öyünüləsi 
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bir cəhətimiz yoxdur. Ümumiyyətlə, gənc nəsildə izahı çətin olan sürətli 

bir amneziya prosesi gedir, keçmişə hörmətlə yanaşmamaq, onu yaddan 

çıxarmaq kimi xoşagəlməz xüsusiyyətlər formalaşır. Cavanlar hətta öz 

yaxın qohumlarını, əcdadlarını tanınmamağı elə bir qəbahət hesab 

etmirlər. Bu məsələdə də, xeyir-şər tədbirlərinin təşkilində olduğu kimi 

sosial vəziyyət, statuslar arasındakı fərqlər öz iyrənc təsdiqini 

göstərməmiş qalmır. Səlahiyyət və var-dövlət imkanları hətta yaxın 

qohumlar arasında da daim öz varlığını yada salan bir sərhəd xətti çəkir. 

Aşağı kastadan olanlar yuxarılardakına köks ötürür, sitayişə bənzər 

münasibət bəsləyirlər, lakin müəyyən fayda götürmək naminə onlara 

yaxınlaşmaq istəyəndə, çeşidlənmə əməliyyatına məruz qaldıqlarından 

bölünmə xəttinin keçilməz olduğunu anlayırlar. Yuxarı kastadan olanlar 

isə yaxın, uzaq olmalarından asılı olmayaraq hamıya özlərinin qərar 

tutduqları səviyyədən baxırlar. Onlar yalnız öz dairələrində olanlarla 

oturub durmağa üstünlük verirlər, bu adamları qarşılıqlı səmimi hisslər 

deyil, yalnız silk həmrəyliyi birləşdirir. Axırıncı da nisbi və dinamik 

xarakter daşıyır, dünənə qədər təzim etdikləri öz mövqeyini itirdikdə ona 

nifrin yağdırmağa başlayırlar. Bu qrupun tərkibi dəyişsə də, ümumən kütlə 

dəyişmir, sabit olaraq qalır və onlar öz dünyalarının qaydalarını saxlayır, 

insanlığı yalnız "nə lazım" olduğunun bolluğu ilə ölçürlər. Düzlüyün, 

vicdanlılığın səsi aşağıdakılardan gəldiyinə görə heç vaxt onların qulağına 

çatmır. Beləliklə, həyatı öz üzərində saxlayan dayaqlar çürüməyə, uçmağa 

başlayır. 

Bədbəxtlikdən mənəvi aşınma özünü digər sahələrdə də biruzə verir, 

cəmiyyətin bütün məsamələrinə nüfuz edir. İnsanlar arasında hörmət, 

ehtiram, səmimi münasibətlər getdikcə azalmağa başlayır, çox vaxt onların 

təbii təzahürü yoxa çıxdığından, saxta nümunələri, surroqatları meydana 

gəlir. Sayca, nisbət etibarilə pislər, mənfur adamlar yaxşıları, nəcibləri 

üstələməyə başlayırlar. Pislik paradoksal görünsə də, həyata düzgün 

qiymət verməkdə mayak rolunu oynayır, naqislik öz çılpaqlığı, eybəcərliyi 

ilə diqqəti daha çox cəlb edir. Pisliyin əhatəsində, atmosferində 

yaşadığımızdan ona adət etməyə başlayırıq, yaxşılıq proyeksiyasının 

meydana gəlməsi üçün bu fona borcluyuq, necə ki, qaranlığın hesabına biz 

işığa qiymət veririk. Belə bir vəziyyətdəki mövcudluq bizi həyatı yenidən 

qiymətləndirməyə sövq edir. Çünki pessimizmə qapılmaqla pisliyin 

mütləq hökmranlığına şərait yaratmış olarıq. Belə düşünmək səhvdir ki, 

naqislik hamını kor etmişdir, bu mühit ədaləti, insafı, rəhmi bütünlüklə 
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qəhətə çəkmişdir. Əsla belə deyildir, ümumilikdə xalq öz nəcib 

keyfiyyətlərini, qarşısında baş əyiləsi ləyaqətlərini qoruyub saxlamışdır, 

itirməmişdir. Bir vaxtlar həqiqətən də belə bir təhlükə yarananda doğma 

dilimizin itirilməsindən qorxurduq, çünki dilin tədricən də olsa yoxa 

çıxması millətin özünün mövcudluğunu sual altında qoya bilərdi. Güman 

edirəm ki, xalqın əsrlər boyu yaşatdığı yaxşı  adətlər, mənəvi dəyərlər də 

bu qəbildəndir, onların da laqeydlik üzündən bir qədər yoxa çıxması, 

zəifləməsi, miskin vəziyyətə düşməsi xalqın ən azı böyüklüyünün 

itirilməsinə yol açardı. 

İnsan təbiətin bir hissəsi olduğundan onun anadangəlmə damğalarını 

öz üzərində gəzdirir, axı mikrokosm hesab edilən hər bir insan dünyası 

kainat adlanan makrokosmun bir parçası, atomudur. Dəniz suyunun bir 

damlasında onun kimyəvi tərkibi, duzluluğu bilindiyi kimi, insanda da 

canlı təbiət öz varlığını unutdurmağa qoymur, öz rəngarəngliyini bəşər 

övladlarının fiziki ölçülərində və görünüşündə olduğu kimi xarakterinin də 

müxtəlifliyində əks etdirir. Bəlkə də Şekspir bu fərqli obrazlar aləmini 

nəzərdə tutaraq dünyanı teatr səhnəsinə, insanları isə aktyorlara 

bənzətmişdi. Onun orijinalda dediyi kimi, kişilərin və qadınların hamısı 

aktyor olsalar da, səhnədə addımbaşı pis nümunələri əks etdirmək istisna 

olmaqla, çoxları bu sənətə lazımınca yiyələnməyiblər. Onlar yalnız həyat 

güldürəndə gülə, ağladanda ağlaya bilirlər, yaxşılığa meyl etməkdə acizlik 

göstərirlər. Digər hallarda isə onlar fiziki cəhətdən gözəl olduqlarından 

səhnəyə gəlib çıxan, lakin bu sənətdən xəbəri olmayan gənc aktrisalara 

bənzəyirlər. Axırıncılar obrazın daxili aləminə, ruhuna nüfuz etməyi 

bacarmırlar, oynadıqları personajların dünyasının qapısını döyməyə də 

cəsarət etmirlər, hətta bəzən tələffüz etdikləri sözlərin mənasını belə 

anlamırlar. Bir qayda olaraq istedadın yoxluğu istənilən an özünü büruzə 

verməyi, təqdim etməyi bacarır. Öz fiqurasını nümayiş etdirməkdən başqa 

heç nəyi bacarmayan bu mulyajlarda nə bir hiss, nə də duyğu olur, yalnız 

şəhvəti alovlandırmağa xidmət etdiklərindən işıq və hərarətdən də məhrum 

olurlar. Belə aktyorlar kütlə şəklində olduqda bu teatr haqqında da 

müvafiq təsəvvür yaranmalıdır. Üzvlər cəmiyyətin özü haqqında fikir 

yürtməyə imkan verir. 

Özünü dərk edə bilməməyin başlıca bəlalarından biri yaxşı zövqün 

mühüm əlaməti olan ölçü hissinin itirilməsidir. Bəziləri gerçəkliyi qəbul 

etmədiyindən, bu gerçəklikdə yalnız özünü görmək istədiyindən fərdi 

keçmişini idealizə etmək kimi ağılsız bir işə girişir, hətta 
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məğlubiyyətlərini, uduzmalarını, qazandıqları qalibiyyət və uduşun 

şəkildəyişməsi kimi qələmə verməyə cəhd edir, hər şeyə özlərinə məxsus 

olan dəyərlər şkalasından baxırlar. Hansısa məqsəd qarşıya qoyulanda ona 

çatmaq yolları və vəsitələri də tapılır. Özünü şöhrətləndirməyin ən asan və 

ucuz yolu televiziya ekranında görünmək, həyatın, keçmişin barədə 

təsəvvürlərə əl gəzdirmək üçün memuar və ya bir kitab nəşr etdirməkdir. 

Çap məhsullarından birincisi çox vaxt muzdla tutulmuş adamlar tərəfindən 

yazılır, çünki müəllif imzasını qoyan nə bir savada, nə də elə bir 

dünyagörüşə malikdir. Özünü ucuz reklamın digər cəhdi, üzərində iri 

portreti təsvir olunan kitabda həmin şəxsin fəaliyyətinin, keçdiyi yolun 

sabun köpüyü kimi üfürülüb şişirdilməsidir. Burada həmin adamın 

şəxsiyyəti, yalnız çəhrayı rəngdə nümayiş etdirilir. Böyük rəssam Pablo 

Pikasso çəhrayı rəngin belə hörmətdən düşəcəyini bilsəydi, yəqin ki, öz 

yaradıcılıq dövrlərindən birini bu rənglə rəmzləndirməzdi. Kitab həmin 

adım haqqında yazılan xatirələrin məcmuudur. Xatirə söyləyənlərin özləri 

də bazarda mal alıb satmağa, sadəcə alver etməyə gələnlər kimi 

rəngarəngdir, olduqca müxtəlif tərkiblidir. Burada pul naminə istənilən 

panegirik yazmağa hazır olan elm xadimləri də, keçmiş vəzifə sahibləri də, 

zəhətkeşlərin məşhur nümayəndələri də vardır. Axırıncılar əsasən Sosialist 

Əməyi Qəhrəmanı adını daşıdıqlarına görə nüfuz sahibi kimi təqdim 

olunurlar. Rəy mənbəyi olanların hamısı mükəlləfiyyət xarakteri daşıyan 

xidməti yerinə yetirməli - bu əlahiddə fəaliyyət sahibi barədə ən tərifli 

sözlər söyləməlidir. Bu memuarların və kitabların kütləvi oxucusu isə 

payladıqları qohum-əqrəba, dost-tanışdır. Belə kitablar keçən əsrin 

ortalarında yaxın adamlara verilən və üstündə «yadigar üçün» və digər 

standart sözlər yazılan fotoşəkilləri əvəz edir. 

Bütün bunları araşdıranda çalışıram ki, həyatdakı hadisələrə daha 

yüksək nöqteyi-nəzərdən baxım, onların görünən səthi ilə kifayətlənməyib 

mahiyyətinə nüfuz edə bilim. Ona görə də səmimi etiraf xarakteri daşıyan 

məhrəmanə söhbətə üstünlük verməklə, birinci növbədə bunu qəbul etmək 

iqtidarında olan insanlara ünvanlayıram. Axı tənhalığa öyrəşmiş olanlar öz 

dərdlərini ən yaxın saydıqları, etibar etdikləri adamlara bildirirlər, bu 

barədə heç vaxt aləmə car çəkmək üsulundan istifadə etmirlər. Həyatda 

aldığın ən ağır zərbəni isə yalnız səmimiyyətinə şübhə etmədiyin adama 

bildirirsən. Yəqin ki, çoxları şərlə sirayətlənmiş cəmiyyəti təhlil etməyə 

çalışır və bunun köklərini dərk etməyə, onlara qarşı mübarizə vasitələri 

tapmağa cəhd edir. Mən də kimsəsiz adada yaşamıram, canlı insanlarla 
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əhatə olunmuşam, lakin artıq heç kəsi özümə dərd həmdəmi, sirdaş hesab 

etmədiyimdən tənhalığa sığınmışam, az qala guşənişin həyatı keçirirəm. 

Tarixçilər yazırlar ki, erkən xristian rahiblər şəhvət azdırmalarından, 

tselibatı pozmaq təhlükəsindən uzaq olmaq üçün qaçıb səhralarda, 

dağlardakı mağaralarda yaşamağa üz tuturdular ki, ümumiyyətlə qadın 

cinsindən olan məxluqu görməsinlər. Mən heç yerə qaçmamışam, 

adamların əhatəsindəyəm, lakin elə bil ki, hamı mənə yaddır, bəlkə də mən 

hamıya yadam, çünki onlardan fərqli olduğumu hiss edirəm. Başıma gələn 

hadisə, üzləşdiyim ağır itki məni belə həyat tərzini qəbul etməyə, ona 

dözməyə məcbur etmişdir. Ətrafdakılar isə mənim halıma laqeyddir, 

biganədir, belə münasibət isə məni tənhalığa daha möhkəm bağlayır. Bu 

vəziyyətdə olanlar üçün insanın dəyərini və ləyaqətini dürüst dərk etmək 

ehtiyacı yaranır. 

Heç kəs güman etməsin ki, mövcud həyat tərzimə, ətrafdan təcrid 

olunmağımla öyünürəm, saxta məğrurluq hissi keçirirəm, yaxud da 

müstəsnalıq kompleksindən əziyyət çəkirəm. Burada hansısa qeyri-adilik 

nümayiş etdirmək istəyindən də heç bir əsər-əlamət yoxdur, sadəcə olaraq 

bu başıma gələn faciənin məntiqi nəticəsidir. Həmin dərdə dözməyin 

ağırlığını da təkcə çəkirəm. Bircə təsəlli halı ondadır ki, bundan heç kəsə 

ziyan dəymir, başaqlarına qarşı paxıllıq və ya kin hiss etmirəm. 

Onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, bir dərdin faciəsi təkcə onun 

özündə, tam təcrid olunmuş qaydada meydana gəlmir, müxtəlif 

hadisələrin, talelərin çuğlaşmasından yaranır. Yazda ilan balaları 

yumurtadan çıxanda bir-birinə elə dolaşırlar ki, başlarını, quyruqlarını 

ayırd edə bilmirsən. Talelərin bir-birinə çuğlaşmasında da səbəbi və 

nəticəni bir-birindən ayırmaq çətin olur. İnsanların tale cığırları da bir-

birilə daim kəsişir, başqalarına aid olana sən də reaksiya verməli olursan, 

kənarda qala bilmirsən, lkin bu heç nəyi dəyişə bilmir. Bəzən həyatdan 

bezdiyimdən, cana doyduğumdan hər şeyə birdəfəlik son qoymaq barədə 

də düşünmüşəm, bu «Qordi düyününü» birdəfəlik kəsib atmaq istəmişəm. 

Hər kəsin öz dünyası olduğu kimi, mənim də öz ayrıca ərazisi olan 

aləmim var və son vaxtlar onu daim qəm, kədər dumanı əhatə edir. Lakin 

ondan imtina da edə bilmərəm, heç Gülüstani-İrəmə ya Arkadiyaya 

bənzəməsə də. Bəlkə  də mən diri ola-ola Dante cəhənnəminin 

dövrələrindən birində məskunlaşmışam. Heç nə edə bilmərəm, öz mövcud 

olduğum məkanı və zamanı dəyişə bilmərəm, kinofilm qəhrəmanı deyiləm 

ki, kadr dəyişən kimi nəinki özümü, hətta yaşadığım ərazini və dövrü 
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dəyişə bilim. Bəlkə də bu həyat zahirən sakit görünür, lakin onda tektonik 

dəyişikliklər baş verdiyindən, bu həyəcan və narahatçılığımın mənbələrini 

aradan qaldırmaq iqtidarında deyiləm. 

Deyirlər ki, insan öz taleyinin ustasıdır. Yəqin, bu mülahizə yalnız 

xoşbəxtlərin uğurunu izah etmək naminə uydurulub, bədbəxtlər isə 

şəraitin, dövrün, təsadüfən başına gələn təsadüfün qurbanlarına, 

üzərlərində onların apardıqları təcrübənin, şıltaqlığın xırda alətinə, adicə 

oyunçağına çevrilirlər. Burada çox vaxt tale, fatum, qismət kor-koranə öz 

hökmünü verdiyindən səfillər ordusu yaranmağa başlayır. Bu adamlar elə 

çətinliklərlə, faciələrlə üzləşirlər ki, əksər hallarda o dünyanın sirli 

həddində dayanırlar və mistik hisslərdən yaxa qurtara bilmirlər. Bir vaxtlar 

həyat mənim üçün də qızıl yuxu kimi idi, özümü xoşbəxtliyin ağuşunda 

hiss edirdim. Lakin bu uzun sürmədi, faciə ilə üzləşdim. İnsan olduqca 

güclü varlıq olduğu kimi, elə həmin ölçüdə də qeyri-adi dərəcədə zəif, 

kövrək məxluqdur. Bəzən onun heyrətə səbəb olan ağlı, gücü, qabiliyyəti 

xırda bir çətinliyin öhdəsindən gəlməkdə aciz qalır, özünün köməksiz 

olduğunu göstərir. Bioloqların müşahidəsinə görə Afrika filləri özündən 

bəlkə də milyon dəfələrlə kiçik olan vəhşi bal arılarının çalmasından 

qorxurlar, çünki arı adətən vuranda elə maddə buraxır ki, onun qoxusuna 

pətəkdəki bütün arı sürüsü yığılıb gəlir və fili aramsız olaraq sancmağa 

başlayır. İnsan da belədir, bəzən kiçik bir bəla onun həyatını zəhərləyə 

bilir, çünki ilkin xarakter daşıyan zərbə o qədər güclü olmasa da daha 

dəhşətli olan digərlərinin gəlib bu bədbəxti haqlamasına yol açır. 

Yaşadığımız həyat, müşahidə etdiyimiz hadisələr, nəhayət keçirdiyimiz 

ömür bu fikri təsdiq edən çoxlu misallar təqdim edir və öz timsalımda 

məhz belə nümunə ilə, onun bir məhvedici təsiri şəklində tanış olmaq 

imkanı əldə etmişəm. Aldığım ibrət dərsi ümumən bədbəxtliklər 

tarixçəsinin əks-sədası olduğundan onu örtülü şəkildə saxlamağa da 

ehtiyac duymuram. Həyat çox vaxt faciələrin döyüş səhnəsi olduğundan 

onu dərk etmək lüzumu meydana çıxır. Bu dərk bəlkə də başqalarını aşkar 

səhvlərdən çəkindirdi, gələcəyə təhlükəli cığırlarla  getmək 

şirniklənməsinin qarşısını aldı. Bu xəbərdarlıq ona görə vacibdir ki, 

adamlar instinkt qaydasında çox vaxt möcüzəyə, sirrə can atır və nəticədə 

də onların bəhrələri ilə zəhərlənir. Sonradan isə başına gələnləri özünün 

sadəcə bir qurbana çevrilməsi nöqteyi-nəzərindən irəli gələn arqumentlərlə 

qiymətləndirməyə və izah etməyə çalışır. Başqalarına hətta yad görünən 

hər bir taleyin arxasında, heç şübhəsiz, gerçəkliyin özü gizlənir, onun 
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öyrənilməsi, təhlil edilməsi isə bizi müəyyən bilik və təcrübə ilə, gələcəyə 

illyuziyasız baxmaq səriştəsi ilə silahlandırır. 

 

İlk sevgimi, ya itirilmiş imkanmı? 

 

Biz onunla universitetin eyni fakültəsində təhsil alırdıq, məndən bir 

kurs aşağıda oxuyurdu. Olduqca fərasətli bir qızıydı, rəfiqələri onun 

sözünə əsgər xidməti ilə yanaşırdılar. Bəlkə də bütün fakültədə birinci 

gözəl hesab olunurdu. Başqa oğlanlar kimi mən də gözucu ona baxırdım, 

ancaq aramızdakı böyük fərq ona yaxınlaşmaq cəsarətini əlimdən alırdı. 

Əgər bir-birimizə qarşı müəyyən hisslər var idisə də, onlar gizli, sirr kimi 

saxlanılırdı. Mən uşaqlıqdan təbiətən utancaq olmuşam, bəlkə də bu kasıb 

ailə həyatımızdan irəli gəlirdi. Həmin qızdan fərqli olaraq aclığı da 

görmüşdüm, uzun müddət kasıblığımı kənardan bildirən paltar da 

geyinmişdim. Tozlu, palçıqlı kənddən çıxıb, şəhər həyatına gələndə 

özümü az qala əlçatmaz dağların sahibi hesab edirdim. Yaxşı oxuduğuma 

görə başqalarından seçilirdim. Hətta fakültənin dekanı işləyən, məşhur 

iqtisadçı professor mənə xüsusi qayğı ilə yanaşırdı, məni fakültə 

tələbələrinin lideri kimi qəbul edirdi, axı ictimai təşkilata rəhbərlik 

edirdim. Təqaüd və ya yataqxana paylanmasında mənim rəyimi xüsusilə 

nəzərə alırdı. Belə nüfuz sahibi olmağım gizli qalmırdı, bundan həm 

müəllimlər, həm d ə tələbələr xəbər tuturdu. Əminəyə gələndə isə, həmin 

gözəl qızın adı belə idi, varlı, daha doğrusu imkanlı ailədən idi. Atası 

bizim təhsil aldığımız universitetin professoru, anası ilə rus dili 

institutunda müəllimə idi, qədim binaların birində yaxşı mənzilləri var idi. 

Onlar öz qızlarını yaxşı  yerə ərə  vermək barədə fikirləşirdilər. Lakin hələ 

nə qız, nə də idddiaçılar bir təşəbbüs göstərmirdi. Mən özümü iddiaçı 

hesab edə bilməzdim. Çünki mənim nə evlənməyə imkanım, nə də 

yaşamağa mənzilim var idi. Qoca bir arvadın evində, dar bir otaqda 

kirayədə yaşayırdım. Təqaüdümün və valideynlərimdən aldığım pulun 

xeyli hissəsini kirayə haqqı kimi verirdim. Ona görə də pis qidalanırdım, 

imkan düşəndə az-az puldan yığıb axırda özümə yaxşı paltar alırdım. Bu 

nisbətən bahalı paltarları geyinəndə tələbə yoldaşlarım mənim maddi 

imkanım barədə rəylərini dəyişirdilər. Əminə isə gözəl olduğu kimi, 

olduqca dəbə uyğun da geyinirdi. Mən də elə bil ki, özümü göstərmək 

üçün ac qalmağım hesabına yığdığım pulla nisbətən yaxşı geyinməyə səy 

göstərirdim. 
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Tələbə yoldaşlarım arasında məndən kasıb olanlar da az deyildi. 

Uzaq kənddən gəlmiş bir qrup yoldaşım, bukledən olan bir pencəyi birinci 

kursdan sonuncu kursa qədər geyinmişdi. Hər il qış yaxınlaşanda bizə elan 

edirdi ki, bədənini möhkəmlətmək üçün bu qışı da paltosuz keçirmək 

istəyir, sonrakı illərdə də bu elan təkrar olunurdu. Biz yaxşı başa düşürdük 

ki, Əvəzin nəinki palto, heç adicə köynək almağa belə pulu yoxdur. 

Əslində, o dövrlərdə köynək tapmaq da çətin məsələ idi. Şəhərli tələbə 

dostum bir pike parçadan köynək tikilən yer tapmışdı. Orada hərəmiz 

özümüzə bir köynək sifariş edib tikdirdik. 

O da yaxşı yadımdadır ki, uzaq qohumum birinci kursa qəbul 

olunmuşdu və elə bil ki,  hansısa sehrli seçim nəticəsində ölkənin ən kasıb 

dörd uşağı bir qrupda oxuduqlarına görə yataqxanada da bir otaqda 

qalırdılar. Onların qidalanması ilə müqayisə edilsə mənimki fransız 

kübarlarının süfrəsini andıra bilərdi, əgər bu kübarlar da gündə bir dəfə 

guya qidalı hesab olunan isti xörək yeyirlərsə. Bu dörd kasıb tələbə isə 

əsasən kartof soyutması və soğanla dolanırdı. 

Bəzən özlərinə mal ətindən şorba da bişirirdilər. Bir dəfə mən 

qohumuma baş çəkməyə getmişdim, bu yazıqlar əldən-ayaqdan çıxdılar ki, 

bizimlə nahar edəcəksən, yaxşı isti xörəyimiz var. Mənə qoyduqları 

boşqabda nisbətən iri sümüklü bir ət parçası var idi, birdən nəzərim 

onların boşqablarına dikildi, orada yalnız bulanıq, bir qədər yağ ləkələri 

görünən su var idi və onlar böyük iştahla qara çörəklə bu xörəyi yeyir, onu 

bişirəni tərifləyirdilər. 

Həmin il qış tez düşdü və sərt keçməyə başladı. Bir küləkli havada, 

qar yağanda mən həmin qohumumu soyuqdan göyərmiş gördüm. Olduqca 

nazik geyinmişdi, əynində payız pencəyi və köhnə pambıq köynək var idi. 

Halını soruşdum, özünü yığışdırıb, yaxşı olduğunu dedi. Titrətməsi, 

sifətinin avazıması danışığı ilə düz gəlmirdi. Birdən yadıma şəhərin 

ucqarında yerləşən mağazada işləyən bir qiyabiçi tələbə tanışım düşdü. 

Mən ondan elə bu  qohumum üçün ehtimal olaraq ucuz bir palto xahiş 

etmişdim. O da demişdi ki, gələrsən, hər halda bir şey fikirləşib taparıq. 

İndi qohumumun bu vəziyyətini görəndə ürəyim ağrıdı, onu da götürüb 

həmin satıcının yanına yollandım. Məni görən kimi dedi ki, elə dünən fetr 

paltolar almışıq, hələ belə ucuz qiymətə olan paltar satmamışıq, elə bil ki, 

bu da sizin baxtınızdandır. Bir göy rəngli, tükləri yolunub tökülən palto 

elə bil ki, bu qohumumun üstünə tikilmişdi. Qiymətini soruşanda özümüz 

də heyrətləndik, olduqca ucuz idi. Hətta, bir il əvvəl satılan, kasıb 
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tələbələri yağışdan, soyuqdan xilas edən və mazut iyi verən, indiki qara 

zibil torbalarının materialı olan polietilendən tikilmiş plaşlar bu paltodan 

xeyli baha idi. Bibliyadakı səhrada ac dolaşan Misirdən qaçmış yəhudilərə 

allah səma mannası göndərən kimi, elə bil sehrli bir qüvvə bunu bizə ənam 

kimi bəxş etmişdi. Köməkləşib, pulu düzəldib verdik. Küçəyə çıxanda nə 

sümüyə qədər keçən külək, nə şaxtalı hava, nə də aram vermədən yağan 

qar vecimizə deyildi. Qohumum elə şəstlə yeriyirdi ki, elə bil dünyanın ən 

məşhur modelyerlərinin tikdiyi əynindəki paltarı bütün şəhərə göstərmək 

istəyir ki, daha mənə yuxarıdan aşağı baxmayın, görürsünüz necə təzə 

libasım var. Bu palto məni daha sərt soyuqlardan da qoruyacaqdır. Bir ay 

o, bu ucuz paltonu sevinclə geyinib gəzdi, otaqlarındakı paltar şkafında 

onun paltosundan başqa bu qəbildən olan heç nə yox idi. Dostları da 

sevinirdi ki, axır ki, biz də palto nə olduğunu bildik. Ancaq təzə palto 

sahibinin xoşbəxtliyi də uzun sürmədi. Bir ay sonra onu sovet ordusunda 

xidmətə apardılar və Sibirə göndərdilər. Məktubunda mənə yazmışdı ki, 

əlin yüngül imiş, paltonu yol üstündəki Sibir şəhərlərinin birində satdım 

və özümə yaxşı cib xərcliyi düzəltdim. 

Bəli, tələbəliyimizin xoş, işıqlı günləri az olmuşdu, ona görə də 

sevgi, məhəbbət yada düşmürdü. Ehtiyac, onun yaratdığı əzici hisslər 

adamı elə çuğlayırdı ki, nəcib hisslərin oyanmasına elə bir imkan da 

qalmırdı. Gözəl qız isə universitetin dəhlizində, küçələrdəki vitrində öz 

fiqurasından həzz alan digər cavan qadınlar kimi, həmişə şən əhval-

ruhiyyədə dolaşanda, bəzən xeyrixahlıq əlaməti kimi mənə də xoş salam 

verirdi, bundan qürur duyurdum. 

Bizim yaxınlaşmağımız, bir-birimizi azacıq da olsa anlamağımız isə 

universitetdən, hətta şəhərdən də kənarda baş verdi. Tələbələri pambıq 

yığmağa aparmışdılar, köhnə vaqonlarda dekanın oturduğu kupedə mən də 

var idim. Kənd həyatına tamam nabələd olan bu adam ilk dəfə idi ki, 

Abşerondan uzaqda yerləşən bir torpağa qədəm basacaqdı. O vaxtilə 

Berlin universitetini bitirmişdi, digər əsas Avropa dillərini də yaxşı bilirdi 

və SSRİ məkanında ən istedadlı siyasi iqtisadçılardan biri hesab olunurdu. 

Marksın «Kapital»ının Azərbaycan dilindəki nəşrinin redaktoru olmuşdu. 

Mənə qəribə gəlirdi ki, bu doğma dilini pis, ancaq məişət səviyyəsində 

bilən bir insan belə fundamental əsərin redaktorluğu kimi ağır işi necə öz 

üzərinə götürmüşdü. Professor köhnə sınıq-salxaq kupedə bizi Baltika 

şprotuna qonaq etdi, bir neçə bankanı bir andaca yoxa çıxardıq, çox 

ləzzətli idi, deyəsən mən birinci dəfə xırda balığın, əslində isə ona 
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vurulmuş zeytun yağının belə dadlı olduğunu görürdüm. Nəhayət, bir 

stansiyada bizi qatardan düşürüb, Kür çayının qırağındakı gözdən-

könüldən uzaq olan kəndə apardılar. Axşam dekan kolxoz sədrinin 

kabinetində müşavirə keçirdi, vaxtilə Volqoqrad traktor zavodunda işləmiş 

iri gövdəli sədr bəlkə də ömründə birinci dəfə idi ki, belə çox sayda ali 

məktəb müəllimi görürdü. O vaxtlar elm adamlarına, professorlara böyük 

ehtiram var idi. Ona görə də sədr dekanın sözlərinə bir uşaq marağı ilə 

qulaq asırdı, onun qaldırdığı bütün məsələləri həll edəcəyinə söz verirdi. 

Azərbaycanlıdan çox irlanda oxşayan professor isə adi məişət 

məsələlərindən baş çıxarmırdı, bəziləri isə ona qəribə gəlirdi, əslində yad 

idi. Bir dəfə yataqxanada bir tələbə, otaq yoldaşının pulunu oğurlamışdı və 

işin üstü açılmışdı. Yataqxana komendantı olan qoca dağlı kişi bunu 

danışanda, dekan tələbənin oğurluq etməsinə inanmırdı, bunu böhtan 

adlandırırdı. Əgər şəhər qaydalarından pis baş çıxarırdısa, kəndi o, özü 

üçün Amazonka selvasındakı hinduların məskəni kimi qəbul edirdi. Onun 

bu qəribəliyini çoxları başa düşmürdü, xüsusən həmin vəzifəni ələ 

keçirmək istəyən bir alim dəridən-qabıqdan çıxırdı ki, onu hörmətdən 

salsın, biabır etsin ki, vəzifədən uzaqlaşdıra bilsin. 

Fakültədə partiya təşkilatı katibi işləyən bu adam görkəminə görə 

kənd mühasiblərinə bənzəyirdi, başındakı qıvrım teli uca boylu kişini daha 

hündür göstərirdi. Professor isə ağbənizli idi, mavi gözləri vardı, iri, bir 

qədər də əyri burnu daim qızarmış kimi görünurdü və bu onun kübar 

görünüşünə bir qədər xələl gətirirdi. İntriqabaz dosent də öz fənnini pis 

bilmirdi, rus kitablarından çırpışdırdığı, bəzən hərfi qaydada tərcümə 

etdirdiyi mətnləri olduğu kimi mühazirələrində qarşısına qoyduğu 

dəftərdən oxuyurdu. Arabir haşiyə çıxanda özünün müharibə iştirakçısı 

olduğunu, vuruşub Berlinə qədər getdiyini deyirdi. Sözarası dekanı 

nəzərdə tutaraq işarə edirdi ki, kimlərsə o şəhərdə vaxtilə milyoner 

atalarının hesabına təhsil almış, kef çəkmiş, bəlkə almanlarla da yaxın 

dostluq etmişdi. Axı professorun atası həqiqətən milyonçu olmuşdu, 

şəhərdəki bütün gəmi tərsanələri ona məxsus imiş. Sonra da əlavə edirdi 

ki, onlar heç vaxt Sovet hökumətinə sədaqətli ola bilməzlər, çünki başqa 

mühitdə böyümüş, tam fərqli qaydada tərbiyə olunmuşlar. 

Yenə söhbəti öz üzərinə gətirib deyirdi ki, mən hələ uşaq ikən atama 

qoşulub, qolçomaqlara qarşı mübarizə aparmışdım. Hətta qolçomaq 

uşaqlarının məktəbdən qovulması barədə məsələ qaldırmışdım. Buna görə 

rayon rəhbərliyi atamı və məni tərifləmişdi. Yerli qəzet mənim şəklimi 
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dərc etmişdi. Mənə regionun «Pavlik Morozovu» adı verilmişdi. Sonradan 

öyrəndim ki, o uşaq öz atası barədə orqanlara xəbər veribmiş ki, 

qolçomaqlarla əlbirdir, ona görə onu öldürmüşdülər. Mənim atam isə 

muzdur oğlu muzdur idi. Əlində imkan olsaydı bütün qolçomaqlar sinfinin 

qanını içərdi. Tələbələrin maraqlandığı görüb, ağzı köpüklənə- köpüklənə 

keçmiş hadisələri yada salırdı ki, kənddəki üç qolçomağın həyətində çoxlu 

inəkləri, qoyunları, hətta yanı dayçalı atları var idi. Bizim qapıda 

özümüzdən başqa bir canlı da yox idi. Qolçomaqların bağına ərik, alma, 

üzüm oğurlamağa gedirdik, öz qapımızda heç söyüd ağacı da bitmirdi ki, 

altında kölgələnək. Ona görə də atam kənddə təzə yaranan "TOZ" adlanan 

artelə birinci yazılanlardan biri olmuşdu. Amma gileylənirdi ki, adını heç 

yaxşı seçməyiblər, bunun rusca olduğunu bilmirdi. Sonradan ali məktəbdə 

oxuyanda öyrəndim ki, tərcümədə mənası "torpağı birgə (yoldaşlı) 

becərmə" deməkdir. Atam bizi öyrədirdi ki, harda qolçomağın malını, 

davarını gördün vurun, gözünü çıxarın, oğurluğa gedəndə bağındakı 

ağacların qanadlarını sındırın, amma ehtiyatlı olun, indi onlar quduz 

canavar kimidir. Qonşu qolçomağın bir danasını həyətimizin xəndəyinə 

salıb öldürmüşdü, amma şikayət etdi ki, gözümün qabağında kolxozun 

inəyini həmin qolçomaq xəndəyə salıb, qılçasını qırdı, inək elə oradaca 

öldü. Heç kəs maraqlanmadı ki, fermadan inək yoxa çıxıbmı, bəs onun 

ölüsü hardadır? Elə həmin gün qolçomağı tutub apardılar, bir daha ondan 

xəbər-ətər çıxmadı. 

O vaxtlar muzdurun, kolxozçunun sözü çox qiymətli tutulurdu, 

qolçomaq barədə nə desələr reaksiyasız qalmırdı. Qonşumuzun uşaqları 

məndən qorxurdular ki, onların barəsində nəsə deyərəm. Ataları 

tutulandan, əmlakları müsadirə olunandan sonra lap fağır olmuşdular. 

Sonradan iki oğlunu müharibəyə apardılar. İkisindən də qara kağız gəldi. 

İndiyə qədər də mən onlardan şübhəliyəm, yəqin ki, elə ilk döyüşdəcə 

almanlar tərəfə keçmişdilər. Sovet hökumətinin düşməninin oğlanları bu 

hökumət uğrunda vuruşardımı? Anam danışırdı ki, onların evdə qalmış 

bacıları göydə  təyyarə uğultusu eşidəndə sevinə-sevinə deyirmişlər ki, 

allah qoysa bir-iki günlükdür, gəlib buraları da alacaqlar, kolxozu viran 

qoyacaqlar, hamının torpağını, mal-qarasını özünə qaytaracaqlar. Hətta 

milis əməliyyatçısı bu sözlər qulağına çatandan sonra, günün günorta çağı 

qızları qamçı ilə döymüş və demişdi ki, bir də belə sərsəm şeylər 

danışsanız, tutub atanızın arxasınca göndərəcəyəm. Dosent bir qədər hissə 

qapılaraq, onu da əlavə edirdi ki, o qızlardan kiçiyi uşaqlıqdan xoşuma 
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gəlirdi, düşmənçiliyə baxmayaraq onu almaq istəyirdim, ancaq anam bu 

hadisəni danışandan sonra fikrimdən yayındım. Bacım həmin qızla 

söhbətində məsələni ona danışanda deyibmiş ki, kənddəki xristian dülgərə 

gedər, mənim kimisinin evinə ayaq basmaz. İtin törəməsi də küçük olur 

də, rəngini, görünüşünü dəyişsə də xasiyyətini dəyişmir. 

Dosentin danışıqlarından savayı digər söhbətlər də məni əmin etdi 

ki, hətta müharibə vaxtı qorxu, xof nə qədər güclü olsa da, quruluşdan 

narazı olanlar faşistlərin qısa müddətdə Bakını tutacağı barədə şayiə 

yayırmışlar və bunu sevinclə qarşılayanlar da olurmuş. Bir məşhur teatr 

xadiminin söylədiyi əhvalat çox maraqlı idi. Almanların Şərqə, Volqaya 

tərəfə hücumu uğurlu gedəndə, artıq Qafqazın da taleyininin tezliklə həll 

olunacağı fikri yayılıbmış. Bir gün opera müğənnisi olan xalq artisti 1942-

ci ilin soyuq payız günündə dostu ilə kiçik içki məclisi düzəldir. bir qədər 

keflənəndən sonra deyir ki, darıxma, hər şey yaxşı olacaq, özü də çox 

tezliklə. Dostu lap çox maraqlanmağa başlayanda xəbərdar edib ki, bircə 

şərtlə ki, heç kəsə deməyəcəksən, onda bu xoş müjdəni sənə etibar edə 

bilərəm. Dostu and-aman eləyəndən sonra deyir ki, gecə yarısı saat ikidə 

Hitler özü buraya gələcək ki, şəhərin dağıdılmasına, neft mədənlərinin 

partladılmasına imkan verməsin. Müğənni çox əminliklə danışırmış. Bu 

ona bənzəyirdi ki, 1793-cü ildə almanlar Parisin qapısı ağzında dayananda 

şəhərdə belə bir şayiə gəzirdi ki, Prussiya kralı Operada özünə loja 

saxlanması barədə göstəriş veribmiş. Dostu da bu xəbərə çox sevinir və 

hər ikisi çox şən, həm də kefli halda xudmani məclisi tərk edirlər. Teatr 

xadimi danışırdı ki, elə həmin gün gecə saat birdə özü də daxil olmaqla 

iyirmi nəfərə yaxın tanınmış ədəbiyyat, incəsənət xadimini Mərkəzi 

Komitəyə yığdılar və bir az sonra onları Mircəfər Bağırovun kabinetinə 

dəvət etdilər. Mircəfər Bağırov isə təkcə sadəcə respublikanın rəhbəri 

deyildi, çox böyük nüfuz sahibinə çevrilmişdi. Stalinin ən sınanmış 

silahdaşı kimi məşhurlaşmışdı, çünki müharibəyə və ölkə iqtisadiyyatına 

lazım olan yanacağın üçdə ikisindən çoxunu Bakı, Abşeron yarımadası 

verirdi. Stalin dünyadan keçənə qədər Bağırovun nüfuzü sarsılmaz olaraq 

qalmışdı, sonra isə onu həbs etdilər, mühakimə etdilər və güllələdilər. 

Hamı Stalinin ona olan münasibətini və etibarını yaxşı başa düşdüyündən 

ondan çəkinir, ona qulluq göstərməyə çalışırdı. Ölkə komsomolunun 

başçısı Kosaryev Bakıda qonaq olanda, Bağırov ona xüsusi diqqət 

göstərmiş, şərəfinə ziyafətlər təşkil edibmiş. Belə qonaqpərvərlikdən 

sayıqlığını itirən komsomol rəhbəri yaxın adam kimi ona çatdırıb ki, 
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yenicə Yejovun yerinə NKVD-yə rəhbərliyə gətirilmiş Beriyadan onun 

gözü heç su içmir, düzgün adam təsiri bağışlamır, ondan ehtiyatlı olmaq 

lazımdır. İçkinin təsirindənmi, yoxsa özünə çox güvəndiyindənmi bu 

bədbəxt unudub ki, Bağırovun beş il əvvəl yenidən dirçəlməyində və 

Azərbaycana rəhbər gətirilməsində keçmiş Zaqafqaziya federasiyası 

liderinin xüsusi rolu olub və Azərbaycanda sovet hökuməti qurulanda ÇK-

nın sədri təyin olunan Bağırovun yanında Lavrenti Beriya onun müavini 

işləyirmiş. Bağırov söhbəti olduğu kimi köhnə dostuna və himayəçisinə 

çatdırdıqdan sonra, Kosaryev tutuldu və və xalq düşməni elan olundu. 

Müharibə dövründəki neft hasilatının ən yüksək səviyəyə qalxması 

isə respublikanın rəhbərinə əlavə siyasi dividendlər gətirdi və onun bu 

kapitalı əvvəlki dövrlərə nisbətən xeyli dərəcədə böyüdü. Elə gətirdi ki, 

mən filosof alim İvan Tixonoviç Vinoqradovla bir müddət yaxın dostluq 

etdim və o, Bağırovla şəxsən tanış olduğunu, dəfələrlə görüşdüyünü 

xatırlayaraq müxtəlif əhvalatlar danışırdı. Həmin şəxs müharibədən sonra 

partiya ierarxiyasında, Mərkəzi Komitədə ikinci şəxs sayılan Georgi 

Malenkovun başçılıq etdiyi təşkilat şöbəsində onun birinci müavini 

işləmişdi. "Bolşevik" jurnalının redaksiya kollegiyasının üzvü kimi o, az 

qala Bağırovun qəzəbinə düçar olmaqdan təsadüfən yayındığını səmimi 

şəkildə danışaraq, dönə-dönə qeyd edirdi ki, Bağırov özünü nə qədər sadə 

aparsa da, zahiri görünüş xatirinə bizə, hətta təlimatçılara da baş çəksə də, 

hamımız bilirdik ki, istənilən məsələni o, Stalinin yanında birbaşa həll 

etmək qüdrətinə malikdir. Ona görə də hər birimiz ondan  çəkinir, əslində 

qorxurduq. Hətta Malenkov belə, onun məkrinə, qəzəbinə tuş gəlməkdən 

ehtiyatlanırdı. Bəlkə də respublika rəhbərləri arasında yeganə şəxs idi ki, 

istənilən məsələni Stalinin yanında qaldırmağa cəsarət edirdi və nə qədər 

hiperbola edilmiş kimi səslənsə də, Dağıstan xalqlarının da guya almanlara 

xidmət göstərməsi meyllərinə görə sürgün edilməsinin qarşısını almaqda 

onun müstəsna rolu olması ehtimalına da şübhə ilə yanaşmamaq lazım 

gəlir. 

Dəvət olunan mədəniyyət xadimləri otağa girərkən Bağırovun hirsli, 

ən azı kefsiz olduğunu hiss etdilər. Onsuz da cəbhədə işlər yaxşı getmirdi, 

düşmən irəliləyirdi və belə getsə, təhlükə Bakının da qapısını döyəcəkdi. 

Amma bu adamlar başa düşürdülər ki, onlar nə hərbçi, nə də bir səlahiyyət 

sahibidirlər ki, müharibədəki vəziyyətin dəyişməsinə hansısa təsir göstərə 

bilələr. İqtisadiyyatın da, neft istehsalının və nəql edilməsi vəziyyətinin də 

onlara heç bir dəxli yoxdur. Yəqin özlərinə aid nəsə bir məsələ var. Heç 
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kəs xüsusən şair, yazıçı, artist hökmdarın yanına bircə dəfə də qorxusuz 

girmir, çünki onlar bir-biriləri ilə yola getmir, digərini nüfuzdan salmaq 

üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Həm də hansısa yazının, hansısa 

tamaşanın hökmdara xoş gəlməməsi, yaxud da pis rəylə təqdim olunması 

ehtimalları da  az deyildir. 

Onsuz da son vaxtlar bir qrup yazıçı və şairi yanına çağırıb, rüsvay 

etmişdi ki, siz olduqca istedadsız adamlarsınız, gül-bülbül mövzusundan 

uzaqlaşa bilmirsiniz, müharibə haqqında yazdığınız əsərlərə görə isə 

yalnız xəcalət çəkmək olar. Vuruşan ölkənin şairi, yazıçısı bir qəhrəmanlıq 

mövzusu tapmırsa, özünü Vətən yolunda fəda etməyin yüksəkliyini 

tərənnüm edə bilmirsə, bu qədər adamı niyə arxada saxlayırıq, elə ön 

cəbhəyə göndərək, orada kor qələmlərini atıb silaha sarılsınlar, bəlkə bir 

fayda gətirdilər. Sizi ki, tanıyıram, ona görə də qorxuram ki, bir alman 

görən kimi səngərdən çıxıb, əllərinizi qaldırıb, ondan aman diləyəcəksiniz 

və and-aman eləyəcəksiniz ki, xalq bizim çağırışı gözləyir, biz desək hamı 

sizə xilaskar kimi baxacaq, arxamızca gələcəkdir. Hətta, rişxəndlə gülüb 

ki, xalqı qoyun sürüsü hesab etsəniz də, heç vaxt sizdən onu arxasınca 

aparan qoç ola bilməz. Sizdən ancaq qəssabxanadakı provokator keçi ola 

bilər ki, xalqı qəssab bıçağının altına aparasınız. Yaxşı ki, xalq arasında 

elə bir nüfuzunuz da yoxdur, ona nə söz deyə bilirsiniz, nə təsir edə 

bilirsiniz. Xalqın arasında aşığın, meyxana deyənin hörməti sizdən 

artıqdır. Provokator keçisi olmağınızı isə bir-birinizə münasibətdə 

bacarıqla göstərə bilirsiniz. Bu son 4-5 ildə nə qədər qələm yoldaşınızı, 

səhnə yoldaşınızı güdaza vermisiniz. Vaxt gələcək, özünüzü təmizə 

çıxaracaq, bütün günahı mənim üstümə yıxacaqsınız. Ona görə də sizə çox 

üz vermirəm. Çünki adamların həyasız sifətləri də mənə bəllidir. 

Bu fağır bəndələr yaxınlarda baş vermiş həmin ağır söhbətin 

təsirindən qurtarmamış, yenidən onun dəmirçi çəkicindən ağır olan 

yumruğunun altına düşməkdən qorxurdular. Ancaq onu da bilirdilər ki, o, 

heç vaxt sürünün hamısını birdən bıçaq altına göndərmir, ovu tək-tək 

ovlasa da, zənbil çox tezliklə ovlanmış quşlarla dolur, ancaq bir qədər 

artıq vaxt sərf etmək lazım gəlir. Ona görə də əmin idilər ki, bu gün də 

kiminsə başı üzərində ildırım çaxacaq. Hər birisi bircə onu arzulayırdı ki, 

bu dəfə də zərbə ona dəyməsin, ondan yan keçsin. 

Uzaqda, iri masanın arxasında oturan Bağırov başını aşağı dikmişdi, 

ovcunda tutduğu karandaşları oynadan əli ilə deyəsən oturmaq işarəsini 

andıran bir hərəkət etdi. Hamı divar boyu əyləşsə də, qocaman yazıçı, 
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məşhur bəstəkar və iki əzizlənən şair keçib, onun masasına söykənən 

stolun iki tərəfində üz-üzə oturdular. Heç kəs danışmırdı, nəfəslərini də elə 

sakit-sakit alırdılar ki, elə bil ki, guya bir səs çıxaran buradan cəhənnəmə 

göndəriləcəkdir. Təkcə qocaman  yazıçı ilə kabinet sahibinin xırıltıya 

bənzəyən nəfəs almaları, astma xəstəliyindən azacıq əziyyət çəkdikləri 

təsirini yaradırdı. Bu sakitlik yarım saatdan artıq çəkdi və iri kəfkirli uzun 

saat gecə saat ikinin olduğunu bildirən zəngini çalanda, elə bil ki hamı 

yuxudan ayıldı. Bu vaxt kabinetin qapısı açıldı, çiyni paqonlu iki şəxs 

qollarından yapışıb sürüdükləri, bütün görünüşündən elə bil həyatla 

vidalaşmaq görkəmi almış bir adamı içəri saldılar. Bu məşhur opera 

müğənnisi idi. Sifəti avazımışdı, saçlarının dağınıqlığından, üzündəki xal-

xal ləkələrdən hiss olunurdu ki, onu diqqətsiz qoymayıblar, «qayğı» 

göstəriblər, yüngülvari də olsa başına, bədəninə əl gəzdiriblər. Ancaq bu 

qayğının izlərini gizlətməyə də ehtiyac duymayıblar, onun işarələrinin 

gözə çarpacağına heç məhəl də qoymayıblar. Bəlkə elə belə də olmalıdır. 

Necə tapşırıq verilibsə, onlar da elə hərəkət ediblər. Qoy başqaları da ibrət 

götürsün, güman etməsinlər ki, inkvizisiya öz qaydalarını yaddan çıxarır, 

qurbanlarını məhv etməmişdən əvvəl onları hökmən alçaltmaq qayğısına 

qalmır və bu yolla əvvəlcədən onların müqavimətini, iradəsini öldürmür. 

İçəri gətirilən xalq artisti qolları boşlanan kimi özünü döşəmədəki 

xalçanın üzərinə atdı və ağır masanın arxasında oturmuş adama tərəf 

iməkləməyə başladı. Onun hıçqırtıları və yalvarışlı səsi eşidilirdi. Bircə 

muğamat üstündə oxuduğu "aman ver, əfv elə" sözlərini aydınlaşdırmaq 

olurdu. Deyəsən, hərif milli opera ariyası ilə hökmdara təsir göstərmək 

istəyirdi. Qəzəbindən ölüm kimi qorxduğu adama müğənni 

yaxınlaşmaqdan da çəkinirdi. İradi, ya qeyri-iradi bir nöqtədə dayınıb, 

yalqız canavarın ulamasına bənzər bir səslə həmin sözləri təkrar etsə də, 

tələffüz pisləşirdi, hıçqırıq, təngənəfəslik sözün deyilişinə, ya avazla 

səslənməsinə mane olurdu. 

Birdən Bağırov başını yuxarı qaldırıb, amiranə səslə dedi: - Bəs hanı 

Hitler, demişdi ki, bu vaxt, bu kabinetdə olacaq. Niyə vədinə xilaf çıxdı. 

Bəs görüşməliydiniz axı? 

Müğənni yenə yalvarmağa, aman diləməyə başladı ki, Allah adamın 

canını alandan əvvəl ağlını alır. Öldürmə məni, aman ver! Bağırov hirslə 

əlini yellədi, yəqin ki, bu susmaq əlaməti imiş. Otağa yenə müdhiş sükut 

çökdü. İştirakçıların çoxu arxayınlaşmışdı ki, tufan bizdən yan keçdi, 

ancaq işin arxasının bədbəxtliyindən qorunmaq lazım idi. Dar ağacı 
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qurulubsa, cəllad gəlib çıxıbsa, istənilən adam əlavə qurbana çevrilə bilər. 

Yenə sakitliyi yeganə hökm sahibi pozdu. Üzünü qoca yazıçıya tutub 

soruşdu. 

- Seyid, (o, Həştərxanda tanış olandan onu daim belə adla çağırırdı), 

indi buna nə cəza düşür? 

Məmməd Səid Ordubadi başını qaldırıb, yazıq görkəmlə, səsi əsə-əsə 

dedi: 

- Rasstrelyət, tovariş Bagirov, rasstrelyət! 

Birdən hamı dik atıldı, Baqırov qəh-qəhə çəkib gülürdü. Nəhayət 

qəhqəhəsinə ara verib, üzünü hələ də döşəmədə qalan müğənniyə tutub 

dedi: 

- Rədd ol buradan, buranı da murdarlama! 

Müğənni dala çəkilib, qapıdan çıxdı. Sonra mədəniyyət xadimlərinə 

də "gedə bilərsiniz" deyən Bağırov öz fikirləri ilə məşğulmuş kimi yenə 

başını aşağı dikdi. Küçəyə çıxana qədər qorxudan heç kəs heç nə 

danışmırdı. Özünü əsl proletar şairi kimi qələmə verən və ona görə üzdə 

olan daz baş qələm sahibi Ordubadiyə üzünü tutaraq deyir ki, əşi, sən də 

çox qəddar adam imişsən, o, səndən cəzanı soruşur, sən də güllələmək 

tələb edirsən. Sabah, Allah göstərməsin bir şey olsa, bizi də beləcə 

cəhənnəmə vasil edərsən. Özü də o səndən öz dilimizdə soruşur, sən isə 

başqa dildə cavab verirsən. Ordubadi bir qədər Həştərxanda, uzun müddət 

Bakıda yaşasa da, həmin dili pis bilirdi, amma köhnə dostluğun, yaxınlığın 

əlaməti kimi qolun-qıçın sındıra-sındıra həmişə Bağırovla bu dildə 

danışırdı. Ordubadi dedi: 

- Cavansınız, onun dilini bilmirsiniz. Əgər mən də xanəndəyə 

qoşulub, aman xahiş etsəydim, vətən xaini kimi onu güllələdəcəkdi. Ona 

görə mən bədbəxti xilas etmək üçün elə dedim, nəticəsini də gördünüz. 

Digər adlı-sanlı şair həm söhbəti dəyişmək, həm də rəhbərin 

narazılığının səbəblərini qələm dostlarırdan öyrənmək üçün dedi: 

- Bu Konstantin Simonov da, bir balıq sümüyü olub keçib 

boğazımıza. Bu ilin yanvarında «Pravda» qəzetində çap olunan "Gözlə 

məni" şeiri Stalinin xoşuna gəlib deyə, bütün ədəbiyyat guya puç olub, bu 

kiçik poeziya məhsulunu zəbura çevirib, hamıya əzbərlətdirirlər. Əsgərlər 

də bu şeiri hökmən köçürüb, məktubda sevgililərinə, nişanlılarına 

göndərməlidir. Yazıq azərbaycanlı, özbək rusca olan iki-üç sözdən ibarət 

əmri başa düşmür. Bu şeri lap öz dilində də necə öyrənsin? Biz də elə 
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əsgərlərin vəziyyətindəyik. Bəlkə Mayakovski sayağı biz də qələmi 

süngüyə çevirməliyik? 

Şair qulaq asanların bu söhbəti başqa cür yozub, qorxulu ünvanlara 

çatdıracaqlarından ehtiyat edib, sözünü yarımçıq kəsdi və hamı 

xudahafizləşib evinə yollandı. 

Məşhur rejissor kiçik söhbətində ötən vahiməli dövrün acı 

xatirələrini canlandıra bilmişdi. Repressiyalara arxalanan quruluşda pislik 

etmək üçün geniş meydan var idi. Bizim sinfi mübarizə pəhləvanı olan 

dosentimizə gəldikdə, hərbi xidmətdə olanda imkanı olsaydı, o da çox 

həngamələrdən çıxar, bol-bol pisliklər törədərdi. Xoşbəxtlikdən müharibə 

vaxtı nə qədər can atsa da, kiçik zabit rütbəsindən yuxarı qalxa 

bilməmişdi. Yaxşı deyiblər ki, Allah dağına baxıb qar verir. 

Kürün qırağındakı kənddə iclasda bütün məsələlər götür-qoy 

ediləndən sonra qruplara kimlərin rəhbərlik edəcəyi müzakirə olunanda 

müəllimlərin çatışmamasını əsas götürərək ikinci kursdan olan bir qrupa 

məni rəhbər təyin etdilər və dekan səhərisi günü şəhərə qayıtdı. 

İlk pambıq yığımı günümüz pis keçmədi. Mənim qrupum fərqləndi, 

Çünki hamısı kənd uşaqları, özü də pambıq zonasından olanlar idi. Ona 

görə də hər adama düşən yığıma görə bütün qrupları qabaqlamışdıq. 

Başqalarında az da olsa şəhərli və dağ rayonlarından olanlar var idi, 

pambıq yığmaq onlara dişi pələngi sağmaq tək çətin və təhlükəli bir iş 

kimi görünürdü. İkinci günün səhərisi isə, fövqaladə hadisə baş verdi. 

Qızlar qrupuna rəhbərlik edən müəllim çaşqın halda gəlib xəbər verdi ki, 

onlar işə çıxmaqdan imtina edirlər və etiraz əlaməti olaraq heç 

yataqlarından qalxmırlar da. Həmin qrup məktəb üçün yeni tikilmiş 

uzaqdakı ayrıca kiçik bir binada qalırdı ki, oğlanlardan ayrı olsun. Hamı 

çaş-baş qalmışdı, yaşlı müəllim öz gücsüzlüyünə görə az qala ağlayırdı, 

deyəsən qızlar buna başqa dildə bir-iki ağır söz də demişdilər. Qrupda 

çoxluğu rus bölməsində oxuyanlar təşkil edirdi, çünki fakültədə qızlar 

əsasən az idi və Azərbaycan bölməsində olanları ancaq barmaqla saymaq 

olardı, onlar da müxtəlif bəhanələrlə pambıq yığmaq üçün rayona 

getməkdən yayınmışdılar. Rus bölməsindəki qızların evdə qalmaq 

imkanları heç də o birilərdən az deyildi. Məsələn, Əminənin anası qızını 

buraxmaq istəməmişdi, lakin o, tələbə yoldaşlarından ayrılmaq 

istəmədiyini bəhanə gətirərək, ömründə birinci dəfə kənd həyatını, tarlanı, 

pambığı, kənd camaatını görmək naminə bura gəlib çıxmışdı. Bu bölmə 

beynəlmiləl xarakterli olub, bir çox millətlərin qızlarından ibarət idi. Onlar 
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da, bu səfərə ekzotikanı seyr etmək kimi baxmışdılar, tozlu kənd həyatını, 

yük maşınının kuzovunda gəzməyi birinci dəfə idi görürdülər. Lakin bu 

ekzotikanın digər sərt sifətilə tanış olanda dəhşətə gəlirdilər, buraya gəlib 

çıxdıqlarına peşiman olmuşdular. Qoca müəllim də birinci gün onlarla sərt 

davranmış, nahar fasiləsi zamanı azacıq istirahət eləmələrinə imkan 

verməmişdi. O, öz səhvini anlamırdı, axı bizdən fərqli olaraq həmin qızlar 

daim qayğı ilə əhatə olunmuşdular, rahat həyata alışmışdılar. Ona görə də 

hamıya eyni qaydada yanaşmaq, eyni tələblər qoymaq ağılsızlıq idi və bu 

həmin etirazla qarşılaşa bilərdi və qarşılaşmışdı da. 

Çox götür-qoy etdikdən sonra, qərara alındı ki, fakültə komsomol 

təşkilatının başçısı kimi mən həmin müəllimlə qruplarımızı dəyişməliyəm. 

Qızların qaldığı binaya yollandım, qapını döymək istəyərkən, asılan elanı 

oxudum, rus dilində yazılmışdı: «Əgər siz tərbiyəli adamsınızsa, qapını 

döyməyin, içəridə istirahət edirlər». Qapıda gəzən bir qızdan 

narazılıqlarının səbəbini soruşduqda, o, könülsüz bəzi şeylər danışdı. 

Səsimizə Əminə dəhlizə çıxdı və ağızucu mənə salam verdi. Mən bilirdim 

ki, əgər Əminə istəsə, bütün narazılığı yatıracaq, işləri yoluna qoya 

biləcəkdir. Bəlkə də ömrümdə ilk dəfə belə müşkül məsələ ilə 

qarşılaşırdım. Bir az söhbətdən sonra o, içəri keçib "qızlar qalxın, tarlaya 

gedirik" komandasını verdi. Heç yarım saat keçməmiş onlar yuyunub, 

xırda qəlyanaltı edib, maşına oturmaq üçün meydana gəldilər. Qrupların 

çoxu hələ getməmişdi. Müəllimlər qızların intizamla maşına 

dırmaşdıqlarını görüb, məəttəl qalmışdılar. Mən heç bir izahat verməyib 

sürücünün yanına kabinəyə keçdim və tarlaya yollandıq. 

O vaxtdan Əminə ilə bizim dostluğumuz başladı, bu dostluğun 

altında isə bizim məhəbbətimiz torf yanğını kimi yavaş-yavaş yanmağa 

başlayıb, sönmək bilmədi. Bəlkə də bəziləri bunu hiss etmirdilər, güman 

edirdilər ki, tələbə yoldaşlar arasında olan münasibətdir, bir az hərarəti 

artıqdır. Əminə qızlara necə təsir göstərmişdisə, onların hamısı məni 

sayırdı, hətta nazımla oynamağa başlayırdılar. Əminəni kəşf etdim, onun 

çoxlarının seyr edə bilmədiyi, anlamadığı xüsusiyyətlərinə, incə qəlbinə, 

zərif hisslərinə vuruldum. Onun daxili  aləminə bələd olduqca qadın 

təbiəti qarşısında baş əyməyə başladım, belə bir qənaətə gəldim ki, onlar 

daha alicənab, daha fədakar, daha mərhəmətlidirlər. Qadın ürəyinə yol 

tapandan sonra onun sədaqəti sərhəd tanımır, bu hisslər daşqını qarşısına 

çıxan bütün xırda məmnunluq təpəciklərini yuyub aparır, onun 

nümunəsinin təsiri altında sən də bütün saxta hissləri, can həzzlərini də 
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kənara atıb, bu xoşbəxtlik diyarına, Eldarodaya sahib olduğuna görə qürur 

hissləri keçirirsən. Ruhən qüvvətli olanlar, könlü yüksək hisslərlə 

ilhamlanıb pərvazlananlar başqalarına da ləyaqət dərsi keçir və özün də 

hiss etmədən hər addımını məhz onun necə qiymət verməsi, baxışları ilə 

ölçür, bu münasibəti etalon kimi qəbul edirsən. Geniş ürək sahibi olan 

qadın sənə xeyirxahlıq, insanpərvərlik, xeyiri sevmək və qiymətləndirmək 

ziyafəti təşkil edir və bu süfrənin arxasında bircə dəfə oturduqdan sonra 

dünyadakı ən ləzzətli, ən dadlı nemətlər barədə anlayışa malik olmaqla 

zahiri, bəlkə də çürük olan parıltıdan qaçıb, həqiqi işıq və hərarət saçan, 

hər tərəfə zəriflik, incəlik, ləyaqət şəfəqləri səpələyən bir şamdan, ya 

günəşdən nur almaq imkanına malik olduğuna görə həqiqətən xoşbəxt 

olduğunu anlamağa başlayırsan. 

Əminə mənim üçün necə də əziz idi, o mənim ürəyimdən keçən 

sağlam, saf fikirlərin hamısını bəzən dilimə gətirmədən də başa düşürdü. 

Bir dəfə mən onun bu xüsusiyyətinin sirrini soruşduqda, mənim 

sadəlöhvlüyümə güldü və dedi ki, burada heç bir sirr və ya möcüzə 

yoxdur. Belə hiss etmə qabiliyyətli insanın təbiətindən irəli gəlir, bunu 

hansısa əlamətə görə, ya nəyinsə hesabına qazanmaq mümkün deyildir. 

Sonra da əlavə etdi ki, qədim romalıların belə bir zərb-məsəli var idi - 

"dilə gətirilən söz yalandır". Ona görə də hisslərinin mənası dilindəki 

yalana qarışıb öz saflığını itirməsin deyə, bəzən səni qabaqlayıram, bəlkə 

düz eləmirəm, bu səni utandırırsa, çalışaram ki, bu xüsusiyyətimi qabarıq 

şəkildə nəzərə çarpdırmayım. Mən üzr istəməli oldum. Əvəzində isə o, 

fikrini tamamlamaq üçün rus şairi Fyodor İvanoviç Tyutçevin "Silentium" 

- "Susma" ("Sükut") şerindən bir parça  oxuyub dedi ki, dillə ifadə 

olunmayan hisslər daha güclü və daha təmiz olur, şair həmin zərb-məsəli 

də şeri üçün epiqraf kimi istifadə etmişdir. 

Qrupdakı qızlar mənə ən yaxın adamları kimi baxırdılar. Hər gün 

hansınınsa valideynləri şəhərdən maşınla gəlib, birbaşa tarlada öz 

övladları ilə görüşürdülər. Onlar həm də çoxlu ərzaq, bahalı konfetlər və 

peçenye gətirirdilər. Qızlar ətrafdakı şumluqdan köhnə pambıq çöpü 

kötüyünü yığıb, ocağın üstündə dədə-baba qaydasında xörək bişirir, qara 

hisli çaydanda çay qaynadırdılar. Mənim naharıma isə xüsusi qayğı 

göstərilirdi. 

Nəhayət on gün başa çatanda müəllimlərin bir qrupu şəhərə getdi və 

əvəzləmə gələn kimi mən də qızların yanında müəllim kimi statusumu 

qoruyub saxlamaq naminə şəhərə qayıtdım.  Səhərisi gün Əminənin 
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tapşırığı ilə evlərinə baş çəkdim ki, deyim yaxşıdır, narahat olmasınlar. 

Məni anası qarşıladı və oturmaq üçün stul təklif etdi. Vəziyyəti, Əminənin 

özünü yaxşı hiss etdiyini, təkcə əlinə batan tikanlardan əziyyət çəkdiyini 

danışdım. Qadın birdən əsəbiləşdi, qızının qarasına deyinməyə başladı, 

ortada ərini də yaddan çıxarmadı. Deyəsən, mənim də şəhərli olmadığımı 

hiss edibmiş kimi, qızının o ilan mələyən xarabaya ayağı dəyməsinə 

qətiyyən yol vermək istəmədiyini  dedi və sonra bildirdi ki, Əminənin 

inadkarlığı və atasının onu müdafiə etməsi ananı tərkisilah edibmiş. Tikan 

məsələsindən, günorta vaxtı, payızın sərin havasında quru torpağın üstdə 

qızların uzanıb dincəlmələrindən xəbər tutanda lap əsəbiləşdi, bunları adi 

bir hal kimi danışdığıma görə, mənə də hirsləndi və bir daha şübhəli-

şübhəli soruşdu ki, səni niyə onlara başçı qoymuşdular, yəqin ki, təcrübəli 

rəhbərləri olsa, onları ağılsız hərəkətlərdən çəkindirər, işləmək üçün 

tikansız, təmiz tarla seçərdi. Cavan qızları uşaq-muşağa etibar edəndə, 

nəticəsi də belə olur. Mən Əminənin anasının xoşuna gəlməyə nə qədər 

can atsam da, özümü yaxşı tərəfdən qələmə verməyə  cəhd etsəm də, 

deyəsən işləri daha da korlayırdım. Qızların fədakar işindən, gündə 

qoyulan normanı yerinə yetirmələrindən sevinclə danışanda qadın lap 

hirsləndi və dedi ki, axı mənim qızımın orada nə ölümü var idi ki, ona da 

norma qoyulsun və daim başqalarına nümunə olmağa çalışdığından özünü 

hər cür cəfaya salıb belə ağılsızlığa da getsin. Sonra kinayə ilə dedi ki, 

yəqin öhdəlik götürübmüşsünüz ki, fərqlənib ad çıxarasınız. Mən də 

ağılsızlıq edib, fəxrlə dedim ki, bəli, beş günün nəticəsinə görə biz 

fakültələr arasında qalib hesab olunduq və Bakıdan çox yüksək vəzifəli 

şəxs gəlib bizə qırmızı bayraq verdi. Elə bunu demişdim ki, ev sahibəsi 

bildirdi ki, o, dərsə gecikir, bu, mənim evi tərk etməyimə işarə idi. 

Qapıdan çıxanda bircə onu eşitdim ki, heç yaxşı olmadı, bir stəkan çay da 

içmədin. 

Məəttəl qalmışdım, Əminə kimi xoşxasiyyət qızın anası necə sərt və 

kobud bir insan imiş. İlk təəssürat şüuruma həkk olundu və heç vaxt bu 

rəy məni tərk etmədi. Onu da qeyd etməliyəm ki, ana da axıra qədər mənə 

kənddən çıxmış xudpəsənd adam kimi baxmaqda davam etdi və sonralar 

Əminə ilə münasibətlərimiz nisbətən sıx və doğma xarakter alanda da 

rəyini dəyişdirmədi. 

Heç bir həftə keçməmiş bütün tələbələr pambıq yığmaqdan 

qayıtdılar və biz Əminə  ilə universitetin binasında tez-tez görüşür, hal-

əhval tuturduq. Anasının tünd xasiyyətinə görə mənimlə gəzməyə 
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çıxmaqdan imtina edirdi. Evin bütün işlərini o görürdü. Anasının elə bir 

evdarlıq qabiliyyəti yox idi. Atası da yeri gəldikcə qeyd edirmiş ki, Əminə 

olmasaydı, bizim evimizdə səliqə-səhman olmazdı, çünki müəllimə 

institutda dərs deməkdən başqa, ictimai işlərin  fəalı hesab olunduğundan, 

bir çox cəmiyyətlərin və komitələrin üzvü idi, tez-tez  konfranslarda və 

digər tədbirlərdə iştirak edirdi. Bəzilərinin isə hətta təşkilatçılığını öz 

üzərinə götürürdü. Əminə paltar yuyur, atasının paltarlarını ütüləyir, 

bişmiş bişirir, qab-qacağı yuyur, evin təmizliyinə xüsusi diqqət yetirirdi. 

Atası qonaqpərvər insan olduğundan tez-tez dostlarını evinə, axşam 

yeməyinə dəvət edirdi. Özü aşağıda manqal qoyub kabab bişirirmiş. 

Əminə isə qonaqlar üçün dadlı plov dəmləməyi öyrənibmiş. Belə hay-

küylü qonaqlıqların səhəri günü Əminə olduqca yorğun, yuxusuz 

görünürdü, səbəbini soruşduqda az yatdığını, bütün gecəni qab-qacaq 

yuduğunu deyirdi. Ana isə yalnız süfrə arxasında əyləşir, ərindən rütbəcə 

aşağı olanlara söz atmaqdan, irad tutmaqdan da çəkinmirdi. Dadlı xörəklər 

və şərablar onun tənəli sözlərini, şənliyin ruhu isə ev sahibəsinin yersiz 

müdaxilələrinin izini asanlıqla yuyub aparırmış. Mən ümumiyyətlə, belə 

məclislərdə, bircə dəfədən başqa ümumən onların evində də olmamışdım. 

Əminə baş verənlərin hamısını heç bir detalı belə ört-basdır etmədən 

danışır və hətta ciddi narazılıq hallarını da zarafatyana qaydada təsvir 

etməklə xeyli yumşalda bilirdi. Mən hiss edirdim ki, o, atasına xüsusilə 

bağlıdır. Anasının tündməcazlığından, yersiz sərtliyindən xoşu gəlmir. 

Lakin bir dəfə də olsun anasına cavab qaytarmır, onun haqsız iradlarına 

dözür və təqsirli olmayanda belə məzəmməti itaətlə qəbul edən katolik 

rahibələr kimi ananın şıltaqlıqlarını sakit qaydada qarşılayır. Ana qızının 

necə həlim bir insan olduğunu anlasa da, bu təzimə düzgün qiymət vermir, 

çox vaxt bundan sui-istifadə etməkdən də qalmırdı. İctimai işlərdə onunla 

birgə çalışanlar isə bu qadının yaxşı xasiyyətini, mehribanlığını xüsusi 

qeyd edir, həssaslığını göylərə qaldırırdılar. Hətta tələbələr də 

obyektivliyinə və ədalətliliyinə görə onu sevirdilər. Əslində onun xasiyyəti 

ikili xarakter daşıyırdı, iş üçün olan və evdə geyilən paltar kimi bir-

birindən tam fərqli idi. İşdə o, çox təvazökar, hər bir adamın yerini bilən, 

başqalarının problemlərinə, dərdinə ürəkdən yanaşan, şad gününə səmimi 

qaydada sevinən bir insan kimi tanınırdı. Evdə isə özünü hirsli, qəzəbli 

aparırdı, addımbaşı ərinə və qızına yerli-yersiz iradlar tutur, bəzən səsinin 

tonunu da dəyişir, az qala isterikaya keçirdi. Sonralar mən öyrəndim ki, 

«histerikos» qədim yunan sözüdür, «uşaqlıq» mənasını verir. İsterika 
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uşaqlıqdakı xəstəliklə əlaqədar olduğundan yalnız qadınlara məxsus 

olmaqla, qəflətən gülüşü göz yaşları ilə əvəz etməklə müşayiət olunan 

əsəbi gərginlikdir. Əminə onu da deyirdi ki, həkimlər onun əsəbinin 

pozulmasını qadınlarda bu yaşda gedən təbii proseslə əlaqələndirirlər. Ona 

görə də biz anama xüsusi qayğı göstərməliyik ki, xəstəliyi şiddətlənməsin. 

Bir-iki dəfə biz birlikdə kinoya getdik. Yaxşı yadımdadır, şəhərin ən 

böyük kino-teatrında Misir filmləri həftəsi keçirilirdi və bununla əlaqədar 

olaraq o vaxtki ən məşhur ərəb kino artistləri  Bakıya gəlmişdilər. Əminə 

məndən xahiş etdi ki, çalış dörd bilet tap, həmin artistlərlə görüş seansına 

rəfiqələrimlə bir yerdə düşə bilək. O vaxtlar kinoteatrların qabağında 

əllərdə iki-üç qat baha qiymətə biletlər satılırdı, bəzi tələbələr də özlərini 

bilet satmaqdan gələn qazancla dolandırırdılar. Lakin bu dəfə nə kassada, 

nə də əldə bir dənə də olsun bilet yox idi, öyrəndim ki, biletləri kinoteatrın 

qocaman  direktoru olan qadın özü bölür. Səhərdən onun kabinetinin 

qarşısını kəsdirdim və axşam keçirilən əsas seansın başlanmasına bir saat 

qalmış, direktorun mənə rəhmi gəldi və dörd bilet ayrılması barədə 

göstəriş verdi. Biletlər çox baha olsa da, mən sevincimdən yerə-göyə 

sığmırdım, çünki Əminənin dediyinə görə atası çox yerə zəng etsə də, çox 

adama müraciət etsə də, heç nəyə nail olmamışdı, hətta biabır olduğundan, 

sözü yerə düşdüyündən qızının üzünə baxa bilmirmiş. Ona görə də Əminə 

əlacsız qalıb məndən xahiş etmişdi ki, cəhd  göstərim, bəlkə bir şey alındı, 

ancaq özü də başa düşürdü ki, mən də heç nə edə bilməyəcəyəm. Ona görə 

də məşhur ərəb artistlərini görməkdən əlini üzmüşdü. Zəng edib, bileti 

aldığımı deyəndə əvvəlcə inanmadı, sonra sevincindən bilmədi 

təşəkkürünü mənə necə çatdırsın. Artıq bu rəfiqələrin gözündə mən milli 

qəhrəmana çevrilmişdim. Seansa 5-10 dəqiqə qalmış biz filmin nümayiş 

etirildiyi böyük zala keçəndə, ilk dəfə biletdə qeyd olunan  yerlərə 

baxanda özümü itirdim, rəngim ağappaq oldu. Yerimiz birinci sırada, 

ortada idi. 

Özümü Şolom Aleyxemin məşhur hekayəsindəki yəhudi kimi hiss 

etdim. Lotereya uduşu cədvəlini yoxlayan həmin adam görür ki, onun 

bileti böyük uduşa düşüb. Lakin o, bu bileti xeyli əvvəl satmışdı. İndi onu 

geri almaq lazım idi. Böyük əziyyət və xərc çəkdikdən sonra bileti əldə 

etdi və artıq milyoner olmağı arzulayan bu adam bileti götürüb bir də 

yoxladı və gördü ki, böyük nömrənin bir rəqəmi uduş cədvəlindəkindən 

fərqlidir. Xeyli ziyana düşən yəhudi artıq məhv olmuşdu. Mən də bu 

vəziyyətdə idim. 
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Əminə xəcalət çəkməyimi başa düşüb mənə işarə etməyə başladı ki, 

sakit olum, dünya dağılmayıb ki. Kino başlamamışdan əvvəl yerli kino 

xadimləri ilə ərəb aktyorları səhnəyə çıxdılar və onların təqdimatı 

başlandı. Doğrudan da ən məşhur artistlər həftəlikdə iştirak etməyə 

gəlmişdilər. Biz onları baxdığımız filmlərdən əzbər tanıyırdıq. Yarım saata 

qədər artistlərlə görüş tədbiri keçirildi. Biz lap yaxından onları görürdük, 

əllərimizi uzatsaq əllərini də sıxa bilərdik. Əminə və rəfiqələri əvvəlki 

narahatlığı tamam unudub, mənə təşəkkür etməyə başladılar, hətta 

qızlardan biri dedi ki, biz sənin belə fərasətli olduğunu bilmirdik, indi başa 

düşdüm ki, niyə bu yerlərə bilet almısan, arxada oturanların hamısı indi 

bizə həsəd aparır. Doğrudan da uzaqda oturanlar məşhur kino ulduzlarının 

cizgilərini bizim kimi yaxından müşahidə edə bilməzdilər. Lakin görüş 

başa çatdıqdan sonra, bizim məşəqqətli saatlarımız başlandı, ekrandakı iki 

seriyalı filmə başımızı arxaya tutub, güclə baxırdıq. Yəqin ki, bu qızlar 

heç vaxt belə əzaba qatlaşmamışdılar. Kino qurtaranda, cavan olmağımıza 

baxmayaraq, hamımızın boynu, gözləri ağrıyırdı. Qızlar məni 

utandırmamaq üçün söhbəti dəyişir, hər şeyin yaxşı olduğunu, kinoya da 

rahat tamaşa etdiklərini deyirdilər. Mənə təskinlik vermək üçün onlar belə 

ağ riaykarlığa da əl atırdılar. Mən Əminəni evlərinə qədər ötürdüm, çox 

razılıq etdi. Məni ruhlandırmaq üçün dedi ki, atam heç ayaq üstə 

dayanmaq üçün də bilet tapa bilməmişdi, sən isə bu işin öhdəsindən 

gəldin. Guya ki, kinoteatrda ayaq üstə dayanmağa da bilet satılır. 

Mən ondan ayrılanda sevincimdən özümü göyün yeddinci qatında 

hiss edirdim. Kiçik də olsa, Əminəyə bir xidmət göstərə bilmişdim, 

rəfiqələrinin yanında onun başını uca etmişdim. Onlar özləri də gördülər 

ki, zalda ancaq kübar zümrəsindən olanlar və onların uşaqları oturmuşdu. 

Deyəsən, mən də ilk dəfə o zümrəyə daxil olmaq təşəbbüsündə 

bulunmuşdum, ən azı iddiamı ortaya qoymuşdum. Əlbəttə, bu təcrübəsiz, 

həyatda heç nəyi görməmiş bir cavanın özündən razı qaydadakı 

düşüncələri idi, bilet bəlkə də bütöv gün ərzində alçalmaq, yalvarmaq, 

sədəqə xahiş etmək hesabına əldə edilmişdi. İşin bu cəhəti mənə məlum 

idi, qızlar isə mənim çəkdiyim iztirablardan hali deyildilər. Əlahəzrət fakt 

isə göz qabağında idi, biz ərəb kino ulduzları ilə görüş seansında iştirak 

etmişdik. Düzdür, üç saat ərzində az qala güləşçilərin körpü pozasını 

andıran qaydada geniş ekranlı filmə tamaşa etmək asan məsələ deyildi, biz 

bu sınağı da keçməli olmuşduq. Hətta bu qanqaraldıcı ştrix də nəzərə 

alınsa belə məqsədə çatmışdıq. Əminənin niyyəti reallaşmışdı. Bəlkə də 
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əsl məhəbbət özünü xırda şeylərdə büruzə verir. Ona görə də ilk dəfə idi 

ki, onun qarşısında daim hiss etdiyim natamamlıq kompleksini kənara 

atmışdım, nəyəsə yaradığımı nümayiş etdirə bilmişdim. Digər bir təsəlli də 

onda idi ki, Əminənin mənim yaxşı oxumağımdan xəbəri var idi, həm də 

məni az-çox ciddi bir oğlan kimi tanıyırdı. Deməli, mən nəyəsə ümid edə 

bilərdim. Lakin cücərən hisslərim daha çox xəyalpərəstliklə qidalanırdı. 

Biz artıq bir-birimizə çox yaxın adamlar olmuşduq, lakin 

söhbətlərimiz müəyyən mövzu dairəsindən kənara çıxmırdı, 

mühazirələrdən, müəllimlərimizdən, tələbə həyatında baş verən məzəli və 

bəzən faciəli əhvalatlardan danışırdıq. Mən ona ingilis dili 

müəllimimizdən söhbət açdım ki, bizə heç nə öyrətmir, deyəsən heç 

öyrətmək də istəmir. O vaxtlar dil üzrə hazırlanan mütəxəssislər əvvəldən 

özlərinin cəmiyyət üçün faydalı ixtisas sahibləri olduqlarına 

inanmadıqlarından, seçdikləri peşəyə ciddi yanaşmırdılar, dili öyrənməyə 

həqiqi həvəs, adicə meyl belə göstərmirdilər. Çünki bilirdilər ki, onları 

hansısa orta və ya ali məktəbdə müəllimlik etmək gözləyir. Bu müəllimlər 

öz peşə yoldaşları arasında da ikinci sort kimi hesab olunurdular, onları 

əslində müəllim də saymırdılar. Xarici Dillər İnstitutunun müəllimi olan 

bir kök qızın bizim tələbə yoldaşımız olan axmaq xasiyyətli bir oğlanla 

gəzməsi də ümumən bu institut haqqında rəyimizi korlamışdı. Bizim 

müəllimə isə gözə gəlimli olmasa da, ağlına və xasiyyətinə bələd olandan 

sonra onu dünyanın ən gözəl qadını adlandırır, qaşını, gözünü, tərifəlayiq 

olmayan digər cəhətlərini göylərə qaldırmaqla vaxtımızı keçirir, heç nə 

öyrənmirdik. Deyəsən, belə dərs keçmək qaydası onu bizdən heç də az 

məmnun etmirdi. Ona görə də bizi incitmirdi, hamıya da çox yüksək 

qiymətlər qoyurdu. Əslində, bu məsələdə olduqca ədalətli hərəkət edirdi, 

çünki heç birimiz  ingiliscə "lampa", "parta", "xəritə" və ailə üzvlərinin 

adına aid bir neçə sözdən başqa heç nə bilmirdik. Bu bilməməyimizlə, 

hansısa bir fənnə məhəl qoymamağımızla öyünürdük. İngilis dilinə 

hörmətsizliyimizi şəxsiyyətimizin böyüklüyünü nişan verən bir amil hesab 

edirdik. Görünür "Ignorantia non est argumentum" - "Bilməmək dəlil 

deyil" deyən qədim romalılar da bizə məlum olan həqiqətdən hali 

deyilmişlər. 

Əminə heç gözləmədiyim halda məni məzəmmət etməyə başladı və 

uzaqgörənliklə dedi ki, bir vaxtlar gələcək, bu hərəkətlərinizin 

peşmançılığını çəkəcəksiniz, özü də sən özün  hamıdan çox. Mən etiraz 

etmək istəyəndə, bir az da ciddi qaydada dedi ki, başqaları da bu məsələyə 
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görə səni lənətlənəyəcəklər, çünki həmin müəlliməyə mədhiyyələr, 

difiramblar oxumağa yəqin ki, hamıdan əvvəl sən başlamısan və cəhdinin 

uğurlu olduğunu görüb bu zərərli işə hamını cəlb etmiş və haradasa 

dayanmaq lazım olduğunu da unutmusan. Onu da sözarası qeyd etdi ki, 

dostların da sənin zəif cəhətinə yaxşı bələd olduqlarından yeri gəlib-

gəlmədi səni tərifləyirlər, onlardan bilikdəki azacıq fərqini göylərə 

qaldırırlar və bu səndə şöhrətpərəstlik xəstəliyinin yaranmasına və 

böyüməsinə gətirib çıxara bilər. Bir az özünə tənqidi yanaşmağı bacarsan, 

görərsən ki, o müəllimə ilə sənin elə bir fərqin yoxdur, ikiniz də 

təriflənmək vurğunusunuz.  Hətta mənim rəfiqələrim də bunu hiss ediblər, 

daim səni tərifləyirlər, bilirlər ki, adi bir söz naminə sən Bisitun dağını 

axtarıb tapmağa çalışırsan ki, oranı çapmaqla özünə ad qazanasan, 

məşhurlaşa biləsən. 

Mən pörtmüşdüm, heç gözləməzdim ki, Əminə mənim haqqımda 

belə sözlər söyləsin. Özümü burnuna vurulanda sakitləşən buzov kimi hiss 

etdim. Bu sözlərdən sonra fikirləşməyə başladım ki, bu qız məni heç vaxt 

sevə bilməz, axı niyə də sevməlidir, bizim aramızdakı məsafə olduqca 

böyük idi. Ən ciddi maneə isə onda idi ki, o vaxtlar bakılılar əyalətdən 

gələn oğlanları bəyənmirdilər, onlara yuxarıdan aşağı baxırdılar, xüsusən 

rus dilini bilməmələrini bağışlanmaz cəhalət nümunəsi hesab edirdilər. 

Ona görə də bakılı çirkin, hətta evdə qarıyıb qalmış qızını da kənddən 

gələn oğlanlara vermək istəmirdi. Bu səbəbdən sonralar ad-san qazanan 

alimlərin, yaradıcı ziyalıların,  mötəbər vəzifə sahiblərinin arvadları 

arasında bakılı qadını tapmaq çətin məsələ idi. Hansısa ağılsız bir 

duyğunun təsiri ilə bakılılar özlərini hinduslardakı yüksək kasta olan 

brəhmənlərə bənzədir,  əyalətdən gələnlərə isə ən aşağı kasta olan şudra və 

ondan da aşağıda dayanan  "toxunulmazlar" kimi baxırdılar. Özlüyündə 

belə qənaətə gəldim ki, axı brəhmən kastasına mənsub olan bir qızın 

mənim kimi «toxunulmaz»la ünsiyyət saxlaması, söhbət etməsi böyük 

qəbahət hesab olunmalıdır. Hətta, hardasa oxumuşdum ki, bəzi 

"toxunulmazlar" qrupu vardır ki, onlar gündüz heç kəsin gözünə 

dəyməməlidirlər, əgər kimsə onları görsə hökmən öldürməlidir, ona görə 

də onlar ancaq gecələr gündüz həyatını yaşayır, işləyir, fəallıq göstərirlər. 

Bunu əsas götürərək onlara "gecə adamları" da deyirdilər. İndi yəqin 

Əminə də bu sözləri ilə mənə öz yerimi tanıtdırmaq istəyir, 

"toxunulmaz"lardan olduğumu heç vaxt unutmamaq barədə xəbərdarlıq 

edir. Gözləmədiyim halda, çox istədiyim, ürəyimdə ən ülvi hisslər 
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bəslədiyim bir adamdan ağır zərbə almışdım.  Ona görə də mızıldana-

mızıldana  nəsə bir-iki söz deyib ondan  ayrıldım. Bir az aralandıqdan 

sonra dönüb baxanda gördüm ki, gözlərini məndən çəkmir, məni süzür, 

bunu da onun acı hissinin, mənim eyiblərimə, komplekslərimə gülməsinin, 

istehzasının bir əlaməti hesab etdim. 

Xeyli vaxt idi ki, Əminəni görmürdüm, onunla görüşməkdən, hətta 

rastlaşmaqdan qaçırdım. Universitet binasının qarşısında trolleybusa 

oturmaq istərkən kiminsə məni səslədiyini eşitdim. Bu Əminə idi, yanında 

da rəfiqələri. Mən könülsüz də olsa onlara tərəf getdim, soyuq-soyuq, bir 

az da utancaq şəkildə salam verdim. Rəfiqələr mənim işlərimi, halımı 

soruşdular, zarafatla dedilər ki, Faten Həmamə ilə yenə də 

məktublaşırsanmı? Maqda və o, həmin dövrdə çox sevinən Misir 

kinoaktrisaları idi. Fatenin Maqdadan fərqi, onun çox gözəl olması idi. 

Kasıb bir tələbənin Qahirənin, ərəb dünyasının ən sevimli xanımı ilə 

məktublaşması heç ağlabatan olmadığına görə, bunu da bostanıma atılan 

bir daş hesab etdim və istehzaya cavab olaraq dedim ki, bu günlərdə 

aldığım məktubda sizi soruşur. Onlar gülüşdülər, ancaq bu gülüşün 

mənasını anlaya bilmədim. Çünki Əminədən inciyəndən sonra hər şeyə 

şübhə ilə yanaşırdım, özümü yeni həmlələrdən qorumağa hazırlaşdırdım. 

Guya ki, gizləndiyim qəsr hər tərəfdən mühasirəyə alınmışdır və bir gün 

taranlar işə düşəcək və qala divarları uçmağa başlayacaq, sonra isə mənim 

əsir götürülməyim başlayacaqdır. Təxəyyülümü qızışdırıb, özümü müdafiə 

döyüşünə hazırlaşan sərkərdə, şəhər valisi kimi hiss edirdim. Mühasirəyə, 

son hücuma davam gətirmək isə ağır iş olduğundan ona ciddi hazırlaşmaq 

lazım idi. Bəlkə şəhərlərini üsyan vaxtı romalılardan müdafiə edən 

yəhudilər kimi olub-qalan yağı qaynadıb, qala divarlarının üstündən 

hücum edən düşmənin başına tökmək köməyə gəldi. 

Sonra bu hadisəni təsvir edən İosif Flaviyə özümü bənzədirdim və 

ağlımda qurduğum labirintlə irəlilədikcə, bu vali romalılar tərəfindən əsir 

götürülən kimi, məni də öldürməyib, mühakimə etməyə götürəcəklərini 

düşünürdüm. Məğrurluğum, özüm haqqında yüksək fikirdə olmağım yenə 

dar ayaqda köməyimə gəlirdi. Mən indi özümü başqa fəaliyyət sahəsində 

göstərib, məşhurlaşacağam. "İudeya müharibəsi" kimi kitab yaza 

bilməsəm də, öz tarixçəmi qələmə alıb, cızma-qaramla hansısa 

müsibətlərlə  üzləşdiyimi, onlara necə sinə gərdiyimi təsvir edəcəyəm. Hər 

bir tarixçi ötən dövrlərin salnaməsini qələmə alarkən, rəğbət bəslədiklərini 

üfürüb şişirtdiyi, düşmən bildiyini ağlasığmaz vasitələrdən istifadə edib 
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alçaltdığı kimi özünü də yaddan çıxarmır, həmin şəxsiyyətlərin kölgəsində 

özünü də böyütməyə, necə üstün keyfiyyətlərə malik olduğunu bildirməyə 

çalışır və çox vaxt buna nail olur. Bəzən haqsız, ədalətsiz yayılan bir 

şaiyəni, tarixçi müxtəlif çalarlarla zənginləşdirməklə, onlara həqiqət donu 

verməyə müvəffəq ola bilir. Məşhur sərkərdə Hannibaldan əvvəl və sonra 

dəhşətli müharibələr, faciələr dövründə  

insan ətinin yeyilməsinə dair çox sayda faktlar olsa da, məsələn, 

Babil əsarəti vaxtı yəhudi qadınlarının öz uşaqlarını yediyi Bibliyanın 

"İereminin ağısı" kitabında tükürpədici harayla qeyd edilir, qədim 

romalılar Hanibala nifrət oyatmaq, xalqı Romanın müdafiəsinə qaldırmaq, 

əks halda onların hansı dəhşətlərlə üzləşəcəyi barədə xəbərdarlıq etmək 

üçün bu böyük sərkərdənin  öz əsgərlərinə adam əti yedirtdiyini uydurub 

yaymışdılar və buradan "kannibalizm" ifadəsi meydana gəlmişdir. Roma 

sərkərdələrinə Kann döyüşündə əyani şəkildə strategiya və taktika barədə 

o vaxtlar məlum olmayan dərsləri verən bir hərb dahisi insanlığa yad olan 

cinayəti törətməkdə təqsirləndirilirdi. İndi mən də elə etməliyəm ki, qalanı 

müdafiə edib saxlaya bilməsəm də, məni əsir götürən düşmənlərim 

xatirəmi də bütünlüklə biabır, bəlkə də təhqir etmək imkanına malik 

olmasınlar. Güclü şahmatçı kimi mən bir neçə variantı götür-qoy etməli, 

nə qədər uduzmağa məhrum olsam da, müqavimətimin sərtliyi ilə oyunum 

və özüm haqqımda  başqa, o qədər də alçaldıcı olmayan fikir yaratmağa 

çalışmalıydım. Mən bu düşüncələrə elə dalmışdım ki, kimlərlə əhatə 

olunduğumu, söhbət etdiyimi də unutmuşdum. Huşsuzluqdan ayılan kimi, 

qızların səsi qulağıma  çatanda dik atıldım və Əminənin rəfiqələri ilə 

xudahafizləşdiyini eşitdim. Qulağıma axırıncı sözlər çatdı: 

- Bizim ciddi söhbətimiz var, - bu sözlərdən sonra bir qədər güldü 

də. Mən qorxuya düşməyə başladım, əvvəlki cəsarətimdən, müdafiə 

qabiliyyətimdən əsər-əlamət qalmamışdı. Hiss etdm ki, birdəfəlik mənimlə 

üzülüşmək istəyir və qızlar da artıq bundan halidirlər, onları əmin etmək 

üçün də "ciddi söhbət" sözünü işlətdi.  Mən heyfslənməyə, ürəyimdə 

özümü məzəmmət etməyə başladım. Əgər Əminə mənimlə münasibətinə 

son qoysa, bu zərbədən mən ayıla, özümə gələ biləcəyəmmi? Heç körpü 

axıradək tikilib qurtarmamış, bunu niyə yandırdıq, özü də deyəsən 

hazırlığı öz ağılsızlığımla mən görmüşdüm, indi isə məşəli onun əlinə 

vermişdim ki yandır, birdəfəlik qurtarıb getsin. Bu körpünün yanması ilə 

təkcə keçmişin şirin xatirələri qapanmırdı, həm də gələcəyin bütün 

ümidləri məhv olurdu. Mən, ümumiyyətlə, "hava qəsrləri" qurmağa, 
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tikməyə meyilliyəm, bu işi çox asanlıqla edirdim, lakin həmin qəsrlərin  

dağıdılmasına xeyli vaxt sərf olunurdu, çünki özüm öz xəyallarıma 

möhkəm inanmağa başlayırdım. Onları artıq reallıq, gerçəklik kimi qəbul 

edirdim. Bir az əvvəl eşitdiyim söz və gülüş elə bil mənim əl-qolumu 

qandallayıb, uçuruma tərəf sürükləyirdi və bu uçurum o qədər dərin idi ki, 

dibi belə görünmürdü. Yenə həmişə olduğu kimi Əminə məni bu çaşqın 

vəziyyətdən xilas etdi və olduqca mehriban bir avazla dediyi bir-iki söz 

məni qara fikirlərin məngənəsindən ayırıb, nəsə yaxşı bir şey vəd edən real 

dünyaya qaytardı: 

- Nə olub, niyə belə dalğınsan, elə bil Hacı Qəmbər kimi gəmin 

batıb, nə olar ki, barama islanar, sonra açılması, ipəyə çevrilməsi  bir az da 

asanlaşar. 

Mən bir az özümə gəlsəm də, bu halımda dəli olan adama bənzəmək 

istəməzdim. Axı o, çox incə təbiətə malikdir, niyə mənim dərdimi artıran 

sözlərdən istifadə edir. Mənim necə sınıq-salxaq qayıqda açıq dənizə 

çıxdığımı, quduz dalğalara yem olacağımı görmürmü? 

- Yaxşı, məndən küsmüsənsə, bağışlanmağımı xahiş edirəm. Bəlkə 

anam kimi mən də söhbətin tonunu düzgün seçməmişdim. 

Əvvəllər anasından xoşum gəlmirdi, indi də qızından. Məəttəl 

qalmışdım. Ay Allah, bu gənc qız necə adamların ürəklərini oxuya bilir. 

İbn Sina uzaq məsafədən xəstənin nəbzini ölçə bildiyi, hansı dərdlərə 

mübtəla olduğundan baş çıxaran kimi, bu da ağıl gözü ilə sənin dərdlərinə 

agah ola bilir. Mən bir az özümə gəlib mızıldandım. Belə hallarda adam 

hökmən kənd danışığının təsiri altına düşür. Çünki uzun illərin təcrübəsi 

daha möhkəm kök saldığından, yeni pöhrələri əzib sıradan çıxarmağı 

bacarır.  

- Allah eləməsin, mən elə qələt eləmərəm. 

Fikrimdə özümü danlamağa başladım, danışığım elə bil 

kolxozçuların öz sədrləri ilə söhbətini yada salır, təkrarlayırdı. Bu «qələt» 

sözü nədir? Bizdə çox yayılsa da, şəhərlilər onu yalnız təhqir kimi qəbul 

edirlər. Halım özümdə olmayanda, nitqimi də itirirəm, ən əlverişsiz , hətta 

özümə zərər vuran sözlər tapıb işlədirəm. Dil ki topuq vuurmağa başladı, 

deməli məqsəd aydın deyildir, ya da hansı yolu tutmağı hələ 

müəyyənləşdirməmisən. 

- Yaxşı, yaxşı, həmişə ədəbi dildə danışırdın, indi niyə arxaizmə əl 

atırsan. Bəlkə təklik səni keçmişə qaytarır. Tənhalıqda adam dilinin zəngin 
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ifadə qaydalarını itirməyə məcbur olur, bu çox davam etdikdə isə iradəsiz 

adamlarda lallaşma prosesi gedir. 

Mən yenicə özümə gəlməyə başlayırdım, ancaq bu sözlər məni 

yenidən incitdi, bəlkə buna işarə edir ki, mən olmasam, sən çoxdan lal 

idin. Deyəsən, bu da anasının yolu ilə gedir, son vaxtlar atmacalı, tikanlı 

söz vurmaqdan həzz alır. 

- Mən səmimi olmaq istəyəndə, ömrüm boyu alışdığım kənd dilinə 

keçirəm, radio dilində danışmağı tutuquşuluq hesab edirəm. Axı 

səmimiyyəti də çox vaxt qəbul etmirlər.  

- Bunu düzgün dedin. Bu yəqin ki, təkcə mənə aid olan qüsur 

deyildir. Dostun məsləhətindən, səmimi ifadələrindən inciyənlər də var. 

Mən də istəyirəm ki, o inciklik birdəfəlik unudulsun, onun yerini gələcək 

haqqındakı düşüncələr tutsun. 

Yenə özümü ələ almağa çalışıb cavab verdim: 

- Nə inciklik? Səni doğma bilən adamdan da inciyərsənmi? - Mən bir 

az fikirləşib, - Sizdən inciməmişəm, - dedim. 

- Yaxşı, at bu rəsmiyyəti kənara, sənə heç yaraşmır. Doğmalıq dildə 

olmur,  hisslərdə özünü daha yaxşı biruzə verir. Bəlkə də bəzən ifadələrim 

yerinə düşməyib, xoşuna gəlməyib, hisslərimə isə iradın olmamalıdır. 

- Yox vallah, nə iradım ola bilər. Mən sizdən öyrənməliyəm. 

- Yaxşı, nə vaxtdan "siz" müraciətinə keçmisən? Deyəsən, 

uzaqlaşmaq üçün  bəhanə axtarırsan? Görünür, başqa ciddi fikirlərin var, 

üfüqdə yəqin daha uğurlu perspektiv şəfəqləri görünür. 

- Nə planım ola bilər, universiteti bitirən kimi rayona qayıdıb, orada 

işləyəcəyəm ki, valideynlərimə bir köməyim dəysin. 

- Bu məsələnin proza tərəfidir. Bəs poetik cəhəti? 

- Nə poetik cəhət, mən poeziyadan uzaq adamam. 

- Özünü elə göstərirsən ki, mənimlə guya ilk dəfə söhbət edirsən, 

yaxud da hər ikimiz başqa-başqa dillərdə danışdığımızdan bir-birimizi 

anlamırıq. 

- Mən eyhamları çətin başa düşürəmsə, buna görə məni qınama. 

Onun sözünə əməl edib cəm ifadəsindən əl çəkdim. Gözümü 

döyməyimi görüb ürəkdən güldü. 

- Bəs sənin yolunu gözləyən yoxdur, ona nə cavab verəcəksən? 

- Heç kəs yolumu gözləmir, mənim ürəyimdən keçən biri varsa, o da 

mənim istəyimə gülər. Ona görə də hisslərimi Qırat kimi qaranlıq tövlədə 

saxlamağa üstünlük verirəm. 
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- Birincisi, başqaları haqqında heç vaxt qətiyyətli söz demə, çünki 

səhv edə bilərsən. Bir də axı kimin hansı hisslərlə yaşadığından 

bixəbərsən. 

- Düzdür, mən sənin kimi ürəkləri oxuya bilmirəm. 

- Gəl bir anlığa, mənim boğazdan yuxarı tərifimi saxlayaq sonraya. 

Eyhamlardan acığın gəldiyinə görə, birbaşa suala keçirəm və cavabının da 

ona müvafiq və səmimi olacağına şübhə etmək istəməzdim. Valideynlərin 

sənin evlənməyinə necə baxır, sən özün də bu barədə fikirləşmisənmi? 

Birdən bir qız tərəfdən təklif gəldi, sən buna hazırsanmı? 

- Bu da mənim vəziyyətimə bir istehzadır, yəqin. Yox, hələ 

evlənmək fikrim yoxdur. Çünki maddi çətinliklərimiz ailə qurmaq barədə 

düşünməyə belə imkan vermir. Bir neçə il işləyəndən sonra yəqin ki, 

evlənmək barədə düşünəcəyəm. Ona qədər isə mənim istədiyim qız yəqin 

özünə ailə quracaq, övladları olacaqdır. Mən ona yalnız xoşbəxtlik 

arzulayardım, çünki ondan inciməyə haqqım da yoxdur, heç ona ürəyimi 

də açmamışam. Axı qarşımdakı divarın necə uca, möhkəm və keçilməz 

olduğunu anlayıram və o qızı da öz bədbəxt günlərimin sirdaşı etmək 

istəməzdim. 

- Bəlkə o qız fədakarlıq meydanı axtarır, hər cür əziyyətlərə hazırdır? 

- Ola bilər və belə qızlar var. Özü də onlar ən yüksək tərifə 

layiqdirlər. Fədakarlığın da bir həddi olur. Ondan sonra bədbəxtlik donunu 

geyinib, insanların ruhunu əzir, onların dünyasını viran qoyur. Buna bais 

olanlar isə özlərini daha bədbəxt hesab edirlər. Çünki öz vəziyyətinə bələd 

olduqları halda, əzablarına başqasını da müştərək edib, dərd 

boyunduruğunu ən çox xoşbəxt etmək istədiyi, məmnun görmək istədiyi 

adamın boynuna salırlar. Bu məsuliyyətə hər adam girişə bilməz, girişsə 

də eləsi hörmətə yox, bir az sonra nifrətə sahib olacaqdır. 

- Düz danışmırsan. Elə bilirsən ki, indinin özünün Mariya 

Volkonskayaları, Yekaterina Trubetskayaları yoxdur. Onlar məhəbbətləri 

naminə hansı məhrumiyyətlərə, əziyyətlərə qatlaşmaqla razılaşdılar, 

ərlərinin arxasınca Zabaykalyeyə yollandılar. 

- Lakin onların katorqa həyatı daim bədbəxtliklər rənginə büründü, 

onlar miskin, sevincsiz həyat yaşamağa məhkum oldular. Mən sevdiyim 

adama belə həyatı yaşamağı qıymazdım, qabaqcadan onu da bu yoldan 

çəkindirmək üçün hər şeyi edərdim. 

- Eqoizmin həmişə sənə  mane olacaqdır. Həyatın ehtimal olunan 

çətinliklərini şişirdib, mütləqləşdirib onlardan qorxmaq lazım deyildir. 
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Bəzən qorxu bizi cəsarətli addımdan yayındırır, rahat yolu seçməyə vadar 

edir, bu rahat yol isə çox vaxt könülün, qəlbin  əsirliyi, öz məqsədlərindən 

uzaqlaşması hesabına başa gəlir. 

- Mən eqoist deyiləm, realistəm. Sabahkı günün çətinliyini bu gün 

görə bilirəm. Bir qədər Makiavellini oxumuşam. Həyatda baş çıxarmaq, 

tale gəmisini sualtı qayalara vurub qərq etdirməmək üçün hər şeyə ayıq 

gözlə baxmağa çalışıram. Mən su çarxını fırladan at deyiləm ki, başım 

hərlənməmək üçün gözümün üstünə pərdə çəksinlər. Öz vəziyyətimi 

məndən yaxşı heç kəs bilmir. Ona görə də hələ evlənmək barədə qətiyyən 

fikirləşmirəm. Ürəyimdəki o gözəl qıza sevgimi açmaq istəmirəm ki, 

birdən rədd cavabı alsam, yaxud etirafım gülüşlə qarşılansa özümü 

ömürlük bədbəxt hesab edərəm. Bu qığılcımı daim köksümdə saxlayacaq, 

onun sönməsinə imkan verməyəcəyəm. Bu hiss həmişə mənim üçün təsəlli 

olacaqdır. Bəlkə də bu kiçik fidan bir azdan sonra solacaq, yoxluğa 

çevriləcəkdir. Mən buna uzun müddət matəm saxlayacaq, puç olmuş 

arzumun xatirəsi daim məni düşündürəcək, imkanı, fürsəti əldən 

verdiyimə görə daim özümü qınayacağam. 

Bu söhbətdən sonra aramızda bir soyuqluq yarandı. Az-az görüşür, 

ordan-burdan qısa söhbət edib ayrılırdıq. Əslində mən onu gizli-gizli, 

oğrun-oğrun sevirdim, heç vaxt hisslərimi açıb ona bildirməmişdim. Onun 

da münasibətinin qarşılıqlı olacağına o qədər də ümid etmirdim. Bilmirəm, 

o evlənmə söhbətini niyə ortalığa atmışdı, qız tərəfdən təklif gəlməsi 

variantı ağlabatan olmadığından, mənim ailə qurmağıma növbəti bir 

istehza ilə baxmaq cəhdi olduğunu güman edirdim. 

Ağlıma da gətirə bilməzdim ki, özünü nəzərdə tutur. Belə bir gözəl 

qız məni bəyənərdimi, mənimlə ailə qurmağa razılıq verərdimi? Bəs 

valideynləri necə? Elə anasının məni özünə kürəkən kimi görməsinə ümid 

etmək ağılsızlıq olardı. Yeganə qızlarını xoşbəxt görmək üçün onlar yəqin 

ki, ona uyğun da cütlük axtarıb tapmağa cəhd edərdilər. Professorun qızı 

kasıb kəndlinin özünü dolandırmağı bacarmayan oğluna necə ərə gedə 

bilərdi? Kənc ailə harada yaşayacaqdı? Təzə gəlin rayonda yaşamağa razı 

olardımı? Axı o, şəhərdə dünyaya göz açmış, bu mühitdə böyüyüb boya-

başa çatmışdı. Mənimsə şəhərdə qalmaq ehtimalım sıfıra yaxın idi. Çünki 

əyalət adamına şəhərdə işləməyə təyinat vermirdilər. Bir sözlə, elə 

problemlər qalası düşünüb yaradırdım ki, onu fəth etməyə mənim gücüm, 

fərasətim çatmazdı. Belə yanaşma əslində məni günaha batırdı, «günah» 

isə latınca «pedis» adlanırdı, ilk mənası «xəstə ayaq» demək idi, başqa 
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sözlə yolu qət etməyə qadir olmayan ayaq. Mən bu yolu qət etməyə hazır 

deyildim. 

Yaxşı deyək ki, lap hansısa bir işi tapdım, bəs harada yaşayacağam. 

Qızın evində qalmaq müşkül məsələdir, nə valideynləri razı olar, nə də 

ləyaqətimi alçaldıb, «gəlin köçməyimə» razı ola bilərdim. Sonralar 

öyrəndim ki, Yaponiyada belə bir adət vardır ki, qızın nəslində kişi cinsi 

xətti tükənəndə, ölüb sıradan çıxanda və ailənin adının bütünlükdə 

silinməsi ehtimalı yarananda, ər arvadın evinə götürülür, bir növ ora 

«gəlin gəlir». Belə ər öz ailəsilə əlaqəsini üzür, arvadının familiyasını 

qəbul edir, bundan sonra o, yox, arvadı bütün buradan irəli gələn 

hüquqlarda və məişətdəki mövqeyilə ailənin başçısı hesab olunur. Bizdə 

belə qayda yoxdur və arvad evinə girən kişilərə olduqca pis baxırlar. Ona 

görə də Əminə ilə bizim ittifaqımız mümkün olan iş deyildi, hətta mənim 

ürəyimdən çox keçsə də, bu ximera olaraq qalacaqdı. Görünür, 

cəsarətsizliyim ona da öz təsirini göstərmişdi, ona görə də bir fərd kimi, 

mənə maraq azalmışdı. Bəlkə də günaha batırdım, onun niyyəti barədə öz 

düşündüklərimi danışır, öz arzumu onun adına çıxmaq üçün reallıqdan 

uzaq olan müxtəlif variantlar fikirləşib tapırdım. Axı biz bir-birimizə 

ürəyimizi də açmamışdıq, hər şey örtülü qalırdı. Mən ondan rədd cavabı 

almaq ehtimalına görə, hisslərimi gizlədir, bu pünhan çiçəyi şaxta vurub 

soldurmuş vəziyyətdə görmək istəmirdim. Əminə isə şən, mehriban, 

səmimi bir qız idi, tələbələrin hamısı mənim kimi onun münasibətindən 

sui-istifadə edib, guya bu qızın ayrılıqda onların hər birinə vurulduğunu 

düşünə bilərdi. Axı hamı gözəl qıza valeh olur, ona yaxın olmağa can atır. 

Bu gözəllik mülayimlik, həssaslıq, sadəliklə birləşdikdə isə daha 

cazibədar, həm də aldadıcı olur. Gözəl qızın xoş təbəssümü, mehriban 

tərzdə deyilmiş sözü hər bir oğlanı yoldan çıxarır, onun özü haqqda başqa 

fikrə düşməyinə şərait yaradır. Bütün fakültənin oğlanlarının Əminəyə 

vurulduğunu desəydilər, mən bunu həqiqət kimi qəbul edərdim. Onun 

azacıq gözə çarpan Cokonda təbəssümü buna bəs idi. Kim gözəlliyə 

biganə qala bilir, laqeydlik göstərməyə cəsarət edir? Tər çiçək 

çəmənlikdəki nektar toplayan  arıları özünə cəlb edən kimi, qızlar 

içərisində məlahəti ilə seçilənə hamı eşq elan etməyə hazırdır, bir ümidlə 

ki, bəlkə cəhdim baş tutdu, mənim sevgimə cavab verdi. Əlbəttə, hamıdan 

söhbət gedirsə, bu onların böyük əksəriyyətinin gözəlliyə sitayişindən, əsir 

olmasından irəli gəlir. Ciddi niyyəti olanlar, ürəkdən sevənlər isə bir neçə 

nəfər olur və onlardan biri də mən idim. Mənim də sevgim açılmamış 
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tumurcuq kimi idi, yarpağa çevrilə bilmədi. Çünki ürəyim nə qədər istəsə 

də, ağlım irəli getməyimə sədd çəkirdi və hisslərə qapılaraq səhv addım 

atmamaq üçün öz vəziyyətimin ağırlığının bütün cəhətlərini yada salırdı. 

Mən kasıb ailədə böyümüşdüm, maddi sıxıntı mənim cavan ömrümün 

bütün illərini müşayiət etmişdi. Evlənmək isə əlavə maddi çətinliklərin 

yaranmasına, vəziyyətin daha da ağırlaşmasına şərait yaradacaqdı. Ona 

görə də geri çəkilməliydim, ürəyim nə qədər niskilli anlar keçirsə də, 

beynim, ağlım düzgün hərəkət etdiyimi deyir, Əminə ilə əslində 

vidalaşmağıma haqq qazandırırdı.  

Mən ondan xeyli uzaqlaşdım, əslində ona heç real olaraq 

yaxınlaşmamışdım da, yalnız düşüncələrimdə, xəyalımda onun zərif 

bədənini qollarım arasına alıb əzizləyir, qızıl gül ləçəyini andıran, bir yeri 

yığıldıqda qönçəyə bənzəyən dodaqlarından doyunca öpür, öpürdüm. 

Köynəyin altından baş qaldıran döşlərinə mən həsrətlə baxırdım və  onları 

Bibliyanın «Şərqilər şərqisi» kitabındakı Sulamifin narın yarısını andıran 

döşləri ilə  müqayisə etdikdə, üstünlüyü Əminəyə verirdim. Çünki bu 

döşlər nə çox iri, nə də xırda idi, onun gözəl fiqurasını bir inci kimi 

tamamlayırdı, bədəninin mütənasibliyini qabardırdı. Mən dəfələrlə 

həsrətlə bu döşləri seyr etmişdim, fikrən Əminənin köynəyini soyundurub,  

məmələrinin ətrafındakı açıq qəhvəyi haşiyədən ehtiras çağırışı 

səsləndirən bu ağımtıl döşləri barmaqlarımı azacıq toxundurmaqla 

əzizləyir və dəlicəsinə onları öpürdüm. Bu öpüşdən onun bədəni azacıq 

titrəyirdi, aşağıda isə bakirə bətnini gizlədən incə qarnındakı göbəyi 

görünürdü. Sonralar bu düşüncələrdən uzaqlaşanda, xülyalardan ayılanda 

özümü qınayır, elə bil ki, bu incə, üzvi məxluqun paklığına təcavüz etmiş 

yaramaz bir məxluqa divan tuturdum. Mən şəhvətin, ehtirasın quluna 

çevrilib, hətta fikrimdə də belə xətaya yol verdiyimə görə özümü ittiham 

edir, cəzalandırmaq istəyirdim. Bulaqdan su içmək, heç də onun gözünü 

zibilləmək demək deyil, suyu bulandırmaq istəyi heç cür xoş niyyətə 

uyğun gələ bilməz. Mən bakirəlik adlanan sərvətin quldurcasına qarət 

edilməsinə, Alp dağlarının qarı kimi təmiz olan bu bədənə naməhrəm əli 

dəyməsinə dözə bilməzdim. Ona görə də şəhvət duyğuları üçün özümü 

sərt qaydada məzəmmət edir, müqəddəs mehraba hörmətsizliyimə görə 

xəcalət çəkirdim. Əminə mənim üçün sadəcə fiziki bədən sahibi olmasını 

dayandırır, çox arzu olunsa da əl çatmayan ruha, vəsf etmə hədəfinə, bir 

pəriyə çevrilirdi. Mən onun gözəlliyini, sifətinin cizgilərini, gözlərinin 

parıldamağını və müəmmalı ifadəsini, dodaqlarının təbəssümünü yada 
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salanda, onu müqqədəslik zirvəsinə qaldırır, bu qızı öz bəkarətlərini dini 

toxunulmazlıq kimi qoruyan qədim Romadakı vestalkalara bənzədirdim. 

Kimsə, mənim bu düşüncələrimə gülə, məni cinsimə xas olan hissdən 

məhrum olmuş adam hesab edə bilər. Ancaq biz adi olan, həyatda gündə 

qarşılaşdığımız bir şeyin üzərinə müqəddəslik haləsi çəkəndə, köhnə 

bütpərəstlər kimi onlara sitiyaş göstərməyə başlayırıq. Bəzən bir ağac da, 

orada kimin dəfn olunduğu bilinməyən tənha bir qəbir də adamların inam 

bəslədikləri, kömək umduqları yerə çevrilir, bu  qəbrin və ya ağacın 

üstündən asılmış solğun lentlər, parça qalıqları buraya nə qədər adamın 

dilək üçün gəldiyindən xəbər verir. Diləyi həyata keçməyənlər özlərinin 

dinsizlikdə ittiham ediləcəyindən, naşükür, nankor sayılacağından qorxub, 

bu barədə bir söz də demirlər, kiminsə hansısa başqa bir söbəbə görə 

xəstəliyi sağalmağa başladısa, yaxud üstünə gələn bədbəxtlikdən başqa 

amillərin təsiri ilə kimsə azad oldusa, car çəkib aləmə yayır ki, bəs filan 

pir mənə belə kömək etdi, indi yenidən gedirəm ona qurban kəsməyə. Bu 

nümunə olduqca təsirli olur və pirə getmək istəyənlərin, ondan möcuzə 

gözləyənlərin sayı həndəsi silsilə ilə artmağa başlayır. Cavan gəlin yaxşı 

anlayır ki, təbiət ona övlad doğmağa imkan verməmişdir, buna 

baxmayaraq ərini də, qohumlarını da, anasını da aldadır ki, həkimə 

müraciət etməyə ehtiyac yoxdur, mənə yalnız göydəki Allah və onun 

yerdəki nişanələri kömək edə bilər. Bu yalanına bir az sonra özü də 

inanmağa başlayar və artıq adətə çevrilən pirə ziyarətlərdən qəfil baş 

verəcək bir möcüzəni gözləyir. Burada isə gözəllik mövcüzəsinə sitayiş 

mövcud idi. Mən də bu qızı bir səcdəgaha çevirmişdim, onun real 

cizgilərinin sirli şəfəqləri qalın örtüyü yarıb üzərimə işıq salırdı. Ona olan 

məhəbbətimi ideallaşdırmışdım, bunun gücünə xüsusi inam bəsləyirdim.  

Gizlətmirəm ki, ondan həm də kömək, yardım gözləyirdim, necə olursa-

olsun bu qıza qovuşmaq istəyirdim. Bir sözlə, düşünürdüm ki, Əminə 

mənim üçün göylərdən enmiş bir mələkdir. 

Lakin xəyallarımı da ovundura bilmirdim. Yaxşı tutalım ki, mənim 

hisslərimə güzəştə gedib, bu ittifaqa razılıq verdi, mənə ərə gəldi. Axı mən 

özüm ona ər olmaqdan qorxurdum, güman edirdim ki, bu baş versə 

özümlə bərabər dünyanın pis üzünü görməmiş bu zərif məxluqu da ehtiyac 

adlanan  əjdahanın ağzına atacağam və fasilə verməyən, dayanmaq 

bilməyən bu çətinliklər, bu əzablar bir müddət sonra mənə olan təkcə 

sevgisini deyil, adicə hörmətini də yoxa çıxaracaq, bunun yerində nifrəti 

andıran qaratikan kolu böyüməyə başlayacaqdır. 



 38 

Mən o vaxtlar sonralar meydana çıxan Kolin Makkalounun məşhur 

romanındakı keşiş Ralf ataya bənzəyirdim. O, varlı qadının mülkiyyətinə 

sahib olmaq naminə, əslində bu sahiblik də şərti idi, var-dövlət Vatikanın 

sərəncamına keçəcəkdi, canından artıq sevdiyi Meggiyə xəyanət etmişdi, 

bu məhəbbətdən bir müddətə də olsa imtina etmişdi. Sonralar bu sakit qız 

onlara məxsus olan yeganə səadəti, varlıqlarından uca tutduqları 

məhəbbəti məhv etdiyinə görə, Ralfın xidmət etdiyi dinin, allahın 

rəhimsizliyinə, qəddarlığına qarşı üsyan qaldırmış, həmin qaydaların 

qranitdən möhkəm olan bütünü zərif dırnaqları ilə, hisslərinin, qəzəbinin, 

ehtirasının, ən başlıcası sönməz məhəbbətinin gücü ilə qırıb dağıtmış, 

xırda qum dənələrinə döndərmişdi. Ralf ölüm anında bütün ömrü boyu 

hansısa inama görə, kardinal rütbəsinə çatmaq arzusu və həvəsinə görə 

dəhşətli dərəcədə aldandığını, iki gənc ömrü, həm özünkünü, həm də 

mələk kimi bu günahsız, bədbəxt qızın həyatını viran qoyduğunu 

anlamışdı. Lakin artıq gec idi, xoşbətlik daim bu iki sevən varlığın 

yanından keçmiş, onlara bəxş etdiyi anı, onun xatirəsinin izlərini silib, 

yoxa çıxarmaq üçün həmin dəqiqələrin yeganə nişanəsini, bu qadının 

bütün dünyasına hakim kəsilən və ömründəki bəxtəvərlik zirvəsini fəth 

etdiyi günü daim yadına saldırmaqla ona təsəlli payı olan oğlunu da, elə 

Ralfı ondan uzaqlaşdıran allah onun əlindən almışdı. Ralfa öz doğma 

oğlunu itirdiyini bu qadın əvvəllər anlatmamaq üçün bulaq kimi axan göz 

yaşlarını möhkəm iradəsi hesabına qurudaraq, təkcə cavan oğlunun deyil, 

həm də bir dəfəlik itirilmiş, onun varlığında rəmzə çevrilmiş məhəbbətinin 

matəmini saxlayır, dözülməz ağır itkiyə məruz qalmış ana qüssəsindən 

əlavə, həm də səcdəgahı saydığı sevgisinə səsini çıxarmadan ağı deyirdi. 

Bu ağı onun qəbirə qədər müşayiət edəcəkdi. 

Mən öz aqibətimdə bu iki sevən insanı təmsil edirdim. Həm öz 

məhəbbətimə xəyanət edir, ondan qaçır, həm də bu ağrıya, bu itkiyə 

dözmək iqtidarında olmadığıma görə, öz zəifliyimi lənətləyirdim. Mən 

nəyisə qazanmaq naminə deyil, heç nəyim olmadığına, yalnız çətinliklər 

burulğanında boğulduğuma görə bu məhəbbətdən imtina edirdim ki, guya 

qüssəm, kədərim az vaxtdan sonra yoxa çıxacaq, xatirələr yavaş-yavaş 

sönəcək, hər şey unudulacaq və mən öz xoşbəxtliyimi başqa birisi ilə 

tapacağam. Əminə də mənim kimi. Allah onu belə gözəl, həm də məlahətli 

yaratmaqla, bu qız məndən də daha yaxşısına rast gələcək, mənim kimisi 

ilə ailə qurmaq kimi ağılsız səhv addımdan vaxtında çəkindiyinə görə o, 

özü də düzgün hərəkət etdiyi qənaətinə gəlib rahatlıq tapacaqdır. 
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Bütün eqoistlərə xas olan qaydadan yenə əl çəkmirdim. Öz 

fikirlərimi onun adına yazırdım, öz hisslərimi onunkulaşdırıb, guya mənə 

vurulduğunu xatırlatmaq istəyirdim. Bəlkə də mən yanılırdım, başqaları 

kimi mənə də olan xoş münasibətini təcrübəsizliyimin, həm də 

ambitsiyalarımın ucbatından özümə sərf edən qaydada yozmağa, 

uydurduğum dəlillərlə öz arzuladığım cəhətləri möhkəmləndirməyə 

çalışırdım. 

Yəqin ki, bu çoxlarına xasdır, yaxşı olan nə varsa özünə aid etmək. 

Bu fikirlərin təsiri altında Əminə ilə birdəfəlik vidalaşmağa haqq 

qazandırır, özümü az qala müdriklik zirvəsinə qaldırırdım. Dante 

vurulduğu Beaatriça ilə görüşməkdən qaçdığı kimi, mən də ondan 

uzaqlaşmağı bir igidlik hesab edirdim. Şairin heç olmasa bir təsəllisi var 

idi: Beatriçanı vəsf etməyi özünün xoşbəxtlik mənbəyi sayırdı. Məndə isə 

belə bir istedad, ilham yox idi. Bu saxta müdriklik, qorxaqlıq adlanmalı 

olan igidlik mənə çox baha başa gəldi. Ağlıma da gətirə bilməzdim ki, 

həyatda bədbəxtliklər və onlardan azacıq da olsa azad olma bir-birini əvəz 

etsə də, gəncliyimdə yaranan bu hiss heç vaxt məni tərk etməyəcəkdir, 

döyüşdən sinəsindəki qəlpə ilə qayıdan və ömrü boyu onun ağrısını hiss 

edən əsgər kimi mən illər keçsə də ölçüsünü dəyişməyən, pas atmayan yad 

cismi ürəyimdə gəzdirəcək, fasilə verməyən qəlb sızıltıları onun varlığını 

daimi xatırladacaqdı. Bir şeyi anlamağa başladım ki, mən onu olduğu kimi 

dərk etmişdim, başa düşməmişdim. Dahi Rafaelin gözəl ifadəsinə görə, 

başa düşmək bərabər olmaq deməkdir, deməli mən ona bərabər deyildim. 

Həyatda sonralar nəyəsə nail oldum, müəyyən hörmət qazandım, 

lakin zaman keçdikcə bunların hamısının ötəri olduğunu, elə bir ciddi 

əhəmiyyət kəsb etmədiyini anladım, gəncliyimdə itirdiyimin dərdi isə 

zaman keçdikcə qar topası kimi böyüyüb həyat fəlsəfəmə, xoşbəxtlik 

barədəki düşüncələrimə öz təsirini göstərməmiş qalmadı. Mənə belə 

gəlirdi ki, bu maddi olan nəyinsə, qiymətli, əvəzedilməyən bir şeyin 

itirilməsi olmayıb, varlığımın bir hissəsinin, ruhumun canlılığının yoxa 

çıxması, qeybə çəkilməsidir. Bu itki dünyamın kasıblaşmasına, ruhumun 

miskinləşməsinə, bəsitləşməsinə səbəb olmuşdur. Artıq mən ruhən tam 

sağlam deyiləm, çünki könlümə, ürəyimə dəyən bir ağır zərbə nəinki izsiz 

qalmadı, addımbaşı özünü hiss etdirməklə bu yaranın, bu çapığın dərin 

olduğunu yada saldı, onun heç vaxt qaysaq bağlamayacağını, 

sağalmayacağını bildirməklə mənəvi qüvvələrimi zəiflətdi, daha dəqiq 

deyilsə, əlil etdi. Əvvəllər güman edirdim ki, təbiətin qəddarlığı duyğusu 
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zəlzələ və ya digər təbii fəlakətlər vaxtı baş verir, çünki onları ram edə 

bilmirsən, gücsüzlüyünü görməli, etiraf etməli olursan. İndi bu qəddarlığı 

başqa şəkildə görürdüm, onun vurduğu zərbə mənim gözümdə heç də 

stixiyanın gətirdiyi bəladan az qorxulu deyildi. 

Lakin mən artıq bu məşum qərarı vermişdim, indi onun zəmisinin 

zəhərli məhsulunu biçməliydim. Mən göyərən, çiçək açmağa, bar verməyə 

tələsən, bunun üçün günəşə tərəf boy atan görpə ağacı kökündən 

kəsmişdim. Bəzən beynimdən təkcə bir ümid dalğası keçirdi ki, İerixon 

qızıl gülü kimi bu ağac da illər keçdikdən sonra yenə pöhrə verməyə 

başlayacaq, diriləcəkdir. İvan Buninin yazdığına görə, yəhudilərin İerixon 

qızıl gülü adlanan bir kolları vardır, onun tikanlı budaqları kəsildikdən 

sonra quruyur və illər keçdikdən sonra bu çöpü suya qoyduqda onlar 

canlanmağa, həyata qayıtmağa başlayır. Bəlkə də həmin bitkidə belə bir 

qüdrət vardır. Mən isə bu ağacı təkcə kəsməklə kifayətlənməmişdim, onu 

bir dəfəlik qəbirə gömmüşdüm. Öz əlinlə basdırdığın ölü bir daha dirilib, 

yanına qayıda bilməz. Mən möcüzələrə çox inanmaq istəsəm də, buna 

bənzərinin meydana gələcəyini heç ağlıma da gətirə bilməzdim. 

Onu da deyim ki, bəziləri sevginin, eşqin ləzzətindən dəm vurur, can 

həzzlərini, şəhvəti ön plana çəməklə, həmin məhəbbətin qiymətini, 

dəyərini azaltmış olurlar. Mənim aləmimdə platonik məhəbbət daha 

yüksəkdir. Axı nə Dante Beatriça ilə, nə Petrarka Laura ilə yaxınlıq 

etməmişdilər, lakin onlar bu qadınlara olan hisslərini təkcə qoruyub 

saxlamamış, həm də qeyri-adi, məftunluqdan yaranan poetik ifadələrlə 

vəsf etmişdilər. Bu məhəbbətlərin güzgüsündə intim yaxınlıq deyil, ilahi 

hisslər əks olunur, öz müqəddəs təsvirini tapır. Heç Məcnunla Leylinin 

sevgisində də sevincdən, şadlıqdan xəbər verən bir ana rast gəlinmir, 

Romeo ilə Culyetta isə bir gecənin şirinliyindən daha çox öz ilahi 

hisslərinin təsiri altında biri digəri olmadan yaşamağın mümkünsüzlüyünə 

inam bəslədiklərinə görə belə fədəkarlıq göstərdilər, bəkarət çiçəyi, bunu 

lap qədim romalıların dili ilə dedim, defloratio virginitatis, qoparıldıqdan 

az sonra həyatla, dünya ilə vidalaşdılar. Onların çox gənc ikən həyatdan 

getmələri qəmgin hisslər yaratsa da, bu iki yeniyetmə əslində məhəbbət 

adlanan ilahi varlığın ölümsüzlük, ədəbilik himnini yazdılar, məhəbbətin 

heç vaxt ölməyəcəyinə həsr olunan şərqini əsrlər boyu oxumaqda davam 

etdilər. 

Mən indi platonik, mücərrəd, şəhvət qarışığından kənar məhəbbətin 

daşıyıcısına çevrildim, daha doğrusu, ömrüm boyu bu ağır yükü daşımağa 
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hazır idim. Bunu cəzaya məhkum edilmiş Sizifin əzablarına bənzətmək 

olardı. Sizif daşı təpənin zirvəsinə sürüyüb çıxardanda, daş aşağı 

yuvarlanır, o taqətdən düşə-düşə allahların hökmünə uğun olaraq eyni 

cansıxıcı işi təkrar-təkrar görürdü. Onun üçün kiçik də olsa bir təsəlli 

əlaməti, azacıq da olsa sevinc mənbəyi qalırdı. O, daşı təpəyə çıxarmağı 

bacarırdı, bu hansı əzablarla başa gəlsə də, bununla öyünə bilərdi. Mənim 

üçün isə öyünüləsi heç nə yox idi, əksinə mən özümü xoşbəxtlikdən 

məhrum etmişdim, öz ürəyimi ardı-arası kəsilməyən ağrılara meydan 

etmişdim, əvəzində isə Sizifdən fərqli olaraq heç təpənin yamacına da 

yaxınlaşa bilməmişdim. Biz Əminə ilə daim söz mübadiləsi etmişdik. Çox 

vaxt elə bir məna yükü daşımadığından onlardan da heç bir iz qalmamışdı. 

Axırıncı söhbətimiz də mənim ucbatımdan uğursuz alınmışdı. Mən bir 

daha öz cılızlığımı, miskinliyimi nümayiş etdirmişdim. Belə məcraya 

yönələn söhbətin digər iştirakçısı da həmin axınla hərəkət etməyə məcbur 

olur. Ona görə də biz daha çox bir-birimizə eyham vurmağa girişdik, 

deyəsən bu sənəti də yazıq Əminə məndən öyrənməyə başlayırdı. 

Bu məsələdə məndən də pis xasiyyəti olan adamlara sonralar çox 

rast gəldim. Son vaxtlar tanış olduğum bir adam daim döyüşdə ağır 

yaralanmış və hospitalda yatan əsgər kimi ufuldayır, hər şeydən 

şikayətlənirdi. Bu adamın dilində xoş söz yara kimi nadir hallarda 

meydana gəlirdi. Evdə arvadı da, uşaqları da onun deyinməyindən, 

şikayətlənməyindən, hər şeydən narazı qalmağından zara gəlmişdilər, cana 

doymuşdular. Daim irad tutmaq üçün özünə «təmizkar adam» qiyafəsini 

seçmişdi, aranı qızışdırmaq, dava almaq üçün otaqdan nəsə pis iy 

gəldiyini, özü də toz iyinə oxşadığını deyib, haray-həşir salırdı.Ünsiyyətdə 

olduğu adamlarla tez-tez sözləşir, bəzən hətta təhqiramiz ifadələrə yol 

verirdi. Yaxşı xasiyyətləri də az deyildi, dost yolunda özünü fəda etməyə 

hazır idi, dostluq  etmək onun ruhunun şəraiti idi. Ancaq deyingənliyi, 

söhbətində hamıya sataşmaq meyli, yersiz ifadələri onu gözdən salırdı, 

bütün yaxşı cəhətlərini də yuyub aparırdı. Sonradan müqayisə etdikdə 

gördüm ki, xasiyyətini bəyənmədiyim, hərəkətlərini təqdir etmədiyim 

adamın qüsurlarınını hamısı olmasa da, bir hisəssi məndə də var imiş və 

Əminə öz məlahətinə, təmkininə uyğun olaraq mənim kimi yonulmamış, 

diqqətsizliyi əlverişli silah sayan insanla da ünsiyyətdə olmağı, 

nöqsanlarımı  açıq-aşkar görə-görə onlara dözməyi bacarırmış. 

Bizim cəmi, bir-iki səhifədən ibarət olan və əslində maraqsız 

ünsiyyət kitabımız beləcə bağlandı. Açığını deyim ki, vəsf etməyə, 
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tərənnüm etməyə də bir şey yox idi, təkcə mənim örtülü qalan, zəfərini 

tapmayan hisslərimdən başqa. Bədbəxtliyim orasında idi ki, bu hisslər 

ancaq öz içimdə alışıb yanırdı, kənara çıxmırdı, bu alov başqa nəyinsə 

üstünə düşmədiyinə görə onu yandıra bilməzdi. Mən məhəbbət adlanan öz 

çaxmaq daşımdan əslində od çıxarda bilməmişdim, ona görə də 

hisslərimdən hərarətini itirmiş kül qalmışdı. 

Əvvəllər kral sarayını işıqlandıran şamlara bənzəyirdim, axıracan 

yanıb, nə vaxtsa sönməyimi gözləyirdim. Kasıb evlərində şama hansısa 

diqqət var, yatanda havayı yanmasına imkan vermirlər, kral sarayındakı 

şamdanlardakına isə heç fikir verən də yoxdur, hamı bilir ki, səhərə qədər 

yanacaq, sonra nökərlər əllərindəki uzun qurğu ilə onu söndürəcəklər. Bu 

şamlar kimi, yəqin, mən də yandıqca əyriyəcək, hisslərim də ağ divarları 

qaraldan his kimi yalnız könülü bulandıran izlər qoyacaqdır. 

Əminə axırıncı kursa keçəndə, mən universiteti bitirib, rayonda 

işləməyə getdim. Açığını deyim ki, maaşım o qədər aşağı idi ki, elə bil ki, 

tələbəlik həyat tərzini davam etdirməliydim. O qədər də yaxşı 

qidalanmırdım, valideynlərimin becərdiyi təssərrüfat olmasaydı vəziyyət 

daha ağır olardı. Bu təssərrüfat isə ancaq kiçik ailəni yedizdirə bilərdi. 

Ata-anama kömək əvəzinə, əlavə bir ağız hesabına yenə onlar üçün ağır 

yükə çevrilmişdim. Oktyabr inqilabı ərəfəsində və sonralar rusların 

siyasətində «yeyən» - «yedok» ifadəsi çox işlənirdi. Yaponların 

«Narayama əhvalatında» isə ötən əsrlərdə məhsul qıt olan illərdə yeyən 

ağızların sayını azaltmaq üçün qoca valideyni oğlu belinə alıb, dağlara 

dırmaşır, onu orda qoyub geriyə qayıdırdı. Əsərdə oğul anasını belə bir 

qayalıq, kiməsiz yerə gətirib qoyur və onun hüznlü baxışları altında, 

sağikən ölümə məhkum  etdiyi doğma insanı tərk edib gedir. Bu, onun 

üçün də olduqca çətindir, lakin zəruri addımdır, çünki bir ağızın artıq 

olması hesabına ailəni qarsacaq aclıq bu vaxt onun hansısa cavan bir 

üzvünün ölümünə səbəb ola bilər, cavan adam isə işə yaradığından evə 

qida gətirən işçi arı hesab olunur. Ahıllar, qoca adamlar isə yararsız erkək 

arılara çevrilirlər, ona görə də yaxanı onlardan qurtarmaq labüd şərtə 

çevrilir. 

Mən tələbə olarkən özümə möhtəşəm planlar cızırdım. Xəyallara 

dalır, məni gül-çiçəklə qarşılayacaqlarını düşünür, bu təntənəni göz önünə 

gətirirdim. Elə bir hər şey mənə ibrət dərsi vermək üçün tam tərsinə 

çevrildi. Evdə hamı, xüsusən anam mənim ilk maaşımı səbirsizliklə 

gözlədiyi halda, iki ay dalbadal rayon mərkəzinə ayaq döydüm ki, 
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təyinatıma uyğun olaraq işə düzəlim. Əvvəlcə dedilər ki, idarə müdiri 

kurortda istirahət edir, məzuniyyəti bitdikdən sonra onun orada xəstələnib 

müalicə olunduğunu söylədilər. Nəhayət, məni qəbul edəndə, iri kabineti 

nöyüt iyi götürmüşdü, sonra öyrəndim ki, işdən çıxarılmış bir qadın bərpa 

edilməsini tələb etmiş, əks təqdirdə özünü yandıracağı ilə onları 

hələdələmişdir. Onu sakitləşdirmək fayda verməmiş, əlindəki kiçik şüşə  

qabdakı çıraq nöyütünü üstünə tökmək istəyəndə, qabı vurub əlindən yerə 

salmış, sınan butulkadakı bütün maye döşəməyə tökülüb, belə üfunət 

yaymağa başlamışdı. Belə «gül-çiçək ətri» altında səndələrimi müdirə 

təqdim etdim və onların üzərinə bir məktub da əlavə edib, məni idarənin 

uzaq qəsəbədəki filialına göndərdi. Həmin filialın müdiri məni yaxşı 

qarşılasa da, dedi ki, bizdə belə vəzifə ştatı yoxdur və mən səni işə götürə 

bilmərəm. İki aydır işləmədiyimi desəm də, çox təvəqqe etsəm də xeyri 

olmadı. Oradan çıxıb küçənin o tayındakı poçt idarəsindən şəhərlərarası 

telefonla rayon idarəsinin müdirinə zəng vurdum və işimin düzəlmədiyini, 

rədd cavabının səbəblərini dedim. Gözləmədiyim bir cavab eşitdim; «orda 

gözlə, iki saata özüm gəlib məsələyə yerindəcə baxacağam». Qəsəbə ilə 

həmin şəhər bir-birilə uzaq məsafədə yerləşirdi. Doğrudan da, heç iki saat 

tamam olmamış gəldi, bir az sonra məni kabinetə çağırdılar  və filialın 

müdiri dedi ki, narahat olma əmrini verərik və məni ən aşağı maaşlı 

vəzifəyə təyin etdi, orta təhsillilər məndən azı bir yarım dəfə artıq əmək  

haqqı alırdılar və gizlətmirdilər ki, əlavə qazanc imkanları da vardır. 

Beləliklə, cansıxıcı həyatın yeni səhnəsi başlandı. Burada da heç bir 

fərəh, sevinc işartısı yox idi. Olduqca maraqcız iş və aşağı səviyyəli, bir az 

da fırıldağa, dələduzluğa meylli olan adamlar. İndi də burdan qaçmaq 

istəyirdim və yollar axtarırdım. Ona görə də Bakıya gələndə aspirantura 

məsələmi həll etmək istədim və cavan bir elmlər doktoru məni tanımasa 

da, azacıq söhbət etdikdən sonra etiraz etmədiyini bildirdi və bir yerdə 

kafedra müdirinin yanına yollandıq. Bu keçmiş partiya təşkilat katibi, 

intriqabaz dosent idi. Təzəlikcə Moskvaya yazdığı saysız-hesabsız ərizələr 

hesabına kafedra müdiri və professor olmuşdu. O, məni yaxşı tanıyırdı. 

Çünki ictimai təşkilatın rəhbəri kimi  dekan seçkisində mən də elmi 

şuranın üzvü qismində iştirak edəndə, o, məni kabinetinə çağırıb, gizli 

səsvermə bülletenində hörmət etdiyim professorun namizədliyinin 

üstündən xətt çəkməyi tapşırmışdı. Mən isə bunu etməyəcəyimi 

bildirmişdim, ona görə də lehinə səs verənlər arasında oldum, dekan da öz 

vəzifəsində qaldı. O, məni görən kimi tanıdı və sifətinə bir amiranəlik 
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verdi. Gənc professor mənim niyyətimi, özünün gələcək elmi rəhbər kimi 

etiraz etmədiyini deyəndə kafedra müdiri səsini qaldırıb, onun üstünə 

qışqırdı: 

- Necə yəni, etiraz etmirsən. Görmürsən ki, onun ixtisası bizim 

kafedraya uyğun gəlmir. Koruydun, bunu görmürdün. 

Bu sözlərdən sonra biz onun kabinetini tərk etdik və mən alim olmaq 

istəyimi bir dəfəlik dəfn etməli oldum. Deməli, elm sahəsində də uğur çox 

vaxt insanın taleyindən asılı olur, yəqin ona görədir ki, naşı adamlar 

burada da çoxluq təşkil edirlər. Bir neçə aydan sonra ilk dəfə işə girdiyim 

idarəni tərk etdim, həyat odisseyasının digər mərhələləri gəlib keçdi. 

Uzun illər ərzində rayonda müxtəlif idarələrdə işlədim. Artıq ailəli 

idim, lakin övladım olmurdu. Arvadım da bundan əsəbləşir və ailədə bu 

mövzu ətrafında tez-tez narazılıq düşürdü. Xeyli vaxtdan sonra bu reallıqla 

da razılaşmağı olduq. Lakin arvadımın keçirdiyi sarsıntılar izsiz 

qalmamışdı, arvadım tez-tez əsəb gərginliyinə məruz qalırdı. Nəhayət, 

rayonla vidalaşıb, paytaxta gəldim və ortabab bir idarədə işə düzəldim. 

Bakıda işləməyə başlayandan bir qədər sonra Əminəni yaxşı tanıyan, 

qonşu binada yaşadığına görə, uşaqlıqdan onunla rəfiqəlik edən qızla 

təsadüfən görüşəndə, o, bəzi şeyləri mənə danışdı. Əminə təhsilini başa 

çatdırdığı yayda anasının başqa ölkədə yaşayan uzaq qohumu olan bir 

oğlan onlara qonaq gəlibmiş. Bəlkə də bu işi ananın özü bəzi niyyətlərinə 

görə təşkil edibmiş və oğlanla birlikdə onlar dəniz kənarındakı kirayə 

götürdükləri bağ evində yaşayırlarmış. Bu cavan oğlan Əminəyə vurulur, 

onun özünə və xalası hesab etdiyi qadına ciddi məqsədi olduğunu açıb 

danışır. Əminə əvvəlcə gülür, sonra qəti surətdə etiraz etməyə başlayır ki, 

oğlan bizim mühitə yaddır, bir qədər kobuddur, həm də ona öz qardaşı 

kimi baxır, buna görə də belə izdivaca razılıq verə bilməz. Ana qızını dilə 

tutmaqdan əl çəkmir və atasını da bu işə qoşduqdan sonra istədiyinə nail 

olur. Atası təkcə bir qızı olduğuna görə onu xoşbəxt görmək istədiyini, 

yaşının keçdiyini ciddi arqument kimi gətirərək, nəhayət Əminəni razı sala 

bilir. Elə Bakıda kiçik toy məclisi qurulur və bəyin valideynləri xərc 

məsələsini əsas götürərək gəlib toyda iştirak etmirlər də. Toydan üç-dörd 

gün sonra təzə bəy və gəlin bəyin yaşadığı şəhərə köçürlər. Ana həmin 

gün qızı ilə bərk dalaşıbmış, sonralar məlum oldu ki, saçından tutub evdə 

sürüyübmüş. Ona görə də vağzalda Əminənin atası və bir neçə rəfiqəsi 

yola salıbmış. Rəfiqələri bilirmiş ki, ərə getdiyi oğlan Əminənin heç 

ürəyindən deyil və bəzi cəhətləri nəzərə alaraq o, təbii gəlinlik borcunu ata 
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evində icra etməkdən də imtina edibmiş. Bu isə bəyin narazılığına, ananın 

dəhşətə gəlməsinə səbəb olubmuş. Üç gün beləcə ərinə yaxınlaşmamaq 

mövqeyində qalan Əminəyə anası heç bir təsir göstərmək imkanı 

olmadığına görə bəzi çirkin şübhələrə düşmüş, onu hətta bəkarətini 

qoruyub saxlamamaqda təqsirləndirmiş və guya qonşular, tanışlar yanında 

biabır olduqlarına görə evdə böyük mərəkə qoparıbmış. Əminə ağlaya-

ağlaya anasının onu bədbəxt etdiyini, ləyaqətini daim tapdadığını onun 

üzünə deyibmiş. Şəhərdə tanışlar, qonşular arasında söhbətin yayılmasının 

qarşısını almaq üçün ana onları bəyin yaşadığı şəhərə getməyə tələsdirmiş, 

əslində öz qızını evdən qovmuşdu. Onunla mübahisə etməyin gərəksiz 

olduğunu, fayda verməyəcəyini görən Əminə məcburiyyət qarşısında öz 

doğma şəhərini tərk etməkdən başqa əlacı olmadığını görüb, ürəyinə zor 

edərək, istəmədiyi, ağlına gətirmədiyi bir səfərə, özü də sevmədiyi bir 

adamla, gələcək əriylə yollanmağa razılıq verir. Ən yaxın rəfiqəsinə 

deyibmiş ki, mən getmirəm, anam məni, arzularımı dəfn etmək üçün 

tabutumu həmin şəhərə göndərir və bununla özünün anladığı kimi 

məsələni qapatmaq istəyir. Əminənin həm də yaşlı atasına yazığı gəlirmiş, 

ürəyi xəstə olan bu adamı arvadı daim boğaza yığırdı, ona evin müti 

nökəri kimi baxırdı. Vaqona oturanda da Əminə göz yaşlarını saxlaya 

bilmirmiş, dalbadal atasına yalvarırmış ki, özündən müğayat olsun, tez-tez 

müalicə olunsun, anasının tündməcazlığına fikir verməsin. Atası da özünü 

saxlaya bilməyib ağlayanda, Əminə onu qucaqlayıb, yarı incik, yarı ərklə: 

- Ata bir qızı da saxlaya bilmədin, ağır bir yük kimi onu başından 

kənarlaşdırmağa çalışdın.  

- Əziz balam, necə dilin gəlir, belə deyirsən. Mən istərdim ki, daim 

sən  bizim yanımızda olasan, lap ərin də bizdə yaşasın. Mən çox istərdim 

ki, məni qəbristanlığa özün yola salasan, axı sən mənə həm qız, həm də 

oğul idin. Mən gücsüz idim, heç nə edə bilmədim. 

- Gərək əvvəlcədən anamla razılaşmayaydın ərə getməyə razılıq 

vermək məsələsində də israr etməyəydin. Sən deməsən, anam məni 

öldürsə də əvvəlki qərarımı dəyişməzdim. 

Ata qəmli-qəmli qızına baxıb yalvarışı andıran bir səslə dedi: 

- Tale ilə barışmaq lazımdır. Mən çox istəyirəm ki, sən xoşbəxt 

olasan. 

- Mən razılaşmasam da, yola düşən qatar buna məni məcbur 

edəcəkdir. Ancaq xoşbəxtliyin belə başlanğıcı, belə qəmli proloqu olmur. 
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Təzə bəy isə kənarda dayanıb, əyri-əyri Əminəyə baxırmış, atası ilə, 

rəfiqələri ilə mehriban söhbət etdiyinə görə ona olan qəzəbi bir az da 

artırmış. Çünki qaynanası onu xəbərdar edibmiş ki, Əminə vağzalda da bir 

pəstaha çıxarda, oradan qaçıb gizlənə bilər. Ona görə də ehtiyatlı ol, o, 

vaqona qalxmamış, sən perrondan tərpənmə, həm də hər bir hərəkətinə 

göz qoy. Rəfiqəsi kədərli şəkildə əlavə etdi ki, keçib kupedə oturanda, ona 

hücum çəkən dərdin gücündən bizə baxmırdı, başını aşağı dikib xısın-xısın 

ağlayırdı. 

Qonşu qız dedi ki, bizim hamımız, xüsusən atası çox mütəəssir 

olmuşdu, qatar yola düşəndən sonra yaşlı kişi özünü saxlaya bilməyib 

hönkür-hönkür ağladı. Çünki kürəkəni heç ona məhəl də qoymadı, bizimlə 

başının işarəsi ilə xudahafizləşdi. Bir dilavər rəfiqə onun bu hərəkətindən 

heyrətlənib dedi ki, elə bil 37-ci ilin NKVD zabitidir, xalq düşmənini 

vətənindən uzaqlarda mühakimə etməyə və cəzalandırmağa aparır. Cəza 

isə adətən edamdan başqa bir şey deyildi, ən yaxşı halda həmin adla həbs 

edilənlər ölüm düşərgəsinin ömürlük sakinlərinə çevrilirdilər. Bu olduqca 

hədəfə dəyən bənzətmə idi, ancaq biz onu məzəmmət etməyə başladıq ki, 

başqa uğurlu müqayisə tapa bilmirsən, iki gənc ailə qurmağa, birgə 

yaşamağa gedir və yəqin ki, Əminənin xasiyyətinə bələd olan qoruyucu 

mələklər bir an da olsun öz qanadlarını onun üstündən əksik etməyəcəklər. 

Qonşu qız dedi ki, biz ailədəki narazılığı görürdük, sezirdik, lakin əsl 

səbəbi, detalları bilmirdik. Bunların hamısının Əminə bir qədər sonra yeni 

yaşadığı şəhərdən bizə göndərdiyi məktubda açıqlamışdı. Orada da ürəyi 

açılmayıb, bəyin valideynləri onu öz oğullarını yoldan çıxarıb, özünü onun 

üstünə yıxan, bu nikah olmasa guya evdə qarıyacaq bir qız kimi 

qarşılayıblar. Toydan sonra nə baş verdiyini, daha doğrusu baş 

vermədiyini anladıqdan sonra qaynana onun ləyaqətinə açıq hörmətsizlik 

edərək, əxlaqı barədə artıq-əskik danışmağa başlamış, oğlunu  əfəllikdə, 

başqasının artığına yiyə durmaqda qınamışdır. Bəy də bu sözlərdən, 

Əminənin anlaşılmaz inadından cana doyub, otaqda tək qalarkən ona 

təcavüz etmiş, ilk gecənin vəzifəsini günün günorta vaxtı, zor tətbiq 

etməklə icra edibmiş. Bu Əminəni olduqca qəzəbləndirmiş, təhqir 

olunduğuna görə Mopassanın «Həyat»romanında əri ilə ilk gecəni keçirən 

rahibə tərbiyəsi görmüş qız kimi bunu vəhşilik əlaməti hesab edərək, 

gələcək həyat yoldaşına nifrət etməyə başlamışdır. Bir müddət sonra ər-

arvad münasibətləri yoluna qoyulsa da, ilk anın narazılığı və təhqirinin 

şiddəti zaman keçdikcə azalmaq, yoxa çıxmaq əvəzinə daşlaşmış, 



 47 

Əminənin sinəsindən dərd boyunbağısı kimi uzun müddət ərzində asılı 

qalmaqda davam etmişdir. 

Mən Əminənin Bakıya gəlib-gəlməməsini soruşduqda, qonşu qız 

dedi ki, bir dəfə atasının beyninə qan sızanda üç yaşındakı qızı ilə 

gəlmişdi. Bir də keçən il anasının dəfninə özünü çatdırmışdı. Bütün yas 

dövründə burda qaldı, lakin görünür, anası ölənə qədər onlar barışmamış, 

aralarındakı narazılıq qalmışdı. Bu həm də ondan hiss olunurdu ki,  

anası ölüm yatağında olanda ona xəbər versələr də gəlmədi, ana yeganə 

qızı ilə vidalaşa da bilmədi. Yalnız dəfn günü gəlib çatdı, azacıq ağlasa da 

daim fikirli  görünürdü, elə bil ki, o dünyaya yola saldığı anasından daha 

çox öz gününə ağlayırdı. 

Matəm olsa da biz dərdləşməyə imkan tapırdıq, rəfiqələrinin hamısı 

gəlib, ona başsağlığı verirdi. Danışığından belə hiss olunurdu ki, əri ilə o, 

yenə yaxşı yola getmir, hər ikisi bir-birlərinə dözməyə özlərini məcbur 

edir. Bütün məhəbbətini qızına salıb, qızı isə çox gözəl baladır, Əminənin 

erkən cavanlığını xatırladır. Əminə özü isə bir qədər dəyişilmişdir, 

gözlərində əvvəlki şuxluq, parıltı yoxdur. Yaşadıqları şəhərin iqlimi, 

ümumən mühiti onu heç açmır və dil-boğaza qoymadan deyirdi ki, 

Bakıdan ötrü daim burnumun ucu göynəyir. Bulvar, Torqovaya küçəsi 

daim yuxuma girir, belə yuxular mənim qüssəmi, doğma şəhərdən ötrü 

darıxmağımı daha da artırır. Qızına da Bakını sevdirmişdir, o, şəhərin 

görməli yerlərini əzbər tanıyır. Onların çoxunu görməsə də, rəfiqələrinin 

anasına göndərdikləri açıqlamalar vasitəsilə onlara yaxından bələd olub. 

Balaca qız, ondan soruşduqda deyirdi ki, yəqin dünyada Bakıdan gözəl, 

yaraşıqlı şəhər yoxdur, dənizi də var, dağı da, bizim şəhər kimi düzənlikdə 

yerləşmir ki. 

Əminə yola düşəndə heç burdan ayılmaq istəmirdi, özünü saxlaya 

bilməyib, yenə vaqona oturmamışdan qabaq xeyli ağladı. Dedi ki, ərim 

ağır xəstə olmasa bir qədər də qalardım, sonra məktub yazmışdı ki, ərinin 

vəziyyəti  daha da pisləşib, sağalmasına ümid azdır. 

Bundan xeyli vaxt keçəndən sonra Əminənin ən yaxın rəfiqələrindən 

biri olan qrup yoldaşı ilə məclisdə görüşdük, onun əri, bu məclisə tanış 

olduğum Vasif ən nüfuzlu idarədə işləyirdi. Hansı münasibətləsə təşkil 

olunan bu tədbirə bir dostuma görə mən də dəvət olunmuşdum. Vaxtilə bu 

qızın da mənə yaxşı münasibəti var idi. Gələcək planlarımızda bir-birimizə 

yer ayırmaq barədə də fikirlərimiz olmuşdu. Qız burada oxusa da, atası 

Özbəkistanda çox böyük vəzifədə işləyirdi, yenə də sosial vəziyyət 
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arasındakı fərqlər bizim ayrı-ayrı orbitlərdə fırlanmağımızı diqtə etmişdi. 

Ədalət naminə, bu qız da Əminə kimi özünü sadə və mehriban aparırdı. 

Gözəlliyə, məlahətə gəldikdə isə Əminə onların orijinallığını əks 

etdirirdisə, təbiət onun bu rəfiqəsini həmin toxunulmaz dəyərlərin 

karikaturası kimi yaratmışdı. Buna baxmayaraq bizim qarşılıqlı 

münasibətlərimiz hərarətinə görə isti və ondan da bir az yuxarı sayıla 

bilərdi və əgər dəmirçixanadakı körük bir qədər ciddi-cəhdlə basılsa 

metalı yumşaltmağa, əritməyə qadir olan alov alına bilərdi. Lakin nədənsə 

hər ikimiz bu şansdan istifadə etməyə əhəmiyyət vermədik, lüzum 

görmədik və sonra hərarət xeyli aşağı düşməyə başladı, çünki ya tam 

yuxarı qalxmalı ya da enməli idi. Xəstəliyin dinamikasında da - əslində 

məhəbbət özü də bir növ xəstəlikdir, vurğunluqdur, ruhun normal 

vəziyyətindən çıxıb, illyuziyalar aləmində, səmada pərvazlanmasıdır - bu 

cəhət müxtəlif qaydada nəzərə alınır, ya sağalma prosesi gedir, ya da 

xəstəlik öz son həddinə, böhran kütləsinə yaxınlaşır və burdan geriyə 

qayıdış yolu kəsilir və həkim də, xəstəyə qayğı göstərənlər də labüd 

keyfiyyət dəyişikliyi baş verəcəyini anlamağa başlayırlar. 

Tələbə yoldaşım olan, bu böyük vəzifəli şəxsin xanımı ərinin 

mövqeyinə uyğun olaraq özünü necə aparmağın vacib olduğunu anlayırdı, 

həm də daha çox ərinin nüfuzunun artmasına xidmət göstərmək məqsədilə 

nəinki sərbəstliyə keçirdi, imkan düşən kimi məclisdə aparıcı rol 

oynamağa çalışırdı, kiməsə tərifli söz deyir, başqasına ən yaxın adam kimi 

müraciət edir, eşitdiyi, jurnallardan oxuduğu lətifələri danışırdı. Bəzən 

lətifələr ədəb-ərkan nöqteyi-nəzərindən həddi aşırdı, bu vaxt onun sakit, 

bir qədər də utancaq olan əri özünü pis hiss etməyə başlayırdı, dilxor 

olurdu. Xəcalət çəkdiyi aydın görünsə də, arvadına bir söz demirdi, örtülü 

də olsa iradını bildirmirdi. Sonradan bunun sirrini, arvadı özü açıb dedi, 

zarafatyana şəkildə çatdırdı ki, xoşbəxtlik qədəhini sənə uzadanda, özünü 

görməməzliyə vurub, o şərbəti içməkdən imtina etdin, yoxsa indi həmin 

vəzifədə, bəlkə də ondan yuxarıda sən idin. Eybi yoxdur, uğursuzluqlardan 

və səhvlərdən fayda götürməyi də bacarmalıyıq. 

Mən ona heç bir cavab vermədim, çünki nə desəydim məndən 

yuxarıda dayandığını bildirmək üçün, hər sözümü özünə sərf edən şəkildə 

yozub, məni  borclu çıxardacaq, bəlkə də avamlığıma, daim mənə ziyan 

vuran reallığı fanatiklərə məxsus qaydada nəzərə almağıma güləcəkdi. 

Qəribədir, həyatda bəxti gətirənlərin heç biri fağır, yazıq, bədbəxt 

adamların dərdini başa düşmək istəmir, onu öz mövqeləri yüksəkliyindən 
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təhlil edərək, adətən həmin adamları elə bil ki, bu dərdə can atmaq 

istədiklərində təqsirli bilib, onları qınamağa, ələ salmağa başlayırlar. Pişik 

tutduğu siçanla oynayıb, öz məharətindən və gücündən həzz alan kimi, 

belələri də bədbəxtliklərlə və bədbəxtlərin halı ilə məzələnməkdən ləzzət 

alırlar. Pişik nə qədər özünü qalib hesab etsə də, öz ehtiyatlığını da əldən 

buraxmır, qorxudan heç vaxt burnunu ölüm ayağında olan qurbanına  

yaxınlaşdırmır ki, birdən siçan bütün qüvvəsini toplayıb, son anda onu 

dişləyə bilər. Axı pişiyin burnu tüksüz, çılpaq olduğundan onun 

təhlükəsizliyi daim qorxu altında olur.  

Bəxti gətirənlər, həyatda vəzifə, ya da var-dövlət sarıdan 

istədiklərinə nail olanlar isə özləri haqqında o qədər yüksək fikirə düşürlər 

ki, həttta başqa, ali irqə mənsub olduqlarını düşünürlər, meksikalıların 

özlərinə təlqin etdikləri kimi guya əcdadları başqa planetdən, kosmosdan 

bura təşrif buyurublar. Nədənsə, onlar bir az əvvəlki miskin, fərəhsiz 

həyatlarını tez unudurlar, ətrafın da qatılaşdırdığı dumanın hesabına 

özlərini elə kral sarayında dünyaya gəlmiş, qanına görə təbiətin onlara 

xüsusi imtiyazlar bəxş etdiyi şahzadələr hesab edirlər. Onlar bir pillə 

yuxarı vəzifəni və əlavə əldə etməyə çalışqdıqları var-dövləti kral tacına 

yiyələnmək kimi qiymətləndirir və həyatın bütün mənasını bu məqsədə 

çatmaqda görür, özlərini bu saxta mehraba həsr edirlər. Tarixə qədər olan 

mağara insanı Allahın təzahürunü təbiət hadislərində – tufanda, boranda 

görürdü, indikilərə isə pul, var, şöhrətpərəstlik belə görünür. Məclisdəki 

digər qadınlar da pis nümunəni tez qəbul edib, ərlərinə danışmağa macal 

vermirdilər. Onlar bir-birinə aman vermədən hansı kurortlarda, hansı 

xarici ölkələrdə olduqlarından söhbət açır, arabir valyuta barədəki 

məhdudiyyətlərdən açıqdan-açığa şikayətlənməyi də unutmurdular və bu 

qaydanın onların ləyaqətini necə əzdiyini onunla təsdiqləməyə çalışırdılar 

ki, məsələn biri qızına gözəl kostyum almaq istəmiş, lakin nə yerli 

valyutası, nə dolları çatışmadığından mağazanı kor-peşman tərk etməyə 

məcbur olubmuş. Başqa biri, yəqin ki, içkinini təsirindən, yaxud da ərini 

adi əski parçası kimi hesab etdiyindən daha açıq-saçıq danışmağa, 

möhtəkərliyə olan həvəsini yaraşmayan detallarla təsvir etməyə başladı. 

Uzaq ölkədə nəsə almaq istəyəndə pulu çatmadığını görüb, üstündəki 

bəzək-düzək şeylərini satmaq üçün satıcılara təklif etmiş, onlar isə bundan 

imtina edibmişlər. Yaşlı qadın böyürdən dedi ki, sən təcrübəsizlik etmisən, 

satıcılar bir-birindən qorxub, mağaza sahibinə xəbər veriləcəyi ehtimalına 

görə razılaşmayıblar. Əgər təkcə birinə desən, yəqin ki, istədiyinə nail 
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olardın. Başqa birisinin olduqca cavan, gözəl, bir qədər küçə qızlarını 

andıran geyimdə olan arvadı dedi ki, mən utanmırdım, cəsarətli hərəkət 

edirdim. Bir paltarı çox aşağı qiymətə almaq istədiyimi, inadımdan 

dönmədiyimi görən menecer məni kabinetinə dəvət etdi, bir-iki rus sözünü 

qataraq ingiliscə danışmağa başladı. Güclə məni başa saldı ki, səni gecə 

barına dəvət edirəm, bizdə gecələri oyaq  keçirməyə adət etmişik. Səhər 

açılanda həmin geyim də, əlavə başqa şeylər də otelə gətiriləcəkdir. Mən 

razılaşdım, bir-birimizə telefon nömrələrimizi verdik. Turist qrupunun 

rəhbərinə bunu deyəndə, hay-küy qaldırdı, ərimin işlədiyi yerə xəbər 

verəcəyi ilə hədələdi. Axşam qapım döyüləndə açdım, həmin qıyıqgöz idi, 

bildirdi ki, maşın həyətdə gözləyir. Mən dövlət rəhbərimizin adına çəkib, 

dedim ki, o, icazə vermir. Dəhlizdən keçən tərcüməçi köməyimizə gəldi 

və mənə izah etdi ki, dəvət qəbul olunmadığına görə qonaq çox pərtdir və 

deyir ki, heç bir dövlət rəhbərinin şəxsi həyata müdaxilə etmə ixtiyarı 

yoxdur. Gecənin ləzzətinin bütün məsuliyyətini isə öz üzərinə götürür. 

Onun əl  çəkmədiyini görüb, çünki tərcüməçi bir az da üstünə qoyub, hər 

şeyi qrup rəhbərimizə deyəcəkdi, bicliyə əl atdım və dəsmalımla bərkdən 

burnumu sildim. Eşitmişdim ki, bu millətin belə nalayiq hərəkət edən 

adamdan zəhləsi gedir, ona görə də baş əyib, təzim edib mənimlə 

xudahfizləşdi. Tərcüməçi çatdırdı ki, sabah gəlib paltarı pulsuz aparmağı 

təklif edir. Anladım ki, bu da bir növ istehzadır, gecə barından sonra hər 

şeyi özü otelin nömrəsinə göndərəcəyini deyirdi, indi isə özümün gəlib 

aparmağımı lazım bilir. Bəlkə məni ələ salmaq üçün ora dəvət edir, ona 

görə də səhəri gün o tərəfə hərlənmədim, ancaq gözüm elə o bahalı 

paltarın dalında qaldı. 

Məclisdə bəzilərinin qulluq göstərmələrindən, ona-buna 

əyilmələrindən görünürdü ki, buradakı maye heç də bircinsli deyildir. Bəzi 

aşağı vəzifəlilər nə yollasa bura gəlmiş, indi isə gözə girmək, himayəçiyə 

yiyələnmək üçün hər cür canfəşanlıq göstərir, restoran xidmətiçilərinə 

köməklik etməkdən də çəkinmir, ən dadlı tikələri nüfuzlu şəxslərin və 

onların arvadlarının boşqabına qoymağa elə sevinirdilər ki, elə bil Edmund 

Hillari ilə birlikdə Everest zirvəsini fəth etmişlər. 

Bayaqdan nisbətən sakit oturan üzünə çox ənlik- kürşan sürtmüş bir 

qadın heç bir səbəb olmadan qəhqəhə çəkib, özünü yada saldı və bildirdi 

ki, müğənni rəfiqəsi onu yayda Tailandın məşhur kurort şəhərlərindən 

birinə dəvət edir, deyir orada müxtəlif festivallar keçirilir, adam özünü 

İdndə olduğu kimi hiss edir. Hamı gözünü döyəndə, yerüstü cənnəti 
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ingilislərin belə adlandırdıqlarını dedi. Təlxək xasiyyətli tamada bu 

söhbətə əlavə duz qatmaq üçün dedi: 

- De ki, ora hüri-qılmanlarla doludur. Necə əylənməyin heç qayğısını 

da çəkməycəksən. 

Hamı, o cümlədən qadının əri hırıldamağa başladı. Mən bu məclisə 

gəldiyimə peşman olmuşdum, belə şit söhbətlərə adət etməmişdim. Onlar 

da yəqin ki, mən halıma acıyırdılar. Bu dairənin adamı olmadığımdan 

məclis məni açmırdı, əvvəldən axıradək gözlərimi döyürdüm. Birdən 

tələbəlik dostum qız şampan qədəhini başına çəkdikdən sonra, mənə 

yaxınlaşdı, qoluma girib, dedi ki, gedək həm siqaret çəkək, həm də bir az 

dərdləşək. Mən onun yuyunması, özünü qaydaya salması üçün olan otağa 

qədər ötürdüm. Sərxoşluğu üz-gözündən hiss olunurdu, oradan çıxanda 

qoluma girdi, bədənindən qiymətli fransız duxisinin ətri gəlirdi. Bir qədər 

əda, bir qədər yaxın adam kimi məndən soruşdu. 

- Hardasan, neçə illərdir səndən xəbər-ətər yoxdur. Deyəsən, indi 

Bakıda yaşayırsan. Əyalət adamları (o, kəndçilər ifadəsini qəsdən 

işlətmirdi ki, xətrimə dəyə bilər), bura gələn  kimi bir qədər özlərini 

dəyişirlər, lakin mahiyyətlərini dəyişmirlər. Sənin məclisdə özünü 

aparmağından xoşum gəlmədi, niyə qaynayıb-qarışmırdın. Hamının taleyi 

belə məclislərdə həll olunur. Mənim ərimin yerliləri az qala belə 

görüşlərini partiya plenumları səviyyəsinə çatdırırlar, kimi irəli vermək, 

kimin üstünə hücuma keçmək məsələləri məhz gizli toplantılarda həll 

olunur. Rəsmi qaydada nəyinsə həlli sırf formal məsələ olaraq qalır, ağıllı 

ingilislər çox haqlı olaraq «rəsmi» sözünü «foməl» deyə bizim dildəki 

«formal»a bənzər kimi tələffüz edirlər. 

- Mən məclisdəkilərin çoxunu tanımıram. Həm də səhvə yol 

verəcəyimdən qorxurdum. Digər tərəfdən hay-küy mənim təbiətimə 

yaddır. Özümü başqa cür aparsam, yəqin ki, birinci növbədə sənin xoşuna 

gəlməzdim. Barəmdə heç olmasa xoş bir xatirənin qorunub qalmasını, 

saxlanmasını istəyirəm. 

- Onsuz da sən əvvəllər də cəsarətli adam deyildin, ətrafda nələr baş 

verdiyini sezə bilmirdin, fikrin göylərdə gəzirdi, özünü romantika vurğunu 

kimi göstərməyə çalışırdın. 

- Romantika barədə düz demirsən. Həyatın çətinlikləri mənə ayağımı 

yerdən üzməyə imkan verirdi ki, fikrim də göylərdə dolana? Sadəcə olaraq 

yer qayğıları məni elə məşğul edirdi ki, göyün mövcudluğu, Günəşin, 

Ayın, ulduzların varlığı belə yadımdan çıxırdı. Axı daim çətinliklərlə 
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mübarizə aparan, onun çaynaqlarını boğazından uzaqlaşdırmağa çalışan 

adamda hansı romantik hisslər oyana bilərdi. Bəzi gəncliyə məxsus olan 

insani hissləri də mən özümdən uzaqlaşdırırdım ki, onların həmləsinə 

məruz qalsam tamam məhv olaram. Zolyanın «Jerminal»ındakı şaxtada 

qəza vaxtı ölümün yaxınlaşdığını görüb, yerin altındakı bu tük ürpədici 

qəsrdə, daş kisədə dustaq olduğunu anlayıb sevdiyi qızla intim yaxınlıq 

edərək həyatla vidalaşan gənc şaxtaçının davranışı mənə yad idi, belə 

dəhşətli romantikanı qəbul etmirdim. Mən özümdən çox valideynlərimi 

düşünürdüm və belə fikirlər insan beyninə hakim kəsiləndə, həzz, əyləncə, 

sevinc barədəki təxəyyül də yoxa çıxır, həyatın pis üzü səni onunla 

hesablaşmağa məcbur edir. 

- Əgər Zolya kimi müəllimin varsa, sən həmişə çətinliklərdən, 

əzablardan dəm vuracaqsan. Qurtar bu söhbətləri, səni məhv edən 

pessimizmi. Həyata nikbin baxsan, o da səni nə iləsə 

mükafatlandıracaqdır. Yoxsa, tələbəlikdəki kimi yandırılan şamı da üfürüb 

söndürsən, bu çətinliklər uçurumundan heç vaxt xilas ola bilməyəcəksən. 

- Mənsə beləyəm, yəqin ona görədir ki, az şeyə nail olmuşam, 

xoşbəxtlik quşunu tutub saxlamaq istəyəndə də, quyruğundan yapışıram, 

ona görə də əlimdə quyruqdan çıxan lələklər qalır. Azacıq təsəlli verən 

xatirələrə sahib olmuşam, tutmaq istədiyim isə bəlkə də öz təqsirim 

ucbatından uçub, məndən uzaqlaşıb. 

- Yaxşı, çox gileylənmə. Hər şey yaxşı olar, telefonumu verəcəm, 

köməyim lazım olsa, zəng edərsən. 

- Çalışaram ki, zəhmət verməyim. Ancaq dərdimə yanmağına görə 

sənə təşəkkür edirəm. Mən sizin ikiniz barədə həmişə xoş xatirələri yada 

salmışam və o anları mən həyatımın ən naxışlı dövrləri hesab edirəm. 

Qadın bir qədər tutuldu. Fikrə getdi, sərxoşluğu da deyəsən ötüb 

keçmişdi. Sonra gözlərini düz gözlərimə zilləyərək, dedi: 

- Yəqin, Əminəni nəzərdə tutursan. Amma yazığın başına yaman 

hadisələr gəldi. 

Sən onu neçə vaxtdır görmürsən? 

- 15 ilə yaxındır. 

- Yəni, çox şeylərdən xəbərin yoxdur. 

- Bəzilərini bilirəm. 

- Əminə ərə getdi, lakin onun ailə qurması uğurlu alınmadı, heç 

ürəyindən deyildi, yəqin ki, başqa birisini nəzərdə tutubmuş, o da 

vəfasızlıq göstərib, xəyanət edib.  
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- Əhd-peyman olubmuş ki, xəyanət də edilə. 

- Deyə bilmərəm, ancaq anasının qohumu olan oğlan heç ona 

yaraşmırdı. Sonra da bədbəxtliklər onu addım-addım izləyib, aram 

vermədən üstünə atılırdı. Onun əzabını çəkdiyi faciələr daş axını xarakteri 

daşıyırdı, birinin zərbəsinin ağrısı keçib getməmişdən, ikincisini daha 

ağırını alırdı. Təkcə əri ilə deyil, anası ilə də münasibətləri korlanmışdı. 

Atasının xəstəliyindən sonra anası hər şeydə onu günahkar sayırmış, tez-

tez əsəbləşirmiş. Bunun ardınca anaya xəstəliklərin səf düzülmüş ordu 

kimi hücumu başladı, həyatda özünü bədbəxt hesab edən bu qadın öldü. 

Həmin vaxt Əminənin əri də ağır xəstəliyə mübtəla olubmuş, vaxtında 

ixtisaslı müalicə almadığından xəstəlik artmış, nəhayət o da həyatla 

vidalaşıbmış.  

Mən dayana bilməyib, soruşdum: 

- Bu nə vaxt olub? 

Sualıma müəmma ilə baxaraq, bildirdi ki, yarım ilə yaxındır ki, əri 

ölüb, ərinin qohumları ilə münasibətləri əvvəldən qaydasında 

olmadığından və atasının xəstəliyini nəzərə alaraq Əminə qızını da 

götürüb bura köçüb. Axı o şəhərlə onu bağlayan heç nə yox idi. Bircə 

ərinin məzarından başqa. Ər də onun üçün əslində yad adam idi, onlar bir-

birlərini heç vaxt sevməmişdilər, heç aralarında adi insanı hörmət-izzət də 

yox idi. İlk anlardan özünü vəhşi kimi aparan, öz gənc arvadını başa 

düşmək istəməyən adama Əminə nifrət etməyə başlamış, ona qarşı olan bu 

hiss hətta əri öləndə belə onu tərk etməmişdi. Ər də bunu aydın hiss 

etdiyindən, aralarındakı uçurum  dərinləşməyə başlamış və hər ikisi onun 

üzərindən körpü salmaq cəhdinini əbəs olduğu qənaətinə gəlibmiş. 

Mən bunları bilmirdim, belə qara xəbərlərə yenilik deməyə də dilim 

gəlmir. Söz tapa bilmədiyimdən soruşdum: 

- Bəs Əminə indi hardadır, nə ilə məşğuldur, bir yerdə işləyirmi? 

- Harda olacaq, öz evlərində, atasına qulluq edir, deyilənlərə görə 

Əminə gələndən atasının vəziyyəti bir qədər yaxşılaşıb, işə çıxır, uzun illər 

ərzində ölkə florası haqqında yazdığı kitabı çap etdirmək üstündə əlləşir. 

Deyəsən kömək etməyə söz veriblər. 

Mən tutulmuşdum, heç nə deyə bilmirdim, yazıq Əminə, belə qəlbin 

sahibi niyə bu qədər çox sayda dərdlərə sirdaş olmalı idi. Əgər dünyada 

ədalət olsaydı, hər kəsə öz daxili aləminə, ürəyinin genişliyinə, 

xeyirxahlığına görə qiymət verilsəydi, bu qız yəqin ki, nəciblik dünyasının 

kraliçası ola bilərdi. Yəqin, bu düşüncələrim kimlərəsə gülməli gələ bilər 
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ki, məgər nəciblik dünyası var ki, ona da kimisə kraliça etsinlər. Həm də 

mənə etiraz edib deyə bilərlər ki, sən onu ilahə kimi qəbul edir, təqdim 

edirsənsə, axı ilahəyə başqa cür hansısa titul, cəmiyyətin mükafatı, 

fərqləndirmə ölçüsü lazım deyildir. Bu ilahilik, əlbəttə, toxunulmaz 

hüquqdur, heç kəs bunu onun əlindən ala bilməz, qəsb edə və ya müsadirə 

edə bilməz. Dərdlər hücum çəkəndə hər şeyi dağıtsa, məhv etsə də, 

ilahiliyə qəsd edə bilmir, ona xətər toxundura bilmir. 

Bu fikirlər qayığında hara, hansı istiqamətə üzdüyümü də bilmirdim 

və birdən ayılan kimi oldum, tələbə dostum yenə qoluma girib məni 

məclisin yanına gətirmişdi. Tamada şit-şit, cingiltili səslə dedi. 

- Yəqin, sirrlər çox böyük olduğuna görə qardaş bu yükü çəkib apara 

bilmədiyindən, elə bil beli bükülmüşdür, mən bunu düzgün saymıram. Biz 

bir-birimizin belə yük altına düşməsinə qıymamalıyıq. 

Mən bu əbləhə ağılsız bir adam kimi baxırdım, gördüm ki, bu heç də 

nadan deyil, arif adamdır, təəccüblü qaydada mənim vəziyyətimi olduğu 

kimi qiymətləndirə bilmişdi. Belə fikirlərin təzyiqi altında, məclisin necə 

başa çatdığını da hiss etmədim, evə çatanda hələ də Əminə barədəki 

söhbətin təsiri altında idim. 

 

Əminə ilə təzədən görüş. 

 

Bu hadisədən bir neçə ay keçdikdən sonra bir toy məclisinə dəvət 

olunmuşdum. Arvadım xəstə olduğuna görə tək getmişdim. Mənim üçün 

nəzərdə tutulan yerin ətrafında bir neçə tanışa rast gəldim, xeyli söhbət və 

sağlıqlardan sonra restoranın holluna çıxdım. Bu vaxt yenə həmin 

tələbəlik dostum olan qızla görüşdüm, gülə-gülə dedi ki, «Deyəsən məni 

izləyirsən, hara getsəm orada səni görürəm, elə bil ki, xüsusi tapşırıq 

yerinə yetirirsən». Bir qədər deyib-güldükdən sonra əvvəlki ədası ilə 

qoluma girib, məni bir nəfərlə tanış etmək istədiyini söylədi. Mən getmək 

istəməyəndə, zarafatla «kəndçiliyimi» üzümə vurdu və içəri çəkməyə 

başladı. İnadkarlıq etməyin  əbəs olduğunu görüb, toyun baş tərəfində, 

bəylə-gəlinin əyləşdiyi yerə yaxın stolun yanına gəlib çıxdıq və mənim 

bələdçim uca səslə dedi: 

- Əminə, gör kimi gətirmişəm. Əgər bir-birinizi tamam 

unutmusunuzsa, yenidən sizi tanış etmək missiyasını öz üzərimə götürə 

bilərəm. 
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Əminə üzünü mənə tərəf çevirəndə, bir qədər duruxdum. Mənim 

tanıdığım gülərüz qızdan əsər-əlamət qalmamışdı. Rəngi ağarmış, bənizinə 

bir solğunluq çökmüşdü, ala gözlərinin şəfəqləri, parıltısı sönmüşdü, 

xəstəxanadan yenicə çıxmış adam təsiri  bağışlayırdı. Deyəsən, o da məni 

çətinliklə  tanımışdı. Axı son illər mənim də səhhətimdə bəzi problemlər 

yaranmışdı, müalicə olunsam da, sağlamlığım tam bərpa olunmamışdı. 

Mən yaxınlaşıb salam verdim, Əminə qalxmaq istəyəndə onu qabaqladım, 

əl verib görüşdük. Bir-iki anlaşılmayan sözlə hal-əhval tutduq. Başqa 

suallarımı qabaqlamaq üçün, məni qızına təqdim etdi. 

- Nur, Kamran əmi ilə tanış ol. Mən onun haqqında sənə 

danışmışdım. 

İri cüssəli, bədən quruluşunda gənc anasını yada salan, ala göz 

yeniyetmə qız ayağa qalxıb, ədəb-ərkanla salam verdi, anasının tələbəlik 

salnaməsi barədəki şirin hekayətlərindən məni tanıdığını bildirdi. Mən də 

cavab vermək xatirinə dedim ki, əgər anan yanında olmasaydı da, mən 

deyərdim ki, sən  kimin qızısan. Tələbələrin valeh olduğu o dövrün ən 

gözəl qızının miniatür rəsmini yaradarkən təbiət böyük məharət nümayiş 

etdirmişdir. 

Qız söz altda qalmayıb, dedi: 

- Bu mənim üçün ən yaxşı komplimentdir, bir qədər şübhəli olsa da, 

anamın keçmiş dostunun dilindən çıxdığına görə bütünlüklə qəbul edirəm. 

Əminə mənim ayaq üstə qalmağımla razılaşmadı, bir az  sonra holla 

çıxacağını bildirdi. Mən başqaları ilə uzun-uzadı tanışlıq mərasimindən 

qaçmaq üçün, «yəqin ki, görüşərik» deyib uzaqlaşdım. 

Darıxdığımdan məclisdə otura bilmirdim, musiqinin gurultu salan, 

adamın qulağını kar edən səsi, müğənninin səriştəsiz oxuması, tez-tez 

zəngulə vurması məni hövsələdən çıxarırdı. Ona görə də yenə holla 

çıxdıqda, Əminə ilə qızının orada gəzişdiyini gördüm. Mən onlara 

yaxınlaşdım, anasının cavanlığındakı dilavərliyi elə bil ki, indi qızına 

keçmişdi və uşaq sərbəstliyi ilə hər şey barədə çəkinmədən öz rəyini 

bildirirdi. Böyüklərə məxsus qaydada bildirdi ki, ilk dəfədir ki, Bakıda 

toyda iştirak edir, anam gəlmək istəmirdi, rəfiqəsi çox təkid etdikdən 

sonra, mənim də marağımı nəzərə alaraq axır ki, razılaşdı. Toy çox şən 

keçir, bizim şəhərdən fərqli olaraq burada sərxoş adamlar və rəqs edərkən 

kiminsə, kişinin ya qadının yıxılması gözə dəymir. Bir yaxşı cəhət 

orasındadır ki, hamı şənlənmək istəyir, rəqsə qoşulur, ancaq səs-küy də 

çoxdur, yanında danışan adamı eşidə bilmirsən. Bu anam üçün olduqca  
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sərfəlidir, çünki heç kəslə söhbət etməmək istəyinə şəraiti toyun hay-

küyünün özü yaradır. 

Əminə gülümsündü və mənə ərkyana qaydada əlavə etdi ki, Nurun, 

(sonra öyrənidim ki, əsl adı Nuridədir), hər dediyini qızıl sikkə kimi qəbul 

etmə. Uşaqlar şadlıq üçün bəhanə axtarırlar. Onu tapanda da nə xoşlarına 

gəlməsə, çəkinib eləmədən hər şey açıb danışırlar. 

Mən dil-ağız etməyə başladım ki, Əminənin başına gələnlərdən 

vaxtında xəbər tutmamışam. Anasının və həyat yoldaşının vəfatına görə 

dərdinə şərik olduğumu bildirdim və başsağlığı verdim. O, başını aşağı 

salıb, razılığını bildirdi. Sonra mənim vəziyyətimdən hali olmaq üçün bəzi 

suallar verdi. Çalışırdım ki, qısa cavab verim, öz vəziyyətimin də o qədər 

ürəkaçan olmadığını başa salım. 

Əminə qəmli-qəmli gülümsəyərək dedi: 

- İllər keçir, sən yenə dəyişmirsən. Yenə göz qaytarmaq istəyirsən. 

Mən maraqlanmışam, deyirlər ki, işlərin pis getmir, səni lazımınca 

qiymətləndirirlər, tələbəlikdəki ən böyük arzun həyata keçib, şəhərdə sənə 

mənzil veriblər. Xoşbəxt ailə qurmusan. 

Onun barəmdə belə məlumatlı olması mənə təəccüblü gəldi. Hər şeyi 

düz deyirdi, bircə xoşbəxtlik məsələsində bir qədər ölçü hissini itirmişdi. 

Ailə vəziyyətimi, xüsusən övladımın olmamasını çox çətinliklə xoşbəxtlik 

adlandırardım. Əminə kimi səmimi insandan isə bu sözü eşitmək mənim 

üçün olduqca ağır idi. Bu həssas qadın elə bil ki, mənim beynimdən 

keçənləri duydu: 

- Bilirsən, xoşbəxtlik nisbi olur, bədbəxtlik ondan fərqli olaraq 

mütləq olur, bu fəlakət quşu bir ailədə yuva saldısa, bütün balalarını orada 

yumurtadan çıxarmağa çalışır. Bizim ailə kimi. 

Mən pərt oldum, istəməzdim qızının yanında həqiqəti da belə 

çılpaqlığı ilə danışsın. Lakin onun dediyində nəsə bir şişirtmə yox idi, 

həqiqəti, onu qarabaqara izləyən faciələri sadəcə olaraq dilinə gətirmişdi. 

Mən bu kövrək bədənin, bu zərif çiyinlərin belə ağır dərd yükünə necə 

davam gətirə bildiyinə təəccüb qalmışdım. Sevmədiyi, daha doğrusu 

rəfiqələrinin dediyi kimi, zəhləsi getdiyi bir adamla ailə qurmuş, bu nigah 

ona yalnız ardı-arası kəsilməyən sözləşmələr, davalar bəxş etmiş, 

bədbəxtliyin zülmət dünyasında yaşamağa məcbur etmiş, həyata daim 

nikbin baxan bu insanda həmin dünyanın caynaqlarından qaçıb qurtulmaq 

ümidini də üzmüşdü. Bu zülmətdə öz dünyası tədricən dağılmağa, viran 

qalmağa başlamışdı. Bu izdivacı, bu nigahı o, öz könül ərazisinini 
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amansızcasına işğal edilməsinə şərait yaradan bir müharibəyə, savaşa 

bənzədirdi, özü də bundan yalnız fəryadla anılacaq bir qarətə məruz 

qalmışdı. Bu ailə həyatı nə qədər qəribə, paradoksal görünsə də onu 

tənhalığa, kimsəsizliyə məhkum etmişdi. Lakin tək nə iləsə, nəyin köməyi 

iləsə tam məhv olmadığı qənaətinə gələ bilərdi. Bu xilas vasitəsi isə onun 

qızı idi. Hiss üzvlərindən biri məhv olanda, fəaliyyətsizliyə düçar olanda 

digəri güclənib, ağıla sığmayan qüvvəyə, itiliyə malik olan kimi, o hər 

şeyə, həyata olan sevgisini, inamını itirdiyi halda, hisslər selini bu tək 

övladının üstünə yönəltmişdi, bütün itirdiklərinə rəğmən, digər sevinc 

bəxş edən hüceyrələrinin amansızcasına amputasiya olunmasının hayıfını 

alırmış kimi bu qızı özünün yenidən həyata qayıtmaq, dirçəlmək, intibah 

nişanəsi hesab edirdi. O, anlayırdı ki, bütün valideynlər ölümlərindən 

sonra öz ömürlərini yalnız övladları vasitəsilə uzadırlar. Övlad haqqında 

başqa cür düşünənlər də var, onlardan sadəqətsizlik, nankorluq görənlər 

Qorio ata kimi, «Biz uşaqlara həyat verdik, onlar isə bizə ölüm» sözləri ilə 

öz vəziyyətlərini izah etməyə çalışırlar. Qautama Budda da oğlu dünyaya 

gələndə «Rahula  doğuldu, zəncir doğuldu» deyib sarayı, yaşadığı 

bəxtəvərlik məkanını tərk etmişdi.  Bunları o, əvəllər anasını mənim 

yanımda  müdafiə etmək, özü ilə onun arasında olan mübahisələrə görə 

özünü günahkar saydığına görə demişdi. Özü ana olandan sonra övlad 

barədəki bu qara fikirləri tamam unutmuşdu, özünü bütünlüklə bu 

qızcığaza  həsr etməyə başlamışdı.  

Onun məhəbbəti ilkin xristianlardakı aqapeyə uyğun gəlirdi, bu heç 

də ehtiraslı eşq olmayıb məmnunluğa xidmət etmirdi, bəxş edilən olmaqla 

yaxın adama tərəf  yönəlmişdi. 

Qızının yolunda  az qala özünü fəda etməsi barədə deyilənləri götür-

qoy edəndə, qarşılıqlı olmayan sevgidən doğulan uşağın, bu yalnız 

rəsmiyyət xatirinə baş tutan fiziki yaxınlığın günahsız nəticəsinin bədbəxt 

olması, valideynin məhəbbətindən məhrum olması barədə fikir mənə səhv, 

yabançı görünməyə başladı. Bəlkə də ata dünyaya gələn uşağının onun 

anasına olan soyuq münasibətinə görə, öz ciyərparası kimi qəbul etmir, 

ona aruzolunmayan bir varlıq nişanəsi kimi baxır və öz arvadına qarşı olan 

az qala ikrah hissi bu günahsız uşağa birbaşa keçməsə də, onun tam 

şəkildə valideyn məhəbbəti almasına mane olur, körpənin ana südü kimi 

daim arzuladığı bu paydan onu məhrum edir. Ana isə övladını bütün 

varlığı ilə sevir, ərinə olan nifrəti də bu sevginin şiddətini azalda bilmir. 
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Bu fikirlərin bələdçiliyi ilə mən bir qədər də uzağa getdikcə, insanın 

tropik cəngəlliyi andıran özünəməxsus aləminə baş vurduqca, həm də 

qadının bəzən özünü fəda etməsindən fərəh duymaması, bəlkə də peşiman 

olması, tam rahatlıq, məmnunluq tapmaması barədəki müdhiş nəticəyə də 

gəlirdim. Öz qızına nə qədər vurulsa da, bunda təsəlli tapsa da, yəqin ki, 

Əminə anlayırdı ki, bu onun viran qalmış könlünü dirildə bilməyəcəkdir, 

qızının hətta laləzara dönəcək aləmi onun öz dünyasının xarabalıqlarını 

yaddan çıxarmağa kömək etmək iqtidarında olmayacaqdır. Bu qalanın 

uçmuş, dağılmış qalıqlarını seyr etdikcə antik şəhərlərin, sarayların 

gözəlliyindən və möhtəşəmliyindən xəbər verən və yuxarı qurtaracağında 

akanfa yarpaqları ilə bəzənmiş iri zənbili andıran korinf orderi üslubunda 

ucaldılmış sütunlar yada düşürdü. Bu sütunların gözəlliyi adamı antik 

dünyanı məhv edənlərə, bu xarabalıq küləyini amansızca əsdirən zamana 

nifrət bəsləməyə sövq edir, bu təkrarsız  memarlıq abidələrini yaradanlara, 

vaxtilə onlardan həzz almaqla həyatı zənginləşdirməyə çalışan insanlara, 

onları heç tanımasan da, xüsusi rəğbət hissləri aşılayır. 

Əminə də hər an gözləri önünə öz uçmuş sarayını, viran qalmış 

dünyasını gətirdikdə, qızında təcəssüm olunan sevinc xalları da yaz 

keçdikdən sonra üzü tərk edən çillər kimi  yoxa çıxacaq, əriyəcəkdi. Öz 

gününə, öz taleyinə, qərq olmuş bəxtinə yenə ağı deməyə, yas tutmağa 

başlayacaqdı. Axı qızını nə qədər sevsə də, bu qız ona bütün varlığını 

udan, əridən məhəbbət bəxş edə bilməyəcəkdi. Bəzən Əminə yəqin ki, 

qızının böyüdüyünü, gənc qadın əlamətlərinə sahib olduğunu görüb, 

anlaşılmayan bir hisslə qısqanclıq, hətta paxıllıq etməyə başlayacaqdır. 

Yaranan bu mücərrəd eqoizm halları ilə yəqin ki, o da başqaları kimi 

bacarmayacaqdı. Ana anlayırdı ki, az müddətdən sonra qız sevmək, 

sevilmək barədə düşünməyə başlayanda, onların arasındakı qarşılıqlı 

doğmalıq yavaş-yavaş öz yerini başqasına olan məhəbbətin, ehtirasın 

alovuna verəcək, ananın onsuz da müvəqqəti görünən öz fədakarlığına 

müvafiq pay umması da kəsiləcəkdir. Çünki bu yanğın ətrafda olan hər 

şeyi bütünlüklə külə döndərməsə, məhv etməsə də, qarsacaqdır, 

zəiflədəcəkdir, onları qidalandıran həyat şirələrinin hərəkətini 

dayandıracaqdır. Ana qızının xoşbəxtliyinə nə qədər sevinsə də, qadın 

kimi isə o, öz bədbəxtliyini, öz istəklərinin puç olmasını, bütün varlığı ilə 

sevmək, sevilmək üçün yarandığını dərk etdiyi halda, gəncliyinin ən 

ehtiraslı dalğaları coşanda, şahə qalxanda onu anlamayan, onun dünyasına 

nüfuz etməyə bircə dəfə də olsun cəhd etməyən, ər adlanan əcaib 
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məxluqun timsalındakı rəhmə, amana yad olan qayaya çırpılıb 

parçalanmasını unuda bilməyəcəkdir. Bəlkə də dəniz ləpələr əmələ 

gətirəcəkdir, lakin onun hisslərinin dili səmaya çatan iri dalğası bir daha 

yaranmaycaqdır, onun ehtirası başqa bir arzuolunan ehtirasın yanğısı ilə 

deyil, tənhalıqdan, özünə cavab və qiymət tapmadığından sönəcəkdir, 

yoxa çıxacaqdır. Mən indi-indi onun belə gənc yaşında solduğunun 

səbəbini anlamağa başladım. 

Öz iti qaçışı ilə küləklərlə yarışa girmək istəyən cavan atı 

çidarlamışdılar, onu nəinki dördnala qaçışdan, hətta normal yeriməkdən 

məhrum etmişdilər. Mən bunu onun gözlərindəki kədər tutqunluğundan, 

bənizindəki dərdi əks etdirən solğunluqdan hiss etdim, birdən-birə ona 

yazığım gəlməyə başladı. Acı bir həqiqəti anladım ki, həyat istənilən 

adamı sındıra bilir, insan ruhu adlanan kövrək şüşə kiçik bir sərt şeyə 

toxunduqda sınır, təkcə öz formasını deyil, mahiyyətini də, bütünlükdə 

təbiətini itirə bilir. Bu avazımış sifət, qəmginlik yağan gözlər təkcə 

bədənin deyil, ruhun da necə ağrılardan keçdiyini parlaq güzgüdəki kimi 

əks etdirirdi və bu mənzərəyə baxdıqca məni dəhşət götürürdü. Nəzərimdə 

uca, əlçatmaz hesab etdiyim bir dağ elə bil ki, birdən-birə kiçilmişdi, öz 

ölçülərini, təlqin etdiyi əzəmət hissini də itirmişdi. Ani olaraq mənim 

Əminəyə görə ürəyim ağrıdı. Öz bədbəxtliyimi də unudub, onun faciəsinə 

yanmaqla, göz yaşlarımı güclə saxladım. Mən ən dəhşətli itkilərə məruz 

qalanda da ağlamıram, ancaq kiçik bir hadisə qəlbimin o zərif siminə 

toxunduqda özümə acıma hisslərimə hakim kəsilə bilmirəm. Ancaq onu da 

bilirəm ki, məni mütəəssir edən bu şey birbaşa mənim öz dünyama 

toxunduğundan, ağır zərbəsi ilə onun qapısını döydüyündən mən riqqətə 

gəlirəm, bu zəifliyimi cilovlaya bilmirəm. İndi də gözlərimi dolduran bu 

yaş təkcə Əminənin taleyinə ünvanlanmamışdı, həm də öz taleyim barədə 

uzun illər ərzində cavabını tapmadığım bir sirrə bələd olmaq nəticəsində 

yaranan səssiz hönkürtünün, harayın ifadəsi idi. 

Birdən fikirlərimdən ayrılıb. Əminəyə baxdım, deyəsən o da mənim 

halımı başa düşmüşdü və güman ki, onun da mənə yazığı gəlmiş, mənim 

könlümü barəmdəki qüssə dolu hisslərlə, öz həzin baxışları ilə  

ovsundurmağa, oxşamağa başlamışdı. İki bədbəxt insan ətrafındakı hər 

şeyi, bu çal-çağırı da, toy-büsatı da unudub, bir-birlərinə sınayıcı 

nəzərlərlə baxırdı ki, səhv edib, etmədiklərinə əminlik tapsınlar. 

Ətrafdakılar da, əgər onların hansı qəmli hisslər altında olduqlarını 

anlasaydılar, bu yazıq məxluqlara rəhmdilliklə baxardılar. Ürək ağrısından 
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ya nədənsə huşunu itirərək yerə yıxılana hamı kömək əlini uzatmağa, 

həkim tapmağa tələsdiyi kimi, yəqin ki, onlara yardım əlini uzatmağa 

çalışardılar. Onlar bəlkə də xəstənin özünə gəlməsinə, ayağa qalxmasına 

nail olacaqdılar, lakin ürəkdəki, beyindəki fəsadı aradan qaldıra 

bilməyəcəkdilər, xəstəliyin bir anını unutdurmağa müvəffəq olsalar da, 

onun səbəbinə, köklərinə heç bir təsir göstərə bilməyəcəkdilər. 

Bəs onda bu fağır bəndələrin xilas yolu harada axtarılmalı idi, 

onların nicatı nədə idi? Özləri də çaş-baş qalmışdılar, tələbəlik illərinin ən 

azı mənim üçün zahiri görünən qayğısızlıq oyunundan da əsər-əlamət 

qalmamışdı. Dərdlər dənizində üzən insan hansısa bir sakit limana, 

sığınıcaq rolunu oynayacaq adaya yaxınlaşmaq ümidindən daha çox, 

dənizdə qərq olacağı barədə düşünür və belə fikir onun iradəsini əlindən 

alır, gücünü zəiflədir. Belə dənizçi hələ qayıqda otursa da, nəfəs alan 

ölüyə çevrilir, özü öz ölümünə ağı deməyə başlayır və heç də vacib deyil 

ki, bu ağını səsləndirsin. Onsuz da  dənizin kimsəsizliyində onun səsini 

eşidən olmayacaqdır. Bircə onu anlayır ki, sahildən, qurudan indi göylərə 

daha yaxındır. Hamı səhradakı ilğımdan danışır, qızmar günəşdən, 

susuzluqdan dəli olmaq dərəcəsinə çatan adamların gözünə mavi göllər, 

vahələr görünməyə başlayır və onlara çatmağa tələsən azmış yolçu, 

arzuladıqlarına yetişməsə də, bu aldanış onun ömür yolunu qısaltmaqla 

əslində əbəs, dözülməz əzablardan xilas etmiş olur. Lakin heç kəs 

dənizdəki tənha insanın dəhşətini qələmə almır, onu təsvir etməyə 

girişmir. Bəlkə də bu düzgün addımdır, beləliklə dənizdə daim 

təhlükələrlə üzləşən adamların təxəyyülünə dəhşətlər mənzərəsini, 

cəhənnəm əzabları səhnələrini daxil etmək istəmirlər ki, onlar vaxtından 

əvvəl mübarizədən, stixayaya qarşı müqavimət göstərməkdən 

yayınmasınlar, daim xilas olmaq barədə fikirləşsinlər, bəlkə bir şey alındı, 

bir təsadüf onları ölümün cəngəsindən qopardı. 

Mən Əminəni və özümü qərq olmuş gəminin qopmuş dor ağacları 

üzərində qalmaqla xilas kəməri tapdıqlarını güman edən dənizçilərə 

bənzədirdim. Görən qarşıdakı dəqiqələr, saatlar, günlər bizi həyata 

qaytarmağa səy göstərəcəklərmi yoxsa yeni quduz bir dalğa köpək balığı 

iştahı ilə bizi birdəfəlik udacaqdır. Bu dağınıq fikirlərin Ariadna sapından 

tutub, düşdüyümüz bədbəxtlik və talesizlik mağarasının dolaşıq yollarında 

azmamaq, işığa çıxmaq üçün biz bir yerdə olmalıydıq, bir-birimizi 

qorumalıydıq. Hər birimiz təklikdə hərəkət etsək, bu gücsüzlüymüzün 

sonuncu təsdiqinə və əvvəlki ağılsızlığımızın yadda qalan əlamətinə 
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çevriləcək, bu şansdan da sağlam düşüncə tərzi ilə istifadə etməsək, 

bütünlüklə məhv olacaq, bizi heç xatırlayan da olmayacaqdır. 

Qəbirlərimizə gedən cığırı çox tezliklə ot basacaqdır. Üox, nəyəsə görə, 

hansısa səbəbisə əsas götürərək, hansısa bəhanəni şişirdərək indi bir-

birimizdən qaçmamalıyıq, saxta məğrurluğumuzu kənara atmalıyıq. 

Özümüzü güclü göstərmək kimi sərsəm pozadan əl çəkməliyik. Biz 

olduqca zəif məxluqlara çevrilmişik, bunu hamı görür və heç gizlətməyə 

də ehtiyac yoxdur. Ən başlıcası, həyatın bizə təlqin etdiyi bu zəifliyi 

özümüz də etiraf etməli və onun məngənəsindən qurtulmaq üçün var 

gücümüzlə və birgə hərəkət etməliyik. Bu fikirlərin təsiri altında mən 

Əminə ilə yaxın ünsiyyətdə olmağı qərara aldım, bunu ona çatdırmaq 

istəyəndə Əminə həmişə olduğu kimi məni qabaqlayaraq dedi: 

- Kamran, səni tez-tez görmək mümkün olmasa da, çünki iş 

adamısan, sənə mane olmaq yaxşı hərəkət olmazdı, zəngləşmək, bir-

birimizdən xəbər tutmaq pis olmazdı. Mən tez-tez zəng edib, səni yormaq 

fikrindən də uzağam. Yalnız darıxanda bir-iki kəlmə kəsmək üçün zəng 

etmək istərdim. Əgər bu sənin üçün heç bir çətinlik yaratmayacaqsa. 

Mən özümü itirdim. O saat qələm çıxardıb, iş və ev telefonlarımın 

nömrəsini yazıb verdim. Əminə razılıq etdi, ev nömrəsini görüb dedi: 

- Narahat olma, mən evə zəng eləməyəcəyəm ki, arvadınla sənin 

aranda söz-söhbət yaransın. Mərhum ərim məni zənglərə də qısqanardı, 

hətta rəfiqələrim Bakıdan zəng edəndə onların danışığını eşitməyə çalışırdı 

ki, bəlkə mənə gizli bir söz deyirlər, hansısa parolu çatdırırlar. Bədbəxt elə 

bilirdi ki, bütün kişilər məndən ötrü ölür, mənim hisslərimə sahib olmaq 

üçün onlardan hər biri ailəsini dağıtmağa, arvadını boşamağa, uşaqlarını 

dərbədiyar etməyə hazırdır. O, yazıq hardan biləydi ki, vaxtilə cavan bir 

oğlan görünməmiş bir rəhmsizlik, cahillik edərək, mənim etirafımı qulaq 

ardına vurub, açıq şəkildə dilimə gətirdiyim təklifi rədd etmişdi. Özü də 

gülünc bir bəhanə ilə o, maddi çətinlik içərisindədir, mənim də belə 

çətinliyə düşməyimə qətiyyən razı ola bilməz. Bu avam adam hardan 

biləydi ki, məni öz xırda, təhlükəsiz hesab etdiyim qayığından qovmaqla, 

bədbəxtliklər dənizində boğulmağa atır, illər keçdikdən sonra olub 

keçənlər üçün mənə başsağlığı verməklə öz günahını yumağa çalışır. 

Mən qulaqlarıma inana bilmirdim ki, görən Əminə məni ələ  salır, 

uzun illər ərzində onu yada salmadığımın hayıfını alır, yoxsa həqiqəti 

danışır. Axı o vaxt özünün dediyi kimi açıq təklif alınmamışdı, hansısa bir 

qızın təşəbbüs göstərməsi ehtimalından danışmışdı. Mən də öz 
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qayğılarımın yükü altında bu notları tuta bilməmişdim, ağılsız sözlərlə, 

dəllalıq söhbətini andıran ifadələrlə öz mövqeyimdə qalmağımla 

öyünmüşdüm ki, mən heç evlənmək barədə fikirləşmirəm də. Katolik 

dünyasının eybəcərliklərinə qarşı mübarizə aparan və kafir elan edilərək 

altı əsr əvvəl öz vətənindən uzaqlarda tonqalda yandırılan Yan Husun 

məşhur sözləri yadıma düşür : «O Sancta Simplicitas» «Ey müqəddəs 

sadəlövhlük» Yan Hus üzərində durduğu odun təpəsinə od vurularkən, beli 

bükülmüş qoca bir qadının böyük əziyyətlə tonqala atmaq üçün çöp 

gətirdiyini görüb, onun ağılsızlığına, öz hərəkətini anlamadığına acıyaraq 

bu sözləri demişdi. Mən həmin qoca qadına bənzəyirdim. Bircə fərq 

orasında idi ki, qadının əmin olduğu kimi kafiri yandıracaq tonqalı deyil, 

ilahi saydığım Əminənin taleyini oda tutacaq amansız tonqalı 

alovlandırmaq üçün nə lazımsa hər şeyi etmişdim.  

Mən Somerset Moemin hekayəsindəki alman əsgəri ilə intim 

yaxınlıqdan doğduğu körpə uşağını suda öz əlləri ilə boğub öldürən gənc 

qız kimi, iki gəncin taleyini «uf» demədən, məhv etmişdim. Həmin fransız 

qızı şəhvət mürgüləməsinin bəhrəsi olan, düşməndən, onun Vətənini işğal 

edən alman əsgərindən uşağı doğması kimi biabırçı hərəkətini dərk etməyə 

başladıqda, anaya xas olmayan bir cinayətə əl atmış, öz doğma övladını, 

günahsız körpəni yalnız onun damarlarında qəsbkarın qanı axdığına görə 

qətlə yetirmişdi. Qatil olmaqda mən ondan geri qalmırdım, iki gəncin 

hisslərinin pöhrə verməsinin qarşısını almış, pünhan saxlanan məhəbbətin 

çiçəklənməsinə yol verməmək üçün, onların daşıyıcıları olan qönçələri 

qoparıb atmaq kimi, hər ikimizin taleyinin məsuliyyəti qarşısında 

cinayətdən də betər olan büdrəməyə yol vermişdim. Bu ağılsız 

büdrəmədən təkcə mən yıxılıb əziliməmişdim, həm də bu məhəbbət 

ilahəsi, xeyirxahlıq mücəssəməsi özünün uca pyedastalından yerə 

yıxılmış, hansısa bir qanmazın təhqiramiz yatağının məskununa çevrilmiş, 

taleyi, bütün həyatı amansızlıq təpiyinin tapdağı altına atılmışdır. 

Əminənin dediklərində tam olmasa da, azacıq bir həqiqət varsa, mən ona 

qarşı da xəyanət etmişdim, öz hisslərimə xəyanətim isə mənə çoxdan 

aydın idi. Əminə ona xas olan bir həssaslıqla özümü mühakimə etdiyimi 

anlayıb, gənclikdə daim susadığım, can atdığım bir navazişlə dedi: 

- İndi özümüzü nə qədər qınasaq da, cəzalandırsaq da artıq gecdir. 

Mən elə zərbələr almışam ki, yəqin ona dağlar da tab gətirməzdi. Nə 

etmək olar, vaxtında üsyan etməyə, öz istəyimə çatmağa cəsarətim yox 

idisə, indi nəiysə qamçılamağın nə faydası. Güllə yarasından sonra çubuq 
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zərbəsi adama o qədər də ağır gəlmir. Ona görə də keçmişə 

heyfislənməkdənsə, keçmişin ağrılarını təzələyib yaşamaqdansa, boylanıb 

gələcəyin üfüqünə baxmaq lazımdır, bəlkə ümid verən nəsə oldu. 

- Deyirsən itirdiyimiz keçmişi gələcəkdə axtaraq, bu nə qədər uğurlu 

ola bilər. 

Əminə qəmli-qəmli gülümsündü və dedi: 

- Başqa çarəmiz yoxdur, keçmişin acı xatirələrindən qurtulmağın da 

yeganə yolu gələcəyə bəslənilən ümiddir. Əgər bu olmasa, tam məğlub 

olduğumuzu etiraf edib, o qədər çox yaşımız olmasa da günlərimizi 

saymalıyıq. Axı hələ ümidin ümidsizliyinə gəlib çatmamışıq. 

Nəhayət, özümü yığışdırıb, ona hər şeyi açıq demək istədim: 

- Mən tələbəlik illərində buraxdığım səhvləri yumaq üçün, hər şeyə  

hazıram, cəza da çəkməyə, baş tutmayanları yenidən başlamağa da. 

Əminə mənim nəyə işarə vurduğumu hiss edibmiş kimi, yenə fəlsəfi 

qaydada cavab verməyə üstünlük verdi. İlk qədim yunan dialektik 

filosoflarından birinin ibarəsinin yada  salaraq, mənim sualımdan 

yayınmağa çalışdı: «Bir çaya iki dəfə girmək olmur», zaman çayı isə daha 

sürətlə axdığından ona  bircə dəfə girməyə müvəffəq olursan, sonra isə o 

xatirəyə çevrilir, yalnız yaddaşında yaşayır. 

Mən onunla razılaşmadığımı, onun istifadə etdiyi ehkamı qəbul 

etmədiyimi göstərmək üçün dedim ki, Heraklit hər şeydə dəyişkənlik, 

daimi hərəkət, əşyaların axmasını görürdü və hər fikrini o qədər dolaşıq, 

mürəkkəb anlayışlarda və obrazlarda  ifadə edirdi ki, hətta «Anlaşılmaz» 

ləqəbini almışdı. Biz həyatımızı hansısa filosofun toxunulmaz sayılan 

postulatı çərçivəsinə salmamalıyıq. Özümüz həyatın ortaya atdığı sınaqlar 

barədə düşünməli, onlardan çıxış yollarını arayıb, axtarmalıyıq. Axı 

filosoflar da çox vaxt bir-birlərini təkzib edirlər, bütün fəlsəfi fikirlərin 

məhək daşı həyatın özüdür. Biz xəstəliyi müalicə etmək qayğısına qalmaq 

əvəzinə, təbabət kitablarını əzbərləməməliyik, yoxsa heç bu kitabların 

çoxunu başa çıxmamış, öz həyat kitabımızın birdəfəlik bağlanması ilə 

üzləşərik. Mən öz taleyimi həll edəndə, hansısa qorxunun təsirindən məni 

qovub yaxalamaq istəyən xoşbəxtliyimə arxamı çevirdim, indi də ikinci 

şans yaranarkən ondan üz döndərib, filosofların nəsihətlərinə diqqət 

yetirməməliyəm. Əgər indi də toyuq korluğu etsəm, tale bəlkə mənə əlavə 

heç bir şans verməyəcəkdir, üzünü məndən yan çevirəcəkdir. Elə misal 

çəkdiyin filosofun özü baş verən hər şeyin mənşəyini əksliklərin 

toqquşmasında axtarırdı və buna əsaslanaraq deyirdi ki: «Müharibə hər 
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şeyin atasıdır». Ona qulaq asıb, indi mənə xəcalət təri bəxş edən 

keçmişimlə müharibə etmək istəyirəm ki, bəlkə gələcəyimə bir yol açam.  

Əminə mənim, bir az bəlağətli görünən danışığıma heyrətlənmişdi, 

axı mən heç vaxt onunla cəsarətli danışmamışdım, ondan aşağıda 

durduğumu göstərmək üçün yarımçıq, bəsit fikirlər söyləmiş, onun 

dediklərini isə quran ayəsi kimi qəbul etmişdim. Onun məzəmmətli sözləri 

və keçmişdə baş verənləri özümü qınaq şəklində təhlil etməyim elə bil ki, 

mənim dünyaya baxışımı da dəyişdirmişdi. İndi mən hansı qiymətli 

xəzinəni itirdiyimi anlamışdım və numizmat alimlər böyük əziyyət 

hesabına qədim xəzinələrdki sikkələri tapıb, öz kolleksiyalarına daxil 

etdikləri kimi, mən də gec də olsa öz həyatımı yenidən bəzəmək 

istəyirdim. Lakin hər iri təpəni çöllülərin, skiflərin kurqanı hesab edib, 

orada arxeoloji qazıntı aparmaq da ağılsızlıqdır. İngilis Artur Evans otuz 

altı il ərzində qazıntı aparıb, Krit adasındakı qədim Knossos şəhərini tapan 

kimi, mən də öz itirdiyimi tapmağa çalışacağam. Kim məni başa düşməsə, 

mənə gülsə belə, Nizaminin beli bükülmüş qocası kimi «nəyi gəzdiyimi» 

soruşduqda. «gəncliyimi» deyə cavab verməyəcəyəm, utana-utana 

deyəcəyəm ki, «gənclikdə ağürəklilikdən, qorxaqlıqdan itirdiyimi 

axtarıram, həyatımı da itirmə təhlükəsi ilə üzləşsəm belə, bu axtardığımı 

tapmayana qədər usanmayacağam». Mən bu qətiyətimi Əminəyə 

bildirsəm, bəlkə də belə özümə güvənməyimə görə məndən inciyərdi. Ona 

görə də bir az ifadələrimi yumşaldaraq dedim: 

- Səhv mənimkidirsə, onu da özüm düzəltməliyəm. Güman edirəm 

ki, bir dost kimi siz də bu işdə mənə köməkçi olacaq, ürək-dirək 

vermənizlə mənim qayığımın yelkənlərinin təzə küləklə dolmasına şərait 

yaradacaqsınız. Bu istiqamətdə üzmək üçün mən hər şeyə, hər bir əzaba 

razıyam. Bircə an qayığın hərəkəti dayansa öz sevimli qızı İfigeniyanı 

qurban verən Aqamemnon kimi həyatımın qalan yarısını qurban verməyə 

hazır olacağam ki, yelkənləri qabardan külək bərpa olunsun, mən 

məqsədimə yaxınlaşa bilim. Bu dəfə dərindən inandığım bir şeyi hökmən 

etməliyəm, qorxunun özündən qorxmalıyam. Çünki mən vaxtilə qarşıdakı 

güman edilən çətinlikdən qorxub, məni labüd qaydada fələkətə aparan 

yolun necə ölümcül təhlükə yaradacağına əhəmiyyət vermədim. Ona görə 

də indi Bosvot döyüşündə ağır məğlubiyyətə uğrayan III Riçard kimi 

«Mənə at, mənə at verin, əvəzində məmləkətimin yarasını verərəm» deyib 

qışqırıram. 

Əminə gülümsünüb dedi: 
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- Sən dərdli adama oxşamırsan, özünü hər cür mənfur insanlara 

oxşadır, tarixin mücrüsündən və zibbiliyindən hər cür şəxsləri tapıb 

çıxardırsan. Qəmli adam belə müqayisələr gətirmək imkanında olmur. 

- Əminə, səni inandırmaq üçün bu vasitələrə əl atıram. Dərd isə göl 

kimidir, suyuna kənardan tamaşa etdikdə gölün dərinliyini müəyyən edə 

bilmirsən, yalnız baş vurduqda, dərinlik barədə az da  olsa təssəvürə malik 

olursan. 

Əminənin kefi bir qədər duruldu, sifətinə təbəssümdən düşən işıq 

yayıldı: 

- Yaxşı ay qəvvas dost, bizi çox imtahana çəkmə, yoxsa teatrdakı o cahil 

tamaşaçı səhnədəki aktyora söz atdığı kimi, sənə cavab verə və əvəzində 

müvafiq payımı ala bilərəm. 

- Əminə tamaşaçı da aktyorun harayına səs verərmi? Axı belə şey 

olmur. 

- Kamran, dünyada hər şey olur, ən xoşbəxt insan bəzən ən böyük 

bədbəxtliyə düçar olur. Özünü kübar bilən adam, bəzən avaradan betər 

ləyaqətsiz hərəkət etməyi özünə rəva bilir. Bəzən qartal da yerə oturanda, 

toyuqdan alçaq boyda, aşağı görünür. Moskva teatrlarından birində belə 

bir hadisə baş verir, III Riçard son səhnədə məğlubiyyət və ümidsizlik 

halında yalvarır, sən deyən qaydada haray çəkir. Bu vaxt yuxarı lojada 

əyləşmiş bir tamaşaçı öz zarafatçılığını nümayiş etdirmək üçün deyir: 

- At yoxdur, eşşək var, yarayar. 

Mənhus ingilis kralının rolunu  böyük uğurla oynayan görkəmli 

aktyor, ədəbsiz tamaşaçını yerində oturtmaq üçün çox hədəfə dəyən cavab 

verir: 

«Olar, düş aşağı!» 

- İndi qorxuram, sənə atla kömək edə bilməsək, o aktyor kimi bizi 

ələ salmaqdan da çəkinməyəsən. 

Biz bir qədər gülüşdük. Nuridə anasına yaxınlaşıb, bir qədər əda ilə 

dedi: 

- Deyəsən, Kamran əmi səni güldürə bilir. İndiyə qədər sən 

rəfiqələrindən başqa hamıdan qaçırdın, sənə diqqət göstərənlərə də məhəl 

qoymurdun. Babamın o aspirantı sənə xoş gəlmək üçün, təlxəklik 

etməkdən də çəkinmirdi. Sən isə onun sözlərinə cavab da vermirdin, 

axırda babamdan xahiş etdikdən sonra, onun ayağı bizim evdən kəsildi. 

Qonşu binadakı cavan oğlan da, sən küçəyə çıxan ərəfədə qaçıb bahalı 

maşının yanında dayanır, utana-utana hara aparmaq lazım olduğunu 
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soruşanda və sən «Mərkəzi kitabxanaya» cavabını verəndə o, çaş-baş 

qalırdı, deyəsən heç kitabxana nə olduğunu, harada yerləşdiyini də  

bilmirdi, güman edirdi ki, sən onu  ələ salırsan. Kamran əmi ilə səninki 

tutur, deyəsən o, sənin nəbzinin necə döyündüyündən baş çıxarır. 

Əminə Nuridənin başını sığallayıb, onun əzizləyə-əzizləyə dedi: 

- Mənim Nur balam, əgər Kamran əmində o fərasət olsaydı, özünü 

də, ürəyi istədiyi dostlarını da dünyanın ən xoşbəxt adamı etmişdi. Söhbət 

eləyirik də. Kamran əmin elə ulduzdur ki, bütün bürclər öz dövrünü başa 

vurduqdan sonra səmada görünməyə başlayır, bəlkə bir də itəcəkdir ki, 

onu gördüm deyən olmasın. 

- Nuridə, görürsən anan məni birdəfəlik itirmək istəyir. Ömrümdə 

ikinci dəfə onun istəyinin əleyhinə gedəcəyəm. Bir dəfə bu məsələ ağır 

faciə kimi başa gəldisə, bu dəfə hamısının əvəzinə çıxacağam, həmin 

arzuma çatsam özümü dünyanın ən xoşbəxt adamı hesab edərəm. 

- Kamran əmi, anam xoş xasiyyət insandır. Hamıya kömək əli 

uzatmağa hazırdır. Babam onu elə-belə mələk adlandırmır ki. Əgər 

ehtiyacınız olsa, anam bunu duysa, hökmən sizə kömək eləcəkdir. O, 

zəhləsi gedən adamlardan da öz köməyini əsirgəmir, o ki, qaldı keçmiş 

tələbə yoldaşı, mən bilmirəm, bəlkə də yaxın dostu ola. Siz onu anlaya 

bilsəniz, sizdən heç nəyi əsirgəməz. 

Əminə qızının özü də düşünmədən çox uzağa getdiyini,  

sözlərindən lazım olmayan nəticə çıxarılacağından qorxub, onun 

sözünü kəsdi: 

- Əziz balam! Elə alicənablıq göstərirsən ki, Kamran əmi sənin belə 

əliaçıqlığını, ən başlıcası ürəkaçıqlığını görüb, səndən mənə qarşı istifadə 

edə bilər. Bir vaxtlar onun ayaqları altına bir mərhəmət ərməğanını 

atmışdılar, qəbul etmədi, ondan istifadə etməyi bacarmadı, indi qisas 

alırmış kimi sui-istifadəyə keçə bilər. 

- Əminə, bu sözlərin sənin dilinə nə vaxtsa gələcəyinə inanmazdım, 

nə sui-istifadə, niyə mənim barəmdə belə sözü rəva görürsən. İllər boyu 

sənin həsrətini çəkən, ürəyində, könlündə, beynində, gözlərində, nəhayət 

dilində sənin obrazını, adını gəzdirən bir adam öz ilahəsinə səcdə 

qılmağını dayandırıb, indi də ona xəyanət edəcəkdirmi?Mən Əminə adlı 

ağacın kölgəsinə qısılıb uzun illərin həsrətini söndürməyə çalışaram, ona 

xətər toxunmasın deyə bircə yarpağını da qoparmaq fikrinə düşmərəm. 

Mənim əzablarımın ağrısı sui-istifadə hesabına, qisas yolu ilə deyil, yalnız 

mənə həmdərd olmaq, məni anlamaq, hisslərimə cavab vermək şəklində 
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sağalıb, yoxa çıxa bilər. Mən ruhumu oyadan hansısa şəfəqləri axtardığım 

halda sən mənim hansısa qısa müddətdə yanıb sönəcək şamı oğurlamaq 

niyyətində olduğumdan şübhələnirsən. Yox mənə nə şam işığı, nə ayın 

soyuq parıltısı lazım deyil, ruhumun təzələnməsi, mübtəla olduğu 

qarşılaşdığı dərdlərdən, niskillərdən birdəfəlik azad olması üçün, 

həyatımın bütün məsamələrini saflaşdıran işıq seli, həsrətin şaxtasından 

donmuş qəlbimi isitmək üçün hərarət lazımdır. Bunları isə oğurlamaq 

mümkün deyildir. 

Əminə yəqin ki, məndən bu sözləri gözləmirdi, güman edirdi ki, ya 

mən əvvəlki utancaq, cəsarətsiz Kamranam, ya da uzun ayrılıq azacıq 

közərməyə başlayan hissləri də bütünlüklə söndürmüş və onlardan yalnız 

xırda kül təpəsi qalmışdır. Deyəsən, heç qulaqlarına da inanmırdı, bəlkə də 

mənim dediklərimin hamısını olduğu kimi dərk etmirdi. Çünki uzun illər 

başqa  dildə danışmaq doğma dili də yaddan çıxarır və biz azərbaycanlılar 

başqa dilə yiyələnməyə elə canfəşanlıqla yanaşırıq ki, öz dilimizi də 

yadırğayırıq. Axı kübar ailələrinin, imkanlı bakılıların çoxu, hətta bəzən 

kasıblar da birinciləri yamsılamaq xatirinə öz ana dillərini bilməmələrini 

iftixarla qeyd edir, yerli ləhcədə, sözlərinə uzun-uzada rusca danışmaqdan 

həzz alır, əyalətdən gələnlərə bu yolla da öz yerini tanıdırdılar. Mənim 

monoloqa bənzəyən danışıqlarımdan isə yəqin ki, Nuridə heç nə başa 

düşmürdü, bizim sözləşdiyimizi güman edib, öz gümanını təsdiq etmək 

üçün gah mənim, gah da anasının üzünə diqqətlə baxırdı. Yəqin ki, 

ailədəki gərgin münasibətlər təcrübəsi bu yeniyetmənin müşahidəsindən, 

dünyagörüşündən yan keçməmişdi, ona görə də sözləşmədən qorxan adam 

kimi bir qədər özünü itimişdi, əvvəlki ədalı  duruşundan əlamət 

qalmamışdı. Həssas ana qızının vəziyyətini anlayıb, onu sakitləşdirmək 

üçün dedi: 

- Nur, sən elə bilirsən ki, biz bir-birimizi acılayırıq. Yox, qızım, mən 

o qədər dostlarımın, o, «Kamran» demək istədi, ancaq səhvini anlamış 

kimi sözünü dəyişdi, həsrətini çəkmişəm ki, hətta məni öldürmək qəsdinə 

dursalar da onlardan uzaqlaşmayacağam, incik gəzməyəcəyəm. 

Qəriblikdə, özü də sənin də, qızım, şahid olduğun zülm şəraitində 

yaşamağım mənə çox şeylər öyrətmişdir. Düşməni nə qədər cəhd 

göstərdimsə dost etməyi bacarmadım, indi ağılsızlıq edib barmaqla sayılan 

dostlarımı özümə düşmən etməməliyəm. Əgər məni Kamranla əldə qılınc 

vuruşan görsən də, bil ki, bir-birimizi deyil, aramızdakı anlaşılmazlığı, 

yenə bizə dərd gətirəcək qusurlarımızı, xəyanət pusqusunda duran 
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qorxaqlığımızı və cəsarətsizliyimizi məhv etmək istəyirik. Uzun yol gedən 

yolçu çox sayda təbiət mənzərələrini seyr edən kimi, qədim yunanlara 

görə yol təbiətin bir parçası olduğundan, əyri-üyrü olmalıdır, ona görə də 

onlar ox kimi düz yol çəkən perslərə gülürdülər, biz keçdiyimiz həyat 

yolunda çox məşəqqətləri görmüşük, özü də bizim yolumuz tərslikdən düz 

olduğundan daim qəm-qüssə, kədər düzənliyindən keçirdi, başqa xoş anlar 

dərə-təpəsini tanımırdı. Yaxşı ki, Əminə qızına bu sözləri rusca dedi və 

qızın halı dəyişdi, sifətindəki həyəcan, gözünü tez-tez döyməsi də yoxa 

çıxdı. Bir dəfə anası qızına gözünü tez-tez qırpmasını irad tutanda, o, uşaq 

səmimimiyyəti  ilə demişdi ki, bu sizin davalarınızın yadigarıdır. Atamla 

sən dalaşdıqda, bir-birinizə səsinizi qaldıranda, xüsusən o, söyüşlərə 

keçəndə, səni döyəcəyindən qorxub özümü itirirdim, o vaxtdan 

kipriklərimi tez-tez qırpmağım əmələ gəldi. Əminə onu da əlavə etdi ki, 

evimizdəki şəraitdən, mühitdən daha ağır izlər qala bilərdi, dəlixanaya da 

düşmək olardı, keçirdiyimiz əsəb gərginlikləri əgər özünü bu şəkildə 

göstərirsə, bizə, yəqin ki, Allahın rəhmi gəlmişdir. Bakıya gəldikdən sonra 

qızını müalicə etdirmiş, xəstəliyin əlamətləri xeyli azalsa da, azacıq 

hirslənən kimi bu köhnə fəsad yenə də özünü yada salırdı. 

Nuridəni inandırmaq üçün, bütün şübhələrdən azad etmək üçün, 

yalnız ona müraciət edərək dedim: 

- Nur, sənin anan o qədər gözəl, zərif, mülayim insandır ki, onu 

azacıq incitmək heç allaha da xoş getməz. Bizdə bəziləri namaz qılmaqla, 

əlinə təsbeh götürməklə özünü dindar bəndə kimi göstərmək istəyir, sənin 

anan isə xeyirxah samariyalı kimi, ingilislər bunu «good samaritan» 

adlandırırlar və bu ifadəni yaxşı adamlar barədə çox işlədirlər, əvvəldən 

özünü möminliyə, allaha və insanlara sevgiyə həsr etmişdir. 

Sənin ananla sözləşmək, ona kobudluq etmək küfrə bərabərdir və 

elələri hökmən öz cəzasını alacaqdır. 

Əminənin mənim sözlərimi heç də razılıqla qarşılamadığını görüb, 

azacıq düşündükdə səbəbini başa düşdüm. Mən onun qızının xətrinə dəyə 

bilərdim, bu sözləri atasının ünvanına deyilən kimi anlayardı, xüsusən 

cəza məsələsində mən lap işləri korlamışdım. O, güman edə bilərdi ki, bu 

sözləri atasının vaxtsız ölümünü, Əminəyə görə allah tərəfindən  edama 

çatdırıldığını vurğulamaq üçün dilimə gətirdim. Səhvimi düzəltmək üçün 

tələsik əlavə etdim: 
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- Mən öz acı təcrübəmi nəzərdə tutaraq belə dedim. Əminəni başa 

düşmədiyimə görə mən ağır qaydada cəzalanmışam və hələ indiyədək bu 

cəzadan xilas ola bilməmişəm. 

Əminə qızının şüurunda mənim obrazımın belə uğursuz qaydada 

həkk olunmasını istəmədiyinə görə, bu dəfə mənə düzəliş verməyi lazım 

bildi: 

- Bilirsən, bütün günahları öz üzərinə götürmə, məndən də ikinci 

Sonya Marmeladova bütünü yaratmağa cəhd etmə. Mənim öz günahlarım 

səninkindən az olmayıb və müqayisədə isə cəzam səninkinin yanında 

ömürlük katorqa kimi görünür. Lakin zindanı tərk edəndən sonra dustaq 

öz ruhunu təzələyə bilmirsə, keçmişin caynaqlarından xilas olmaq üçün 

özündə cəsarət tapmırsa, elə onun sərbəst həyatı da şərti xarakter daşıyır, 

ruhən yenə də o, köhnə məkanın sakini olmaqda davam edir. Ona görə də 

biz silkinib keçmişin zəhərli gölündən çıxmalıyıq, daim onu yada salıb, 

köhnə yaralarımızın qaysağını qoparmamalıyıq. Arxada nə qədər dərin 

uçurum olsa da, biz deyəsən ondan qurtulmuşuq, çıxmışıq. Əgər sürrealist 

rəssamlar kimi daim bu dəhşətlərin təsvirini yaratmağa çalışsaq, heç vaxt 

onun məngənəsindən azad ola bilməyəcəyik. Mən təbiət filmlərində 

göstərilən dağkeçilərinə məəttəl qalıram, onlar sıldırım qayaları da 

özlərinə tabe etməyi bacarırlar. İndi biz azacıq da olsa onların vərdişlərinə 

yiyələnməli, qarşımıza çıxan  maneələri dəf etməliyik, onlar kimi az qala 

əyləncəli oyunu andıran qaydada, qaya parçalarının birindən digərinə 

sıçramağı bacarmalıyıq. 

Nuridə anasının bu sözlərinə ürəkdən güldü və üzünü ona tutub dedi: 

- Mən balaca olanda, səni mehriban anam kimi ən çox sevdiyim 

heyvanlara bənzədirdim, bu xasiyyətimdən başqalarına da pay düşürdü. 

Onlar barədə isə yırtıcıları yada salırdım. Lakin heç vaxt səni arxara, 

Qafqaz dağkeçisinə bənzətməzdim. Ancaq, həqiqətən də, şən olanda, 

əhval-ruhiyyən yüksək olanda yerişin bir qədər antilop yerişinə bənzəyir. 

Bu vaxt Əminənin rəfiqəsi, mənim keçmiş tələbə dostum salondan 

üç-dörd kişinin müşayiəti ilə çıxsa da, onları tərk edib, bizə yaxınlaşdı. 

- Kimdir, o antilop? Kamrandan heç vaxt marallarda olan kimi sürü 

hərəm başçısı olmayacaq, o daha çox gəncliyində leopardın dişlərindən 

qultulduqdan sonra törəmə qabiliyyətini itirmiş və yaş keçdikcə bu 

kompleksindən xiffət çəkən, ona görə də daim sürüdən bir qədər aralı 

otlayan erkək antilopu yada salır, onun axsaqlığı hətta sıçramasına mane 

olmasa da, bu ancaq təqlid, başqalarını yamsılamaq xarakteri 



 70 

daşıdığından, ona əhəmiyyət verən də olmur. Kamran, incimə bu 

sözümdən, bəlkə Əminə də bunları fikirləşir, ancaq mənim kimi dilinə 

gətirmir. 

Bir az fasilə verib, sözünə davam etdi. 

- Siz həyatın çətinliklərini şişirdib daim sərxoş gəzdiyiniz halda, 

özünüzü ayıq aparmağa çalışırsınız, ona görə də içkidən imtina edirsiniz, 

əyyaşlıqdan dindarlığa keçən adamlara oxşayırsınız. Mən isə Vasif burada 

olmadığına görə daha sərbəst idim, yaxşı içmişəm, çox də  rəqs eləmişəm. 

Bir rus qadını mənə danışırdı ki, rəqs edəndə spirtli içkinini təsiri iki dəfə 

artır. Onlar içki az olanda sərxoş olmağın bu yolunu seçirlər. Vasif 

Moskvadan gəlmiş Ticarət Nazirliyində böyük vəzifə tutan bir qonağını 

restorana dəvət etmişdi, balaca məclis düzəltmişdi. Bir vəzifəli adamın 

xanımı ilə məndən başqa, məclisin üzvlərinin hamısı kişilərdən ibarət idi. 

Qonaq öz qədəhlindəki arağa xeyli istiot və duz əlavə edib, qarışdırır, 

sonra bu məhlulu içirdi. Maraqlananlara bildirdi ki, həmin əlavələr içkinin 

tündlüyünü xeyli artırır və adama ləzzət verir. Sonra o, əvvəllər yaşadığı 

Yakutiyadan söhbət açdı ki, oranın əlli dərəcə şaxtasında araqsız, spirtsiz 

yaşamaq mümkün deyildir, ona görə də  dükanlarda, 96 dərəcəli spirt 

«içməli» adı altında satılır və çox adam, xüsusən uzun reyslərə yollanan iri 

yük maşınlarının sürücüləri onları içməyə yüstünlük verirlər, axırıncılar 

mənzil başına çatana qədər və oradan qayıdanda yolda özlərilə 

götürdükləri iki yeşik spirtin öhdəsindən asanlıqla gəlirlər. Bax, belə 

nümunələrdən öyrənmək lazımdır. 

Əminə rəfiqəsinin eybini ört-basdır etmək üçün dedi: 

- Sən də elə o vaxtlardan özünə böhtan deməyə adət etmisən. Bizi də 

qızışdırmaq üçün deyirdin ki, bir aspirantla gəzirəm, mənə söz verib ki, 

əgər ona getsəm hökmən gələcəkdə nazir olacaqdır. 

- Bədbəxt heç müdafiə də eləyə bilmədi, indi mağaza müdiridir, 

məni görəndə utanır. Deyir yaxşı malımız olur, istəyirsiniz evə göndərim. 

Mənə görə demir ey, Vasifin vəzifəsinə görə, istəyir ki, nazirlikdə 

«krışası» olsun. 

Əminə rəfiqəsinini belə açıq-saçıq danışmasını görüb, onun artıq 

sərxoş olduğuna şübhə etmirdi. Tez-tez içməyi, qonaqlıqlarda olmağı 

hesabına əvvəllər arıq, nazik olan bu qız indi xeyli kökəlmişdi. Bu 

dəyişikliyin yalnız sifətinə xeyri dəymişdi, kök yanaqları arasında əyri 

burnu əvvəlki qaydada özünü nümayişkaranə şəkildə biruzə vermirdi, atın 

aşağı sallanan belinin eybini yəhər bir qədər örtdüyü kimi, üzün həcminin 



 71 

böyüməsi burunun formasının və iriliyinin gözə çarpmasını azaltmışdı. 

Dostları üçün isə onun ürəyi açıq olaraq qalırdı, yeni meydana gələn 

tanışlarına, rəfiqələrinə qarşı nə qədər qeyri-səmimilik, hətta riyakarlıq 

etsə də, yeri düşən kimi onlardan, hətta ərinin əfəlliyindən qiybət qırsa da, 

köhnə tələbə dostlarına müəyyən həddlərdəki səmimiyyətini saxlayırdı. 

Lakin indi sərxoş olduğuna görə lazımsız hərəkət edərdi və ondan 

ayrılmaq daha yaxşı çıxış yolu idi. Ona görə də Əminə dedi: 

- Sağ ol, məni toya dəvət etdiyinə və Kamranla görüşdürdüyünə 

görə. Məlum hadisələrdən sonra sən mənə çox qayğı göstərmisən. Bu gün 

isə əhval-ruhiyyəm xeyli duruldu, ona görə sənə minnətdaram. 

- Yaxşı, məni  xırda şeylərə görə tərifləmə, deməli böyük 

ləyaqətlərimi göstərə bilməmişəm. Bəlkə gedək, bir az rəqs edək. Niyə 

buranı kəsdirib durmusunuz, kənardan da hamı sizə diqqət verir. 

Əminə: 

- Kənarın marağını söndürmək üçün biz getmək istəyirik. Atam 

yəqin ki, nigarandır, həm də ona dərmanlarını içirtməliyəm. Bir 

prosedurası da yatmamışdan qabaq Nurla söhbət etməkdir. Bu qız onun 

dilini hamıdan yaxşı bilir, istənilən vaxt onu sakitləşdirib, ram edir. 

- Yaxşı, bir yarım saat da gözləyin. Vasif özü mənim arxamca 

gələcək, maşınla sizi apararıq. 

Mən Əminənin bu təklifi qəbul edəcəyindən qorxub, dedim ki, mən 

də tələsirəm, getmək istəyirəm, mənə etibar edirlərsə, taksi ilə evlərinə 

qədər ötürərəm. 

Rəfiqə gələ-gələ dedi: 

- Sənə niyə etibar etmiyək ki, axı misal da çəkdim, özünü elə 

göstərirsən ki, başa düşmədin. 

Əminə narazılıq yaranmasının qarşısını almaq üçün rəfiqəsini 

qucaqlayıb öpdü: 

- Sən atmacalı danışmaqdan əl çəkməmisən. Yadımdadır, bir qoca 

övladsız müəllimimizə həmişə «qısır» deyirdin, bir dəfə bu onun qulağına 

çatanda, özünü vəziyyətdən ustalıqla çıxardın: «Müəllim, ingilislər 

yağışsız buluda «barren cloud» - «qısır bulud» deyirlər, mən də bu 

barədə bir yazı yazmışam, uşaqlar da məni belə çağırırlar. Qocaman 

müəllim, kənddə qoyub gəldiyi inəyi ispan dilini necə bilirdisə, ingilis 

dilindən elə baş çıxarırdı. Ona görə də heç nə anlaya bilməsə də, belə 

izahla azacıq da olsa sakitlik tapdı. 

Mən tutuldum, yəqin sözü mənə vururlar. 
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- Yəqin Kamran bilir ki, bir dosenti pərt edib, ondan imtahanda, 

yaxşı qiymət aldım. 

Əminə: 

- Sən daim kobud zarafat etməyi də, tikanlı söz deməyi də 

xoşlayırdın. Onda isə bütün hədləri keçmişdin. Özün danışsan yaxşıdır. 

- Kamran, bizə bir müəllim dərs deyirdi, özündən çox razı idi, 

əvvəllər böyük vəzifələrdə işlədiyindən dəm vururdu, həm də çox ətiacı 

adam idi, yersiz sözü ilə hamını dalayırdı. 

Mən onun sözünə qüvvət vermək üçün dedim: 

- Bizdə inəyi dişləyən iri böcək var, adına mozalan deyirlər, bir də 

görürsən ki, inəyin dərisindən bir neçə xırda bəzək elektrik lampasına 

bənzəyən şar asılıb, bu böcəyin dişləməsinin izi beləcə heyvanın dərisinin 

deşilməsi ilə nəticələnir. 

- Sən də başladın kənd söhbətlərini eləməyə, mən inək, mozalan-zad 

tanımıram, bir satirik kino-jurnal var, onun adının belə olduğunu bilirəm. 

Əminə fikrə dalaraq: 

- Mən də kəndi tanımıram. Lakin mozalan barədə oxumuşam. Sokrat 

afinalıları harın atlara bənzədirdi, onların qaçıb özlərini arıqlatması üçün 

mozalanın dişləməsinə ehtiyac olduğu kimi, həmşəhərlilərinin də 

qüsurlarının qamçılanmalı olduğunu bildirirdi. 

- Ay Əminə, sən həmişə dərslərdə də oxuduğun kitablardan, atandan 

eşitdiklərindən misallar çəkirdin. Köhnə adətini tərgitməmisən, deyə 

bilərsən ki, sən içkini tərgidəndə, mən də ondan əl çəkəcəm. 

- Yaxşı, müəllimdən necə qiymət aldın? 

- Mən onun birinci kursda oxuyan qızını tanıyırdım. Bileti çəkib, 

hazırlaşdıqdan sonra ona yaxınlaşanda, heç mən oturmamış, əda ilə dedi, 

yaxşı bir şey bilirsən, yoxsa yox. Bilmirsənsə, vaxtımızı alma, boynuna al, 

bir «üç» yazım, çıx get. Mən onun belə kobud rəftarına artıq bələd 

olduğumdan özümü itirmədim və onun sualına odessalılar kimi sualla 

cavab verdim: 

- Müəllim, Sizin qızınız da bizim fakültədə oxuyur? 

O, nəsə bir tələ quracağımı hiss edib, dedi: 

- Hə. Nədi ki? 

- Heç nə, mən onu ilk dəfə görən kimi dedim ki, Əmrulla müəllimin 

qızıdır. Sonra tanış olduq və zarafatla dedim ki, halal olsun, elə bil atanın 

burnundan düşmüsən, insanın insana belə oxşarlığını ağıla da gətirmək 

olmazdı. Müəllim ilan kimi fısıldamağa başladı, çünki çox çirkin olan 
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adamın qızı eybəcərlikdə ondan geri qalmırdı, qız bədəninin müəyyən 

cəhətləri onun fiqurasına əlavə olunsa da, sifəti atasının fotoda əks olunan 

dəqiq surəti idi. Müəllim də məni yaxşı tanıyırdı, baş aparacağımı, daha 

nələri isə çərənləyəcəyimi hiss edib sözümü, qabaqlayaraq dedi: 

- Boş işlərə baş qoşunca, imtahana yaxşı hazırlaş. Qiymət 

kitabçasına nəsə yazdıqdan sonra mənə qaytardı və güman etdim ki, «iki» 

yazıb. Amma demə, hərif qorxaq imiş, bu söhbəti bir də dilə gətirməmək 

şərtini nəzərdə tutaraq mənə «dörd» yazmışdı ki, yaxşılığını yaddan 

çıxarmayım, bir də bu barədə danışmayım. Müəllimdən zəhləm getdiyinə 

görə cəsarətlənib belə hərəkət etmişdim, gözləmədiyim halda, nəinki onu 

məğlub etmişdim, həm də yaxşı qənimət götürmüşdüm. 

Əminə gülə-gülə dedi. 

- Fərasətli qızsan. Məni də çox vaxt sən qızışdırıb, qabağa verirdin. 

Pambıq yığmağa gedəndə olduğu kimi. Yaxşı qurtaraq, biz gedirik, Vasifə 

salam deyərsən. 

Taksidə Əminə ilə qızını evlərinə apardım, ömrümdə bircə dəfə 

döydüyüm qapıya qədər onları ötürdüm. Öz mənzilimə girəndə sərxoş 

kimiydim, heç səbəbini də bilmirdim. 

 

REİNKARNATSİYA VƏ YA MƏHƏBBƏTİN GÜCÜ 

 

Toyda görüşdükdən sonra Əminəyə bir-iki dəf zəng etmişdim, 

söhbətimiz adi çərçivədən kənara çıxmamışdı. Özümüzü elə aparırdıq ki, 

elə bil ki, heç yenidən əhd-peyman bağlayan kimi danışmamışdıq da. 

Telefonda bir neçə sözdən ibarət quru söhbət gedirdi və elə təsəvvür 

yarana bilərdi ki, o görüşdən sonra biz yaxınlaşmaq əvəzinə bir az da 

yadlaşmışıq. Belə vəziyyət üç aya yaxın davam etdi və martın 7-də mən iş 

yerimdən ona zəng etdim və icazə versə, axşam tərəfi onlara gəlmək 

istədiyimi bildirdim. «Niyə əziyyət çəkirsən» desə də,qəti etirazını 

bildirmədi. 

İşdən çıxdıqdan sonra, yaxındakı kioskdan bir dəstə qərənfil alıb, 

onlara getdim. Nə qədər cəsarətlənsəm də, keçmişin ətaləti məni sərbəst 

buraxmadığından çəkinə-çəkinə zəngi basdım. Qapını Əminə özü açdı, 

ona yaxşı yaraşan təzə bir paltarda idi, görüşümüzdən keçən dövr ərzində 

xeyli yaxşılaşmış, bənizindəki solğunluq getmişdi. Gülləri ona təqdim 

edəndə, gülümsəyərək təşəkkürünü bildirdi və zarafatla dedi ki, deyəsən 

centlmen maneralarına yiyələnməyə çalışırsan. Məni otağa dəvət edib, 



 74 

kreslo göstərdi, çay gətirməyə getdi. Qonşu otaqda pianoda kimsə çalırdı, 

eşidənləri sehrli səs dnyasına dəvət edirdi. Mən melodiyanı çox sevdiyim 

Şopenin noktyurnlarından biri olduğuna görə tanıdım. Radioda, 

televiziyada nə qədər gözəl musiqiyə qulaq assan da, canlı ifanın adama 

təsiri daha güclü olur. Çalanın pianonun dillərindən necə səs çıxardığını 

eşidib, onun incə barmaqlara, barmaqların daha zərif və həssas 

yastıqcıqlara malik oldutunu anladım və musiqi alətində çalmağı 

bacarmadığıma görə, həmişə olduğu kimi bu füsunkar səsləri dilləndirən 

pianoçuya da bir qədər paxıllığım tutdu, qısqanclıq etməyə başladım. Çay 

gətirdikdən sonra mənimlə üzbəüz oturan Əminə işimi, arvadımın 

vəziyyətini soruşdu, başqa nə var idi ki, soruşa da. Evdə uşaq yox, onların 

qayğıları yox. Bu vaxt musiqinin səsi kəsildi və Nuridə içəri girdi. O, 

mənim otaqda olduğumu görüb təəccübünü gizlədə bilmədi, sevincindən 

az qala özünü üstümə atmaq, məni öpmək istədi, ancaq anasının bir qədər 

ciddi görkəm aldığını görüb çəkindi, yalnız gülər üzlə salam verdi və 

Əminənin də sirrini açaraq dedi ki, anam da, mən də sizdən ötrü 

darıxmışdıq. Yaxşı ki, gəldiniz, ayağınız açıldı. Babam da təkid edirdi ki, 

sizi qonaq dəvət edək, ancaq nədənsə, onun bu istəyi həyata keçmirdi. 

Nuridənin belə danışığı mənim süstlüyümü bir qədər dağıtdı, özümü 

sərbəst hiss etməyə başladım. Özümdən razı şəkildə belə qənaətə gəldim 

ki, Əminənin təzə paltar geyinməsi, özünə əl gəzdirməsi təsadüfi deyilmiş, 

mənim gəlişimə sevinirmiş, səbirsizliklə gözləyirmiş. Bir az sonra 

fikrimdə öz-özümü təkzib etdim, Əminə nə vaxt səliqəsiz olub ki, məgər 

pambıqçı qızdır ki, mənim qarşıma toz-torpağın içində, iş paltarında 

çıxsın. 

Mən atasının vəziyyəti ilə maraqlananda, Nuridə sözümü kəsib dedi 

ki, onu rəfiqələri gözləyir, sabah bayramı necə keçirəcəklərini axırıncı 

dəfə götür-qoy etməlidirlər. Sinfin oğlanları da bizim tədbirdə iştirak 

etmək istəyir, ancaq qızlar arasında fikir ayrılığı var. 

Əminə qızının sərbəstliyini təqdir etmək qaydasında dedi ki, özünüz 

bilərsiniz, mən sizin işinizə qarışmaq istəmirəm, bir şey yaxşı alınmasa 

məni günahkar sayarsan və əlavə etdi ki, özü də cavan vaxtı anasına qarşı 

az haqsızlıq etməyib. Nuridə şən halda anasını öpüb və mənə uzaq 

şərqlilər qaydasında təzim edib otağı tərk etdi. 

Mən Əminədən özünü necə hiss etdiyini soruşdum, cavabında 

bildirdi ki, əsəbləri xeyli sakitləşib, deyəsən bir qədər yaxşılaşıram. Sonra 

o, başına gələnləri, anası tərəfindən zorla ərə verildiyini, bir neçə gün 
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ərzində bəkarətini ərindən qoruduğunu, onun yaxın düşməsinə imkan 

vermədiyini də gizlətmədi, ərinin ilk vəhşi hərəkətini yada saldı və qeyd 

etdi ki, ondan sonra mənim ona olan az-çox hörmətim də itdi, onun 

yerində nifrət böyüməyə başladı. Axı heç nə səbəbsiz olmur. Ərimi özümə 

yaxın buraxmamaqla əslində mən anamdan qisas almaq istəyirdim, ona 

göstərmək istəyirdim ki, atam da, mən də ona mütilik göstərsək də, daha 

hər şey onun istədiyi kimi olmayacaqdır. Onun mənim barəmdə nə 

fikirləşdiyini, hansı ağılsız, əsassız şübhələrin onu taqətdən saldığını 

bilirdim. Mənə etdiyi bütün haqsızlıqlara, onun sonuncu, daha qəddar 

nümunəsi olan istəmədiyim adama məni zorla ərə verdiyinə görə, öz 

balasına nifrət edən qadından heç olmasa bu yolla hayıf çıxmaq, qisas 

almaq istəyirdim. Bilirdim ki, səhərisi günü istədiyi, can atdığı baş tutsa, 

müəllim rəfiqələrini, qonşu arvadları evə yığıb, böyük təntənə düzəldəcək, 

qızının necə təmiz olduğunu göstərmək üçün aləmə car çəkəcəkdir. İspan 

qaraçıları kimi bu ləkə çilənmiş mələfəni hamıya göstərmək, nümayiş 

etdirmək üçün onu eyvandan asmaqdan belə çəkinməzdi. Şübhələri düz 

çıxsa isə əksinə camaatın gözü qarşısında məni alçaldacaq, təhqir edəcək, 

evində Messalina böyütdüyünü, qoynunda ilan bəslədiyini qarşısına çıxan 

hər adama elan edəcəkdi. Bu misteriya və faciə səhnələrindən uzaq olmaq, 

onların iştirakçısına çevrilməmək üçün mən qərarımda israrlılıq göstərdim, 

öz planımı həyata keçirməyi qət etdim. Digər tərəfdən öz evimizdə ərimlə 

yatmağı özümə ar bilirdim, bunu anamın addımbaşı adıma yazmaq istədiyi 

fahişəliyin bir növü kimi qəbul edirdim. Bu hadisə baş verməyəndə anam 

dəli olmuşdu, şübhələrinin tam sübuta yetməsi əlaməti hesab edirdi, guya 

qızı bu yolla öz biabırçılığını ört-basdır etmək istəyir. Mənə təsir etmək 

imkanı tükənəndə ərimi qızışdırır, atama da nalayiq sözlər deyirdi. Ona 

görə də şəhərdən getdiyimiz gün aradakı pərdəni bütünlüklə götürdü, küçə 

qadınlarının qulaqlarının eşitmədiyini mənim üzümə dedi və hirsi 

soyumadığından saçlarımdan tutub, məni döyməyə çalışdı. Ürək ağrısı 

tutması gücləndiyindən yaxamdan əl çəkdi və ilk dəfə idi ki, bu tutmaya 

mən sevinirdim, çünki məni şikəst olmaqdan, ya da sifətimdə hansısa 

silinməyəcək izlər qalmasından xilas etmişdi. 

Həm xəstə olduğundan, həm də mənə olan hirsinə görə bizi yola 

salmağa da getmədi. Mənə nə cehiz verdi, nə də bir müddət dolanmaq 

üçün pul. Atama deyəndən sonra, evdən bir dəst mələfə, mənim üçün 

alınmış, hələ işlənməmiş çarpayı örtüyünü götürdüm. 
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Sakini olacağım şəhərə də belə ağır hisslərin təsiri altında qədəm 

basdım, əvvəl gündən fikir vermişdim ki, ərə getdiyim oğlanın öz dünyası 

var, onu başqa heç nə düşündürmür. Daim öz mədəsinin qayğısını çəkirdi. 

Onun qarınqululuğu, yemək hərisliyi hədd tanımırdı. Mən hardasa 

oxumuşdum ki, İspaniya respublikasının baş naziri olmuş Xuan Neqrin bir 

axşamda üç dəfə şam yeməyi yeyirmiş, yəqin, onun buna həm də maddi 

imkanı varmış. Mənim ərimin belə imkanı olsaydı beş dəfə də şam 

etməkdən imtina etməzdi. Məni özünün boş yer kimi bir əlavəsi sayırdı, 

ümumiyyətlə, onda heyvani istəkdən başqa bir hiss yox idi. Ona görə də 

mən ümidsizlikdən cana doyub, hər cür risqə əl atmağa hazır idim ki, 

bizim ər-arvad münasibətlərimiz başlanmamışdan sona çatsın, pozulsun. 

Deyəsən o da bunu başa düşmüşdü və evlərində olduğumuzun ikinci günü, 

günün günorta vaxtı məni zorlayıb istədiyinə nail ola bildi. Mən həddi-

buluğa çatandan dəfələrlə bu an barədə düşünmüşdüm, bu dəqiqələri 

qövsi-qüzeh rənglərinə boyanmış, yerdə yox, səmada baş verəcək bir akt 

kimi, mənim həyatımı ömürlük bayrama çevirəcək bir sirli hadisə kimi 

təsəvvür edirdim. Elə bil ki, birdən-birə bütün dünya başıma fırlandı, hər 

şey üstümə uçdu və mən xarabalıqların altında qalaraq əzildim, sarsıldım 

və hiss etdim ki, mənim öz dünyam, özümə təlqin etdiyim fantastik aləm 

birdən-birə məhv olub. Mənim ailə həyatım belə faciə ilə başladı, özüm nə 

qədər çalışsam da, cəhd etsəm də heç nəyi yoluna qoya bilmədim və hiss 

etdim ki, fiziki yaxınlıqdan başqa ərimi də mənimlə heç nə bağlamır və o 

da özünə məxsus qaydada mənə nifrət edirdi. Ancaq onun nifrətinə də çox 

inanmırdım, çünki onda məhəbbətin bir atomu da yox idi ki, onun əksi 

olan nifrəti də duya bilsin. Mənim aləmimdə törədici öküzlə onun bir fərqi 

yox idi, bu öküz yalnız öz istəyini nəzərə alıb, vəzifəsini icra edirdi. O, 

yalnız fiziki tələbatını ödəmək üçün istənilən alçaqlığa getməyə hazır idi. 

O, həmin gün məni evdən gətirdiyim bahalı örtük salınmış 

çarpayının üstünə yıxmışdı və özümə gələndə örtüyün üstündəki anamın 

çox həsrətində olduğu qan ləkələrini gördüm. Anam çox istəyərdi ki, 

özünü qonşuların gözündə yüksəltmək üçün mən örtüyün həmin hissəsini 

kəsib ona göndərim. Lakin haqqımda olan söz-söbətlərin təzələnəcəyindən 

ehtiyatlanıb, həm də mənə təcavüzün nişanəsi qəlbimi əzdiyinə görə 

nəinki anamın arzusuna məhəl qoymadım, hətta ərim ona zəng edib hər 

şeyin yoluna qoyulduğu raportunu verəndən bir neçə gün sonra dəfələrlə 

məni telefona çağırsa da, xəstəliyimi bəhanə gətirib cavab vermədim. Bir 

dəfə isə otaqda tək qalanda zəng gəldi və anamın səsini eşitdim. Əvvəlcə 
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məni təbrik etdi, köhnə qaydaya uyğun olaraq bir «qoşa qarıyasınız» da 

dedi. Mən bunu özümə ən ağır qarğış kimi qəbul etdim. O, nəticə ilə 

detallarla maraqlananda, onu yandırmaq üçün dedim ki, hansı izdən söhbət 

gedə bilər, axı yalnız hələ ayaq basılmamış cığırda iz qala bilir. Trubkada 

xırıltılı bir səs çıxardı, ancaq yəqin ki, ərim ona hər şeyi dediyindən 

mənim sözlərimdən, özü də çəkdiyim iyrənc bənzətmədən nə qədər 

qeyzlənsə də, məni söymədi və bir-iki kəlmədən sonra danışığı kəsdi. İlk 

dəfə idi ki, öz anamdan hayıfımı almağıma, onun istəklərini alt-üst 

etməyimə sevinirdim. 

Ərim isə öz qılafından heç vaxt çıxmadı. Onun məndən tələbi əsasən 

yeməyə aid idi, özü də daim dadlı xörəklər yeməyi xoşlayırdı. Bizim 

maddi imkanlarımız isə belə qarınqululuğa mütənasib deyildi. 

Nağıllardakı, əfsanələrdəki acgözlər öz iştahalarını söndürmək, 

tamahlarını məmnun etmək üçün qarətlə məşğul olurlar. Bu adamda heç 

nəyə, işləməyə də həvəs yox idi. İki şeylə arası saz idi – yeməklə və 

yatmaqla. Çox istəyirdi ki, onlar bir-birilə növbələnsin, birindən ayrılanda 

o birinə başlasın. Onun qarınqululuğu bizim normal qidalanmağımıza da 

əngəl törədirdi, üstünə düşməyəndə qazandakı bütün bişmişi yeyib 

qurtarırdı. Ona görə də Nurla mən az yeyirdik, yazıq uşaq yalnız Bakıda 

bol yeməyin nə odduğunu gördü, çünki atası hədd bilməyən iştahına görə 

kiçik qızını da nəzərə almırdı. Bax mənim katorqam belə keçdi. Son 

bilməyən aqoniya illər boyu davam etdi. Ərim ölüm ərəfəsində olduğu bir 

il ərzində mən çox əziyyətlər çəkdim, yuxu nə olduğunu da bilmirdim. 

Bircə çalışırdım ki, ailədəki  ab-hava, atasının xüsusiyyətləri qızıma 

keçməsin, onu öz anamdan fərqli olaraq bu real təhlükədən qoruyurdum 

və fərəhsiz illər bir-birinə calanırdı. On ildən də çox bir ailədə yaşasaq da, 

heç vaxt bizim üzümüz gülmədi, xoş söz, insani ünsiyyət evimizdə qəhətə 

çəkildi. Yalnız Nuridə dünyaya gələndən sonra mənim nəyəsə sevinmək 

imkanım yarandı, tam ümidsizlik içində bu körpə mənim üçün bir 

təsəlliyə, bir xilas kəmərinə çevrildi. Birdən yanıldığımı güman edib, həm 

də onun qızı olduğuna görə az qala öz doğma övladıma da nifrət edirdim, 

düşmən qiyafəsində gördüyüm bir kişinin uşağını bətnimdə gəzdirməyi, 

həyata  gətirməyi də özümə bağışlaya bilmirdim. Mən elə ilk ili 

boşanmaq, evimizə qayıtmaq istəyirdim. Bu fikrimi anama yazmışdım, 

ondan çox hiddətli bir cavab aldım: «Bu fikirdən yayın, onda sən adda 

bizim qızımız olmaycaqdır, nə atan, nə də mən səni qəbul etməyəcəyik». 
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Sonra kimisə nəzərdə tutaraq yazırdı ki, elə ağlını itirmisənsə, o kəndçi 

gədənin yanına gedib ya ailəsini dağıdar, ya da ona məşuqə olarsan. 

Mən anamın heç vaxt belə qəddar olacağına inanmazdım, hər qız, 

xüsusən cinsi yetişkənliyə çatmışlar anasına özünün ən yaxın rəfiqəsi kimi 

baxır, ondan yaxşı məsləhətlər gözləyir. Mənim anam isə özünü həbsxana 

nəzarətçisi kimi aparırdı, oğlanlarla, qrup yoladaşlarımla danışıb 

güldüyümü, bir qədər özümü şən apardığımı görüb, öz şübhələrində daim 

məni mühakimə edir, əxlaqsızlıqda təqsirləndirməkdən belə çəkinmirdi. 

Gümanında lap həddi aşırdı və bu açıq təhqir xarakteri alırdı. Ananın 

kamillik yaşına çatmış qızında baş verən dəyişikliklərə göz qoyması, qayğı 

göstərməsi adi hal olsa da yaxşıdır, qızın sağlamlığının qorunmasına və 

gələcəkdə ana olmasına yönələn çətinliklərin vaxtında aradan 

qaldırılmasına yol açır. Lakin bu qayğı müəyyən həddi keçdikdə məhbəs 

nəzarətinə çevilir, qızın hər bir fizioloji prosesinin başlanmasına və ya 

gecikməsinə görə sorğu-suala tutulması, onun ləyaqətini tapdalayır, təhqir 

edir. Anamda isə bu az qala dəlilik səviyyəsinə gəlib çatmışdı. 

Menstruasiya, aybaşı müddətinin bircə gün gecikməsi və ya anamın 

özünün təqvimində nəyisə səhv salması az qala faciəyə çevrilirdi. Belə bir 

qəribə cəhalətin əsiri olan qadın məni ən yolverilməz əxlaqsızlıqda ittiham 

etməkdən çəkinməyib, həkim müayinəsi ilə hədələyirdi ki, yoxlatdıracaq 

görsün mən hamiləyəm, ya yox. Ona görə də öz dairəmizdən olan adamlar 

onun bu hay-küyündən xəbər tuturdular və mən fikir verirdim ki, hamı 

mənə müəyyən şübhə ilə baxır. 

Əminə onu da qeyd etdi ki, uzun müddət götür-qoy edəndən sonra 

uzaq qohumu olan bir qadından anasının bu maniyasının səbəbini 

soruşduqda, çox təkidindən sonra həmin ahıl arvad qızın halına acıyaraq, 

sirri açıb danışıbmış. Əminənin anası dağ kəndindən imiş, bir dəfə qonşu 

oğlan fındıq yığmaq bəhanəsi ilə onu çay kənarındakı meşəyə aparmış, 

zorlayaraq Cülyetta yaşında olan qızın bəkarətini pozubmuş. Ata-anası 

qızlarını biabır etməmək üçün şikayət vermək fikrindən daşınmış, ancaq 

kənddəki söz-söhbətlərdən uzaq olmaq üçün əyalət şəhərinə köçmüş, 

sonra o, bir oğlana ərə getmiş, az sonra əri cəbhəyə gedərək orada həlak 

olubmuş. Həmin qadının dediyinə görə, anamın birinci ərinin qara kağızı 

gələndə bir oğlu olubmuş, uşağı oğlanın valideynləri onun əlindən alaraq, 

özləri böyütmüşlər və doğma ana ilə oğlunun heç bir əlaqəsi olmamışdı. 

Əminə əlavə etdi ki, hətta anam öləndə nə oğlu, nə də birinci ərinin 

qohumlarından heç kəs onun yasına gəlməmişdi. Gənc dul qadın instituta 
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daxil olmuş, burada dərs deyən müəllim ona vurulubmuş və onlar yeni ailə 

qurmuşdular. Sonralar professor adı alan ikinci əri Əminənin atası isə öz 

arvadını çox sevirmiş, bir dəfə də olsun onu dul aldığını dilinə 

gətirmirmiş, hamı da elə bilirmiş ki, atası anasını qız kimi almışdır. Heç 

kəs bilmirmiş ki, iki dul gənc yeni ailə qurmuşlar. Atasının da ölən 

arvadından olan övladını yeni arvadı qəbul etməkdən imtina etmiş, ana 

babasıgildə yaşayan bu qızla da ata nadir hallarda görüşürmüş. Əminə 

əlavə etdi ki, belə soyuq münasibətin hesabına nə onlar məni özünə bacı 

sayır, nə də mən onları özümə doğma bilirdim. 

Ana öz keçmişinin bədbəxtliyinin təkrar olunacağından qorxaraq, 

qızını belə qoruyurmuş, mühafizə edirmiş. Əgər onun özünü bir ovuc 

fındıq bədbəxt etmişdisə, Əminəni bədbəxt etmək üçün daha təsirli 

vasitələr tapıla bilərdi. Əminənin bu söhbətindən mən özüm üçün vacib bir 

cəhəti də aydınlaşdırdım. Öz qonşusu olan kəndli oğlanın cinayəti bu 

qadının və onun valideynlərinin ömrünü zəhərlədiyindən, o özündən razı 

kənd oğlanlarına çox güman ki, nifrət edirmiş və onları əfv etmək 

fikrindən çox uzaq imiş. İlk görüşdə Əminənin anası ilə özümdən razı 

qaydada danışdığıma, tələbə olduğum halda müəllimlərlə bərabər bir 

qrupa rəhbərlik etdiyimi dediyimə görə, yəqin ki, qadının köhnə 

xatirələrini oyatmış və vaxtilə onun namusunu ləkələyən oğlanı 

xatırlatdığıma görə, mənə də nifrət etməyə başlamışdı. Qızına, «o kəndli 

oğlanının yanına gedərsən» deyəndə də, yəqin ki,məni nəzərdə tuturmuş, 

çünki Əminənin məndən başqa əyalətdən olan dostu, yaxını yox idi. 

Deməli, yeniyetmə yaşında ona təcavüz edən insan bir an da olsun onun 

şüurunu tərk etmirmiş, həyatı boyu onu öz kölgəsi, yol yoldaşı kimi 

izləmiş, bu kabus onu insanlara qarşı şübhəli qaydada, hətta nifrətlə 

yanaşmağa sövq etmişdi. Ona gücü çatmadığından, bu dəhşətli xatirəni 

məhv edə bilmədiyindən həmin quduzun qisasını başqalarından, özü də 

günahsız insanlardan almağa cəhd göstərmişdi. Bir az da dərinə getsək 

görərik ki, bu qadın ona təcavüz edəni, ləyaqətini ayaqlar altına atanı 

quduz hesab edirdisə, onun bu bədbəxt qadına vurduğu yara nəinki 

sağalmamışdı, əvəzində əslində quduzluq ona da keçmişdi. Bu 

quduzluqdan isə kənar adamlar deyil, onun yaxınları, birinci növbədə qızı 

və əri əziyyət çəkmişdi. Anasının tikdiyi zindanı Əminənin əri bir qədər də 

dözülməz etmişdi. 

Əminə öz qəmli əhvalatlarını danışıb qurtardıqdan sonra, saz aşıqları 

kimi sözü mən aldım, tələbəlikdən sonrakı cansıxıcı həyatımın səhnələrini 
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onun gözləri önündə canlandırdım. Avropalıya Ərəbistan səhrası nə qədər  

maraqlı görünürdüsə, yəqin ki, mənim yeknəsəlikdən xəbər verən illərim 

də ona belə cazibədar gələ bilərdi. 

Mən rayona yollandığımı, orada da fərəhsiz günlərimin nəhayətsiz 

olaraq davam etdiyini danışdım. Sonra Bakıya gəldiyimi, burada işlə 

təmin edildiyimi, yüksək maaşın nə olduğunu daddığımı nəql etdim. 

Əminə gülə-gülə, o, istehza ilə güləndə bu gülüş bir qədər hırıltıya 

bənzəyirdi, mənə iradını bildirdi ki, əvvəlki tək, yenə kasıblığını, maddi 

çətinliklər içərisində yaşadığını gözə soxmaq istəyirsən, indi yüksək maaş 

alanda da bunu anormallıq kimi, təəccüblü bir hadisə tək vurğulayırsan. 

Bircə o qalmışdı, deyəsən ki, mən də Diogen kimi çəlləkdə yaşamağı rahat 

evin sakini olmaqdan üstün tuturam. 

Mən söhbətimə davam edib, dedim ki, bir neçə il keçdikdən sonra 

valideynlərim məni evlənməyə məcbur etdilər və bizim idarədə işləyən bir  

qızla ailə qurdum. Qızın valideynləri Türkmənistanda yaşamışdılar, o özü 

də orada doğulub, böyümüşdü. Dörd-beş il əvvəl bizim rayona köçüb 

gəlmişdilər. Biz bir-birimizə isinişməyə çalışdıq, bəlkə də bu bir qədər 

alındı da. Lakin bu kiçik baryeri də tam adlayıb keçə bilmədik. Ər-arvad 

olaraq yaşasaq da, bizi bir-birimizə bağlayan hisslər çatışmırdı, yox idi, 

çox arzuladığımız uşaq kimi o da meydana gəlmədi. Həm onun 

valideynləri, həm də mənimkilər bizim uşağımızın olmasını çox 

istəyirdilər, bilirdilər ki, bizim ittifaq olduqca zəif bünövrə üzərində 

qurulmuşdur, qum üstündə tikilən binanı xatırladır, azacıq sel gəlsə, ya 

tufan qopsa, bu bina hökmən dağılacaq, xarabalığa çevriləcəkdir. Ona görə 

də arvadımın müalicəsi iki ailə üçün ən mühüm problemə çevrildi, bir 

neçə rayon mərkəzlərindəki ginekoloq həkimlər çoxlu fərziyyələr irəli 

sürdükdən sonra, Bakıda müayinə etdirmək lazım gəldi. Nəhayət, dəqiq 

diaqnoz qoyuldu ki, uşaqlıqda şiş var, kəsilib götürülməlidir. Cərrahiyyə 

əməliyyatı aparıldı, lakin bir az sonra yeni şiş meydana gəlməyə başladı və 

həkimlərin bu dəfəki hökmü daha sərt və bütün ümidləri kəsən oldu. Şişin 

yayılmaması üçün bütün uşaqlıq kəsilib götürülməlidir, bu isə ailəmizin 

uşağa sahib olmaq ümidini də bir dəfəlik yoxa çıxarırdı. Onsuz da özünü 

heç vaxt xoşbəxt hesab etməyən bu gənc qadın gözləmədiyi ən ağır bəlaya 

tuş gəldi, o heç vaxt ana olmayacaqdı, körpəsini əzizləməyəcəkdi. 

Xəstəxanadan çıxıb evə gələndən sonra evimizə də palatanın bütün 

ab-havasını, sızıldamalarını gətirdi. Çünki hələ uzun müddət müalicə 

olunmalı idi, evdə dava-dərman iyindən tərpənmək olmurdu. Xalası qızı 
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olan tibb bacısı bizim evin üçüncü sakininə çevrilmişdi, ya iynə vurmağa 

hazırlaşır, ya qan təzyiqini ölçürdü, ya da press-aparat vasitəsilə qanındakı 

şəkərin qalxıb-qalxmadığını müəyyənləşdirirdi. Arvadımın əsəbləri də 

korlanmışdı. Bir şey olan kimi onu bədbəxt etdiyimi, başqa birisinə ürcah 

çıxsaydı, xoşbəxt olacağını deyirdi. Artıq özünə təlqin eləmişdi ki, 

uşağımızın olmamasının da günahı məndədir, guya ona lazımınca ər 

nəvazişi göstərməmişəm. Nədənsə, tez-tez Türkmənistanı yada salırdı. Bir 

sözlə, onsuz da sevincsiz olan həyatımız daha tutqun rəngə boyandı. Son 

vaxtlar yenə qarın nayihəsində ağrılar əmələ gəldiyindən şikayət edir və 

xalası qızı da onu qızışdırır ki, xəstəliyinin baisi öz ərindir. Başqalarının 

əri xəstə arvadının yanından əl çəkmir, onun nazı ilə oynayır, çay gətirir, 

öz əlləri ilə ona xörək yedizdirir. Ərin isə sənə karvansara  sahibi qonağa 

baxdığı kimi baxır, qal, gecələ, ancaq məndən başqa diqqət və qayğı 

gözləmə. Deyirmiş ki, vallah, ahıllar evindki kimsəsizlərə səndən yaxşı 

baxırlar, ərin ola-ola bu otağın küncünə atılmış, yaxınlaşanda guya sənin 

xəstəliyinə sirayətlənəcəyindən qorxmağa bənzəyən münasibət bəslənilən  

bir fağır bəndəsən. Bu ərin Allahdan qorxmur, özünü belə aparır, sabah 

sən ayağa dura bilərsən, tam sağalarsan, o, isə sağalmaz xəstəliyə düçar 

ola bilər. Onlar ikisi bir-birini, necə itiləyiblərsə, mənə ən eybəcər heyvan 

kimi baxırlar. Onların bu münasibətindən qorxub, öz evimə qonaq kimi 

gəlirəm, hər addımımı ölçürəm, çünki adi səs xəstəni hövsələdən çıxarır, 

əvəzində isə özü daha bərkdən qışqırmağa başlayır ki, sənin məqsədin 

məni öldümək, qəbirə göndərməkdir. Mən özümü təmizə çıxarmağa, 

hansısa hərəkətimə haqq qazandırmağa çalışanda, evi səsi tamam başına 

götürür və qonşular da eşitsin deyə, lap ucadan deyir ki, götür o bıçağı sox 

köksümə, bir dəfəlik canım qurtarsın, onsuz da məni cana yığmaq, 

tədricən öldürmək istəyirsən. 

Əminə bu söhbətimdən anladı ki, ömrümün son üçdə biri əvvəlki 

dövrlərdən o qədər də fərqlənməyib, əgər fərq varsa, bu da yalnız üstümə 

gələn dərdlərin ağırlaşması idi. İki dərdli bir-birinə ürəyini açıb, bunları 

söyləməklə, həm də elə bil ki, biri digərindən yardım, mərhəmət umurdu. 

Adam çətinliyə düşəndə kömək üçün düşmənə də əl açmağa hazır olur, 

əgər əvvəllər dostdan nəyisə gizli saxlayırdısa, bu məxfiliyə də son qoyur, 

hər şeyi olduğu kimi, bütün təfərrüatı ilə açıb danışmağa başlayır. Kiməsə 

dərdini söyləməsən ürəyin partlayar. Mən özlüyümdə Əminənin qərib 

şəhərdə hər şeydən əlavə necə ağır sıxıntılar keçirdiyini indi-indi 

anlayırdım, dərdini deməyə heç kəs yox imiş, bəzən sirrlərini məktuba 
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etibar edib, rəfiqələrinə göndərirmiş, onlardan da cavabı gec alanda, ya 

heç almayanda bu dərdi bölüşməyə bir kəsi tapmırdı, çünki onun 

problemlərinin düzgün başa düşülüb düşülmədiyindən xəbər tuta bilmirdi, 

harayı səhrada dolaşan tənha insanın səsi kimi eşidilmədiyindən bir azdan 

sonra batırdı. Bu vaxt özünə qapanmaq lazım gəlirdi, könlün məhbus 

dövrü başlayırdı. Qəlbin, könlün zindanda saxlanması daha ağır cəzadır, 

insan bədən ağrılarına dözməyə qadir olduğu halda, ruh ağrılarına dözə 

bilmir, zəifləyir və bu iradənin itirilməsi ilə nəticələnir. İnsanda isə özünə 

məxsus olan yalnız iradədir, başqa hər şeyi o əldə edə bilər və ya ondan öz 

istəyi ilə uzaqlaşa bilər, iradə isə yeganə sahibə malikdir və iradənin 

itirilməsi əslində şəxsiyyətin itirilməsindən başqa bir şey deyildir. İradə 

səbəb və niyyətsiz, məkan və zamandan kənarda olmaqla dərkolunmayan 

və dəyişilməyəndir, özündə olan şeydir. İradə zəifləyəndə ondan həyatın 

irrasional impulsları çıxır. Şükür ki, həyatın bu ağır sınaqları bizim 

iradəmizə nə qədər təzyiq göstərsə də, onu bütünlüklə sıradan çıxara 

bilməmişdi. 

Mən Əminəyə baxıb, onun möhkəmliyinə həsəd aparır, indi də onun 

əvvəllər mənə məlum olmayan iradə gücü ilə fəxr edirdim. Bu qız 

zəriflikdə mumla, ipəklə müqayisə oluna bilərdi, pərvanə kimi idi, ruhən 

möhkəmlikdə, iradə qüvvəsində isə qranitlə, ən möhkəm mineral sayılan 

almazla müqayisəyə girərdi. Çox müxtəlif və nadir sayılan keyfiyyətlər bu 

qızda cəmləşmişdi, onda əks olunmuşdu. Onun zahiri görünüşü nə qədər 

gözəl idisə, daxili aləmi heç də ondan geri qalmırdı, bəlkə də zahiri 

cazibədar cizgiləri də ötüb keçirdi. Bütün çətinliklərə sinə gərməsinə 

baxmayaraq, onun heç kəsə nifrəti yox idi. Ölməkdə olan ərinə bir rahibə 

itaəti ilə xidmət etmiş, ağır xəstənin hər şıltaqlığına və artan kobudluğuna 

dözməyi bacarmışdı. İndi də daim əri haqqında mümkün qədər hörmətlə 

danışır, addımbaşı onun xatirəsini təhqir etmək fikrindən uzaq olduğunu 

deyirdi. 

Biz keçmişin ipliyini əyirib qurtarmışdıq ki, atası gəldi. Tanımasa 

da, yaxşı ki, Əminə mənim haqqımda danışmışdı, mənimlə çox mehriban 

görüşdü, gəlişimi çoxdan gözlədiklərini qeyd etdi. Özünü nə qədər gümrah 

göstərsə də, zəifliyini və xəstəliyini gizlətməyi bacarmırdı, otaqda 

gəzişərkən iflic adamlar kimi ayağını yerə sürtə-sürtə addımlayırdı. Mən 

də onu tələbəlikdən yaxşı tanıdığımı və haqqında həmişə xoş təəssüratlar 

eşitdiyimi söylədim. Paltarını dəyişmək üçün başqa otağa keçərkən, mən 

bildirdim ki, getməliyəm və xudahafizləşdim. Əminə məni qapıya kimi 
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ötürdü, bayaqkı qəmgin qadından əsər-əlamət qalmamışdı, sifəti gülüb, 

gözləri parıldayırdı, gülümsəyərək dedi: 

- Artıq yolu tanıdın, səni qorxudan olmadı. Xahiş edirik, imkan 

olanda bizimlə görüşməkdən imtina etmə. Hamımız səni sevinclə 

qarşılayacağıq. 

Mən Əminənin sözlərindən olduqca məmnun idim və şad xəbər 

almış kimi onu tərk etdim. İndi anladım ki, mən yaşayıram və xoşbəxt 

günlər hələ qabaqdadır. 

Bu görüşdən sonra biz tez-tez zəngləşirdik, bir-iki dəfə atasının 

dəvəti ilə onlara getmişdim. Atası zəif olmasına baxmayaraq, söhbət 

etməyi xoşlayırdı. Özü biologiya professoru olsa da tarixi çox sevirdi, 

gileylənirdi ki, tələbələr elmə elə bir maraq göstərmirlər, mühazirələri 

dəftərlərinə qeyd edir və yalnız onları oxumaqla imtahana gəlirlər. Hətta 

tarix fakültəsində oxuyan tələbələrin də Herodotun, Polibinin, Tatsitin, 

Plutarxın, Makoleyin, Mommzenin, Karamzinin əsərlərindən xəbərləri 

yoxdur, bəziləri onların adlarını da ilk dəfə mühazirələrdə eşidirlər. O, 

fəxrlə dedi ki, hələ uşaqlığından qızında tarixə böyük həvəs oyada bilib. 

İndiyədək Əminə tarixi kitabları oxumaqda davam edir və mən də 

çalışıram ki, onun bilik dairəsi geniş olsun. Axı biz öz əsrimizi yola 

salırıq, bu millətin gələcəyi indiki cavanlardan asılı olacaq. Bizdən fərqli 

olaraq siz daha çox çalışmalı, daha dərin biliyə malik olmalısınız ki, 

məxsus olduğumuz millət, birinci iftixar mənbəyimiz olan Azərbaycan 

dünya xalqları ailəsində özünə layiqli yer tuta bilsin. Mən birinci yer 

demirəm, bu xudpəsəndlik kimi görünə bilər, axı belə millətlər də var, özü 

bəla mənbəyi, şər çanağı olsa da, hamıya ədalət dərsi verməyə çalışır, bizə 

isə qoy layiq olduğumuz yeri versinlər. Bu yeri almaq, ata-babalardan 

qalmış yaxşı ənənələri qoruyub-saxlamaq, pis adət və ənənələrdən 

uzaqlaşmaq vəzifəsi isə sizin üzərinizə düşür. Bunu deyəndən sonra 

ingiliscə oxuduğu Plutarxın «Antonii və Kleopatra»sından bir misal çəkdi. 

Bu iki faciəvi şəxsiyyət bir-birini dəlicəsinə sevirmiş, bəlkə də bu sevgi 

onların siyasətdəki sayıqlıqlarını zəiflətmiş, ağılsız səhvlərə sövq etmiş, 

onlar nəticə etibarilə  fiaskoya uğradıqlarından intihar yolu ilə həyatdan 

getmiş, tarixdə yaşamağa başlamışdılar. Kleopatra canından artıq sevdiyi 

vətəni Misirin müstəqilliyi naminə öz bədənini də fatehlərə təslim etdiyi 

halda, onun işğal olunması, Roma imperiyasının ərazisinə çevrilməsi ilə 

heç cür razılaşa bilmədiyinə görə, sevdiyi, vurulduğu insanın arxasınca 

həyatdan getməyi şərəfsiz həyatı yaşamaqdan üstün tutmuşdu. Bu qadın 
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Antoniyə bütün varlığı ilə aşiq olduğundan, hər addımda onu ucaltmağa, 

şöhrətləndirməyə çalışırdı ki, hamı onun təkcə sərkərdə qabiliyyətinə görə 

deyil, bütün digər sahələrdəki istedadından hali olmaqla, çariçanın özü 

kimi nadir şəxsiyyət olduğuna əminlik tapsın. Aleksandriyalıların balıq 

ovlamağa xüsusi həvəsi olduğunu nəzərə alaraq, Kleopatra Nil çayında 

gəmilərdə üzüb balıq ovlamağı təşkil etdi ki, Antoninin bu sahədə də 

xüsusi bacarıq sahibi olduğunu hamı görsün. Antoni isə bir dəfə də olsun 

balıq ovunda olmamışdı, bu sahədə heç bir səriştəsi yox idi. Ona görə də 

nökərlərinə göstəriş verdi ki, özləri ilə təzə tutulmuş balıq götürsünlər, o, 

qarmaq atanda onlar suyun altında balıqları onun tilovuna keçirsinlər. 

Antoni hər dəfə qarmağını sudan çıxardanda Kleopatra tutulmuş balığı 

görüb, uşaq heyrəti ilə sevincini bildirirdi. Axşam ziyafətdə çariça 

Antonini öz əyanlarına xeyli təriflədi. Bir neçə gündən sonra Nildə yenə 

bir gəzinti təşkil etdi, yenə Antoni nökərinə belə tapşırıq verdi. Aşpaz 

köməkçisi nökərlərin hazırlığını görüb, xahiş etdi ki, onu da özləri ilə 

götürsünlər, o, su altında mirvari toplayan qəvvas ustalığı ilə hərəkət 

etməyi bacarır. Nökərlər etiraz etmədilər. Antoni qarmağı sudan çıxarıb, 

balığı tilovdan qoparmaq istəyəndə hamı gülüşməyə başladı, çünki 

tilovdakı təzə balıq yox, duzlanmış balıq idi. Misirlilər balığı 

duzlamırdılar, bu ərzağı Vifiniyadan alırdılar. Aşpaz köməkçisi 

mətbəxdən özü ilə duzlanmış balıqlardan götürdüyündən, nökərləri 

qabaqlayaraq bunlardan birini su altında Antoninin qarmağına keçiribmiş. 

Kleopatra da bu vəziyyətə görə pərt olmuşdu. Antoninin biabır olması ona 

ağır gəlirdi, təəssüratı başqa səmtə yönəltmək üçün cavan qadında nadir 

xüsusiyyət olan müdrikliklə Antoniyə müraciət edərək dedi: 

- Siz böyük insan olmaqla, şəhərlər almağa, ölkələr tutmağa, 

torpaqlar zəbt etməyə öyrənmisiniz, budur sizin yiyələndiyiniz peşə. Balıq 

tutmaq isə bizim kimi sadə insanların işidir. Ona görə də hər kəs öz işi ilə 

məşğul olsa yaxşıdır. 

Kleopatra öz ağlının gücü ilə təkcə qanqaralığa son qoymadı, 

əyanlarının gülməsindən acıqlandığına görə onları öz yerlərinə oturtmaqla 

yanaşı, Antoninin böyük fateh olduğunu, onların tayı olmadığını bir daha 

yada salmaqla, böyük insanların xırda səhvlərinə diqqət yetirməyin ağılsız 

bir iş olduğunu vurğuladı. İndi zaman Kleopatra rolunda çıxış edir, bizim 

böyük işlərə hazır olmadığımızı yada salmaqla, yolu bu işin öhdəsindən 

gəlməyi bacaran adamlar üçün açmağı tövsiyyə edir. Bu adamlar isə indiki 
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cavanlardır. Gələcəyin əlçatmaz üfüqlərinə yalnız onların çiyinləri 

üzərindən boylanmaq olar. 

Sonra çox danışdığına görə, onu üzürlü saymağı xahiş edib, otaqdan 

çıxanda dedi ki, biz mühazirə oxumağa öyrəndiyimizdən qarşımıza 

çıxanlarla da məşq etməyi yaddan çıxarmırıq, bu isə böyük qəbahət 

sayılmamalıdır, sadəcə peşə xəstəliyidir, köhnə fabriklərdəki toxucu 

qadınların karlığı kimi. Dəzgahların səsi onların eşitmə qabiliyyətini 

azaldan kimi, bizim sexlərimiz sayılan auditoriyalar dilimizi, nitqimizi 

itiləşdirir, bəzən söhbətlərimiz həyatdan uzaq olsa da, güman edirik ki, 

nəsə ibrətamiz bir şey deyirik. 

Əminə də, mən də dedik ki, sizin söhbətlərə təkcə tələbələrin deyil, 

bizim də böyük ehtiyacımız var. Təkcə alim deyilsiniz, həm də bəlağətli 

nitqiniz var, xəzinənizdə tarixin çox sayda inciləri gizlənib və onları 

çıxarıb göstərdikcə, sizin necə böyük var-dövlətə sahib olduğunuz, necə 

nəhəng zənginliyə yiyələndiyiniz məlum olur. 

Atası çıxandan sonra Əminə ərklə mənə dedi: 

- Görürsən, atam da məni tərifləyir, sən isə heç mənim ləyaqətlərimə 

qiymət vermək istəmirsən, mənimlə ancaq dərd mübadiləsi aparırsan. 

- Əminə, niyə belə deyirsən. Atan sənin tovuz quşu lələklərini, bəlkə 

də onların üstündəki mavi dairələri tərifləyir. Qədim yunan mifologiyasına 

görə, bu lələklərdəki dairələr yüzgözlü nəhəng Arqusun gözləridir. 

Heranın inəyə çevrilmiş İonu qorumaq tapşırığını pis yerinə yetirdiyinə 

görə bu gözlər ona verdiyi cəza kimi ora köçürülüb. Mən sənin hər 

hüceyrəndəki qeyri-adiliyi, füsünkarlığı duyuram, onları dilimə 

gətirməsəm də, həmişə ağlımda, beynimdə gəzdirirəm. Mən öz İomu 

qoruyub saxlaya bilmədiyimdən, onu dərd adlanan mozalan Misirə qədər 

qovmasa da, uzun illər məndən ayırdı, təkcə onu yox, məni də sərgərdan 

həyatı keçirməyə məcbur etdi, yol gözləyən gözlərim az qala kor olmuşdu, 

Arqusun vəziyyətinə düşmüşdüm. 

Əminə mənə sataşmaq üçün zarafatla dedi: 

- Mən gözləri yaxşını pisdən seçməyən bir adamla yenicə 

qurtarmışdım, indi də kora ürcah çıxdım. 

– Atan demişkən, taledən, bəxtdən qaçmaq olmur, reallığı qəbul 

etmək lazım gəlir. 

- Yaxşı, Kamran, onsuz da mən özüm kor həyatı keçirirəm, evdən 

küçəyə çıxmıram. Nur da onu məktəbə qədər ötürməyimlə razılaşmır, 

deyir ki, dostlarım, rəfiqələrim gülürlər ki, özünü baxçaya gedən uşaq 
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kimi aparırsan, ya da yad şəhərdə azmaqdan qorxursan. Bəlkə bir dəfə 

şəhərə çıxaq. 

- Böyük məmnuniyyətlə, mən bazar günü nahardan sonra gələrəm, 

yaxın bir yerdə görüşüb, sonra şəhəri gəzərik. 

Danışıb, görüş yerini və vaxtı müəyyən etdik. Belə razılaşdıq ki, 

fövqəladə bir hadisə baş versə, görüşün baş tutmasına nəsə mane olsa, 

mən özüm ona zəng edəcək, qərarımızın qüvvədə qalıb-qalmamasını 

dəqiqləşdirəcəyəm. 

Bazar günü «Azad qadın» heykəlinin yanında görüşüb, hara 

getməyimizi planlaşdıranda, bu sahədə də təcrübəsiz olduğumu xatırladım. 

Axı mən qızla görüşmək təcrübəsinə malik deyildim. Tələbəlik illərimi 

ancaq dərslər üzərində çalışmağa, bir də mütaliəyə sərf etmişdim. Digər 

bir zəifliyim isə kinofilmlərə olan sönməz həvəsim, marağım idi. Bir 

şəhərli tələbə dostum da kino azarkeşi idi və əslində bu həvəs bizi 

yaxınlaşdırmışdı. Bəzən bir gündə iki filmə də baxırdıq. Mənim maddi 

imkanlarım zəif olduğundan bilet almağa sərf olunan pul büdcənin 

gündəlik qida xərci maddəsinə ziyan vururdu. O dövrdəki normal 

qidalanmağım barədə qırıq-qırıq xatirə, bir də arzu qalmışdı. Yeni maraqlı 

əcnəbi filmə baxmaq xatirinə mən ac qalmaqla da razılaşırdım. XX əsrin 

əvvəllərində  Britaniyada universitetə daxil olan kasıb şotland tələbələr 

qənaətkarlıqları ilə fərqlənirdikləri, özləri ilə gətirdikləri bir kisə yulaf 

yarması ilə dolandıqları halda, mənim heç bu imkanım da yox idi. 

Gəzmək, küçələrdə var-gəl etmək də xərc tələb edirdi. 

Ona görə də indi harasa getmək məsələsi barədə aydın bir fikrə 

gəlməkdə çətinlik çəkirdim. Birdən yadıma tələbə vaxtı yazda bir neçə 

dəfə getdiyim cıdır düşdü. Bizi orada görən olmayacaqdı, sərbəst gəzib 

dolanacaq, söhbət edəcəkdik. Əminə mənim fikirləşdiyimi, tərəddüd 

etdiyimin səbəblərini anladı, axı biz yeniyetmələr deyildik, yaşlı insanlar 

idik və bizi, xüsusən məni tanıyanlar bunu istədikləii kimi yoza, söz-

söhbət çevirə bilərdilər. Ona görə də Cıdır haqqında heç bir təsəvvürü 

olmasa da, razılaşdı ki, nə eybi var, təki, bir az açıq havada olaq. 

Taksiyə oturub, Cıdırın tribunasının yanına gəldik, burada, yaxşı 

yaşıllıq var idi. Lakin o vaxtlar gördüyüm qələbəlikdən əsər-əlamət yox 

idi, bir adam da gözə dəymirdi. Biz Cıdırın həyətində gəzməyə başladıq, 

Əminə uşaq kimi qumun üstündə atılıb düşürdü, birdən yüngül tuflisi 

ayağından çıxdı, az qala yıxılmışdı, mən onu qucaqladım və tez aşağı 

əyilib, ayağını əllərimlə qumdan təmizləyib, tuflisini geyindirdim. O, 
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utandığı üçünmü, ya mənim həssaslığıma cavab şəklindəmi, məni yuxarı 

qaldırıb dodaqlarımdan öpdü. Mən ilk dəfə idi ki, belə şirin və ehtiraslı 

öpüş görürdüm. Lakin öpüş uzun sürmədi, şamın alovuna özünü vuran 

pərvanənin ömrü kimi bir andaca yoxa çıxdı. Ehtiras çıxış yolu 

tapmayanda kiçik süfrə qırıntısını da böyük ənam hesab edir. Sevginin 

xırda həzzi belə üsyankar ehtiraslardan fərqlidir, buna görə onu daha 

təravətli çəmən çiçəklərinə bənzətmək olar. Buna görə Əminənin 

qarşısında diz çökməyə hazır idim. 

Elə bil ki, amerikan filmlərində təsvir olunan cənnətə düşmüşdüm. 

Hər tərəfdən mənim varlığımı udan nurla, işıqla əhatə olunmuşdum. Bu bir 

an bəlkə də ömrümdə nə vaxtsa aldığım sevinclərin hamısından yuxarıda 

dururdu, bu öpüşün yaratdığı fərəh məni öz qanadlarında göylərə qaldırır, 

fəth etdiyim baş gicəlləndirici yüksəklikdən aşağı düşməyə qoymurdu. 

Birdən elə bil ki, həyatda qarşılaşdığım bütün əzablar, əziyyətlər yoxa 

çıxdı. Mən yenidən dünyaya gəldim, özü də mənə tanış olan, məni əzən 

dünyaya yox, yeni bir aləmə, yeni bir məkana. Mən hinduizm və buddizm 

dinindəki yenidən doğulma, reinkarnatsiya barədə bəzi materiallar 

oxumuşdum, teosofiyaya bir qədər maraq göstərmişdim, ruhun yeni 

bədəndə doğulmasını və bunun hətta bir neçə dəfə təkrar olunmasını 

bilirdim. Yeni doğulanlar keçmişindən bütünlüklə ayrılmadığı, onları 

xatırladığı halda, mən hər şeyi unutmuşdum, dünyada elə bil ki, bir mən, 

bir də Əminə var idi. O, ilk dəfə idi ki, mənə olan hislərini, işıq fotonlarla, 

xırda hissələrlə yayılan kimi, ani öpüşlə izhar etmiş, bu yolla mənim 

könlümü fəth etməklə, qəribə də olsa, məni özündən də artıq fatehə 

çevirmişdi. Mən az qala ağlımı itirərək, düşünməyə başladım ki, biz bir-

birimizə çoxdan doğma imişik, bəlkə də mən yenidən dünyaya gələndə 

onun bətnindən çıxmışam, onun qanı ilə qidalanmışam. Mənim ürəyim də 

onun ürəyinin ritminə uyğun olaraq döyünürmüş. 

Bu hadisədən sonra mən tez-tez Əminə ilə görüşməyə can atsam da, 

bu ikimizin də birgə istədiyimizin əksinə baş tutmurdu. Mən bəzən onlara 

gəlir, bir az söhbət edəndən sonra getməli olurdum, çünki xəstə ataya 

qayğı göstərilməsinə mane olmaq düzgün deyildi. Nuridə də deyəsən 

aramızdakı münasibətlərin başqa səviyyəyə keçdiyini başa düşmüşdü, 

qeyri-iradi, ya qəsdən daim bizi müşahidə edirdi. Mənə münasibəti 

dəyişməmişdi. Yenə əvvəlki kimi gülərüz, mehiban və şux olaraq qalırdı, 

anasına isə daha mehriban olmuşdu. Bizim hisslərimiz nə qədər coşub 

çağlasa da, dar məcradan kənara çıxmırdı. Buna da səbəb Əminənin öz 
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atasının evi barədə düşündükləri, bu sadə mənzili az qala müqəddəslik 

yüksəkliyinə qaldırması idi. İki-üç dəfə mən onu öpmüşdüm, lakin Əminə 

öpüşlərin gətirdiyi yaxınlığı ürəkdən istəsə də, onun uzanmasına, başqa 

əlamətlər qazanmasına imkan vermirdi. Bir neçə dəfə şəhərin ucqarında 

yerləşən knnoteatrlarda filmlərə baxmağa getmişdik. Bir dəfə deyib 

gülməyimizdən, onun olduqca şən əhval-ruhiyyədə olmasından istifadə 

edib, cavanlıqdan daim həsrətlə baxdığım füsunkar döşlər yenə də ağlımı 

əlimdən aldığına görə, qaranlıqda barmaqlarımı ehmalca sol döşünün 

üstünə gəzdirdim və məməsinə toxundum, özüm də hiss etmədən bəlkə də 

sıxmışdım. Əminə birdən içindən gələn təəccüblü səs çıxardı, bu 

hərəkətimə olduqca acıqlandı, çıxıb getmək istəyəndə mən yalvarıb onu 

saxladım. Filmin gedişi boyu biz yad adamlar kimi oturmuşduq, küçəyə 

çıxanda da hələ hirsi soyumamışdı. Mən özümə haqq qazandırmaq üçün 

heç nə deyə bilmirdim. Sakitliyi, inciklikdən yaranan sükutu özü pozdu: 

- Mən səndən heç gözləmirdim. Axı biz cavan uşaqlar deyilik ki, 

özümüzü necə aparmağı da bilməyək. Kənardan baxanlar bizə nə deyərlər. 

Bəlkə sən də mənə başqa gözlə baxırsan. 

Bu sözlər mənə çox toxundu, çünki haqsız deyilmişdi. Yaxşı tutaq 

ki, mən özümü idarə edə bilməmişdim, uzun illərin həsrətinə görə 

oğurluğa bənzəyən bir hərəkətə yol vermişdim, şirinliyini dadmaq 

istədiyim bir meyvəni ömrümdə ilk dəfə qoparmağa cəhd göstərmişdim. 

Bunu faciəyə çevirmək nəyə lazımdır, məgər mənim necə hisslər 

keçirdiyimi o anlamırmı, onu arzuladığımı, bütün hisslər dalğamı onun 

üstünə döndərmək istədiyimi başa düşmürmü? Bəlkə də qadın kişilərə 

nisbətən daha soyuqdur, öz hisslərini daha yaxşı cilovlaya bilir. Axı özü 

də anlayırdı ki, bu mənə çox baha başa gəlir, ürək döyüntülərimi, qan 

təzyiqimi artırır, özümdən asılı olmayaraq hərəkətlərimə nəzarəti də 

itirirəm. Əgər bunu onun qızı, atası görüb duyursa, məgər Əminə mənim 

belə halıma acımırmı? İndi əlçatmaz cənnət meyvəsi saydığım bu bədənə 

də sahib olmaq, onun ləzzətini dadmaq bir an da olsun mənim 

düşüncələrimi tərk etmirdi və bəzən belə qərara gəlirdim ki, mənim 

həyatım, varlığım yalnız bu yaxınlıqdan asılıdır, bu baş verməsə mən tərk 

olunmuş, dağlardakı kiçik rahib hücrəsində yaşayacaq bir insana, hissləri, 

istəyi rədd edildiyindən, çox cəhd etsə də, məmnunluq tapmadığından 

fərəhsiz xədim ömrünü yaşamağa məhkum edilmiş, bəlkə də cinsi məlum 

olmayan bir məxluqa, bir lazımsız varlığa çevriləcəyəm. Bunu ona açıq 

deməyə də utanırdım, zəifliyimə güləcəyindən, mənim xəstəliyimi elmi 
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qaydada təhlil edəcəyindən qorxurdum. Bir dəfə Freyddən söhbət salıb 

kişilərin cinsi həvəsindən, libido enerjisinin güclü olduğundan danışıb, 

buna görə onların hər məkrə, hətta cinayətə atıldıqlarını izah etmişdi. Onu 

da əlavə etdi ki, bu təkcə müasir kişilərdə yox, bəşər övladı yaranandan 

belədir. Olimpin ən qüdrətli allahı olan Zevs belə öz şəhvət odunu 

söndürmək üçün hər şeyə, hər cür vasitəyə əl atırdı, vurulduğu Yevropa ilə 

yaxınlıq etmək üçün, ağ öküzə çevrilib, qızın diqqətini cəlb etmiş, sonra 

onu belinə alaraq dənizdən keçirib, Krit adasına gətirmiş və məqsədinə 

nail olmuşdu. Ledaya aşiq olandan sonra qu quşu qiyafəsində onun yanına 

gəlmiş, bu ittifaqdan gözəl Yelena doğulmuşdu. Parisin Sparta çarı olan 

Menelayın arvadı həmin Yelenaya vurulması, onu götürüb qaçması 

yunanlarla troyalıların on illik müharibəsinə, nəticədə Troyanın – gözəl 

İlion şəhərinin dağılmasına, yer üzündən silinməsinə səbəb olmuşdu. 

Alman arxeoloqu Henrix Şliman 1870-ci illərdə Türkiyədəki Hisarlıkda 

qazıntı aparıb, Troyanın qalıqlarını tapmış, Homerin poemasının reala 

tarixə söykəndiyini sübut etmişdi. 

Qadınlar da eşq yolunda müəyyən fədakarlıqlar göstərmişlər, onlar 

qızğın sevgi mücəssəməsi hesab edilə bilərlər. Lakin onların hərəkəti bir 

qayda olaraq ümumi fəlakətə gətirib çıxarmamışdır. Karfagen çarçası 

Didona Eneyə olan ümidsiz məhəbbətinə görə özünü yandırıb 

öldürmüşdü. Məşhur yunan şairəsi, Lesbos adasından olan Sapfo 

məhəbbəti daşa dəydiyinə görə, özünü qayadan quduz dalğaların ağuşuna 

ataraq, həyatla vidalaşmağı üstün tutmuşdu. Kişilər isə qadına 

münasibətdə bircə yol tanıyırlar: heç nəyə əhəmiyyət vermək lazım deyil. 

Müharibədə olduğu kimi burada ədalət köməyə gəlmir, yalnız qələbə 

lazımdır. Sevgidə güclü olub qalib gələn həmişə haqlı olur. Kişilərin bu 

fəlsəfəsi olduqca ziyanldır, qadın qəlbinin dərinliklərinə onların nüfuz 

etməyi bacarmamalarından xəbər verir. Axı qadın təbiəti, qadın könlü 

düşmən qalası deyil ki, onu taranların, nərdivanların, mancanaqların 

köməyi ilə alasan, bu qala nə qədər möhkəm, alınmaz olsa da incə ruh 

saplarından tikilmişdir, burada gücə, ağır silahlar tətbiq etməyə ehtiyac 

yoxdur, sadəcə olaraq onun yolunu tapmaq, sirrini öyrənməklə ona daxil 

olmaq, onu fəth etmək olar. Burada fatehlik özü də bu anlayışa uyğun 

gəlmir, çünki qadın qəlbi heç vaxt zor tətbiq etməklə, güc və silahların 

toqquşması vasitəsilə zəbt olunmur, işğala məruz qalmır. Yəqin ki, bu 

dünyada yeganə ərazidir ki, nə sərkərdə ağlı, nə əsgər şücaəti onu təslim 

edə bilmir. Burada Konstantinopolun işğalında türklərin uğurla istifadə 
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etdiyi, elə həmin il Avropada Yüz illik müharibəyə son qoyan ağır toplar 

da köməyə gəlmir. Qadın qəlbi ya özü seçir, ya da gur hisslər qarşısında 

öz qapısını açmağa razılıq verir. Qadın qəlbi fatehi yox, onun qarşısında 

diz çökəni, məğlub olanı, əsir düşəni qəbul edir və yəqin ki, bu dünyada 

yeganə əsirlikdir ki, kişilərin hamısı bunu bütün varlığı ilə qəbul edir, belə 

əsirliyin həsrətində olduğunu addımbaşı təkrarlamaqdan yorulmur. Qadına 

özünü təslim edən kişilərin əksəriyyəti bu növdən fərqlənən digər bir 

əsirlikdə yaşamaqdansa ölümü üstün tutardı, həyatdan getməyi seçərək 

düşmən qarşısında diz çökməyi qəbul etməzdi. Qadın isə heç vaxt 

düşmənə çevrilmir, sən özün onu buna sövq etməyənə, məhkum etməyənə 

qədər. Qadın ürəyi sevgiyə, nəcib hisslərə möhtacdır. David uşaqlıqda 

içdiyi bulağın suyunu arzuladığı üçün dostları düşmənin arxasına keçib, 

ona bu suyu gətirdiyi kimi, yalnız öz istədiyinə nail olmağa çalışır və onun 

bu zəiflikdə ifadə olunan qüdrətini dərk edənlər qadının istək və arzu 

dairəsinə bələd olub, onun sirrini öyrəndikdən sonra hiss edir ki, onun 

döydüyü qapı açılacaq və ona çox umduğu sığınacaq veriləcəkdir.  

Sevən qadın ürəyi kişi üçün sakit, dalğasız limana bənzəyir, burada 

həyatın hay-küyü, məşəqqətləri unudulur və sən özünü onun himayəsində 

tufanlardan qoruya bilirsən. Qadın ürəyi, sevgi pərdəsi altında nə qədər 

gizlədilsə də, mahiyyəti aşkarca görünən bir yaxınlığı qəbul etmədikdə, 

onun müqavimətini heç bir qüvvə ilə ram etmək mümün olmur, rəddi isə 

nifrət fırtınasına çevrildikdə ona yan almaq istəyən gəmini dağıdaraq, 

kiçik taxta parçalarına çevirir və kişi bu vaxt öz gücsüzlüyünü, 

məğlubiyyətə düçar olduğunu anlamağa başlayır. Qadın təbiəti bal arısının 

pətəyinə bənzəyir, onun yaşamağı üçün nektar lazımdır, bəzi kişilər isə 

onu yırtıcı heyvan sayıb, ətlə, qanla qidalandırmaq barədə düşünürlər və 

güman edirlər ki, onların bu sahədəki şücaəti qadınlar tərəfindən lazımi 

qiymətini alacaqdır. Qadını ancaq anlamaq, duymaqla, sevgini də məhz bu 

yolla göstərməklə ona yaxınlaşmaq, bu mustanqı ram etmək olar. Qadın 

onun dünyasına başqa silahlarla hücum edəni nəinki qəbul etmir, hətta 

məşhur Tomiris kimi ölkəsinə həmlə edən Kiri məhv edərək, onun boş 

xəyallarına gülmək üçün Persiya çarının ağzına qapanan qan dolu dəri 

tuluq timsalında, onun şəxsiyyətini alçaltmaq həvəsindən də geri qalmır. 

Qadın adətən zəif məxluq hesab olunur, lakin sınaq anı gələndə, dünyasını 

qoruyub saxlamaq tələbatı meydana çıxanda özünün daha güclü, daha 

yenilməz olduğunu göstərir. Onun o qədər də gözə çarpmayan gücü 

torpağın altındakı su axını kimi uzun müddət özünü göstərməsə də, axırda, 
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lazım gələn anda üzə çıxır, bu su ehtiyac yarandıqda dəyirman pərini də 

fırlatmağı bacarır. Bu vaxt qadın nifrət etdiyi kişiyə bütün bəlaların 

mənbəyi kimi baxır. Və bu münasibət bir daha göstərir ki, bütün cəhdlər 

əbəsdir, qadın ölsə də, öz təbiətinə xilaf çıxmayacaqdır, məğlub 

olmayacaqdır. Çünki bu məğlubiyyət onu təhqir edəcək, alçaldacaqdır, 

onun yarası ömür boyu yaddan çıxmayacaqdır. 

Əminə qadınlar, onların kişilərlə münasibəti barədə mənə belə uzun, 

bir qədər də anlaşılmayan mühazirə oxumuşdu. Bu bəlkə də mənim üçün 

bir xəbərdarlıq idi, ayaq basmağa imkan verilməyən qırmızı xətt idi. Bu 

xətt bəlkə də ağır sarsıntılardan sonra belə yaxınlığa, belə coşqun hissləri 

yaşamağa və qəbul etməyə onun hazır olmamasından irəli gəlirdi. Mənim 

onun qəlbinə, hisslərinə bütünlüklə hakim kəsilməyim, ruhu ilə birlikdə 

bədəninə də qovuşmağım müşkül bir məsələyə çevrilmişdi. 

Mən bəzən belə bir fikirə gəlirdim ki, bəlkə səhv edirəm, Əminənin 

ürəyində Kamran adında tələbəlik illərinin kiçik, gözə çarpmayan 

xatirəsindən başqa bir şey yoxdur. Onun məni başa düşməməsindən, 

əslində qəbul etməməsindən əziyyət çəkirdim. Özümdə bir natamamlıq, 

hesaba alınmamaq ağrısı hiss edirdim. Bunun nə qədər davam edəcəyini 

bilmirdim, heç nə başa düşmürdüm, özümün özümə, gücsüzlüyümə, 

nadanlığıma yazığım gəlirdi. Özümü qınayırdım ki, çox yüksək yerdən 

yapışmışam, şəhərin bəlkə də barmaqla göstəriləcək ən gözəl qadınına 

vurulmuşam, özü də yəqin ki, o qadın bu yaxınlığın ona heç nə bəxş 

etməyəcəyini anlayırdı, lap şahinin lütlüyü kimi. Bütünlüklə ona həsr 

edəcəyim hisslərdən başqa heç nəyim yox idi və yəqin ki, bu ağıllı qadın 

mənim imkanlarım barədə səhv edə bilməzdi. Hisslərdən, ona bəslədiyim 

ülvi duyğulardan nə qədər varlı olsam da, həyatda lazım olan çox şeylər 

barədə kasıb idim və bunu gizlətmək, ört-basdır etmək də mümkün 

deyildi. Lakin bir az dərinə gedəndə, mən onun barəsində bağışlanmaz 

səhvə yol verdiyimi anlayırdım, çünki digər üstünlükləri ilə yanaşı o, 

təmənnasız insan idi, var-dövlətə, zinyətə heç bir marağı yox idi. Əgər 

bunlar olsaydı, o, başqa, daha imkanlı kişilərlə oturub durar və hətta özünə 

ən ciddi planlar cıza bilərdi. Rəfiqələri mənimlə də olan münasibətinin o 

qədər də hərarətlənmədiyini görüb ona daha faydalı partiyalar təklif 

edəndə, belə söhbət salanda, yarı zarafat, yarı ciddi şəkildə demişdi ki, 

opera müğənnisi deyiləm ki, mənə daha maraqlı partiyalar təklif edəsiniz. 

Bir rəfiqəsi isə mənimlə zəif yaxınlıq dərəcəsinə bələd olduqda, onu 

qınamağa başlamış və təsirli bir arqument kimi deyibmiş ki arvadı bu gün-
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sabahlıqdır, ölən kimi səni alar, xoşbəxt olarsınız. Ancaq onunla belə 

soyuq davransan cana doyub quru söhbətdən uzağa getməyən qəribə 

görüşləri də atıb, səndən tamam üz döndərə bilər. Lakin rəfiqələrinin də 

mənim ziyanıma və xeyrimə olan gedişləri bir nəticə verməmişdi. 

Bir il keçdikdən sonra bir yay günü zəngləşib danışdıq və 

gözləmədiyim halda telefonda dedi ki, heç hara getmək istəmirəm, sərin 

bir otaq olsaydı orada oturub çay içərdik. Yoxsa görürəm ki, bizə gələndə 

sıxılırsan, özünü narahat hiss edirsən. Nur da, atam da sənə təcrübə 

volyerində saxlanan dovşan kimi baxırlar, bu fağırın özünü necə 

aparacağını bir anda olsun diqqətdən yayındırmırlar. Mən bu təklifini 

təəccüblə qarşılasam da, bir yaxın saydığım iş yoldaşımdan belə bir 

imkanı olub-olmadığını soruşdum. O, mənə güldü ki, bəs indiyə qədər 

qadınlarla hara gedirdin, yoxsa cavanlar kimi parklardakı skamyalarda 

oturub onlarla qucaqlaşırdın. Mən ona belə bir şey olmadığını deyəndə, 

güldü, əlini əlinə vurub dedi: 

- Bəxtin gətirməyib, əvvəlki əsrlərdə dünyaya gəlsəydin Osmanlı 

sultanlarının sarayındakı hərəmxanada hərəm ağalığı edərdin, yaxşı pul 

qazanardın. Sonra mənə Çinin imperator sarayında olan bir hadisəni 

danışdı. İmperatorun böyük hərəmxanası var imiş və o, hərəmləri gündüz 

çəkilmiş rəsmlərini nəzərdən keçirdikdən sonra gecə yatağına qəbul 

edirmiş. Şəkilləri isə ona hərəmağası göstərirmiş. Hərəmləri imperatorun 

yanına salmaq üçün bu adam yaxşı rüşvət alırmış. Hərəmxanadakı ən 

gözəl qız isə onun rüşvət barədəki eyhamına dəfələrlə cavab vermədiyinə 

görə, rəssama onun nisbətən eybəcər şəklini çəkdirtdirib göstərdiyindən 

imperator bir dəfə də olsun bu qızı dəvət etməyibmiş. Bir dəfə qonşu 

ərazinin xanı onun yanına böyük elçi dəstəsi göndərir və dinc qonşuluq 

təklif edir. İmperator təklifdən məmnun olduğuna görə, xana qiymətli 

hədiyyə göndərməyi qərar alır və hərəmağasına tapşırır ki, onunla intim 

yaxınlıqda olmayan qızlardan birini seçsin, onu xana kəniz kimi 

göndərəcəkdir. Hərəmağası həmin acığı gəldiyi qızı seçir, səfirlər yola 

düşmək istəyəndə imperator öz hədiyyəsini görmək arzusunda olduğunu 

bildirir və ilk dəfə belə füsünkar qızı görəndə, qəzəbindən özünə yer tapa 

bilmir. Lakin artıq gec idi və hədiyyəsini geri qaytarmaqdan vaz keçir. Bir 

neçə gün həmin qız gözlərinin önündən getmədiyindən qəzəbi soyumur, 

hərəmağasından şübhələnməyə başlayır, bəzi şeylər də əlavə olunanda onu 

edam etdirir, evində axtarış aparılanda dəftərində ağ və sarı düyülər barədə 

böyük mühasibat siyahısı aşkara çıxır. İmperator təəccüblənir ki, daim 
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sarayda yeyib-içən bu adama düyü nəyə lazım imiş. Ona açıb deyirlər ki, 

bu aldığı rüşvətin hesabıdır, gümüş pullar ağ düyü kimi, qızıl pullar isə 

sarı düyü kimi qeyd olunubmuş. İmperator belə əclafı edam etdirməkdə 

düzgün hərəkət etdiyinə bir daha əmin olubmuş. 

Sonra dostum yenə gülə-gülə dedi: 

- Görürsən, hərəmağası olmaq nə gəlirli vəzifədir, onların qadınlara 

gizli saxladıqları nifrətdən başqa bir münasibətləri yoxdur. 

Mənə yazığı gəlirmiş kimi çıxarıb açarı verdi və ünvanı bir neçə dəfə 

təkrar etdi, çünki bu mənzil şəhərin ucqarında idi, oraları isə mən yaxşı 

tanımırdım. 

Taksiyə oturub ora yollandıq, bir qədər çətinliklə də olsa ünvanı 

tapdıq, həyətdəki uşaqların arasından keçib, ikinci mərtəbəyə qalxdıq. Bir 

otaqlı mənzil idi, elə səliqə-səhmanı yox idi. Küçədə isti olduğundan 

otağın havası bürkülü idi, pəncərəni açdım ki, bir az hava dəyişsin. Lakin 

isti gəldi, həm də qonşu binadan bu otağın içi görünürdü. Ona görə də 

pəncərəni örtüb, pərdəni də çəkdim. Birdən Əminənin sözlərini eşitdim. 

- Bu da bizim ilk və çox arzuladığımız görüş yeri. 

Bu sözləri deyib arxadan məni qucaqladı, çevrilib onu bağrıma 

basdım və özümə də yad gələn bir ehtirasla onun dodaqlarını dodaqlarımla 

qapayıb öpməyə başladım. Bir qədər sonra biz divanın üstündə oturduq, 

mən onun döşlərinə əl gəzdirəndə yaxasını açmağa başladı. Necə bir-

birimizə sarıldığımızı, daha nələr baş verdiyini xatırlamırdım. Özümü 

reallıqdan çox röyada, nağıllarda hiss edirdim. Bu gözəl qadının artıq 

mənim olduğuna inana bilmirdim. O, qalxıb alt köynəyini geyinib, dəsmalı 

ilə mənim tərimi silirdi, birdən diqqət verəndə gördüm ki, bədənimdən tər 

seli axır, elə bil ki,neçə vaxtdır leysan yağışın altında dayanmışam. 

Tərslikdən su da gəlmirdi ki, üz-gözümə su vurum. Bax beləcə, kiçik bir 

anda böyük bir nağılı yaşadıq. 

Mən özümü yenidən doğulmuş kiçik dən kimi hiss edirdim. Bu 

dəncik daha özü kimi qalmaq istəmir – o doğulmaq istəyir. Belə an 

gələndə sən özünü cücərtiyə çevrilən həmin dəncik hiss edirsən. Bu 

cücərti tədricən torpağın layını yarıb üzə çıxır. Çünki artıq torpağın 

altından çıxmaq vaxtı gəlib yetişmişdir. Hər ikimizin istəyi, arzusu bu 

cücərtiyə həyat vermiş, bizim qarşımızda cənnətin qapılarını açmışdı. 

Yalnız böyük istək və bu istəyi icra etmək qətiyyəti insanı insan edir, 

varlığın sirrləri barədə əllaməlik etmək isə heç bir fayda vermir. Dən, 
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toxum cücərtiyə çevrilmək üçün özünü inkar etməli, öldürməlidir. Biz də 

artıq keçmişimizi, onun pis xatirələrini öldürə bilmişdik. 

Otağı tərk edəndə mən ömrümdə heç vaxt bu məkanı, bu şirin 

yaxınlığın yuvasını unutmayacağıma söz verdim. Çünki bu otaqda mən 

xeyli müddət qəlbimi deşən, şan-şan edən arzuma çatmışdım, daim 

əlçatmaz bildiyim Əminənin məhəbət ziyafətinə qonaq olmuşdum. 

Otaqdan çıxanda o qədər sevincək idim ki, hələ həyətdə ağacların altında 

oynayan uşaqları da tutub öpmək istəyirdim, çünki onlar mənim 

qələbəmin şahidi olmuşdular, məni bu səfərə yola salmış, həmin döyüşdən 

qalib kimi qayıdanda qarşılamışdılar.  Əminə isə olduqca sakit görünürdü, 

mənim qoluma girmişdi. İndi yer üzündə mənə ondan yaxın adam yox idi, 

əgər mən dünən ayağa qalxıb, yeriyə bilməyən, addım atmağa qadir 

olmayan bir şikəstə, əlilə bənzəyirdimsə, bu gün uçurdum, pərvazlanırdım, 

göydəki ənginliklərdən aşağı enmək istəmirdim. Bu qanadları, könlümə bu 

uçuşu o, mənə bəxş etmişdi. Sonralar nə baş verəcəksə versin, bu ana, bu 

dəqiqələrə görə, qəlb tufanımı sakitləşdirdiyinə görə, mən daim ona 

minnətdar olacağam, bu ərmağandakı güllər solsa da, ovxalanıb toza 

dönsə də, mən onun füsunkarlığını, ətrini heç vaxt unutmayacağam. Biz 

artıq sadəcə olaraq görüşüb, ordan-burdan söhbət açan adi adamlar 

deyildik, bir-birimizə sirdaş idik, həmdəm idik. İndi mən anladım ki,  iki 

bədəndə bir ürəyin döyünməsi nə deməkdir. Bu andan etibarən siam 

ekizləri kimi bizim qan dövranımız da  birləşmişdi, birgə nəfəs alacaq, 

dünyanın həzzlərinə birgə sahib olacaqdıq. Həyətlərinin yaxınlığında 

maşından düşəndə, Əminə mənə sıxılıb, qulağıma həzin səslə pıçıldadı. 

- Mən səni çoxdan sevirdim, lakin bunu etiraf etməkdən qorxurdum, 

çünki verdiyim siqnallar cavabsız qalmışdı Bu gün isə etirafımı 

hisslərimdə büruzə verdim, daha başqa əlacım yox idi. 

Bu sözlərindən sonra o, gülümsündü və davam etdi ki, başqa heç 

kəsə könül verməyi bacarmadım. Sənə olan sevgim isə asan başa gəlmədi, 

məni Daniil kimi şirlərlə dolu bir quyuya da atdı. Ancaq bu sevgi məni 

həmin şirlərdən də qorudu, xilas etməyi də bacardı və mənə çox şeyi 

unutdura bildi. 

Mən deməyə heç bir söz tapmırdım, dilim kilidlənmişdi, üstümə 

hücum çəkən fərəh axını elə bil məni lal etmişdi. Mən gələcək uğurlarıma 

görə daim bu günə borclu olacağam və arzu edəcəyəm ki, son nəfəsim də 

yalnız Əminəyə qismət olsun. 
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Biz ayrıldıq, lakin bu bayramdan, bu könül fiestasından sonra evə 

getmək istəmirdim. İçki içməyə də elə meylim yox idi. Ona görə də 

uzaqdakı bir bağa gedib,axşamçağının sərinliyndə baş verənləri götür-qoy 

etməyə başladım. 

Dostumun sərəncamında olan bu otaq əlavə bir dəfə də bizim üçün 

sığınacaq rolu oynadı. Lakin bu xoşbəxtlik də uzun sürmədi. Professor 

atanın pensiyası da, aldığı maaş da dava-dərmanına, müalicə xərclərinə 

sərf olunurdu. Əminə çox götür-qoy etdikdən sonra, ailəsini dolandırmaq 

üçün əri ilə yaşadığı şəhərə qayıtmağı qərara aldı. Son illərdə o, hansısa 

bir idarədə işləyib yaxşı maaş alırmış, öz dolanışıqları, ərinin müalicəsi 

üçün də pulu özü qazanırmış. Burada yaşadığı müddətdə atasına ağır yük 

olmamaq üçün işlədiyi yerə məktub göndərmiş, onlar yenidən onu işə 

dəvət etmiş, üstəlik yaxşı maaş da vəd etmişdilər. 

Bir axşam mən onları, yəni Əminə ilə qızını həmin şəhərə yola 

saldım. Çox darıxdığımdan ona hər gün idarədən zəng vururdum və bu 

şəhərlərarası danışığın xərcini özüm ödəyirdim ki, sonra başqa söz-söhbət 

çıxmasın, məni pul mənimsəməkdə, maliyyə fırıldağında ittiham 

etməsinlər. Bəzən Əminə də zəng vururdu, telefonu əlindən alan Nuridə də 

halımı soruşur, yay kanikulu vaxtı Bakıya gələcəklərini vəd edirdi. Birinci 

yayda bu vəd baş tutmadı, yalnız sonrakı il onlar on-on beş günlüyünə 

gəldilər. Bu vaxt həmin dostum rayonda işləməyə getdiyindən, otaq da 

əldən çıxmışdı. Əlacsız qalanda tələbə dostum köməyimə çatdı, o, arvadını 

boşamışdı və mənzilində tək yaşayırdı. Dərdimə şərik olub, açarını mənə 

etibar etdi. Bu səliqə-səhmanlı, hər cür rahatlığı olan mənzildə bir qədər 

də utancaqlıq hissi keçirən qonağımı qəbul etdim. Az keçməmiş edam 

kürsüsü saydığım vağzala gedib, onları yenə qərib şəhərə yola salmalı 

idim. Əminə bu dəfə həmişəkindən qayğılı görünürdü. Nuridə isə mənim 

halıma acıyırmış kimi, darıxmamağı məsləhət görür, gah məni öz 

şəhərlərinə dəvət edir, gah da özlərinin buraya tez-tez gələcəklərini, həm 

babasını, həm də məni intizarda qoymayacaqlarını bildirirdi. O görkəmi 

ilə də, düşüncələri ilə də son iki ildə dəyişərək, şən, qayğısız 

yeniyetmədən hər şey haqqında ağıllı mühakimə yürütməyi bacaran, 

kişinin qayğısına qalmağın necə vacib məsələ olduğunu anlayan yetkin 

qıza çerilmişdi. Onun bədəninin bəzi hissələri də dairələnmişdi, ehtiras 

dünyasının kandarına çatmasından xəbər verirdi, danışığı, davranışı isə bu 

təsəvvürü daha da möhkəmləndirirdi. Sonralar telefon danışıqlarında da 

onun mənə, anasının məşuquna yad adam kimi münasibət göstərmədiyini, 
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sözlərindən daha çox intonasiyasında, səsinin tembrində bir doğmalıq, 

yaxınlıq hiss etmişdim. 

Üçüncü ilin sonunda mən növbəti dəfə Əminə ilə telefonla danışanda 

bildirdi ki, artıq yol üstəyəm, Bakıya gəlməyə hazırlaşıram. Atamın halı 

ağırlaşıb, ona qulluq edən qadın gəlməyimi məsləhət gördü. Əminə özünü 

can verən atası ilə vidalaşmağa yetirə bilmişdi. Hərdən xəstənini huşu 

özünə gəlirmiş və bir dəfə gözünü açanda Əminəni görüb ağlamağa 

başlayıb və xırıltılı, çətinliklə başa düşülən səslə deyib ki, məni də, ananı 

da bağışla. Əminə bu sözlərdən sonra özünü onun üstünə atıb və artıq 

onun keçindiyini görüb. 

Universitet rəhbərliyi yasın təşkilini öz üzərinə götürmüşdü, əsasən 

müəllimlərin və tələbələrin iştirak etdiyi izdihamlı dəfn mərasimi keçirildi. 

Rayondan professorun bir neçə qohumu gəlmişdi. Əminə çox sarsılmışdı, 

onu tanımaq olmurdu, əri öləndən sonra gördüyüm həmin adam yenidən 

qayıdıb, solğun sifəti və məhzun baxışı ilə son illərdə üzündən təbəssüm 

əskik olmayan qadını əvəz etmişdi. Nuridə də qəm-qüssə içərisində olsa 

da, bir az da gözəlləşmişdi, matəm məclislərində də onun cavanlıqdan və 

həyata sevgidən xəbər verən cazibədar görünüşünə biganə qalmayanlar, 

ümumi yas adətlərinə məhəl qoymayaraq gözlərini elə hey ona 

zilləyirdilər. Bu adamların içərisində qadınlar da az deyildi, onlar bu qızın 

hamıdan seçilməsinə qısqanclıqla yanaşır, kim olduğunu, harada 

yaşadığını soruşur, bunlara agah olduqdan sonra mülahizə yürütmədən 

keçinmək qoyulmuş qaydalara xələl gətirəcəkmiş kimi, onu hallandırmağa  

girişir, uzaq şəhərdə yad oğlanlarla görən hansı əməllərdən çıxdığını qeyd 

etməklə sakitləşir, bu haqsız sözlərlə öz paxıllıqlarının yaratdığı hiddəti 

söndürürmüşlər. 

Professorun qırxını vermək üçün yenidən Bakıya gələn Əminə 

bildirdi ki, yad şəhərdəki mənzilini satmış, atasının evində yaşamağı və 

burada özünə bir iş tapmağı qərara almışdır. 

Müəllim dostlarının təkidi ilə atası ağıllı iş görübmüş, nəvəsi 

Nuridənin onun yanında yaşamasına görə uçotdan çıxmasına razılıq 

vermədiyindən, mənzil indi onlara qalmışdı, hansı ki, qonşular dişlərini 

qıcayıblarmış ki, professor ölən kimi rüşvət vermək yolu ilə onun 

otaqlarını öz yaşayış sahələrinə əlavə etsinlər, hətta öldürülməmiş ayının 

dərisini əvvəlcədən bölməyə keçmiş, üç otağın hər birinin və köməkçi 

otaqların da hansı qonşuya düşəcəyini, ata malı kimi öz yaşayış sahələrinə 

necə əlavə edəcəklərinə əvvəlcədən qərar veriblərmiş. Onlar Nuridənin 
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həmin mənzildə uçotda olmasını qanunsuz adlandıraraq, dövlət 

orqanlarına etdikləri çuğulçuluqda professoru fırıldaqçı kimi qələmə 

verməkdən də çəkinməmiş, onun qızı və nəvəsi haqqında nalayiq sözlər 

yazmış, böhtan və iftiralardan bol-bol istifadə etmişdilər. Onların bu 

kələyi artıq baş tutmaq üzrə olanda, nəvəsini mənzil sahibliyi hüququnun 

məhkəmə yolu ilə ləğv olunması ərəfəsində professorun doğma 

fakültəsinin müəlimləri hay-küy qaldırmış, ən yuxarı idarələrə ərizə ilə 

müraciət etmiş və mərhumun xatirəsinin və son iradəsinin tapdanmasına 

yol verilməməsini xahiş etmişdilər. Onlar kütləvi informasiya vasitələrini 

də bu işə qoşmağı unutmamış və şəhərdə ictimai rəyi mərhum alimin 

ailəsinin xeyrinə döndərməyi bacarmışdılar. Əminə etiraf edirdi ki, bu 

köpək savaşında iştirak etməyə onun halı, həvəsi yox idi, gücsüz idi, lap 

küçəyə atılsa da, bu təzə qonşularla adi mübahisəyə girməyi də 

bacarmayacaqdı. Qonşular imkanlı adamlar idilər və köhnə sakinlərə pul 

verməklə bu mənzillərə sahib olmuşdular, köhnə sakinlərin sonuncu 

mogikanının həyatdan getməsi ilə, özlərini güman etdikləri  qəsrin tam 

sahiblərinə çevirmək istəyirdilər. 

Universitet müəllimləri ilk dəfə idi ki, belə həmrəylik göstərmiş və 

imkanlı adamlarla, onları heç nə hesab edənlərlə mübarizədə qalib 

gəlmişdilər. Onlar şəhərdə populyarlıq qazanmışdılar və ətraflarındakı 

hay-küyün, şöhrətin sönməməsi və ondan özləri üçün də müəyyən fayda 

götürmək üçün bəziləri qızışaraq bunu korrupsiyaya qarşı mübarizə 

nümunəsi kimi qiymətləndirir, bu fırıldaqda əli olanları axıradək ifşa 

edəcəklərinə söz verirdilər. Hətta bir zooloq alim tədqiqat xüsusiyyətlərinə 

sadiq qalaraq qonşuların nə yolla, hansı fırıldaqlar hesabına və kimlərin 

köməyi ilə bu binada mənzil aldıqlarını araşdırmağa, onlar barədə material 

toplamağa başlamışdı. Onun əl çəkməyəcəyini görən qonşular da təşvişə 

düşmüşdülər və təhlükənin artıdığını duyub Əminədən kömək diləməyə 

məcbur olmuşdular, əks təqdirdə bunu düşmənçiliyə çevirəcəkləri ilə 

hədələmişdilər. Əminə həmin gənc alimə müraciət etsə də, xahişini rədd 

edən bu sərt adam, qızışaraq söz vermişdi ki, bu yırtıcı vəhşi heyvanları 

qəfəsə doldurmayana qədər onlardan və qəyyumlarından əl 

çəkməyəcəkdir. Yalnız atasının dostu, qocaman professor işə qarışdıqdan 

sonra, bu cavan oğlanı öz fikrindən daşındırmaq mümkün olmuşdu. Bu 

məsələ qonşularla münasibətlərin bir qədər yaxşılaşmasına, qısa 

qapanmadan xəbər verən gərginliyin azalmasına səbəb olmuşdu. 
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Bundan xeyli sonra dostumun mənzilində yenidən görüşərkən Əminə 

xahiş edi ki, bundan sonra onlara gəlməyim, heç onların məhəlləsinə 

yaxınlaşmayım, çünki qonşular üzdə özlərini barışmış, hətta mehriban 

münasibətdə olanlar kimi göstərsələr də, iki gənc qadının tək yaşadığı, 

kişisiz evə sənin gəlməyinə hər cür don geyindirəcək, əvvəlki həyasız 

ittihamlarını bərpa etmək, şiddətləndirmək üçün əllərinə tutarlı bəhanə 

düşəcəkdir. Əminə necə təşvişə düşmüşdüsə, hissə qapılmışdısa, sözünə 

qüvvət vermək üçün dedi ki, mənə nə deyirlərsə desinlər, dul qadınam, 

çox həyasızlıq etsələr, deyərəm ki, mənim şəxsi həyatıma müdaxilə 

etməyin, buna hüququnuz yoxdur. Ancaq qorxuram ki, onlar məkrlə bu 

söhbətə Nuru qoşalar, onun barəsində hədyan danışalar, bu təmiz, bakirə 

qızın üzərinə ləkə yaxmağa, qətran sürtməyə çalışalar və car çəkələr ki, bu 

iki ana-bala mənzili ələ keçirdikdən sonra burada əxlaqsızlıq, pozğunluq 

yuvası təşkil etmişlər. Onlar bizim mənzili ələ keçirmək üçün hər cür 

alçaqlığa, əclaflığa əl atmaqdan da çəkinməzlər və hətta uşaqlarına da 

təlqin ediblər ki, biz pis adamlarıq, yad şəhərdə hər cür əməllərdən 

çıxmışıq. 

Bu yazıq qadın yuvasından perikdirilmiş quşa bənzəyirdi, heç yerdə 

rahatlıq tapa bilmirdi, gözləmədiyi mənbələrdən ona hücumlar edilirdi. 

Ömründə kiməsə pislik etməyən bu adamın üzərinə tək-tək adamlar deyil, 

həyasız insanların müsəlləh ordusu hücum çəkirdi. O, isə öz təbiətinə, 

mülayimliyinə, xeyirxahlığına görə zəif idi, müqavimət göstərmək 

gücündə deyildi. Bu məsum qadının faciələrin daş yağışı altında qalması 

ilə yanaşı, belə hücumlara da davam gətirməsinə inanmaq olmurdu, 

deyəsən onun yeganə qalxanı insanpərvərliyi, insanlara qarşı məhəbbəti 

idi, əvəzində isə ali məməlilərin bu iyrənc nümayəndələri hansısa səbəb 

olub-olmamasından asılı olmayaraq ona amanız hücumlar edir, onu məhv 

etməyə çalışırdılar. Çünki əhatə edənlərin əksəriyyəti onun ləyaqətlərini 

də  qüsur şəklində görürdülər, çox vaxt bunu bir-birindən ayırmağı da 

bacarmırdılar. Qəribəlik orasında idi ki, bu qadın hətta ona düşmənçilik 

edənlərə nifrət etməyi də bacarmırdı, addımbaşı onları əfv etməyə hazır idi 

ki, yəqin başa düşməyiblər, səhv ediblər və bir gün səhvlərini dərk edib 

peşman olacaq, dindar insanlar kimi hətta tövbə edəcəklər. Mən ürəyimdə 

onun sadəlövhlüyünə gülürdüm, canavarlar arasına düşmüş bu fağır quzu 

ətrafındakılar hətta dişləri ilə onu yaralasalar, qanını axıtsalar da, bunun 

heç də onların təbiətindən irəli gəlmədiyi, ona təsadüfən xətər 

toxundurmaları barədəki səmimi inamında yanılmadığını söyləməklə, 
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canavar adlananların da sadəlövhlüklə guya onunla birgə dinc şəkildə ot 

otlayacaqlarını başqalarına da təlqin etmək istəyirdi. Belə münasibətini 

gördükdə mən onun ağlına da şübhə ilə yanaşmağa başlayırdım, axı 

məsumluğun da bir həddi vardır, köksünə xəncər sıxan qatilin əlindən 

öpmək hansı düşüncə sahmanlığından xəbər verir. Mən onunla intim 

yaxınlıq etməsəydim, bəşər övladı olmasına da bəlkə inanmazdım. Əgər 

bu mələk kimi doğulubsa, yer üzərində niyə gəzir,  qatarından ayrılaraq 

kəndimizin yaxınlığındakı çəməklikdə tənha qalan durna kimi bəlkə 

hansısa acı təsadüfün nəticəsi kimi məkanı olan göylərdən ayrılıb, yerin 

sərt üzünü görməli olub. Ondakı mələk incəliyini, zərifliyini, özünü fəda 

etmə qabiliyyətini mən anlayırdım, lakin bu göy sakinləri məkrə, 

qəddarlığa, vəhşiliyə addımbaşı meyl edən insanlar içərisində necə uzun 

müddət yaşaya bilərdilər. Əgər bu mühitə alışma xüsusiyyəti onda 

müəyyən dəyişikliklər əmələ gətiribsə, deməli, mimikriya kimi yəqin bu 

ancaq zahiri əlamətlərə, rənglərin dəyişilməsinə təsir göstərib, ruh, könül, 

qəlb isə elə mələklərdə olan kimi qalıb. Mən onun bu ikili halına, 

dualizminə acıyırdım. Bu bədbəxt ya gərək mələk kimi doğulaydı, ya da 

adi bəşər övladı kimi, həm də mələklər kimi heç vaxt dəyişməyəydi. Onun 

isə bədbəxtliyi orasında idi ki, ruhən, könül etibarilə mələk olsa da, 

insanların arasına düşmüşdü, onların qaydalarını öz ürəyi və şüuru ilə 

qəbul etməsə də, onlara passiv seyrçi münasibət göstərsə də, alışmasa da, 

öz davranış prinsiplərinə çevirməsə də, yaratdıqları təzyiqdən əziyyət 

çəkməli, ağır dəmirçi presinin altına salınmış şüşə kimi onu əzən bu 

ağırlığın bütün toxumalarını, hüceyrələrini dağıtdığını, məhv etdiyini hiss 

etməli idi və hiss edirdi də. Bu əzablardan şikayətlənsə də, onların 

mənbəyini, mənşəyini aydın görsə də, həmin haqsızlığa qarşı nəinki üsyan 

etmirdi, heç cüzi də olsa müqavimət göstərmirdi. Bəlkə də o, bəşər 

cəmiyyətini bizim hamımızdan, ayıq insanlardan daha yaxşı görür, anlayır, 

dərk edirdi və belə bir ümidsiz nəticəyə gəlmişdi ki, ətrafdakı məxluqlar, 

bəşər övladları düzələn deyil, heç onları zərb-məsəldə deyildiyi kimi 

«qəbir də düzəltməyəcəkdir», çünki onlarda mənəviyyat qozbelliyi 

mövcudur və cəmiyyət bunu duymursa, hiss etmirsə, onu sağaltmaq, ləğv 

etmək qayğısına qalmırsa, bu mənəvi şikəstlik əsrlərlə, bəlkə də min illərlə 

davam edəcəkdir, necə ki, Adəmlə Həvva dünyaya gələndən və bəşər nəsli 

yaranandan meydana çıxmış bu qüsurlar bir dəfə də olsun əhəmiyyətli 

dərəcədə zəifləməmiş, öz yerini ləyaqətlərə verməmiş və ən iyrənc irs 

kimi indiki nəslə gəlib çatmışdır. Əminə qanadları qırılmış quş kimi bir 
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daha havaya qalxmayacağını, daim yerdə gəzəcəyini, bəlkə də hələ 

sürünməyə məhkum ediləcəyini də anlamışdı. Lakin uçuşun ləzzətini 

dadmış quş heç vaxt göylərə pərvazlanmağı unutmur. Onu ağuşuna alıb 

qanadlarını gücə salmadan istədiyi səmtə aparan hava cərəyanının onunla 

bir lələk yüngüllüyü ilə davrandığını instinktinə uyğun olaraq yaddan 

çıxarmır. Bu quş havada daim bədəninə qısdığı ayaqlarına indi güc 

verməklə yerini azacıq dəyişdiyi halda, onun qanadlarını əvəz edən bu 

hərəkət vasitəsinə nifrət edirdi. Ona görə də yorulduqda, təqətdən 

düşdükdə, gözünü yumanda, bir anlığa özünü yüksəklikdə, ənginliklərdə 

görürdü və qulağı sürüdəki olan digər quşların ünsiyyət vasitəsi olan 

səslərini eşidir, nə demək istədiklərini anlayırdı. 

Əminə yer üzərində yaşasa da, çox vaxt qurd sürüsünün içərisinə 

düşsə də, bu həyat tərzinə alışa bilmirdi, onu mövcudluq kimi qəbul etsə 

də, yaşamaq kimi qəbul etmirdi. Onun ayaqları yerdən ayrılmasa da, başı 

daim səmaya istiqamətlənmişdi, könlü daim o məkanın sakinlərinin 

qaydalarına köklənmişdi. Onu çox təhlil edəndə, bəzən insan formasını 

qəbul etmiş, naməlum uçan obyektdən qopub bizim aramıza düşmüş 

kosmos sakinlərinin nümayəndəsi, ayrıca bir irqin təmsilçisi hesab 

edirdim, təkcə mənə bəslədiyi hisslər və mənim ehtirasıma verdiyi cavab 

bu fikilərimi alt-üst edir, mənə fantaziyamı cilovlamağı məsləhət görürdü. 

Mən onun ikili halına, elə özüm də qarışıq hamının, onu bütün əhatə 

edənlərin bu nadir insanı, nəcib məxluqu dərk edə bilməmələrinə 

acıyırdım. Onun faciələrinin böyük əksəriyyəti də bu anlamamaqdan, dərk 

etməməkdən, hər bir insana fərdi qaydada deyil, ümumi ülgü əsasında 

baxmağımızdan irəli gəlirdi. Onun təbiətini dəyişdirmək mümkün deyildi, 

illər keçdikcə öz ideallarına sədaqətini itirmirdi. Bibliya mömini İov 

cüzam xəstəliyinə tutulanda, arvadı onu Allahdan imtina etməyə və ona 

göndərilən sınaqlara sakitcə dözməsini dayandırmağa çağırsa da, bu 

mömin insan öz imanından, inancından dönmürdü. Əminə də belə idi. 

Bülbül öz məlahətli səsi ilə səhər kotanla yer şumlayan əkinçinin qəlbini 

oxşamaqla, ona ruh verməklə bu ağır zəhmətə qatlaşmış adamın 

yorğunluğunu çıxarmağa, əziyyətini unutdurmağa kömək edir. Vay o günə 

ki, əkinçi bu bülbüldən daha çox fayda götürmək üçün onu boyunduruğa 

qoşmaq fikrinə düşə, güman edə ki, bülbül ona öküzlərin xidmətini 

göstərəcəkdir. Əminəyə münasibətdə mən özümü bəzən belə cahil əkinçi 

kimi hiss edir, onun həyatdakı sıxıntılarına nəyisə əlavə etdiyimə görə və 

yüngüllük gətirəcək bir şeydə ona kömək göstərə bilmədiyimdən xəcalət 
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çəkirdim. Mən bəzən istəyimin də məhəbbət çərçivəsindən kənara 

çıxdığını, onunla nadir görüşlərin, düzünü desəm, sadəcə, yataq məşqləri 

xidmətinə çevrildiyini anlayırdım və qorxurdum ki, rəngarənglikdən xali 

olan bu görüşlər incə qəlbli insanı boğaza yığa bilər, fədakarlıqla mənə 

qovuşduğu kimi, çünki bu yaxınlğı əldə etməyə və onun baş verməsini 

sürətləndirməyə heç vaxt mənim cəsarətim çatmazdı, indi də eyni 

qətiyyətlə məndən uzaqlaşa, məni tərk edə bilərdi. Gələcəyin hələ heç bir 

işartısı görünməyən bu təhlükəsindən, həm də gizlətmirəm, bir gün onu 

itirəcəyimdən çox qorxurdum. Onu itirsəydim bu mənə baha başa 

gələcəkdi, ömrümdəki yeganə fərəh şamı sönəcəkdi. Əlbəttə, başa 

düşürdüm ki, mən heç də özümü intihar etməyəcəkdim, bu fikrin özündən 

qorxurdum. Lakin mənim dünyamın yarısı uçacaqdı. Evin bir divarı 

uçanda, bu ev artıq yaşamağa yaramır, öz təyinatını itirir. Mən yetimliyin 

nə olduğunu bilməsəm də, Əminəsiz yetim qalacaqdım, heç vaxt bir daha 

özümü bütöv şəxsiyyət hesab etməyəcəkdim. Buna görə də ona hər iki 

gözlə diqqətlə baxmalıydım. Birdən-birə bu qorxular mənə hücum 

çəkməyə başladı, sevinməli, şadlanmalı olduğum halda melanxolik hisslər 

aləmində dolanmağa başladım, elə bil ki, bədənimə qara öd yayılmışdı. 

Əminənin maddi vəziyyəti də qaydasında deyildi, qızı rəfiqələrindən 

geri qalmamaq üçün yaxşı geyinməli idi. Şəhərdəki bahalıq əldə olan olan 

kiçik məbləği də bir neçə günə yoxa çıxarırdı. Ona görə də Əminə qısa 

müddətdə işə düzəlməli idi, mənim imkanlarımı yaxşı anladığından bu 

barədə mənə heç nə demirdi, yanımda iş barədə söz-söhbət salmaqdan da 

çəkinirdi. Mən ona bir az pul təklif etmişdim, nə qədər təkid etsəm də 

götürməmişdi. Atasının yasına azacıq yardım etmək niyyətimi eşidəndə 

dedi ki, bizim elə bir xərcimiz çıxmayıb, atam bir az pul qoyub getmişdi, 

xərclərin əksəriyyətini isə fakültənin müəllimləri ödədilər. Bir azdan 

atasının mənzilini satıb başqa ucuz mənzil almaq istəyirdi ki, bu puldan 

dolanacaq üçün istifadə etsin. Lakin qonşuların mürgüləyən şir kimi 

oyanıb yenidən onun üzərinə atılacağından qorxub, bu xeyli ümid verən 

işə girişmirdi. Yeganə çıxış yolu iş tapmaq, hardasa işə düzəlmək idi. Yad 

şəhərdə o, ingilis dili kurslarına gedib, bu dili yaxşı öyrənmişdi. Çünki 

bizdən fərqli olaraq, universitetin rus bölməsində ingilis dilinin tədrisinə 

yaxşı fikir verirdilər və Əminənin tələbəlikdən yaxşı bünövrəsi var idi, 

hələ o vaxtlar həmin dildə hekayələr, povestlər oxuyurdu. 

Yenə də rəfiqələri onun köməyinə gəldi. Bir rəfiqəsinin əri neft 

istehsalı ilə məşğul olan baş idarədə mühüm vəzifədə işləyirmiş, arvadının 
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xahişi ilə Əminəni qəbul etmiş, yarım saatlıq söhbətdən sonra ona yüksək 

maaşlı vəzifə təklif etmişdi, bu texniki şöbədə nou-haunun öyrənilməsi ilə 

əlaqədar idi və ingilis dilini yaxşı bilmək tələb edirdi. 

İndi Əminə maaş barədə məndən də xeyli irəli getmişdi. Hələ rübdə 

bir dəfə onlara yaxşı pul mükafatı da verilirdi. Qısa müddətdə kollektivin 

hörmətini qazanmışdı, həm də şaiyə yayılıbmış ki, onu işə götürən vəzifə 

sahibinin yaxın adamıdır, bəzi ağzıgöyçəklər isə bunu bir qədər də 

şişirdərək deyirmişlər ki, yaxın adamı yox, məşuqəsidir. Bu söz-söhbət 

uydurmalarla möhkəmlənməyə, kök atmağa başlamışdı, gənc qadınlar bu 

şaiyələri yaymaqda xüsusilə canfəşanlıq göstərirdilər. Bəziləri deyirmiş ki, 

dəfələrlə Əminənin işdən gec çıxdığını, həmin vəzifəli şəxsin maşınında 

getdiyini görmüşdür, digərləri daha inandırıcı görünmək üçün dedi-qodu 

yayırmış ki, istirahət günü həmin vəzifəli şəxsin bağında onlar birgə kef 

edərkən, əylənərkən, onun xanımı bunu eşidib bağa gəlmiş və Əminəni 

küpüncə döyübmüş. Buna görə neçə aydan artıqdır ki, arvadının acığına 

həmin adam evdən didərgin düşmüş və artıq guya Əminə ilə evlənməyə 

qərar verbmiş. 

Əminə özü bu söhbətləri mənə danışıb, adamların paxıllığına, 

xurafatına gülürdü. Həqiqətən də bir-iki dəfə həmin adamın maşınında 

axşamdan xeyli keçmiş işdən evə getmiş və bu da həqiqətdir ki, bir bazar 

günü bu mehriban ailənin dəvətini qəbul edib Nurla birlikdə onların 

bağında qonaq olmuşdur. Lakin bu faktlar o qədər təhrif olunub, elə qatı, 

türklər demişkən, çamur altına salınıb ki, onların mahiyyəti tamam 

unudularaq, böhtanın, iftiranın daşıyıcılarına çevrilmişlər. Baş idarənin 

rəisi həmin vəzifəli şəxsə onun üçün ən müasir dünya təcrübəsinə 

əsaslanaraq neft hasilatını artırmaqda yerli problemlərin həlli barədə 

məruzə hazırlamağı tapşırıbmış, çünki səhərisi gün hökumətin iclasında o, 

həmin mövzuda çıxış etməli imiş. Ona görə də məruzəni hazırlamaq üçün 

xırda qrup yaradılmış, onun tərkibinə Əminə də daxil edilibmiş. Həmin 

axşam çox işləməli olublar, Əminə işini bitirdikdən sonra mükafat kimi 

vəzifəli şəxs maşınla onu məhz gec olduğuna görə evə aparmalı olubmuş. 

Bağda qonaq olmağa gələndə, əvvəlcə rəfiqəsi zəng edib dəvət etmiş, bir-

iki gün sonra rəfiqəsinin əri bu dəvətə qoşulduğunu bildiribmiş. Həmin 

istirahət günü çox maraqlı keçibmiş, Əminə də, Nur da bu mehriban 

ailəyə, onların uşaqlarına valeh olubmuşlar. Həmin axşam bağ sahibləri 

orada qalıb gecələmək istədiklərinə görə, Əminə ilə qızını vəzifəli şəxsin 

maşını şəhərə gətiribmiş. Bu kişinin evindən  didərgin düşməsinə 
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gəldikdə, ailə mənzillərin təmir etdirdiklərindən bir müddət ər-arvad və 

uşaqlar yaxın qohumlarının mənzillərində yaşamalı olmuşlar. Əminə şükür 

edirdi ki, bu söz-söhbət qonşularına gəlib çatmayıb, yoxsa haray 

qoparacaqdılar ki, biz deyəndə ki, bunun ayağı dəyən yer əxlaqsızlıq 

yuvasına çevrilir, inanmırdınız, indi gördünüzmü? Əminə deyirdi ki, 

onunla kifayətlənməyib, qızına keçəcəkdilər, bu günahsız fidanı hər cür 

iyrənc hərəkətlərdə ittiham edəcəkdilər. 

O, qızına görə, qızının təmiz adını qorumaq naminə hər cür 

güzəştlərə getməyə hazır idi. Adətən ən möhkəm iradəli insanlar da 

hadisələrin gedişi qarşısında çox vaxt geri çəkilməli olur və hansısa 

reallıqdan uzaq, dumanlı ideya naminə mübarizəyə başlayanlar bəzən öz 

mübarizəsini dayandırmağa sevinclə razı olurlar ki, təki yenidən dinclik, 

sakitlik bərpa olunsun. Uzun mühasirəyə dözən qarnizon belə, həyatı xilas 

etmək naminə təslim olmağa razı olur. Əminə də öz maraqlarının, 

həyatının məqsədinin mərkəzində sevimli balasını, ümidgahı olan 

Nuridəni qoyduğuna görə, bəzən prinsiplərindən də geri çəkilməyə, 

güzəştə getməyə hazır idi ki, öz həyatının üzərində əsmiş sərt rüzgar 

qızının gülüstanının üstünü almasın, bu qızın taleyinə xətər 

toxundurmasın. Həyat hər şeyi onun əlindən alanda, bütün sevinclərdən 

məhrum edəndə bu qız onun yeganə dayağına, istinadgahına çevrilmişdi. 

Yenidən dolğun həyata qayıtmaq istəyi baş qaldıranda, köməkçi element 

kimi mən meydana gəlmişdim. Yəqin i, heç kəs onun üçün Nuridəni əvəz 

edə bilməzdi. Əgər bu qızın başına bir iş gəlsəydi, onun təmizliyinə, 

saflığına xırda bir ləkə nişanəsi çilənsəydi, o bu dərdə dözə bilməzdi, bunu 

onun sonuncu həyat qüvvəsini əlindən alan, yaşamaq rişəsini kəsən fəlakət 

kimi, axırıncı və ən ağır faciə kimi qarşılayardı. Bu mənada o, özünü 

Alberto Moravianın məşhur «Çoçara» romanındakı İkinci Dünya 

müharibəsi vaxtı yeganə qızını qoruyub saxlamaq üçün hər cür əziyyətlərə 

qatlaşan, aclıq qorxusundan şəhəri tərk edib, dağ kəndindəki qohumlarının 

yanına gedən ana ilə müqayisə edirdi. Müttəfiq qoşunları Romanı almış, 

İtaliyanın cənubunu azad etmişdilər. Çoçara adlandırılan qadın boya-başa 

çatmış, kişilərin gözlərini oxşayan qızı ilə dağdan enib şəhərə qayıdanda 

yol üstündəki kilsədə gecələməyi qərara aldı. Bu vaxt bura müttəfiq 

ordularında xidmət edən Mərakeş əsgərləri soxuldular və iki cavan, gözəl 

qadını, ananı və balanı bir-birinin yanında vəhşicəsinə və dəfələrlə 

zorladılar. Bu zərbənin nə demək olduğunu səhəri gün ana yük maşınının 

kabinəsində şəhərə gedərkən qızının sürücünün şalvarının üstündən nəyi 
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isə əlləşdirdiyini görəndə dəhşətə gəlməklə yanaşı, təmiz, pak bildiyi 

ciyərparasını birdəfəlik itirdiyini anladı və belə qənaətə gəldi ki, bu illər 

ərzində çəkdiyi əziyyətin hamısı əbəsmiş, bir dəstə mərakeşlinin şəhvəti 

qızının taleyinin üstündən qara yel kimi əsmiş, onun gələcəyə bəslədiyi 

xəyalları büsbütün məhv etmişdi. O, deyirdi ki, bu sadə italyan qadınının 

çəkdiyi əziyyətlər və nəticədə fəlakətlə üzləşməsi daim məni sayıq olmağa 

çağırır. Yox, mən anamın yolu ilə gedib, qızımın bəxtinə zəhər qatmaq, 

bədbəxtliyə düçar etmək fikrindən çox uzağam. Mənə vaxtilə atəş açan 

eyni tüfəngdən indi mən öz qızıma qarşı istifadə etməməliyəm, lakin onu 

qorumağı, bəd nəzərlərdən, bəd insanların məkrindən və həmləsindən 

mühafizə etməyi bacarmalıyam. Qızım xoşbəxt olsa, yarısa mən bircə dəfə 

də öz bədbəxt illərimi dilimə gətirmərəm, elə güman edərəm ki, mənim 

çəkdiyim əziyyətlər bu xoşbəxtliyə aparan yola daş döşəməkdən ibarət 

imiş. O, mənə də təlqin edirdi ki, Nurun xoşbəxtliyi üçün imkanında olan 

hər şeyi etməlisən, onu səhvlərdən, büdrəmələrdən qorumalısan. Bu fikrini 

əsaslandırmaq üçün əlavə edirdi ki, axı o, səni çox istəyir, həmişə səndən 

söhbət salır və məni inandırmağa çalışır ki, sənin gileylənməyə haqqın 

yoxdur, çünki belə etibarlı dostun, dayağın var. Məni ruhlandırmaq üçün 

deyir ki, Kamranla yaxınlıq edəndən sən dəyişmisən, özünü arzuolunan 

qadın kimi aparırsan, tərkidünyalılığından əsər-əlamət qalmayıb. Hətta 

sənin barəndə dedi ki, zahiri görünüşcə Febə oxşasa da, elə yüngül təbiətli, 

qadınların taleyi ilə oynayan deyil, vəfa, sevginin möhkəmliyi baxımından 

isə heç Kvazimododan geri qalmır, qocalanda dünyadan köçəndə də, 

kimsə sənin qəbrini açsa, səni orada uyuyan öz Kvazimodonun qollarının 

arasında tapacaqdır. Görürsən, Kamran, mənim qızım necə romantik 

insandır, məni kiməsə yox, pərəstiş edərək sevdiyi Esmeraldaya bənzədir. 

Mən Esmeralda kimi sevsəm də, sevilsəm də həyatdan elə tez getməyi 

arzulamazdım, bəlkə də bu sözlər bir qədər gülünc səslənir, onun yaşında 

mənim qızım var, o, xoşbəxtliyə qovuşana qədər mən yaşamalıyam, 

həyatın mənə qarşı mərhəmətli olduğuna inanmalıyam. 

Biz getdikcə bir-birimizi daha güclü sevməyə başladıq, mən onu 

gec-gec görəndə çox darıxırdım. Lakin bu şəhər bizim azadlığımızı, 

sərbəstliyimizi əlimizdən almışdı, gizli görüşlər, ehtiyatlanmaq onun 

könlünü o qədər də açmırdı. O, sevgiyə hansısa qadağa qoyulmasını 

anlamırdı, patriarxal ənənələrə, məişətimizdəki geriliyə, anaxronizmə 

gülürdü. Təsadüfən bir dəfə biz eyni əcnəbi ölkədə ezamiyyətdə 

olmuşduq, burada da bizi himayə edənlərin maneçiliyinə baxmayaraq, 
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onların diqqətindən qaçıb qurtarır, bu qədim şəhəri gen-bol gəzib dolaşır, 

bir-birimizə tarixi əhvalatlardan, şəxsiyyətlərdən danışırdıq. Lakin 

buradakı cavanlar da özlərini bir qədər həyasız aparırdılar, yazıq 

Əminədən gözlərini çəkmir, bir-birinə onun gözəlliyinə diqqət yetirməyi 

məsləhət görürdülər. Şəhərdə onun yerişi xüsusən diqqəti cəlb edirdi, o, 

bizim kimi adi yeriş yerimirdi, elə bil ki, səkirdi. Sevincdən budaq üstündə 

atılıb-düşən quşlara bənzəyirdi. Orada tanış olduğumuz bir meksikalı 

mənə sirr açırmış kimi demişdi ki, sənin arvadın (o, elə güman edirdi ki, 

Əminə mənm həqiqi arvadımdır, məhəbbət qanunlarına gəldikdə əslində o, 

səhv etmirdi, yad bir adam üçün isə bizim kəbinin harada qeyd 

olunmasının elə bir əhəmiyyəti yox idi, göylərdə kəsilən kəbin yerin bütün 

qanunlarını silib sıradan çıxarmaq gücünə malikdir), yeganə qadındır ki, 

havanalı qızlar kimi gəzir, çünki bu yerişi təqlid etmək mümkün deyildir, 

bu həmin qızların canında, qanındadır. Onların yerişində bir musiqi, bir 

şəhvət cığırışı var, bu məsələdə bütün dünya qadınları onlara uduzurlar, 

aşağı zümrəyə malik olduqlarını göstərirlər. Qoca meksikalı özünü saxlaya 

bilməyib, bir dəfə Əminəni qucaqlayıb öpmüşdü və biz sonralar bunu yada 

salıb xeyli gülmüşdük. 

Meksikalının yüngül əlilə mən Əminəni havanalı qız deyə 

çağırırdım. O, incimirdi, ancaq deyirdi ki, axı mən yerişimi dəyişə 

bilmərəm, anamın xarakterindən heç nəyi əxz etməsəm də, yalnız bunu 

götürmüşəm. Axı uşaqların çoxu öz valideynlərinin yerişinə bənzər 

qaydada yeriyir və sonralar istəsələr belə, bunu tərgidə bilmirlər. 

Elə bu səfərdən qayıdanda sevincim uzun sürmədi, təyyarə 

meydanında məni qarşılayanlar dedilər ki, arvadının vəziyyəti ağırdır, 

xəstəxanaya götürüblər. Mən çemodanımı evə qoyduqdan sonra, yol 

paltarımı dəyişib, xəstəxanaya getdim. Arvadımın qohumlarından bir 

neçəsi xəstəxananın həyətində olan iri ağacın altında dayanmışdılar. Mən 

salam verəndə, salamı ağızucu aldılar, içəri keçəndə mənə əyri-əyri 

baxdıqlarını hiss etdim. Arvadım hələ xeyli əvvəl hamıya danışırmış ki, 

mən sap-sağlam adam idim, bunun hesabına əsəblərim korlandı, vaxtında 

mənim müalicə xərcimə qıymadığından uşağımız olmadı, evə gələndə bir 

dəfə mənə ərə xas olan nəvaziş göstərmədi. Mən ölsəm bilin ki, məni 

öldürən kimdir, ona görə də qohumları mənə qatil kimi baxırdılar və 

əllərində əlac olsaydı, məni ondan tez o dünyaya göndərərdilər. 

Əslində, mənim özümü təmizə çıxarmağım da düzgün olmazdı, bu 

cəhdim riyakarlıqdan xəbər verərdi. Bir evdə, bir mənzildə yaşasaq da, 
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bir-birimizə yad adamlar olmasaq da, heç vaxt doğma da olmamışdıq. 

Bizim dünyalarımız bu birgə yaşamaqdan başqa heç yerdə kəsişmirdi, elə 

bil ki, könül ərazimizi böyük okeanlar ayırırdı. Bu okeanı üzüb keçib bir-

birimizə yaxınlaşmağa nə onun, nə də mənim nə gücümüz, nə də 

həvəsimiz var idi. Bu soyuqluğa görə əvvəlcə o, mənə nifrət etməyə 

başlamışdı, mən dözmüşdüm, səbr etmişdim, lakin sonralar bu hay-küylü 

səs müşayiəti aldıqda, az qala təhqiramiz sözlərlə mənim beynimi, ruhumu 

hədəfə çevirməyə başladıqda, mən də artıq bunları cavabsız qoymurdum. 

Ona görə evimizdəki havanın tərkibi barədə mənə sual verən olsaydı, göz 

qırpmadan nə azot, nə oksigen qazlarının adını çəkərdim, səmimi cavab 

kimi deyərdim ki, «nifrət». Bu atmosferin yaranmasında ikimizin də payı 

vardı. Çünki otaq illər ərzində bu iyrənc münasibətin zərrəcikləri ilə 

dolmuşdu, bu hava boğucu idi, ona görə də ondan qurtulub başqa həyata, 

daha doğrusu, Əminənin yanına düşəndə kesson xəstəliyinə tutulmuş 

adamlar kimi, hiss etdiyim yüksək təzyiqdənmi, ya hava 

çatışmazlığındanmı döşümdə, əzələlərimdə, oynaqlarımda ağrılar əmələ 

gəlirdi, ürəyimin döyünmə ritmi də dəyişir, ağrıların təsirindən beynimdə 

dəyişikliklərin olduğuna inanmağa başlayırdım. Tez-tez əllərimlə başıma 

sıxırdım, elə bil ki, köhnə yaralarım mənə rahatlıq vermir. Deyəsən, 

məhəbbətin yuva salmadığı ailələrin hamısı belədir, üzdə özlərini bəxtəvər 

kimi göstərsələr də, daxildə it-pişik münasibətləri bir an da olsun 

dayanmır, közərməkdə, bəzən şiddətlə yanmaqda davam edir. Deməli, 

mənim kimi bədbəxtlər heç də az deyildir, bəlkə çoxdur, çinlilər planet 

əhalisinin beşdə birini təşkil etdiyi kimi, ailələrin ümumi tərkibində 

bədbəxtlər ən azı beşincini, altıncını təşkil edirlər. Mənə yönələcək riyakar 

hücumlardan qorunmaq üçün mən bu rəqəmi azaldıram, bəlkə də 

yarısından çoxdur, lap əksəriyyətidir. Çünki ailə xoşbəxtliyi insanın fərdi 

xüsusiyyətlərindən – istedadından, bacarığından, zəhmətsevərliyindən, hər 

xırda şeyin belə vacehinə yetmək əziyyətinə qatlaşmasından fərqli olaraq 

adamın özündən asılı deyil. Çox vaxt qovuşduğu başqa dünyanın da 

təbiətindən, şəraitindən asılıdır. Həyatda bəlkə bu ən  uğursuz calaqdır, 

sən calaq altı kimi yeni əlavə ediləni qəbul edirsən, ona öz həyat şirəni 

verirsən, bu kiçik hüceyrə budağa çevrildikdə, özünü muxtar hesab 

etməklə öz qaydalarını diqtə etməyə başlayır, azacıq etiraz etdikdə, öz 

təbiətinin təvazökar imkanlarını yada salmaq istəyəndə, səni bütünlüklə 

inkar etməyə başlayır, adi insani bəndləri də dağıdıb, onu qidalandıran 

kökün, gövdənin də heç nə olduğunu bəyan edir və hiss etdirməyə çalışır 
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ki, sən onun iri ərazisinə qatılmış adi xırda parçasan və bu ərazinin 

qaydalarını, vaxt və iqlim rejimini qəbul edib, onlara riayət etməlisən. 

Belələri başa düşmürlər ki, ərin dünyasına hücum etməklə, onu dağıtmaqla 

əslində ailəni dağıtmağa girişirlər, yenicə tikilməkdə, 

məskunlaşdırılmaqda olan evin divarları çat verməyə başlayır, bir az sonra 

bu çatlar genişlənir, divarlar uçmağa başlayır, bu xarabalıqlar altında təkcə 

ərin deyil, həm də onun özünün taleyi qalır və onların bir də dirçəlib 

canlanmasına olan ümid də yoxa çıxır. Əlbəttə, belə izdivaca qədəm 

qoymaqla, yəqin o, özü də səhv edib, bəlkə ətraf, valideynlər onu bu 

addımı atmağa məcbur ediblər, bu anda bəlkə də dünya ona qarşı 

haqsızlıq, ədalətsizlik edib, lakin insanın özünün özünə etdiyi daha 

dəhşətlidir və bütün dünyanın etdiklərinin yanında daha müdhiş görünür. 

Ona görə də məndən olsa Şekspirin qəbri üzərindəki 

 

Yaxşı dost, Allah xatirinə çəkin 

Açmaqdan üstünü burdakı qəbrin.  

Alqış bu daşlara dəyməyənlərə,  

Lənət kim toxunsa sümüklərimə. 

 

sözlərini belə həyat yolunu azanların qəbir daşları üstündə yazmaq 

lazım deyildir. Çünki onlar həyatın özündə də xeyli qəbir mövcudluğu 

keçiriblər, onların təkcə canlarına deyli, ruhlarına da çoxlu təcavüzlər 

edilmişdir, qəbirə qarşı hörmətsizlik nə qədər acı olsa da, həyatda baş 

verənlərlə müqayisədə elə zəhər təsiri bağışlamayacaqdır. Mən özüm də 

daxil olmaqla onlara belə bir epitafiyanı seçərdim: «Burda yatana 

toxunmayın, təsiri olmayacaqdır, çünki həyatda hər cür faciəni görmüşdür, 

özü-özünə düşmən olmuşdur»,. Bu qəbirüstü yazı potensial bədbəxtlərə də 

xəbərdarlıq siqnalı olacaqdır ki, onlar vaxtında özlərinə bir gün ağlasınlar, 

yoxsa sonra gec olacaqdır və dünyadakı ən iri qəbiristanlıq olan 

bədbəxtlərin uyuduğu ərazidə öz cəsədlərini məskunlaşdırmalı olacaqlar.  

Mən xəstəxanada müalicə edən həkimlə, şöbə müdiri ilə görüşdüm. 

Hər ikisi vəziyyətin ağır olduğunu, xəstənin reanimasiyaya qoyulduğunu 

dedilər. Səhərisi gün isə arvadımın meyidini xəstəxanadan çıxarıb məscidə 

apardıq və elə həmin gün də dəfn etdik. Qohumları qəbiristanlıqda hay-

küy qaldırdılar ki, biz onun qatilini yaxşı tanıyırıq, işi bu yerdə 

qoymayacağıq. Mən tamam biabır olmuşdum, ona görə də yas 

mərasiminin çox geniş, təmtəraqlı olmasını istəmirdim. Yeddisini 
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verəndən sonra axır ki, arvadımın yaxınları ilə, həyasızlıq edənlərlə də, 

özlərini abırlı aparanlarla da xudahafizləşib ayrıldıq. Elə bil üzərimdən 

ağır yük götürülmüşdü.  

Son günlər onsuz da yata bilmirdim, özümü pis hiss edirdim. 

Arvadımın ölümündə özümü də günahkar saysam da, əsas təqsiri onun 

özündə görür, bəsit dünyagörüşü ilə izah edirdim. O, həyata yalnız dar bir 

prizmadan baxdığı halda, bütün dünyanı gördüyünü, dərk etdiyini iddia 

edirdi. Özünü lazımınca dərk etmədiyi halda, məni mühakimə etməyə 

girişirdi, ağılsız ittihamlarının əsaslı olub-olmamasının fərqinə də 

varmırdı, danışmağa, qarğış etməyə başlayanda musson yağışı kimi 

kəsmək bilmirdi. Özü də başa düşmürdü ki, qızışanda tayfun effekti 

yaradır, onun pis, ağır sözləri bu vaxt, yağan leysan paltardan keçib, 

bədəni isladan kimi, adamın əsəb hüceyrələrinin, toxumalarının hamısına 

xətər toxundurur. Heç mən özüm də düzələn deyiləm, öz günahlarımı 

etiraf etmək əvəzinə, qatili müdafiə edən vəkil bıçağın harada 

hazırlanması, necə onun əlinə düşməsi barədə məsələyə dəxli olmayan 

mübahisəni qızışdırıb, müdafiə etdiyi şəxsin təqsirini yumşaltmağa cəhd 

etdiyi kimi, mən də öz hərəkətlərimi unudub, hər şeyi o bədbəxtin üstünə 

yıxmağa çalışıram. Yaxşı, tutaq ki, onun günahları çoxdur, axı bundan 

artıq cəza yoxdur, o, bu dünyadan getməklə məgər təqsirlərini yumadımı.? 

Lakin mən buna da əks cavab tapırdım, öz bədbəxtliyinə bu ölüm son 

qoysa da, illər boyu mənim çəkdiklərimin əvəzini kim ödəyəcəkdi? Birdən 

özümü qınayıb, düşündüm ki, belə qəddarlıq da yaxşı deyildir. Qoy, heç 

olmasa onun ruhu sakitləşsin, azacıq da olsa rahatlıq tapsın. Əgər, bu baş 

verməsə, mənim də ruhumu sakit buraxmayacaqdır. Belə dəhşətli 

düşüncələrlə, onun kabusu ilə və özümlə vuruşa-vuruşa səhərə yaxın 

yuxuya getmişdim, oyananda günün çıxdığını, otağı qızdırdığını hiss 

etdikdə, işə tələsdim. Yasa gələ bilməyənlər yanıma gəlib başsağılığı 

verirdilər, qadınlar xüsusilə canfəşanlıq göstərib, belə ağır itkiyə görə 

dərdimə şərik olduqlarını bildirirdilər. Başa dşmürdüm,  özlərini axmaq 

yerinə qoymuşlar, yoxsa məni səfeh hesab edirlər. Bizim ailə 

münasibətlərimiz onlara bəlli idi və bu səbəbdən də çox vaxt öz 

uşaqlarının necə oxuduqlarından, musiqi və idmanla necə məşğul 

olduqlarından söhbət açırdılar ki, məni qıcıqlandırsınlar, yaramın üstünə 

duz səpsinlər. 

Günortadan sonra Əminə zəng vurdu, başsağlığı verdi, imkan olan 

gün evlərinə gəlməyə dəvət etdi. Özümü yaxşı hiss etmirdim, işdə də 
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başım qarışıq idi. Son vaxtlar şöbə müdiri də mənə yerli-yersiz iradlarını 

bildirirdi. Axırıncı ezamiyyət də münasibətlərimizi korlamışdı. Özü 

getmək istəyirdi, idarə müdirinin təkidindən sonra mənim göndərilməyimə 

razılıq vermişdi. Müşavirədə yəqin ki, məni nəzərdə tutaraq deyirdi ki, 

işinin öhdəsindən gələ bilməyənlərlə qurtarmaq vaxtı gəlib çatıb, ona görə 

də hər kəs öz payını götürsün. Bu sözdən sonra, işçilərin çoxu mənə tərəf 

baxmağa başladı, elə bil ki, birdən-birə onların içərisində ağ qarğa peyda 

olmuşdu. 

Bir axşam mən Əminə gilə getdim, qapını Nuridə açdı. Son vaxtlar 

onu az-az görürdüm, xeyli gözəlləşmişdi, sifətindəki hər bir cizgidə xüsusi 

lətafət var idi. Yəqin ki, çoxdan görüşməməyimizə görə, üstümə atılıb, 

məni qucaqladı və üzümdən toppuş dodaqları ilə öpdü. Mən özümə bir 

qədər ciddilik verdim və Nuridə hay-küylə qışqırdı ki, ana gör kim gəlib. 

Əminə dəhlizə çıxıb, mənimlə görüşdü,  bir daha başsağlığı verdi. Sonra 

otağa keçdik və Nuridənin yan otaqda pianoda çaldığı qəmli musiqi 

sədaları altında söhbət etdik. Söz arası Əminə gələcək barədə nə 

fikirləşdiyimi soruşdu, mən onu düzgün başa düşməyib, hazırlıqsız-

filansız dedim ki, biz evlənməliyik, ailə qursaq xoşbəxt olarıq. Mümkünsə, 

bunu onun əlini rəsmi xahiş etməyim kimi qəbul etsin. Mən «hə» cavabını 

alacağıma tam əmin idim, axı yaxın qələbə barədəki fikir adamı sərxoş 

edir. 

Bu sözlərdən Əminənin rəngi ağardı, boğazı tutuldu, bir qədər özünü 

ələ alıb dedi ki, bu mümkün olan şey deyil. O, bundan sonra özü barədə 

deyil, Nurun haqqında fikirləşməlidir, onun xoşbəxtliyini ön plana 

çəkməlidir. Sonra mənə izah etməyə başladı ki, bu izdivac həm də ona 

görə mümkün deyildir ki, arvadının ölümünü bizim üstümüzə yıxarlar, ən 

azı bu ölümü sürətləndirməyimizi iddia edərlər. Axı arvadının qohumları 

da səni rahat buraxmaq istəmirlər. Bütün amilləri nəzərə alanda, bu nigah 

bizə əsəb gərginliyindən, dedi-qodu obyekti olmaqdan başqa əlavə heç nə 

verməyəcəkdir. Vaxtilə lazımsız ehtiyatlılıq edib səhvə yol vermişdiksə, 

indi dəlisov ehtiyatsızlıq edib özümüzü yeni bəlaya salmağımız yaramaz. 

Biz indi mümkün olanı yox, zəruri olanı seçməliyik, bu bizə nə qədər ağır 

gəlsə də. Çünki mümkün olan nə qədər asan görünsə də, nəticəsi bizə daha 

böyük ziyan vuracaqdır. İndi iti ağıl, sağlam düşüncə ilə yanaşmasaq, 

sonra uzun illər bu səhvin altını çəkəcəyik, peşmançılıq bizim xoşbəxt 

günlərimizi suya salınmış şəkər kimi bir andaca əridəcəkdir. Mən əks-

dəlillər gətirməyə çalışsam da heç nə alınmadı, çünki Əminənin belə 
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cavab verəcəyinə hazır deyildim, güman edirdim ki, bu artıq həll olunmuş 

məsələdir və axırıncı maneə də, təbiətin özü tərəfindən aradan 

qaldırılmışdır. Onun arqumentləri olduqca güclü idi və mənim zəif 

mövqelərimi büünlüklə nəzərə alırdı. Digər tərəfdən, hələ Nuridə məsələsi 

də var idi. O, bu ittifaqa necə yanaşacaqdı. Anasının yenidən ərə getməsi 

ilə razılaşacaqdımı? Nəsə ehtimal olunanda, heç kəs etiraz etmək istəmir, 

kiminsə xətrinə dəyməklə pis adam hesab ediləcəyini düşündüyündən, 

uzaqda azacıq konturları görünən məsələnin baş tutmasına narazılığını 

bildirmir. Lakin məsələ gündəliyə salındıqda, olum-ölüm məsələsi həll 

olunduqda əvvəlki həmrəylik, ümumi razılıq sıradan çıxır, hər kəsin öz 

mövqeyi razılığın bulaq daşına bənzər cilalanmış hamarlılığını məhv 

edərək, özünün bıçaq tiyəsi kimi iti olan çıxıntılarını göstərir. Ona görə də 

Nuridənin bu məsələyə necə yanaşacağı məlum deyildi və Əminə qəfildən 

bu cəhəti də yadına salıb dedi: 

- Nur mənim yenidən ailə qurmağıma razılıq verməz, bunu 

söhbətlərimizdə dəfələrlə mənə çatdırıbdır. Onun gülərüz, şən olmağına 

baxma, öz dünyası var, mən bir ana kimi hələ onun paralellərindən, 

meridianlarından yaxşı baş çıxarmıram. Məndən fərqli olaraq onda bir 

sirrlilik də vardır və onları açıb ən yaxın adamlarla da bölüşmək istəmir. 

Mənim ərə getməyim onun üçün ağır zərbə olar, mən hər cür əzablara 

qatlaşmağa razıyam ki, onun könlünə nəinki bir yara toxunmasın, hətta 

onun dünyasına xırda bir daş da atılmasın.  

Bu sözlərdən sonra mən tamam özümü itirmişdim, əvvəlki özümdən 

razılığım yoxa çıxmışdı, beynimdə qara fikirlər dolaşırdı. Düşünürdüm ki, 

yəqin arvadımın ruhu bu yolla məndən qisas alır, indi də xoşbəxt ailə 

həyatı yaşamağımın qarşısını kəsir. İndi mən təkcə onunla vuruşmurdum, 

özümü partizan müharibəsində olan kimi hiss edirdim. Bilmirdim hansı 

tərəfdən mənə hücum olunacaqdır, hansı istiqamətdən daha ağır zərbə 

dəyəcəkdir. Əminəni də, Nuridəni də mən öz legionerlərim rolunda hesab 

edirdim. Ölümə yollandıqlarını deyərək salamladıqları Sezar kimi bu 

legionerlərin istəyimə xeyir-dua verəcəklərini gözlədiyim halda, sonrakı 

kohortaların sədaqətsizlik göstərib, məni taxt-tacdan aşırmaları ehtimalı 

heç ağlıma da gəlmirdi. Anlamağa başladım ki, qadın zərif məxluq olsa 

da, ananın gücü tükənməzdir. O, bir qadın kimi məni sevsə də, bir ana 

kimi öz məhəbbətini də qurban verməyə hazırdır. 
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Deməli, hələ də mən qadın dünyasına yaxşı bələd deyildim. 

Eşitmişdim ki, qadınlar bəzən «hə» demək üçün «yox» deyirlər. Bu 

mülahizə də düz çıxmadı. 

Bu fikirlər məni üzməyə başladı və kimsə elə bil ki, qulağıma 

pıçıldadı ki, heç kəsdən rəncidə olma, bu sənin bəxtin, taleyindir. Görünür 

bədbəxtlik ulduzu altında doğulmusan, elə Zodiak bürcün də buna işarə 

edir. Əminə nə qədər çalışıb ovundurmaq istəsə də, pərişanlıq məni rahat 

buraxmırdı. Söhbətimiz də alınmırdı. Ona görə də üzrxahlıq edib, 

Əminənin evini tərk etdim. Nuridə ilə vidalaşmağı da yaddan çıxarmışdım 

və fikirləşdim ki, məndən inciyəcəkdir. Sonra yenə özümə bəraət 

qazandırdım ki, qoy incisin, mənim planlarımı alt-üst etdiyi halda, hələ 

mən ona, ağzından süd iyi gələn bir uşağa təzim qılmalıyammı? Əminənin 

mənim təklifimi qəbul edəcəyinə, hətta buna şadlanacağına, sevinəcəyinə 

çox əmin idim, aldığım cavab isə üzümə çırpılan sillə kimi səsləndi. 

Özümün yenidən sınıq təknə yanında qaldığımı gördüm, duydum. Mən 

qorxurdum ki, evlənməmizə rədd cavabı verməsinin özü Əminənin 

məndən artıq soyumağa başladığını göstərir, bəlkə qarşısına daha uğurlu 

bir namizəd çıxıb. Əcnəbi şəhərdə də dəfələrlə fikrə qapıldığını, mənə 

qarşı bir qədər diqqətsiz olduğunu hiss etmişdim. Bəzi hərəkətlərim, 

xüsusən cavan qızlarla gəmidə söhbətə girişməyimin, qırıq-qırıq 

cümlələrlə onlarla ingiliscə danışmağımın xoşuna gəlmədiyini sezmişdim. 

Bəzən yediyimiz xörəyi tərifləməyim, ərköyün uşaq kimi ağzımı 

marçıldada-marçıldada iştahla yeməyim ona pis təsir edirdi, ən 

xoşagəlməz xatirələrinin baş qadırmasına səbəb olurdu. Bir dəfə dayana 

bilməyib dedi ki, mərhum ərimin bəzi xoşlamadığım xüsusiyyətləri səndə 

də meydana gəlməyə başlayıb. Cavanlıqda çoxları məşhur kino ulduzlarını 

təqlid etməyə çalışırmış. Danışırdılar ki, hətta bəziləri Tarzan kimi ağaca 

dırmaşıb, budaqdan-budağa tullananda yıxılıb, ağır zədə almış, hətta həlak 

olanlar da olubmuş. Sən də yamsılamağa adam tapmırsanmı, yoxsa məni 

hiddətləndirmək istəyirsən? Mən ondan belə sərt söz gözləmirdim, yerli 

xörəklərə marağımı da qarınqulululuq kimi qəbul edirdi. Özünü isə həmişə 

olduğu kimi kübar xanım kimi aparırdı, çox az yeyirdi, yeganə xoşuna 

gələn onların qum üstündə hazırladığı kofe idi. 

Bəlkə də onun kübarlılığı bu dəfə mənimlə evlənmək barədəki 

təklifimi rədd etməkdə az rol oynamamışdı. Bunu düşünəndə mən son 

ezamiyyətdə özümü yaxşı apara bilmədiyimi yada salır, bu səfərlə 

əlaqədar həm şöbə müdiri ilə münasibətlərimin korlanmasına, həm də 
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Əminənin barəmdə fikrini dəyişdirməsinə görə həmin addımımı lənətləyir, 

təkrar-təkrar peşiman olurdum. 

Biz artıq Əminə ilə küsülü kimi idik. Onun rədd cavabı elə bil ki, 

daim sədaqətli qalacağım barədəki vədimi, andımı da mənasız, faydasız 

bir şeyə çevirmişdi. Görünür mən ehtimal nəzəriyyəsi adlanan elmə yaxşı 

bələd deyilmişəm, ümid etdiyim, əmin olduğum cavab əvəzinə birdən-birə 

onun tam əksi olan nəticə ilə üzləşdikdə əhvalım tamam pozulmuşdu. 

Özümə güvənməyim mənə yenə olduqca pis xidmət göstərmişdi. 

Şahmatda olduğu kimi, həyatda da mənim kimilər yalnız belə ağılsız, 

ümidsiz gediş edə bilərdi, ona görə də artıq qələbə sevincini yaşadığım 

halda, ağır məğlubiyyətdən əziyyət çəkirdim. Çünki bu vəzir qambitini 

gözləmirdim.  Mən belə ciddi işə, ailə qurmaq məsələsinə qeyri-ciddi, 

yüngül bir məşq kimi yanaşmışdım. Görüşün ilk saniyəsində heç bir 

hazırlıq görmədən ən uğurlu saydığım fəndi işlətməyə keçdikdə, birdən 

gözlərimin xəcalət hissi altında göyə dikildiyini, kürəklərimin  güləş 

döşəyi üstündə qaldığını hiss etdim. Mən yenə də öz xudpəsənliyimin 

qurbanı olmuşdum. Güman etmişdim ki, mənim xırda bir işarəm ən ağır 

problemin də həll edilməsi üçün kifayətdir, bir daha yanıldığımı, digər 

cəhətləri nəzərə almamaqla qılınc oynatdığımı və həmin qılıncın zərbəsi 

ilə də yerə sərildiyimi gördüm.  

Bir neçə ay ərzində bircə dəfə Əminə ilə görüşdüm, ancaq 

söhbətimiz heç alınmırdı, elə bil ki, o axşamkı danışıq bizi özgələşmə, 

yadlaşma virusu ilə sirayətləndirmişdi. Başqalarının  bədəni virus 

hücumuna məruz qalanda,  elə bil ki, bu mikroblar ordası mənim ruhuma 

hücum çəkmişdi. İdarəmizdə işləyən mikrobioloq çox sevdiyi böyük 

şotland alimi, penitsillinin atası Aleksandr Fleminq haqqında daim söhbət 

salanda bu məsələlərə çox toxunmuşdu. Hər bir infeksiya havadan və 

digər təmas nöqtələrindən  keçən mikrobların mövcudluğu ilə əlaqədardır. 

Yalnız yaranın təmizliyinə, sterilliyinə nail olduqda, başqa sözlə onu irin 

verən mikroblardan qoruduqda «xəstəxana infeksiyasından» xilas olmaq 

mümkündür. Bu mübarizə yolunu tapmaq vacib idi. Tarixçi Fukidid 

Afinada taun quduzluq edəndə müşahidə etmişdi ki, xəstələrə və ölənlərə  

yalnız artıq bu xəstəliklə xəstələnlər xidmət göstərə bilirlər, çünki onlara 

xəstəlik ikinci dəfə sirayətlənmirdi. İnfeksion xəstəliklə bacaran orqanizm 

artıq əvvəlki bacarıqsız orqanizm deyildi: «Sən mənə qalib gəlmisən, sən 

artıq başqa cür olmusan». 
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Mikrobioloqun söylədiyinə görə, bədəndə əmələ gələn yeni 

maddələr-anticisimlər zəifləməmiş mikroblarla mübarizə aparmaqla 

orqanizmə kömək edir. Təhlükə mübarizə qüvvələrini səfərbər edir. 

Orqanizmin təbii sirrləri bakteriya öldürən xüsusiyyətlərə malikdir, 

bu xüsusən ən zəif bədən səthlərini qorumaq üçün vacib idi. Belə 

olmasaydı, bütün insanlar ya çoxdan ölmüşdü və ya ən yaxşı halda inkişaf 

edə bilməmişdi, çünki doğulandan bizim orqanizm havada, suda, torpaqda 

olan saysız-hesabsız mikroblarla təmasda olur. Mikroblar daim dəriyə 

hopur, buruna, ağıza, bağırsaqlara daxil olur. Onlardan çoxu ziyansızdır, 

bəziləri hətta faydalıdır, həzmə kömək edənlər kimi orqanizm onların 

mövcudluğuna dözür, lakin onların bağırsaqlardan kənara daxil olmasına 

və həmçinin həddən çox artmasına maneəçilik törədir. Qan isə özünün 

udan hüceyrələr ordusu vasitəsilə müəyyən qədər bu müdafiəni təmin edir. 

Lakin bəzi, xüsusən bədənin həssas və asanlıqla zədələnən hissələri, 

məsələn, selikli burun boşluğu və nəfəs yolları havadan mikrob 

düşməsindən qorunmamışdır. Bu hissələrdə qan təminatı zəifdir, onlar 

müdafiəsiz qala bilməzlər. Orqanizmin buraxdığı seliklərdə təbii müdafiə 

vasitəsi rolu oynayan zülal maddəsi bəzən mikroorqanizmləri əridir, 

mikrobların müdaxiləsinə qarşı təbii antiseptika hüceyrələrin birinci 

müdafiə xətti rolunu oynayır. Patogen mikroblar isə orqanizmin müdafiə 

gücünü yarıb keçməklə infeksiya əmələ gətirir. Onlar insanın təhlükəli 

düşmənləri olduqlarından, onun müdafiə gücünə qalib gəlirlər. 

Aleksandr Fleminq elə maddə axtarırdı ki, xəstənin hüceyrələrinə 

zərər vurmadan patogen mikrobları məhv etsin. O, qeyri-adi kifi 

öyrənməyə başladı. Kif kiçicik göbələk olub, bitki orqanizmi kimi qırmızı 

qan kürəciklərindən də balacadır və havada olan sporların köməyi ilə 

çoxalır. Onlar cücərib bir növ keçə kütələsinə çevrilirlər. Kif bir sıra 

qorxulu patogen mikroblara qarşı məhvedici xüsusiyyətə malikdir. Çünki 

o elə maddə buraxırdı ki, bir sıra ən qorxulu xəstəliklərin törədicilərinin 

böyüməsini dayandırırdı. Fleminq qidalı bulyonda belə «penitsillium» 

yetişdirdi.  

Ən sadə canlı orqanizm-kif elə maddə buraxırdı ki, o digər canlı 

orqanizmlər olan mikrobları öldürürdü. Bu iki növün dinc yanaşı yaşaması 

mümkün deyildi. 

Dünya elə qurulmuşdur ki, bütün canlı varlıqlar öz yaşayışları üçün 

mübarizədə qorxulu düşmənlərə çevrilirlər. Onların hər biri özünə 

başqasından qida, hava və məkan alır. 
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Patogen mikrobların çoxu böyük miqdarda suya və torpağa düşsələr 

də, yaxşı ki, tezliklə ölürlər, yoxsa nə insanlar, nə də heyvanlar yaşaya 

bilməzdi. Onları əsasən günəş və digər faydalı mikrobların təsiri öldürür. 

Artıq qədim yunan əlyazmalarında bəzi epidemik xəstəliklərin digər 

xəstəlikləri yatırdıqlarına şəhadət verən məlumatlar var idi. Aşağı canlı 

varlıqlarda, yüksək heyvan və bitki aləmində olduğuna nisbətən həyat 

daha çox dərəcədə həyatı öldürür. 

Fleminqin icad etdiyi «penitsillin» adlanan maddə insan əzablarını 

azaltmaqda inqilabi rol oynayacaqdı. Lakin bu qiymətli maddə təmiz 

şəkildə olmalı idi. Amerikanların inadkarlığı və texnoloji istedadı köməyə 

çatdı. Çürümüş yemişdə cücərən və yüksək məhsuldarlıq qabiliyyətinə 

malik olan kifdən ən qiymətli ştammlar alındı. 

Bu ştammın mənbəyi laboratoriyanın yerləşdiyi şəhərin adı ilə 

Peoriya yemişi kimi məşhurlaşdı. İkinci Dünya Müharibəsinin qızğın 

dövründə, 1943-cü ildə Birləşmiş Ştatların zavodları penitsillin istehsalını 

həyata keçirdilər və böyük miqdarda bu xilasedici dərman vuruşan orduya 

göndərildi. 

Aleksandr Fleminq təbabət titanları dəstəsinə daxil oldu. Onun icadı 

yer üzündə on milyonlarla adamın həyatını qoruyub saxladı, yəqin ki, 

başqa bir dahi onunla bu sahədə çətinliklə müqayisəyə girə bilər. 

Penitsillin milyonlarla sətəlcəmlə xəstələnmiş adamı labüd ölümdən xilas 

etdi, uşaq ölümü səviyyəsi xeyli aşağı düşdü. O, bəşəriyyət qarşısında bu 

xidmətləri göstərmişdi. 

İndi mənə də belə bir immunitet qazanmaq lazım idi ki, əsəbimi 

tarıma çəkən hadisələr məni bütünlüklə məhv etməsin. Burada dahiyana 

icada da ehtiyac yox. İndi, sadəcə olaraq şəfa gözlədiyim adam məni başa 

düşməliydi. Mənim könlüm zəifləsə, adi zərbəyə davam gətirə 

bilməyəcəkdi. Ona görə də onun müdafiə gücünün açarı işə düşməli, bu 

bağlanmağa üz qoyan qapını yenə taybatay açmalı idi.  

Bəs niyə görən mənə aid olan, mənim həyatımda toxunan bu ilmələr 

belə zəifdir, adi müqavimət qüvvəsinə malik deyildir. Niyə mən bir günlük 

kəpənəyə bənzəyən az ömürlü xoşbəxtliyimi də qoruyub hifz edə 

bilmirəm. 

Mən qədim müdriklərin vəsiyyətinə əməl edərək, öz vicdanım 

qarşısında təmiz olmağa çalışıram. Hamıya qarşı xeyirxahlıq etmək 

istəyirəm, ancaq çox hallarda məni düzgün başa düşmürlər. Davranışımın 

məqsədini tam fərqli, yad bir şeydə axtarırlar. Mən nə qədər ağıllı qaydada 
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düşünsəm də, real işə gələndə istədiklərim alınmır, yaxşı nəticəyə ümid 

etdiyim halda, yekun mənim gözlədiklərimə uyğun gəlmir, məni pərt edir. 

Bir dəfə söhbət vaxtı Əminə kiminsə haqqında demişdi ki, o, sözdə 

şirdirsə, əməldə, həyatda tülküdür. İndi təlaşa düşmüşdüm ki, birdən 

mənim haqqımda da elə fikirləşər, bu isə mənim barəmdə ən ağır hökmə 

bərabər olardı. Ancaq mənim özümə demişdi ki, sən savadlı, abırlı adam 

olsan da, ancaq işinin uğurunda, həyata münasibətində bunun bir səmərəsi 

görünmür. İnsan beynində hansı bilikləri gəzdirməsi ilə yox, öz ağlının, 

zəhmətinin bəhrəsi ilə nə qədər müdrik  olduğunu göstərə bilir. Müdriklik 

özün haqqındakı yüksək fikirlərin məcmuu deyildir, sənin ölkənə, xalqına, 

ailənə verdiyin fayda ilə ölçülür, birinci nə qədər böyüsə, şişsə insanın 

qiyməti, dəyəri azalmağa başlayır, lakin zəhmətin bəhrəsi nə qədər artsa 

bunu hamı görür, qiymətləndirir və bu insanın nüfuzunu, dəyərini 

böyütməyə başlayır, onun həyatdakı mövqeyi və yeri möhkəmlənir. Öz 

ailəsini dolandırmaq üçün heç nə qazanmayan kişi xalqına hansı xidmət 

göstərə bilər. Axı təkcə dili fırlatmaq, danışmaq, nitq söyləmək, 

çərənləmək fəaliyyət növü hesab olunmamalıdır, səs telləri ilə havanı 

hərəkətə gətirmək qoçaqlıq sayılmamalıdır. İnsan boş danışığa güc 

verdikdə, öz əqidəsinə uyğun olmayan  sözlər danışdıqda riyakarlıqdan 

başqa bir işlə məşğul olmur. Axı öz iradəsi ilə hərəkət etməyənə, 

məcburiyyət qarşısında fəaliyyət göstərənə qədim dövrlərdə qul kimi 

baxırdılar. 

Bir-bir onun ağıllı söhbətləri yadıma düşürdü və onları təhlil etdikcə 

güman edirdim ki, Əminə heç bir sözü elə-belə demir, ona hansısa fikrini, 

mülahizəsini büküb mənə çatdırır. Bir dəfə azadlıq, sərbəstlik, müstəqil 

fikir və əməl sahibi olmaq barədə xeyli söhbət etdi və mənə belə gəldi ki, 

cəsarətsizliyimi, çox vaxt müti qaydada hərəkət etdiyimi sezdiyinə görə, 

Ezop dili ilə mənim qüsurlarımı açıb göstərir, onlardan qurtulmaq, xilas 

olmaq barədə mülahizələrini mücərrəd söhbət kimi bildirir. İndi mən fikrə 

dalanda, hər sözünü sapa düzüb məna tutumu barədə analiz edəndə 

görürəm ki, nə qədər uzaq mövzuda, mücərrəd söhbət olursa olsun, onların 

hər birində konkret fikir mayalanıbmış, hansısa incə bir mətləb 

gizlənibmiş. Sözünün təsirini gücləndirmək, kəsərini artırmaq üçün tarixə 

müraciət edir, dahi şəxsiyyətlərdən misal çəkirdi və belə müdriklərə 

arxalandığından nəinki onu təkzib etmək mümkün olmurdu, hətta onunla 

mübahisə etmək də çətinləşirdi. Bir dəfə Diogendən maraqlı və ibrətamiz 

misal çəkdi. O, Persiya çarına  göndərdiyi məktubda yazmışdı: «Sən əsl 
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azad adamları qul edə bilməzsən. Necə ki, balığı qul vəziyyətinə sala 

bilmirsən. Əgər sən onları əsir götürsən, onlar sənə qul olmayacaqlar. 

Onlar sənin yanında əsirlikdə ölsələr belə, onları əsir götürməkdən sən nə 

fayda qazanacaqsan?». Doğrudan da, balıq  öz zəifliyi ilə belə, çarın 

amiranəliyini məmnun etmək üçün ona xidmət göstərmək, qul olmaq 

fikrinə düşməyəcəkdir, çünki bu, onun təbiətinə yaddır. Mən çəkdiyi 

misalla və dediyi sözlə razılaşdıqda, dedi ki, azad, sərbəst olmaq dünyada 

ən böyük səadətdir və tiranlar bilsəydilər ki, balıqlar kimi insanlar da qul 

olmağa hazır deyillər, hətta ölüm qorxusu da onları buna məcbur edə 

bilməyəcəkdir, yəqin ki, iddialarını və zülmlərini bir qədər azaldar, 

məhdudlaşdırardılar, anlayardılar ki, zor, güc çox şeyə yarasa da, azad 

insanların iradəsini qırmağı bacarmır və tiranın qılıncı belə sərt qayaya 

dəyəndə ancaq özünün qırılmasının şahidi olur, qayanın isə möhkəmliyinə 

heç bir xələl gətirə bilmir. 

Mən həyatda ondan çox şey öyrənmişdim,  həyat fəlsəfəmin 

müəyyən düzəlişlərə məruz qalmasında onun xidməti böyük idi və mənə 

məsləhət görürdü ki,  pis adətlərindən uzaqlaşmağa çalışdığın kimi, 

təbiətin səndə cəmləşdirdiyi yaxşı xüsusiyyətlərin, keyfiyyətlərin hamısını 

qoruyub saxlamağa çalış. Bunların içərisində o könülün təmizliyini xüsusi 

vurğulayırdı və deyirdi ki, ora nəinki bir ləkə düşməsinə, bir toz 

qonmasına da imkan vermə. İndi ona bir sual vermək istərdim ki, niyə bəs 

bu könülün işığını tam kəsmək istəyirsən, niyə onu sərgərdanlığa məhkum 

edirsən. Axı yaxşı bilirsən ki, onun varlığı səndən çox asılıdır, səninlə 

yaxın olmayanda, o daim qapalı qalmış, qaranlıqdan, günəş işığına 

həsrətdən solan bitki kimi qurumağa, əriməyə başlamışdır. Yaxşı, deyək 

ki, mən o təklifi yersiz etmişdim, sən hələ buna hazır deyildin, bəlkə 

mənim həyatım üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edən həmin xahiş sənin 

gözündə cılızlaşdığı, kiçildiyi kimi mən özüm də sənin gözündə öz 

qiymətimi, əvvəlki yaxınlıq, doğmalıq mövqeyimi itirməyə başlamışam. 

Mən nə qədər bu könülü təmiz saxlamağa çalışsam da, başqası istədiyi 

anda onu xaraba qoymağa, dağıtmağa müvəffəq olursa, ölən müsəlmanın 

nəfəsini son dəfə verəndən əvvəl qoyulmuş vaxtda namazının qılıb-

qılmamasının onun həyatı üçün hansı bir əhəmiyyəti vardır, əgər həmin 

həyatın özü əldən getmişdirsə. Mənim bəxtim belədir, ailə qurdum ki, 

sakit, dinc həyata sahib olum, burada başlanan tufan isə illər boyu davam 

edib, mənim elə də böyük iddiası olmayan könül qayığımı dəfələrlə 

qayalara çırpdı, sındırdı, dağıtdı və az qala xırda taxta tör-töküntülərinə 
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çevirəndə sən mənə öz limanında yer verib, əslində təkcə könlümü yox, 

özümü də xilas etdin. O vaxtdan özümü dünyanın az sayda olan ən 

xoşbəxt adamlarından biri hesab edirdim, baxmayaraq ki, yenə illər boyu 

sənin həsrətini çəkməyə məcbur oldum, ildə, iki ildən bir olan görüşümü 

özümə yenidən həyata qayıtma, dirçəlmə, könül intibahı kimi 

qiymətləndirirdim. Son hadisədən, arvadımın yası başa çatdıqdan sonra, 

mən belə qərara gəldim ki, sənin limanına bir dəfəlik qeyd olunmaq üçün 

imkan yaranmışdır və bu fürsəti əldən vermək olmaz. Ona görə də ilk 

görüşdə bu arzumu, ömrümün ikinci yarısında daim köksümdə 

gəzdirdiyim istəyi, diləyi dilimə gətirdim, xeyir-dua, razılıq nidaları 

eşitmək əvəzinə, başıma arqumentlərin ağır daşları yağmağa başladı. Mən 

özümü güclü adam hesab etmirəm, ancaq güman edirəm ki, məndən çox-

çox iradəli, möhkəm adamlar da belə reaksiya müqabilində özlərini mənim 

kimi aparardılar, sarsılardılar.  

Yəqin ki, sən vəziyyətimi anlamamış deyildin, mənim bircə sözlə 

qəflətən yetimləşəcəyim, tənhalığa düçar olacağım barədəki qorxumu hiss 

etmişdin. Axı mərhəmətli düşmən  belə öz rəqibini yaraladıqdan sonra ona 

kömək etməyə çalışır, onun yanan dodaqlarına özü üçün olan su 

qumqumasını yapışdırır ki, özü susuz qalsa da olar, qoy yaralı bir qədər öz 

yanğısını söndürsün. Belə əhvalat həqiqətən də baş verib, bir isveç 

sərkərdəsinin tarixçəsindən oxumuşdum.  Bu hadisədən sonra sən özünü 

heç nə olmayıbmış kimi apardın, mənim yarama məlhəm qoymaq, ürək-

dirək vermək əvəzinə qərarının ciddiliyini, sərtliyini, soyuq sifətini 

nümayiş etdirmək üçün mənimlə görüşməkdən yayınır, nadir hallarda baş 

verən telefon danışıqlarımızda quru, rəsmi qaydada bir-iki söz deməklə elə 

bil ki, məndən cana doyduğunu bildirirdin. Özün də yaxşı bilirsən ki, mən 

bədgüman adamam, mənə göstərilən adi diqqətsizlikdən, həssassızlıqdan 

lazım olmayanda belə ağır nəticələr çıxarıram və bu məni əzməyə, həyat 

şirələrimi sormağa başlayır. Kimsəsiz, sirdaşsız olduğumu özümə təlqin 

edirəm. Dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalmış gəmini idarə 

edənlərin hamısı məhv edildiyindən və ya əsir götürülüb aparıldığından, o 

quduz dalğaların ixtiyarına verilir, onların «mərhəməti» isə ya qısa 

müddətdə onu bütünlüklə dağıtmaqdan, ya da dinc qaydada üzən başqa 

gəmilərin üstünə atmaqla qorxulu təhlükə mənbəyinə çevirməkdən 

ibarətdir. Dalğaların idarə etdiyi belə gəmiləri «uçan holland» 

adlandırırlar. Mən özümü də belə fəlakətin astanasında görürdüm. Axı 

mən heç üzmək istəmirdim, sənin sakit körfəzində, məhəbbətinlə bu kiçik 
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qayığı okeanın dağıdıcı gücündən mühafizə edən laqunda qalmaq 

istəyirdim, lakin gözləmədiyim halda buradan qovuldum və başa düşdüm 

ki, məskunluğum artıq  lazım sayılmır.  

Ancaq onu da etiraf edim ki, üzməyə də taqətim qalmamışdır. Mən 

buzların arasında qalan gəmi kimi yalnız onların hərəkətinə uyğun olaraq 

dreyf etməliyəm  və bu o vaxta qədər davam edəcəkdir ki, bu buzlar 

gəminin korpusunu əzib sıradan çıxartmaqla onu birdəfəlik məhv etsin. 

İndi sən məni ürək hərarəti, sevgi hiss etmədiyim halda həyat adlanan 

buzlu dənizdə üzməyə göndərirsən və yəqin sonluğun nə ilə 

nəticələnəcəyini də yaxşı bilirsən. Mən sənin barəndə nə qədər haqsız 

fikirlərə düşsəm də, mənə qarşı rəhmsiz olacağına inanmaq istəməzdim, 

bunu ağlıma da gətirməzdim. Lakin fakt göz qabağındadır, həyatda məni 

öz qalxanı ilə müdafiə edən, məhv olmaqdan xilas edən insan indi məni 

hansı fəlakətli səfərə yola saldığını anlamırmı? Ona görə də hadisələri 

başa düşməkdə, təhlil etməkdə çətinlik çəkirəm, texniki dillə desəm, 

mənim dərketmə aparatım da deyəsən xarab olmuşdur, sazlığını itirmişdir. 

Buradan belə bir qənaətə gəlirdim ki, mənim ruhi sazlığım da Əminədən 

asılı imiş, mən div yox, lap qarışqa olsam da, canım bu şüşədə imiş. Bu 

şüşədə xırda çat əmələ gəlməsi isə məni məhvə aparan yolun başlanğıc 

nöqtəsi rolunu oynaya bilər. 

İndi mən Əminənin mənim üçün, həyatım üçün nə demək olduğunu 

anladım və dərk etdim, bir daha yəqinlik tapdım ki, o mənim üçün heç 

kəslə əvəz olunmayan alter-ego-dur, ikinci «mən»imdir və bir az dərinə 

getsəm görürəm ki, o, yoxdursa, heç birinci «mən» də yoxdur, deməli 

bütün varlığım ondan asılıdır. Çox götür-qoy etdikdən sonra özümü 

məzəmmət etməyə başladım. Çünki Əminənin, hansısa dini idarə 

tərəfindən deyil, Tanrının özü tərəfindən verilən indulgensiyası var idi və 

mən bunu pozmağa qadir deyildim. İnsanpərvərlik məsələlərində heç kəs 

onunla müqayisə oluna bilməzdi, başqa sözlə dedikdə, bu müstəvidə o, 

Sezarın arvadı kimi bütün şübhələrdən xali idi. 

Beləliklə, dairə yenə öz başlanğıcına qayıtdı, günahın hamısı mənim 

üstümdə qaldı və indi ümidimi yalnız ona bağlayırdım ki, hökm çox sərt 

olmayacaq, ən azı mənim bacarıqsızlığımı, həyati işlərdən lazımınca baş 

çıxarmadığımı nəzərə alıb, mənə azacıq da olsa mərhəmətlə 

yanaşılacaqdır. 

Son aylarda biz görüşmürdük, adətən istək olmayanda istənilən 

bəhanə köməyə gəlir. Hərdən bir telefonla danışırdıq və onun səsi də mənə 
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əvvəlki kimi doğma görünmürdü, hər sözündə bir eyham, kinayə 

axtarırdım. Nə qədər bayağı olsa da, az qala kitablardan kitablara, 

filmlərdən-filmlərə keçən: «məhəbbət ancaq ağrı yaradır» fikri tez-tez 

beynimdə dolaşır, belə sağalmaz xəstəliyə mübtəla olduğuma görə özümü 

danlayırdım və əvvəldən yoluna düşməyən taleyimə acıyırdım. Lakin 

gözlərim önündə gəlib dayanan Əminənin obrazı bu fikri də məndən 

uzaqlaşdırır və mənə təlqin edirdi ki, məhəbbətin nə qədər ağrısı olsa da, o 

arzu ediləndir, dözüləndir, çünki eşq, sevgi  könül qübbəsinə işıq salan ən 

güclü səma cisimidir, günəşdir. Burada başqa ulduzlar da mövcud ola 

bilər. Lakin onların heç biri günəş qədər gur işıq və hərarət verə bilməz və 

həm də yadıma salırdım ki, ulduzların işığında heç vaxt hərarət 

olmur,onlar da, ay da yalnız yolçuya və dənizçiyə gecə səfərində kömək 

etməyə, azmaqdan qorumağa yarayırlar. Digər tərəfdən düşünürdüm ki, 

axı qızıl gül də tikansız olmur. Məgər onu sevənlər heç tikan barədə 

düşünürlərmi? 

Mən inanmağa başlayırdım ki, bu məhəbbət olmasa, artıq dünyada 

yoxam, hətta yaşamaqda davam etsəm də, bu, yalnız kabus varlığı, sadəcə 

mövcudluq olacaqdı, dünyadakı ruhi və fiziki həzzin heç birini 

dadmayacaqdım. Məhəbbət adlanan ilahi qüvvə yaranmamışdan əvvəl 

dünyaya gələn və heyvandan o qədər də fərqlənməyən ibtidai insanın 

obrazı gözlərim önünə gəlirdi. Axı ibtidai insan da heyvanlar kimi əsasən 

ot yeyir, quru yerdə yarpaqları özünə yorğan-döşək etməklə yatır, nəsli 

artırmağın da qayğısına qalırdı. Yalnız məhəbbət onları həqiqi insana 

çevirdi. Bu hiss həm də onları Allaha yaxınlaşdırdı, Allaha bənzərliklərini 

unutmağa qoymadı. 

Əminə Tanrının mənə göndərdiyi bir ömür payı idi, borcum isə bu 

qiymətli hədiyyəni qoruyub əzizləmək idi. Hətta elə cansız əşyalar da 

vardır ki, onlarla ehtiyatla davranmaq, onların təyinatını nəzərə almaq 

hökmən lazımdır. Bu qaydaya etinasızlıq göstərsən, riayət etməsən həmin 

qiymətli əşyanı bir andaca itirə bilərsən. Zərif büllur güldan çiçəyi, gülü 

saxlamaq üçündür, bu həm də onların görünüşünə bir cazibədarlıq verir. 

Onun içinə palıd ağacı əkmək fikrinə düşsən, bir az sonra atılacaq köklər 

güldanı qırıb, varlığına xitam verəcəkdir. İnsanlar da belədir, onlara 

münasibətdə ürəyinin, könlünün duyumunu, dərinliyini nəzərə almalısan, 

bu canlı varlıqlara sənin üçün hansısa lazım olan əmtəəni istehsal edən 

dəzgah kimi yanaşmamalısan. İnsan qəlbinə nüfuz etmədən onu 

qiymətləndirmək mümkün deyildir, sevdiyin insanın qəlbinə bələd 
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olmasan, onu hərtərəfli öyrənməsən, aza bilərsən. Çox sayda səyyahların 

hansısa bir xırda amili, cəhəti nəzərə almamaları nəticəsində özlərini də, 

ekspedisiyalarını da ölüm girdabına yuvarladıqları kimi, uğursuzluğa 

düçar olarsan. Deyəsən mən özümü elə həmin özündən razı, lovğa 

səyyahlar kimi aparmışdım, yaddan çıxarmışdım ki, Ceyms Kuk kimi 

nadir ağıl, qabiliyyət və cəsarət sahibi, hansısa yerli oğrunu cəzalandırmaq 

həvəsinə düşəndə, Havay adalarında həmin hiddətlənmiş tuzemlərin 

hücumuna məruz qalaraq həyatını qurban verməli olmuşdu. Ondan az qala 

üç əsr əvvəl Filippin adalarına gəlib çatan və komandası ilə birlikdə yerli 

əhalinin alicənablığı hesabına aclıqdan xilas olan Fernando Magellan Yer 

ətrafına ilk dəfə səyahət kimi görünməmiş ağır bir işin məsuliyyətini öz 

üzərinə götürdüyü halda, tuzemlərin yaxşılığının əvəzi kimi münaqişə 

etdikləri qonşu adadakı digər tayfa ilə vuruşmaqda onlara kömək etmək 

xahişini qəbul edib, oraya yollandıqda, bu səhvinin qurbanı oldu və həmin 

düşmən tayfadan birinin zəhərli nizəsi ilə yaralanıb, əsir düşdü və həlak 

oldu. Həm Magellan, həm də Kuk dünyanın ən məşhur səyyahları, 

dənizçiləri idi və planetin naməlum ərazilərinin kəşfində onlar bəşəriyyət 

qarşısında insan təxəyyülünə sığmayan xidmət və  şücaət göstərmişdilər. 

İnsan qəlbi isə Yerin özündən də böyük və mürəkkəb planetdir. Onu kəşf 

etmək, fəth etmək olduqca çətin bir işdir, hətta bu ərazini tutduqdan sonra 

da kiçik bir səhv həmin qəlbin cəbbəxanasında olan digər hissləri oyadır 

və mifik Kadmın torpağa səpdiyi dişlərdən silahlanmış əsgərlər cücərdiyi, 

torpağın üzərinə çıxdığı kimi, onlar silahlanıb səni qəsbkar hesab edərək 

üstünə hücum çəkir, az müddətdən sonra görürsən ki, oradan biabırçı 

qaydada qovulmusan. Deyəsən, mən gözləmədiyim halda belə hadisə ilə 

üzləşmişdim. Ona görə də çalışmalıydım ki, cənnət saydığım, səcdəgah 

bildiyim bu ərazini tamamilə tərk etməyim, xırda bir güşəsində də olsa 

hindu viqvamına, eskimos iqlusuna bənzəyən kiçik bir koma tikim. Axı 

bolşeviklər də rəhimləri gələndə mülklərini əlindən aldıqları adamın 

ailəsinə elə həmin binada xırda bir mənzil verirdilər. Bax bu fikirlər məni 

dəli etmək dərəcəsinə gətirirdi. 

Xeyli vaxtdan sonra biz yenə bir toyda görüşdük. Bizim yerlimiz 

olan cavan oğlan evlənirdi. Atası məni də dəvət etmişdi, gəlin isə 

Əminənin iş yerindən olan bir rəfiqəsinin bacısı qızı imiş. Mən bizim 

rayondan olub, indi şəhərdə yaşayan adamların əhatəsində idim. Onların 

içərisində mərhum arvadımın qohumları da var idi, onların qəzəbli, nifrət 
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yağan baxışlarından hiss edirdim ki, hələ də hirsləri soyumayıb, məni 

bağışlamayıblar.  

Biz ordan-burdan söhbət edirdik, birdən divardan asılmış televizorun 

ekranından rəqs edən Nuridəni, bir az sonra isə stol arxasında oturanları 

göstərərkən yanındakı bir qadınla söhbət edən Əminəni gördüm. Bir qədər 

sonra siqaret çəkmək bəhanəsi ilə holla çıxdım. Az müddət orda qaldıqdan 

sonra zala girib Əminəgilə yaxınlaşdım. Məni rəfiqəsinə ailəsinin dostu 

kimi təqdim etdi. Nuridə rəqsdən sonra pörtmüşdü və mənimlə çox hay-

küylü qaydada görüşdü. Lakin Əminənin əhval-ruhiyyəsi də, görünüşü də 

xoşuma gəlmədi. Xeyli arıqlamışdı, alnında və dodaqlarının yanında nazik 

qırışlar özünə yol açmağa başlamışdı. Maraqlandıqda, bir qədər səhhətinin 

qaydada olmadığını, müalicə olunduğunu dedi. Bu vaxt Nuridə yaxınlaşıb, 

məni asta rəqsə, rusca o, «medlenniy» demişdi dəvət etmək istədiyini 

bildirəndə, mən utana-utana dedim ki. axı mən həmin rəqsi bacarmıram. 

Hətta universitetdə tələbə olarkən bir qədər də pulumdan keçib, rəqs 

kursuna yazılmışdım, müəllimə isə bizə daha çox bal rəqslərini, valsı 

öyrətməyə vaxt ayırdığından, mən dərslərə davamiyyətimi dayandırdım. 

Sonra da rəqs etmək üçün nə elə şəraitim, nə də həvəsim olmamışdı. Elə 

bil ki. mən də ikinci ser Uinston Çörçill idim. Nuridə əlacsız qalıb məni 

milli rəqsə dəvət edəcəyini dedi, yenə bildirdim ki, bu sahədə də 

qabiliyyətim yalnız pis fikirlər doğura bilər, ona görə də oynamaq 

istəməzdim. Lakin Nuridə təklifində israr göstərməkdə davam etdi və mən 

öz məclisimizə qayıdıb, tanıdığım, ünsiyyətdə olduğum kəndlilərimlə 

söhbət edirdim ki, Nuridə mənə yaxınlaşdı. Xəfif təbəssümlə 

yanımdakılara salam verib, məni rəqsə dəvət etdi. Stolun ətrafında 

oturanlar çaş-baş qalmışdılar, bir hissəsi mənə iftixar hissi ilə baxırdı ki, 

bəlkə məclisdəki ən gözəl qız onların yerlilərini tanıyır, hətta özü onu 

oynamağa dəvət edir. Digərləri, xüsusən arvad tərəfdən qohumlarımın 

nəzərləri ikrah hissini ifadə edirdi, bu baxışlardan oxumaq çətin deyildi  

ki, gör bu qəddar nadan cavan qızlarla kef eləyə-eləyə bizim doğma 

adamımızı vərəmlədib öldürdü. Mən çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdım. 

Dəvəti qəbul etməsəm, Nuridəni incitmiş olardım və o, bunun əvəzi kimi 

Əminədə mənim haqqımda formalaşan pis fikri bir qədər də 

dərinləşdirərdi. Mənim tərəddüd etdiyimi görən, mənə qarşı loyallıqları 

hiss olunan yerlilərimin hərəsi bir tərəfdən məni məzəmmət etməyə 

başladılar ki, qız-qadın dəvət edəndə hökmən qəbul edilməlidir, hətta 

misal çəkdilər ki, kənddə müharibədən bir qılça ilə qayıtmış yaşlı kişi 
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daim qadınların, xüsusən öz cavan arvadının təkidi ilə protez ayağını yerə 

asta basa-basa rəqs etməkdən qalmırmış. Bir sərxoş rəqs edən vaxt 

təsadüfən onu itələyib yıxdıqda, bu əlil kişi qalxıb həmin pəhləvan kimi 

oğlanın boğazından bir əli ilə yapışıb onu boğmağa başlamış, sonra isə 

yumruqları ilə ağzının-burnunun qanını bir yerə qatıbmış. O hadisədən 

sonra kənddə ən çox özündən deyənlər də ondan qorxmağa, çəkinməyə 

başlamışdılar. Həmin kişi ölənə qədər heç kəsə can verməmişdi, öz 

fərasəti, əziyyətə qatlaşması ilə yerlilərinin heyrətinə səbəb olmuşdu. 

Kənd camaatının qaramal sürüsünün yolu onun həyətinin yandından 

keçdiyindən, inək-camış bağına girib ziyan vururdu, çəpərini dağıdırdı. 

Həmin kişi tək ayağı ilə bütün çəpəri boyu feodalların qəsrlərinin ətrafında 

olan kimi dərin və enli xəndək qazdı, o təhlükədən də canını qurtardı. 

Kənd ümumiyyətlə qəhrəmansız yaşaya bilmir. Real timsalı olmasa 

da özləri uydurur, sonra da özləri də buna inanırlar. Məni əlilə 

oxşatdıqlarını başa düşməsəm də, qalxıb rəqs meydançasına tərəf  getdim. 

Axı məni gözləyirdilər. 

Mən qollarımı qaldıranda, Nuridə süzməyə başladı, hərəkətlərində, 

plastikasında qeyri-adi bir zəriflik, incəlik var idi, musiqi ilə onun 

hərəkətlərinin, jestlərinin hamahəngliyinə, harmoniyasına məəttəl 

qalmışdım. Elə bil bu qızın qanında musiqi cağlayırdı. Hərəkətlərindəki 

ifadəlilik, ekspressiya, gənclikdən xəbər verən həyatsevərlik aşıb daşırdı, 

onun hissləri bütün bəndləri qırıb dağıdan daşqına, selə bənzəyirdi. Mən 

onun yanında aramla qolunu qaldırıb salan robot kimi görünürdüm və 

rəqsi də bacarmadığıma, layiqincə partnyorluq, sirdaşlıq edə bilmədiyimə 

görə özümə acığım tuturdu. Bir də fikir verdim ki, həm rəqs edənlərin, 

həm də ətrafdakıların nəzərləri bizə, yox, yalan deyirəm, Nuridəyə 

dikilmişdir. Rəqs, hərəkət onun gözəlliyini daha da artırmışdı, məftun 

gözlər də bundan xəbər verirdi. Axı kəpənək də kolleksiya qutusuna 

sancaqla taxıldıqda onun qanadlarının rəngləri elə al-əlvan görünmür, 

uçduqda, pərvazlandıqda günəşin şəfəqləri altında təbiət tərəfindən 

silahlandırıldığı rənglər cilvələnməyə, bərq vurmağa başlayır, sən qövs-

quzehi daha gözəl mütənasiblikdə və parlaqlıqda görürsən, rənglərin bir-

birini sadəcə əvəz etməsi deyil, tamamlaması kimi seyr edirsən, onların bir 

cazibədarlıq yarışına girdikləri qənaətinə gəlirsən. Bu parıltı bəlkə də çox 

davam etsə, adamın ağlını da əlindən ala bilər. İndi Nuridə bədən 

sahibindən daha çox, qanadları ilə müqayisədə digər ölçüləri kiçik, daha 

zərif görünən, pərvazlanan kəpənəyə  bənzəyirdi və uzun müddət əcnəbi 
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ölkədə, yad adətlər ağuşunda yaşamış bir qız milli rəqsi elə ifa edirdi ki, 

onu bura elə bil ki, oynamağa yox, bu milli hisslərin, milli təbiətin 

nəhayətsizliyini, böyüklüyünü nümayiş etdirməyə, təbliğ etməyə dəvət 

etmişdilər. Bəlkə də Nuridə, milli rus rəqsini xüsusi ilhamla ifa etməklə 

kübarları təəccübləndirən Nataşa Rostovanı da bu müsabiqədə geridə 

qoymuşdu. Toy sahibləri Nuridənin rəqsinə xüsusən sevinirdilər, çünki bu 

qız onların şadlığına təravət, bir coşqunluq gətirmişdi. Başqaları kimlərisə 

təqlid edərək, rəqs əvəzinə kobud qaydada tullanıb, düşdükləri, bəzən 

hətta əcayib səs çıxardıqları halda, bu qız qu quşu göldə məğrur-məğrur 

üzən kimi meydançada süzürdü, onun əllərinin hərəkəti də çoxlarınınkı 

kimi yuxarı-aşağı qalxıb, sadəcə qanad vurmaqdan ibarət deyildi, elə bil 

ki, onlar dil açmışdı, nəsə sirrli olan bir şey danışırdı və bu sehrli dil 

hamının ağlını əlindən almışdı.  Rəqsdə onun bədən quruluşunun 

mütənasibliyi, gözəlliyi xüsusən nəzərə çarpırdı,  bu güzgüdə onun adi 

həyatda görünməyən, sezilməyən çox məziyyətləri dolğun şəkildə əks 

olunurdu. Təkcə həmin rəqs kifayət idi ki, onun köməyi ilə bu qız yaşlı 

adamların, öz sevgi qalıqlarını necə yoluna qoymağı bilməyən qocaların 

da diqqətini özünə cəlb etsin. Zaldakı bütün kişilər-təkcə cavanlar yox, 

qocalar da bu kəpənəyi əlləri ilə yoxlamaq, onun real varlığına inanmaq, 

pəri olmadığına əmin olmaq üçün, çox şey verərdilər ki, mənim yerimdə 

olsunlar, bir anlığa da olsa onunla birbaşa ünsiyyətə girmək xoşbəxtliyinə 

çatsınlar. Yəqin ki, mənə həm gülür, həm də yazıqları gəlirdi, 

düşünürdülər ki, bu cür gözəl kraliçaya belə miskin svita yaraşmır. Amma 

hamının məftun gözlərlə baxdığını deyəndə, yalnız mən öz cinsimizi 

nəzərdə tuturam, qadınların çoxu isə paxıllıqla, qısqanclıqla Nuridəyə 

tamaşa edir, onu özünü satmaq üçün medyan axtaran, reklam etdirən, 

yüngül əxlaqlı qız timsalında görürdülər. Bədbəxt cins, niyə onlar 

başqasının gözəlliyinə qarşı belə qəddardılar, onlardan olsaydı, qadınlar 

çirkin növ olardı, heç olmazsa, heyvanlarda və quşlarda erkəklər 

dişilərdən daha iri, daha gövdəli, daha gözəl və cazibədar olduğu kimi. Bu 

məsələdə kişilərə uduzsaydılar, onda yəqin ki, onlardakı qısqanclıq bir 

qədər azalardı, bütün fikir-zikir sadəcə olaraq yalnız kişiləri ovlamaq 

üzərində cəmlənərdi, başqaları ilə, daha gözəl saydıqları ilə rəqabət, 

yarışma bir qədər unudulardı. 

Mən Nuridənin rəqsinə mane olmamaq, bu möcüzənin yaratdığı 

təəccübün və məftunluğun üzərinə kölgə salmamaq üçün kənara 

çəkilmişdim. Nəhayət, durnaların nigah rəqsini andıran bu sehrli tamaşa 
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başa çatanda, zalı alqış səsləri bürüdü, toydakıların çoxu şamanın sehrinə 

düşmüş adamlar kimi, elə bil ki, hipnozdan ayılıb əl çalmağa başladı. 

Musiqiçilər də, orkestrdəki spripkaçılardan fərqli olaraq, alətlərini 

oturduqları stulların, üstünə qoyub, eyni çılğınlıqla əl çalırdılar. Alqışlar 

səngiyəndə, müğənni-tamada mikrofonu əlinə alıb, silahı saydıqı bayağı 

cümlələri bu arada işlətməyin faydasız olduğunu başa düşdüyündən, nəsə 

orijinal bir söz demək istədi. Lakin bu da alınmadığından qırıq-qırıq 

sözlərlə, özünün dediyi kimi «gözəl rəqqasə xanımı» tərifləmyə başladı. 

Lakin bu tərif həmin ecazkar hadisənin yaratdığı təsirə uyğun gəlmirdi, 

naşı qəzəlxanların gözəllik haqqında yazdıqları bəsit, mənasız beytlərə 

bənzəyirdi. Belə qiymətli daş-qaşa ucuz sağanaq yaramırdı, onun yaratdığı 

sevinc, təəccüb və heyrət hissini bir qədər öldürürdü. Özünün də 

qüsurunu, yəqin ki, başa düşüb, hamını mat qoyan  rəqqasənin şərəfinə – 

bu da onun öz sözləri idi, «Sən gəlməz oldun» mahnısını oxumağa başladı. 

Mən Əminə ilə azacıq söhbət etdikdən sonra öz stolumuza 

yaxınlaşdıqda, bizim məclisin xeyli seyrəldiyini gördüm. Qalanlar bir 

ağızdan rəqs edən qızı tərifləməyə, onun kim olduğunu, məni haradan 

tanıdığını soruşmağa başladılar. Kənd adamları məşhur adamla tanış 

olmağa, əlini sıxmağa can atırlar ki, özlərinin də elə-belə adam 

olmadıqlarını göstərə bilsinlər. Ona görə də onların söhbətlərində yeri 

düşdü-düşmədi mütləq hansısa bir şair, müğənni, ya alim nəql etdikləri 

hekayətin qəhrəmanlarına çevrilirdi. Mənim bir məktəb yoldaşım 

səkkizinci sinifdə oxuyanda tələbə qardaşının yanına Bakıya getmişdi. 

Orada təsadüfən Musiqili Komediya Teatrında tamaşaya baxan Süleyman 

Rüstəmi görmüşdü, institutda tələbələrin şair Zeynal Xəlillə görüşünə 

qardaşı onu da aparıbmış. Sonralar qulağımız getmişdi, ədəbiyyatdan, 

poeziyadan söhbət düşən kimi yuyulmamış qaşıq tək guya şəxsən tanıdığı 

bu adamları ortalığa atırdı. Bir zonanın adamları istedadlı camaat 

olduqlarını göstərmək üçün söhbəti muğamatın üstünə gətirməyi xoşlayan 

kimi, digər bölgədən olanlar öz həmyerlilərini tərif etmək fürsətini heç 

vaxt əldən qaçırmaq istəmirlər. Yaxşı qələm sahibi, hətta Moskvada 

əsərləri böyük tirajla çap olunan bir yazıçı Şekspirdən, ya Hotedən söhbət 

düşəndə onların tərkinə Səməd Vurğunu, ya da Hüseyn Arifi mindirməmiş 

əl çəkmirdi və əlavə edirdi ki, əgər dünyada ədalət olsaydı, o ingilis və 

alman bizim elin dahilərinin səmənd atının tərkində gəzməli idilər, bu 

şərəf üçün əvvəlcə onlardan mərhəmət diləməliydilər. 
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Mən məclisdəkilərin mənasız danışıqlarına, şit təriflərinə son 

qoymaq üçün dedim ki, milli hiss yəqin ki qanla keçir. Onun daşıyıcısı 

uzun müddət başqa mühitdə yaşayıb, tərbiyə olunsa da, bircə təkana 

bənddir, öz gizli saxlanan mahiyyətini bir andaca açıb biruzə verir. Mən 

bir vaxtlar dostluq etdiyim bir yunanın danışdığı əhvalatı onlara söylədim. 

Yunanıstanda İkinci Dünya müharibəsi başa çatmamışdan, 1944-cü ilin 

dekabrında başlayan vətəndaş müharibəsinin alovu beş il ərzində ölkəni 

bürüyəndə sosializm quruluşuna meyl edənlər məğlub olduqda, onların 

ailələri sonrakı təqiblərdən yaxa qurtarmaq üçün Sovet İttifaqına qaçmış, 

orada sığınacaq tapmışdılar. Onassis adlı dostumun valideynləri 

Özbəkistanda məskunlaşmış, atası orada vəfat etmiş, 1970-ci illərdə anası 

və gənc ailəsi ilə o, doğma vətəninə qayıtmış, Kerkira (ingilislər buna 

Korfu deyirlər) adasında yaşamağa başlamış, Adriatik dənizində balıqçılıq  

etməklə, ailəsini dolandırırmış, ancaq ehtiyacdan yaxasını qurtara 

bilmirmiş. Birdən ailəyə ağır zərbə dəyir, Onassis xəstələnir, mürəkkəb 

cərrahiyyə əməliyyatına məruz qalır, bir neçə gün hətta ölümlə mübarizə 

aparmalı olur. Xəstəxanadan çıxması ailəsi və qohumları üçün böyük 

bayram olduğundan, onlar şənlik düzəldirlər, həyətdə stol açırlar və 

musiqiçi dəvət edirlər. Birdən məşhur «sirtaki» havası çalınanda onun altı 

yaşlı oğlu gözləri yaşla dolu ortaya atılır, elə rəqs etməyə başlayır ki, 

hamı, xüsusən yerli adamlar onun istedadına məəttəl qalırlar. Çəkdiyi ağır 

kədər və qəfil üstünü alan sevinc bu uşaqda milli hissin birdən belə 

coşmasına, rəqs vasitəsilə ifadəsinə yol açımışdı. Çünki insani hisslər 

yalnız milli tərtibatda öz əksini daha yaxşı tapır. Başqa vasitələrdən 

istifadə etdikdə bir qədər süni, bayağı görünür. Bax bu qız da belədir, uzun 

müddət başqa ölkədə yaşamışdır, başqa mühitdə böyümüşdür, lakin milli 

hiss, milli vasitələrdə özünüifadə uzun müddət qan yaddaşında 

yaşadığından, bulağın gözü deşiləndə fəvvarə vuran su kimi aşkarlanma 

anı gələndə bu qaydada, böyük coşqunluqla, həsəd aparılası bir 

qabiliyyətlə özünü biruzə vermişdir. 

Mən söhbətin uzanacağını, kənd adamlarının maraq iştahının 

artacağını duyub, onlarla xudahafizləşib, toyu tərk etdim, tez gedəcəyimi 

Əminəyə də, Nuridəyə də demişdim, hətta onlardan icazə də almışdım. 

Evə gəlib çatanda, toydakı gur musiqi qulaqlarımı doldurduğundan 

özümü pis hiss edirdim, yatmaq da istəmirdim. Fikirləşdim ki, həyat mənə 

hər cür sürpriz verməkdə çox əliaçıqdır, bu gün də Nuridənin dünyasının 

görünməyən tərəfləri ilə tanış oldum. Əminənin sifəti gözlərimin önünə 
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gələndə halım pisləşdi, birdən bu qara fikirlərin təsiri altında onu 

itirəcəyimdən qorxmağa başladım. 

Bu hadisədən iki ay sonra telefonda Nuridənin səsini eşitdikdə 

heyrətləndim, çünki o, heç vaxt mənə zəng etməmişdi.  Bir aya yaxın idi 

ki, Əminə ilə nə görüşür, nə də danışırdım. Görüşmək barədəki xahişimə 

çox hüznlü səslə cavab vermişdi ki, özünü yaxşı hiss etmir, işə də gedə 

bilmir. Ona görə də bu zəngi təşvişlə qarşıladım və səhv etməmişdim. 

Anasının neyrocərrahiyyə xəstəxanasında yatdığını bildirdi. Mən işdən 

sonra tələsik xəstəxanaya yollandım, xəstənin yanına girməyə icazə 

verməsələr də, çox təvəqqe etdikdən sonra buna nail oldum. Deyəsən, 

Əminə mənim gəlməyimi gözləmirmiş, onu bu vəziyyətdə görməyimi də 

istəmirmiş. Xəstəlik onu yaman dəyişdirmişdi, belə gözəl yazın, gələcəkdə 

özünə müvafiq payızını görəcəyimə ümid etdiyim halda, birdən-birə bu 

yazdan heç bir nişanə qalmamışdı. Onun bədəni yarpaqları tökülmüş və 

dik çıxan budaqları görünən ağaca bənzyirdi. Sifəti balacalaşmış, gözləri 

qıyılmışdı. Əvvəlki o parlaq gözlər nəinki nurunu itirmişdi, hətta ifadəsini 

dəyişmişdi. Bir az diqqət verdikdə hiss etdim ki, pis görür, xeyli 

baxdıqdan sonra bəzi şeyləri seçə bilir. Əlində buz soyuqluğu var idi. 

Aramsız olaraq baş ağrılarından şikayət edirmiş. O, çox sakit, güclə 

eşidiləcək bir səslə mənim halımı, işimi soruşdu və gözləmədiyim halda 

xahiş etdi ki, hərdən bir Nuridəyə zəng elə, çətinlik çəkəndə imkanın 

daxilində kömək elə, cavan qızdır, təcrübəsizdir, elə bir yaxın adamımız 

da yoxdur ki, onlara müraciət etsin. Rəfiqələrindən razılıq etdi ki, ondan 

hal-əhval tuturlar, Nuridəyə az-çox qayğı göstərirlər. Onun bu sözləri 

mənə heç xoş gəlmədi, o, həyatdan əli üzülən, ümidini heç nəyə 

bağlamayan adam kimi danışırdı. Yanında çox oturmağımla razılaşmadı. 

Getməyimi xahiş etdi ki, bir az dincəlmək istəyir. 

Sonra onun müalicəsi ilə məşğul olan cərrahın yanına gəldim ki, 

xəstəliyin nə qədər ciddi olub-olmadığını öyrənim. Ona xəstənin çox yaxın 

qohumu olduğumu bildirdikdən sonra etibar edirmiş kimi dedi ki, 

beynində şiş var, vaxtında əhəmiyyət verməyib, üstünə düşməyib, 

Avstriyaya getsə, orada xüsusi hazırlanan çox bahalı dərmanlarla müalicə 

olunardı, şişin böyüməsinin qarşısı alına bilərdi. Lakin artıq gecdir, şiş 

xeyli böyüyüb, ona görə də görməsi də çox zəifləyib, ümumi vəziyyəti 

pisləşib, əllərinin qanla təchizatı pozulduğundan, soyuqluğundan əziyyət 

çəkir. Cərrahi müdaxilə də artıq gecdir, bir sözlə xəstəliyin mənfi 

dinamikasını dayandırmaq bizim imkanımız xaricindədir. Onun idarə rəisi 
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də baş həkimlə görüşüb, ona yüksək səviyyəli müalicə təşkil etməyi, lazım 

gəlsə xarici ölkə klinikalarından birinə aparmağı xahiş edibmiş. Bütün 

maliyyə xərclərini idarənin  öz üzərinə götürəcəyi şərtini də bildiribmiş. 

Lakin baş həkim ona da açıqca çatdırıb ki, kömək etmək imkanları 

tükənmişdir, belə vəziyyətdə onu təyyarə ilə aparmağın özü xəstəyə 

verilən əlavə əziyyətdir, vəziyyətini yüngülləşdirmək əvəzinə ağırlaşdıra 

bilər. Mən bu sözlərdən sonra özümə yer tapa bilmirdim, dəsmalımla göz 

yaşlarımı silib, həkimə mənə edam hökmünü oxuyan adam kimi, ən əziz 

adamımın boynunu vurmaq üçün baltasını qaldıran cəllad kimi baxırdım. 

Həyatda heç nəyin diz çökdürə bilmədiyi Əminə indi ölümlə mübarizədə 

təkbaşına qalmışdı və artıq onun öhdəsindən gəlməyi bacarmayacaqdı. 

Axı canlı varlıqların heç biri ölümdən yaxasını qurtara bilmir. Anlamağa 

başladım ki, özümüzü nə qədər güclü hesab etsək də, biz həyat adlanan 

şahmat taxtası üzərində hərəkət etdirilən adicə piyadalarıq, axı qədim 

yunan mifologiyasında da allahlar insanların taleyi ilə şahmat piyadası 

kimi oynayırdılar, biz isə elə düşünürük ki, guya özümüz öz taleyimizi 

həll edirik. Bu özünü aldatma reallığa çevrilsəydi, gerçəkliyə qədəm 

bassaydı, dünyada xoşbəxt olmayan adam olmazdı və onlar heç bir 

qüvvədən mərhəmət ummazdı. 

Bu vəziyyətdə binadan küçəyə çıxanda Nuridə ilə üz-üzə gəldim. 

Rəqs edən qızla indi mənim qarşımda dayanan bu qızın arasında da xeyli 

fərq var idi. Kədər onu dəyişdirmişdi, sifətinə qəmgin ciddilik vermişdi. 

Biz başımızın ifadəsi ilə salamlaşdıq və birdən Nuridənin gözləri yaşla 

doldu və məndən aralandı. Mən bu qızın da bədbəxt taleyinə acıyırdım. 

Yeganə dayağı olan anası onu tərk edirdi, əlindən gedirdi. Xoşbəxt 

uşaqlığın nə olduğunu bilməyən, ailədəki nifrət şimşəklərindən daim 

qorxuya düşən, əziyyət çəkən bu qız Allahın ona bəxş etdiyi gözəlliyə 

görə xoşbəxtlik iddiası ilə yaşamalı olduğu halda, zərif çiyinlərində daim 

kədər yükünü çəkməli olmuşdu. O, nə qədər gülümsəsə də, daim özünü 

şad göstərməyə çalışsa da, bu kədər qurdu daim içəridən onu yeyirdi, onun 

gənc qəlbini didib dağıdırdı, Ona görə də onun şənliyi, gülər üzü əslində 

bu qəm-qüssəni ört basdır etmək üçün geydiyi maskadan başqa bir şey 

deyildi, zahiri örtük heç də onün daxilində gedən acı tufanı, rüzgarın 

şiddətini azalda bilmədiyindən, bəzi hallarda nələr baş verdiyini gizlətmək 

qüdrətində də olmurdu. 

Mən sonrakı günlər Nuridəyə zəng edib, vəziyyəti öyrənmək 

istəyəndə telefon cavab vermirdi, bircə dəfə dəstəyi götürəndə zəng edənin 
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kim olduğunu bildikdə, xısın-xısın ağlayıb, dəstəyi asdı. On gündən sonra 

isə Əminənin rəfiqəsi zəng vurdu ki, gecə yarısı keçinib, bu gün dəfn 

mərasimidir. Mən özümü evlərinə çatdıranda tabutu maşına qoyub, 

qəbiristanlığa aparırdılar. Sonralar eşitdim ki,  tabutu evdən çiyinlərində iş 

yoldaşları, bir-iki rəfiqəsinin əri və Nuridənin tələbə dostları çıxarıbmışlar. 

Mən nə öləndə, son nəfəsini verəndə onun yanında oldum, nə də tabutunu 

çiynimdə apara bildim. Mən ən çox sevdiyim bir insana axırıncı borcumu 

da verə bilmədim. Yəqin ki, onun ruhu heç vaxt məni bağışlamayacaqdır. 

Sonrakı günlər mən matəm paltarında olmasam da, bütün görünüşüm 

kədəri ifadə edirdi, dərdimin həddi-hüdudu yox idi. Kənardan baxan bunu 

asanlıqla hiss edə bilərdi. Lakin daxildəki əzablarım saxladığım matəmin 

zahiri əlamətlərindən qat-qat qüssəli idi. Həyəcanım da yalnız bu itki ilə 

əlaqədar deyildi, əslində mən təkcə onu itirməmişdim, onunla birlikdə 

özümü də itirmişdim. Ona görə də yaşamaq istəmirdim, intihar barədə 

düşüncə mənə hakim kəsilmişdi. Bütün dünyadan zəhləm gedirdi. 

Əminənin ölümü böyük dərd idi, lakin bu həm də təbii hal idi və bunu 

başa düşürdüm. Məni yandıran o idi ki, niyə ən yaxşılar ölməlidir, pislər 

isə yaşamaqda davam etməlidir. 

Əminənin həm idarə müdiri, həm də şöbəsinin rəhbəri çox 

insanpərvər adamlar imiş, onlar yasın mərhum iş yoldaşlarının xatirəsinə 

layiq olması üçün əllərindən gələni etmiş, bütün xərcləri öz üzərlərinə 

götürmüşdülər. İş yoldaşlarının hamısı onuün haqqında ehtiramla danışır, 

çox xoş sözlər işlədirdilər. Özü heç vaxt deməsə də, indi məlum oldu ki, o, 

bütün kollektivin ən sevimli üzvünə çevrilmiş, hətta əvvəllər onun 

haqqında şayiə yayanlar sonralar mülayimliyinə, hər kəsə kömək əlini 

uzatmağa hazır olduğuna görə ona olan münasibətlərini büsbütün 

dəyişmiş, bu təmiz ürəkli insana vurulublarmış. Söhbət gedirdi ki, idarənin 

hesabına onun qəbrinin üstü götürüləcək, hətta qəbrinin üstündə qoyulacaq 

büst də sifariş veriləcəkdir. Bu idarənin işçiləri öz aralarına düşmüş 

mömin bir adama belə izzət göstərməklə, həm də bildirməyə çalışırdılar 

ki, bununla onlar Allaha da xoş gələn bir iş görmüş olurlar. Yeddisi 

veriləndə şöbə müdiri hamı eşidə-eşidə dedi ki, Əminənin xatirinə onun 

qızının maddi çətinliklərlə üzləşməsinə yol verməmək üçün rəisin birbaşa 

tapşırığına uyğun olaraq idarədə müvafiq işlə təmin ediləcəkdir, təhsilinə 

xələl gəlməməsi üçün ona günortadan sonra işləməkdən ötəri yarımştatlıq 

vəzifə veriləcəkdir. 



 129 

Bu qəmginlik, bu qara kədər içərisində mən sevinməyə başladım ki, 

Nuridə ehtiyacda yaşamağa məhkum edilməyəcək, az-çox babat şəraitlə 

təmin olunacaqdır, yoxsa o, mənzilini satıb, əldə etdiyi pulla bir müddət 

özünü dolandırmalı, yaxud da qız uşağına yaraşmayan bir işdən yapışmalı, 

restoranlarda xörək paylayan işləməli idi. Bunu gözlərim önünə gətirəndə 

az qala dəli olurdum. Əminənin ciyərparası sərxoş adamlara, harın 

müştərilərə xidmət göstərir, ona ləyaqətini əzən nalayiq sözlər 

deyilməsini, iyrənc təkliflər ediləcəyini düşünəndə bu dünyaya nifrət 

etməyə başlayırdım. Eşitdiyim xəbər mənə ürək-dirək verdi. Axı kiçik 

sevinc payı da təsəlli rolunu oynayır. 

Təkcə Əminəni itirmişdik. Hər şey yoluna qoyuldu. Nuridə işə 

düzəldi, özü də yaxşı maaşı olan vəzifəyə, anası kimi işdə də hörmət 

qazanmağa başlamışdı. Universitetdə isə rəfiqələri onu çox sevirdilər. 

Bunlar mənə müxtəlif kanallarla gəlib çatırdı.  Bir neçə dəfə zəng edib, nə 

kömək lazım olduğunu soruşmuşdum. Hər dəfə zəngimə bir az dalğın, bir 

az dərdli cavab versə də, iki–üç kəlmədən sonra sevinən adama çevrilirdi. 

Sözarası bildirdi ki, qəbirüstü artıq hazırdır, guya dini qaydaları əsas 

götürərək qəbiristanlıqda mərhum qadınların büstünün qoyulmasına icazə 

verilmədiyinə görə bu fikirdən vaz keçilmiş, iri qara daşda portreti nəqş 

edilmişdir. Xəstəlikdən əvvəl çəkdirdiyi şəkildən götürüldüyündən bu 

portretdə çox cavan görünür. Bəzi baxanlar ya yazılmış təvvəllüd 

rəqəmlərinə inanmır, yaxud da bunu onun tələbəlik dövrünün şəkli 

olduğunu güman edirlər. Qəbirə yaxınlaşanda, sənə tərəf gülümsədiyini 

hiss edirsən. Bu sözləri eşitdikdə, mən əlavə etdim ki, axı həyatda da onun 

təbəssümü hamını təslim edə bilirdi. Bu sözümdən sonra telefonda 

Nudirənin tutulan kimi olduğunu hiss etdim və sonra söhbəti dəyişdi. 

Əminənin rəfiqələrindən razılıq etdi ki, qəbir üstü hazır olub, açılan günü 

gül dəstələri ilə gəlmişdilər. Mollaya Quran oxutdurdular. Lakin sonra onu 

acıqlandıran bir hərəkət etdilər. Əvvəlcə mollanın qulağı eşidə-eşidə biri 

dedi ki, evə qayıdan kimi Əminənin xatirəsinin şərəfinə şampan 

butılkasını açıb, bir qədəh şampan içəcəyəm. Çünki o, çox şən insan idi, 

bizim hamımızı daim şadlanmağa, həyatdan həzz almağa çağırırdı, buna 

görə də onun xarakterini şampanın fəvvarə vuran vaxt səpdiyi zərrələrə 

bənzədirdik. Bu azmış kimi, qəbirin yanını tərk edib, Əminə ilə 

xudahafizləşmək anı gələndə, başqa birisi dedi ki, o həyatda çox nikbin 

adam olmuşdu, sınaqlar, faciələr də onu dəyişdirə, diz çökdürə 

bilməmişdi. Hər dəfə qəbri üstündə göz yaşları axıtdığımızı görsəydi, 
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yəqin ki, bu hərəkətimizi də təqdir etməzdi. Ona həyatın məşəqqətlərindən 

baş çıxarmaq üçün bir təbii aktyorluq istedadı var idi və prima-balerina 

səhnədə öz plastikası ilə həm də kordobaletdə olanlara necə rəqs etmək 

dərsini keçdiyi tək, həyat adlanan eybəcər, amansız səhnədə bizim kimi 

istedadsız aktyorlara necə ustalıqla ifadə olunmağı öyrədirdi. Ona görə də 

həyatdan getmiş bu aktrisanı dəfn edərkən layiq olduğu alqışlarla yola 

salmadığımıza görə yəqin ki, bizdən incimişdir, gəlin heç olmazsa indi 

səhvimizi düzəldək. Bunu deyib, əl çalmağa başladı. Hamı ona qoşuldu, 

qəbiristanlığı səs götürdü, yaxındakı qəbirlərin üstündə cümə axşamı 

olduğundan Quran oxudanlar buna təəccüb qalmışdılar, çünki alqışlarla 

mollanın monoton səsi heç cür bir-birinə uyuşmurdu. Ona görə də molla 

bizim yanımızda başını bulayaraq narazılığını bildirsə də, dəstənin əsasən 

qadınlardan ibarət olduğunu nəzərə alıb başqa söz demədi, çünki bizi 

acılasa alacağı məbləğin azalacağından qorxurdu. Dini ayinlər onlar üçün 

nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etsə də, əsas məsələ pul qazanmaqdır. Ona 

görə də, yaxşı pul verildiyinə, Vasif əminin sürücüsü də nəyisə əlavə 

etdiyinə görə, molla bizi çox razı yola saldı, utanmasa sevindiyindən əl 

açıb oynayardı da, baxmayaraq ki, iki-üç dəqiqə əvvəl adi əl çalınması ona 

küfr kimi görünmüşdü. 

Elədiyi bu söhbət Nuridənin əhval-ruhiyyəsini dəyişmişdi, indi hər 

şeyi xüsusi şövqlə tələffüz edirdi. Bəzən gülürdü də. Mən öz borcumu 

yerinə yetirmək üçün gələn cümə axşamı Əminəyə baş çəkəcəyimi dedim, 

çaşmışdım, yoxsa nədənsə qəbir üstə getmək yox, elə bil ki, onunla 

görüşməyə gedəcəyimi demişdim. Bu səhvimdənmi, hansısa başqa səbəbə 

görəmi Nuridə tutuldu, bir az sonra özünə gəlib dedi ki, etiraz etmirsənsə, 

bir yerdə gedərik. 

Vədələşdiyimiz kimi, axşam tərəfi taksidə onların evinin yanına 

gəlib çatanda, bir tələbə rəfiqəsi ilə məni gözlədiyini gördüm. Maşından 

düşüb onunla görüşdüm, rəfiqəsi ilə də tanış oldum. Qapını  açıb, onları 

arxa oturacağa əyləşdirdim. Əllərindəki gül dəstələrini qucaqlarında 

saxlamışdılar, mən yaponları təqlid etməyimə, yoxsa nəyə görəsə iri ağ 

xrizantema dəstəsi almışdım. Əminə bir etnoqraf marağı ilə yaponların 

adət-ənənələrini çox diqqətlə öyrənirdi, qərblilərdən fərqli olaraq bizim 

adətlərə çox yaxın olduğu qənaətinə gəldiyindən onlara pərəstiş etməyə 

başlamışdı. O, Yaponiyada olmağı çox arzulayırdı. Yapon bağlarının 

bizim bağ barədəki təsəvvürlərimizə əks olduğuna görəmi, yoxsa nəyə 

görəsə onların vurğunu idi, onları görmək xatirinə hər əziyyətə qatlaşmağa 
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hazır idi. Mən gülsüz, çiçəksiz bağı qəbul etmədiyimi, rəng qammasının 

belə kasad olduğu, kasıb adamın evində əşyalar barmaqla sayıldığı kimi, 

lap bu ciddilik nümunəsi olsa belə, şamın qaramtıl yaşıllığından, sarımtıl 

qumdan, parlaq sudan, boz, mamırla örtülmüş daşlardan ibarət olan miskin 

bir mənzərəni necə bağ adlandırdıqlarını başa düşmədiyimi deyirdim. 

Mənim ifadələrimi vulqarlıq nümunəsi kimi qəbul edərək, məni gözəlliyin 

sirrini, sehrini duymamaqda günahlandırırdı. Etirazımdan öz 

dünyabaxışının dürüstlüyünü daha artıq canfəşanlıqla sübut etmək üçün 

istifadə edirdi. Və mənə çox şeyi anlamasam da, yapon bağları barədə bir 

mütəxəssis mühazirəsi oxumuşdu. Axırda isə elə bil ki, yapon bağlarına, 

sinto dininin ən qatı sitayiş edən adamı kimi az qala himn oxumağa 

başlayırdı. Bu bağın gözəlliyi əsasən nəfis çalarlar, bəzən isə hətta 

xəttlərin simvolik harmoniyası, hissələrin ciddi qaydada hesablanmış 

mütənasibliyi-ağac dəstəsi, şamın əyilmiş budaqları, qəribə görünən 

daşlar, gölməçənin parlaq səthi hesabına əldə edilir, deyirdi. Bu bağda, 

yaponların həm təbiətə, həm gözəlliyə sitayişi, qəribə görünsə də həm də 

bu gözəlliyi qoruyub saxlamaq üçün hər cür əziyyətlərə qatlaşmağa hazır 

olduqları əks olunur. Belə bağlar aramsız olaraq qulluq göstərilməsini 

tələb edir. Çünki yerində olmayan hesab edilən kol, öz yerindən tərpənmiş 

daş-bütün bunların hamısı xəttlərin bu şərti harmoniyasını poza bilir. 

Sonra o, Kiotodakı Ryönci adlanan məşhur daş bağından, onun sirrindən, 

sehrindən danışmağa başladı. Mən anlayırdım ki, Əminədə harmoniyaya 

yaranan təbii ehtiyac onun həyat fəlsəfəsini bizimkindən fərqli etmişdir, 

bu daxili yanğısını söndürmək üçün harmoniyanın ideal qaydada əldə 

edilməsinin yeganə vasitəsi olan musiqiyə böyük maraq göstərirdi və 

qızının yaxşı pianoçu kimi yetişməsi üçün ona çox istedadlı müəllim də 

tutmuşdu. O, klassik musiqini çox sevirdi. Motsartın, Şopenin vurğunu idi. 

Verdinin «Aida» operasına dəfələrlə qulaq asmaqdan yorulmurdu.  

Rəngkarlıqda İntibah rəssamlarının pərəstişkarı olsa da, 

impressionist  rəssamlara marağı sonralar musiqidə də bu üslubun 

davamçılarına keçmiş, Ravelin «Bolero»sunu həyatda sevinmək, 

şadlanmaq çağırışı kimi qəbul etdiyindən, bu oynaq musiqiyə qulaq 

asanda əhval-ruhiyyəsi yaxşılaşır, major sədalar onu canlandırır, sevincli 

dəqiqələr yaşamağa sövq edirdi. Bir sözlə, Əminə dünyası çox geniş idi. 

Buradakı relyefdə hər şey – dağlar da, qayalar da, dərələr də, uçurumlar da 

var idi. Yapon bağlarında olduğu kimi düzənlik sahəsi  çox xırda, dar idi. 

Çünki o, kontrastlar aləmini dərk etməyə çalışırdı, bəlkə də bu onun həyat 
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təcrübəsindən irəli gəlmişdi. O, dəlicəsinə sevilsə də, sevsə də, çox vaxt 

özünün başa düşülməməsi, kobudcasına, bəzən hətta qəddarcasına inkar 

edilməsi ilə, hiss nihilizmi ilə üz-üzə gəlmişdi. Onun həyatsevərliyi təqdir 

olunmaq, alqışlanmaq əvəzinə, ən yaxın adamında belə, barəsində pis 

fikrin, təhqirə bükülmüş münasibətin yaranmasına və nəhayət, 

rəhmsizcəsinə bədbəxtlik girdabına sürüklənməsinə səbəb olmuşdu. Mən 

özüm də görürdüm ki, əgər o, məni sevirdisə, baxmayaraq ki, bəzən buna 

da şübhə etməyə başayırdım, onun dünyasını bütöv şəkildə anlamadığıma, 

anlaya bilmədiyimə görə heç bu sevgidə də istədiyi məmnunluğu tapa 

bilmirdi. Məndən incisə də, ona kobud görünən hərəkətlərim xoşuna 

gəlməsə də, bunları bildirmək, hiss etdirmək istəmirdi. Yeganə istisna  

əcnəbi şəhərdə məni xoşuna gəlməyən bir cəhətə görə mərhum ərinə 

oxşatması idi və anlayırdım ki, yəqin ki, mən bütün hədləri keçdiyimdən 

onun narazılığı, möhkəmliyinə əmin olduğum bəndləri də sındırıb 

dağıtmış  və xeyli müddətdəki əhvalatlar bu bir-iki sözlə öz ifadəsini 

tapmışdı.  

Əslində Əminə öz dünyasında yaşayırdı, iri, əlçatmaz bir qəsrin 

sakini idi, ora müdaxilə edənlər düşmən kimi qələmə verilməsələr də, arzu 

olunan hesab olunmurdu. Onun məni qəbul etməsi, bu çox özümdən razı 

qaydada səslənsə də, sevməsi necə baş vermişdi, hansı səbəblər 

ucbatından meydana gəlmişdi, bilmirdim. Çox götür-qoy etdikdən sonra 

bu qərara gəldim ki, hər cür pislik, naqisliklə qarşılaşdıqdan sonra mən 

ona azacıq da olsa fərqli görünməyə başlamışam, böyük işlərə, igidliyə 

yaramasam da, mənim əclaflıqdan, qara, əcayib fikirlərdən, pislik etmək 

meylindən uzaq olduğumu dərk etdikdən, onlara əmin olduqdan sonra özü 

və mənim haqqımda belə bir qərar vermişdi. Mənim hansısa əlahiddə 

xüsusiyyətlər siyahısına salınması mümkün olmayan keyfiyyətlərimin 

başqalarının alçaqlıqlarla dolu şkalasından tam fərqli olduğunu o. hələ 

tələbəlik illərində sezmiş, sonrakı uğursuz təcrübələri məni onun gözündə 

bir qədər də yüksəltmiş və mənə qarşı olan mərhəmət hisslərinə, mən 

onları öz linzamda böyüdərək sevildiyim kimi qəbul etmişdim, yol 

açmışdı.  O, bəlkə də özünü qurban verməklə, məni xilas etmişdi, məni 

həyata qaytarmışdı. Axı rəfiqələri demişkən, o, daha uğurlu partiyalara 

rast gələ bilərdi, lakin öz dünyasının qanunvericiliyinin diqtəsi ilə məni 

seçmiş, məni yüksəltmişdi. Bu onun öz kredosunun məhsulu idi. 

Nağıllarda oxuduğumuz kimi, kral qızı adi bir gənc çobanı seçməklə, onu 

printsə, şahzadəyə çevirmişdi. Çoban isə bəzən əlinə düşən ən qiymətli 
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daş-qaşı da çaydan götürüb oynatdığı, cibinə yığdığı daşlardan biri hesab 

etdiyindən, onu qiymətləndirməkdə də axıradək gözü bağlı olaraq qalırdı. 

Şahzadə qız isə məhz öz prinsiplərinə sadiq qalaraq, onun diqqətsizliyinə, 

anlamaq qabiliyyətsizliyinə, bəzən cahilliyinə də dözür, bu qüsurların 

əziyyətini özü çəkməklə, çoban oğlanın xətrinə dəyməkdən daim vaz 

keçirdi. Əminə bir dəfə alman mifologiyasından bir maraqlı əhvalat 

danışmışdı. Bir alman kurfyurstunun ailəsində qız uşağı doğulur. Qız 

böyüdükcə qeyri-adi dərəcədə gözəlləşir, onun füsunkarlığı, həm də qəribə 

bir xüsusiyyəti ətraf qraflıqlara, şəhərlərə də yayılır. Bu da ondan ibarət idi 

ki, qız ağlayanda gözündən yaş əvəzinə daş-qaşlar tökülürdü. Ona görə 

hətta evdə də istəyirdilər ki, qız tez-tez ağlasın, bu zinyət axını, yağışı 

kəsməsin. Ona görə qıza hər yerdən elçilər gəlməyə başladı, hamı bu 

tükənməz sərvət mənbəyinə malik olmaq istəyirdi. Qız isə heç kəsə razılıq 

vermirdi, axırda bir çoban oğlanı könlü tutdu və ona ərə getməyə razılıq 

verdi. Hamı bu gənc çobana qibtə və paxıllıqla baxırdı. Ata özü də qızının 

seçiminə təəccüb qalmışdı və ona görə də çobanın hansı niyyətlə qızına 

evlənmək istədiyini soruşdu. Onsuz da bütün elçilərin və iddiaçıların 

məqsədlərini aydın başa düşürdü və əlavə etdi ki, çoban gələcək arvadını 

necə saxlamaq fikrindədir. Çoban kurfyurstun sualının haradan doğduğuna 

məhəl qoymadan, tam səmimi qaydada dedi: 

- Mən bütün ömrüm boyu çalışacağam ki, o, bircə dəfə də olsa 

ağlamasın. O, tək bircə dəfə ağlasa, mən andını pozmuş adam kimi özümü 

öldürməyə hazır olacağam.  

Çoban oğlanın belə kasıblığı müqabilində məhəbbəti hər cür var-

dövlətdən üstün tutması, onun yolunda istənilən fədakarlığa getməsi, qızın 

valideynlərinin də razılıqla qəbul etdikləri daş-qaşdan könüllü surətdə 

imtina etməsi əsl rıtsarlıq nümunəsi idi, sibaritlərdən fərqli olaraq 

kasıblıqla, ancaq məhəbbətlə yaşamağın eyşi-işrət içərisində, həm də 

həqiqi fərəhdən xəbəri olmayan həyatdan üstün olduğu qənaətinə ürəkdən 

inandığını bildirirdi. Bu misal tam diametral qaydada əks olmaqla 

Əminənin özünə aid idi. O, özü qonşuları tərəfindən hər cür həmlələrə 

məruz qalsa da, məni qorumağa çalışırdı, məni zərbələrdən mühafizə 

etmək istəyirdi və ikimizə də atılan daşların demək olar ki, hamısı təkcə 

ona dəyirdi, onu yaralayırdı, onu əlavə çətinliklərə salırdı. Ancaq o, 

çalışıb, hər şeyi edirdi ki, bu daşlardan bircəsi də mənə dəyməsin. Onun 

aləmində mənə dəyən daş onun öz dünyasını uçurardı. Qəribə insan idi, 
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onu başa düşmək çətin idi. Bütöv, axıracan dərk etmək isə ümumiyyətlə 

mümkün deyildi. 

Biz qəbiristanlığa çatanda qaranlıqlaşırdı. Gülləri qəbir üstünə 

düzdük. Qızıl gül və qərənfillərlə ağ xrizantema heç tutmurdu, 

harmoniyadan çox-çox uzaq idi, axı bizdə bu dəyərə o qədər də əhəmiyyət 

verilmir. Nuridə rəfiqəsi ilə birlikdə əski parçası ilə daşın tozunu silib 

təmizlədikdə, qara qranit parıldamağa başladı və parıltı içərisində görünən 

Əminənin çöhrəsini elə bil ki, bir müqəddəslik haləsi çevrələmişdi. O, 

nəqş edilmiş portretdə çox gözəl görünürdü. Görünür, nəqqaş rəssamlığın 

sirrlərinə yaxşı bələd olduğundan onun daxili aləmini də nəzərə almağa 

çalışmışdı, gözlərinin, sifətinin cizgilərinin ifadəsində bunlara nail ola 

bilmişdi. Təbəssümün arxasından sevdiyi həyata küskünlüyünün izləri də 

özünü biruzə verirdi. Mən özümü saxlaya bilməyib, ağladım, deyəsən bu 

hərəkətim Nuridənin xoşuna gəlmədi. Molla yaxınlaşıb öz xidmətini təklif 

etsə də, Nuridə ehtiyac olmadığını bildirdi və saqqallı kişi aralandıqda 

mənim və rəfiqəsinin təəccübünə səbəb olan qaydada ingiliscə bir şer 

oxudu. 

 

So, we`ll go no more a roving 

So late into the night, 

Though the heart be still as loving 

And the moon be still as bright. 

 

Sonra bizə təcrüməsini izah etdi ki: «Biz bir daha gecə yarısına qədər 

belə uzun gəzməyəcəyik, baxmayaraq ki, ürəyimiz eləcə sevir, ay da yenə 

parlaq işıq saçır». Və əlavə etdi ki, Bayronun məşhur məhəbbət 

balladasıdır. Lakin o, anasının artıq yoxluğunu nəzərə alaraq, bunu ona 

həsr edilən bir rekviyem kimi oxumuşdu. 

Biz qayıdanda əvvəlcə rəfiqəsini evlərinə düşürtdük, sonra Nuridəni 

evlərinin yanına apardım, məni evə dəvət etsə də, Əminənin yenə yada 

salacağıma görə ağlayacağımdan qorxub getmədim. Mən hiss etdim ki, o 

da məndən ayrılmaq istəmir, yəqin təklikdən, tənhalıqdan qorxduğuna 

görə, ancaq mən qərarımı dəyişmədim və o, binanın girişində gözdən itənə 

qədər arxasınca baxdım, sonra elə həmin maşına əyləşib evimə gəldim. 

Otağımdan tənhalıq yağırdı, arvadım öləndən bəri bura heç kəs girməsə 

də, özümü tək hiss etməmişdim. İndi isə otaqdakı tənhalıqdan vahiməyə  

düşürdüm. O, bu otağa bir dəfə də olsun ayaq basmasa da, daim onun 
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mənimlə bir yerdə yaşadığını güman edirdim, çünki onun obrazı bir an da 

olsun mənim düşüncəmi tərk etmirdi. Üstümü alan qəmi əlindəki yelpazə 

ilə dağıtmağa  çalışırdı. Bu obraz indi də mənimlə idi, lakin o öz 

canlılığını itirmişdi, kölgəyə çevrilmişdi. Ölənlərin şəklini biz harada 

gəzdirsək də, otaqlarımızı onlarla bəzəsək də,  onların bir də geri 

qayıtmayacağını anlamağa başlayırıq. O dünyada nə sevincin, nə kədərin 

olmadığını deyirlər. Əziz adamlar isə ora yollananda bizim sevincimizi də 

özləri ilə aparırlar və bizi məhv etməyə çalışan hüznün caynaqları 

qarşısında çırpınmağa məhkum edirlər. Qəbir daşlarından Əminənin mənə 

dikilmiş nəzərlərini yaddan çıxara bilmirdim, elə bil ki, məni məzəmmət 

edir, onu başa düşməməyə görə qınayırdı. Özüm də etiraf etməyə məcbur 

olurdum ki, giley, şikayət eləməyə haqqı vardır, xüsusən son vaxtlar mən 

ona diqqət göstərməmişdim, daha doğrusu desəm, hər cür alicənablığına 

cavab olaraq, cılız adamlara xas olan bir nankorluq etmişdim. 

 

NURİDƏ DÜNYASININ YENİ AÇILAN SİRRLƏRİ 

 

Telefon zənglərimiz çoxalmışdı, mən tez-tez zəng edib, Nuridədən 

hal-əhval tuturdum. Anasının xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq onu Nur 

deyə çağırırdım, bunu o, xeyli əvvəl xahiş etmişdi və mən də onun 

sözündən çıxa bilməzdim. Hər dəfə telefon danışığından sonra hiss etməyə 

başlayırdım ki, mənə daha da  doğmalaşmağa, yaxınlaşmağa başlamışdır.  

Mənimlə açıq-saçıq danışaraq, bir dəfə sözarası bildirdi ki, səndən daim 

xoşum gəlmişdir. Əlavə etdi ki, özü də öz nöqsanlarını şişirtməyini 

xüsüsən təqdir edirəm. Görünür sən qadınların qəlbinə bu yolla girməyi 

bacarırsan. Mən bu sözlərdən heç nə anlamırdım. Bunu cavan bir qızın 

şıltaqlığı, bir az da yaşlı bir kişini ələ salıb məzələnməsi kimi qəbul 

edirdim. 

Əminənin ölümündən artıq bir neçə ay keçmişdi, bir də zəng edəndə 

Nur məndən incidiyini bildirdi, ondan qaçıb gizlənməyimi irad tutdu və 

məni lap divara söykəmək üçün dedi ki, özünü casus kimi aparırsan, az 

qala mənimlə kodlarla danışmağa keçirsən. Mən and-aman eləsəm də, 

xeyri yox idi. Öz dediyinin üstündə dayanmışdı. Onun qəlbini ələ almaq, 

könlünü yumşaltmaq üçün dedim ki, bütün günahlarımı yumaq üçün bazar 

günü səni restorana dəvət edirəm. Deyəsən bu təklif ürəyindən oldu və 

həmin gün naharı bir yerdə etdik.  
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Restoran, ona verdiyim qonaqlıq xoşuna gəlmişdi, çox şən idi, elə 

hey deyib gülürdü. Bir az şərab içdikdən sonra adamların bir-birini başa 

düşməməsindən danışdı, güman edirdim ki, mənim Əminə ilə ölümündən 

qabaqkı münasibətlərimizdəki soyuqluğu nəzərdə tutur. Sonra öz 

hisslərinin qiymətləndirilməməsindən gileyləndi, mən çox təfərrüata 

varmadım ki, birdən bunu kiminləsə şəxsi münasibətinə müdaxilə kimi 

qəbul edə bilər. Söhbəti davam etdirib, mənim ciddiliyimdən, hamıdan 

kənarda gəzməyimdən söhbət açdı və hiss etdim ki, bunları razılıq notları 

ilə dilinə gətirir. Bir az da uzağa gedib, mənim bəxtsiz olduğumu, daim 

qaranlıqda yaşamağa üstünlük verdiyim barədə şikayətini bildirdi, az qaldı 

məni lap yarasaya bənzətsin. Nə düşündüyümü hiss edib əlavə etdi ki, yox 

səni vampir hesab etmək olmaz, sən heç toxunmadan, uzaqdan uzağa 

adamın qanını sormaqdan həzz alırsan. Nə bayaqkı tərifini, nə indiki 

ittihamını başa düşə bilmədim. Onun belə uzun-uzadı, qarmaqarışıq və 

təzadlı söhbətləri naharın başa çatması ilə yekunlaşdı və hələ küçəyə 

çıxmamışdan bildirdi ki, anamın xarici ölkədən gətirdiyi cezvedə xüsusi 

reseptlə hazırladığı kofeyə məni qonaq etmək istəyir, evdə də çox 

keyfiyyətli döyülməmiş kofesi var, «mokko» sortundandır. Əl 

çəkməyəcəyini görüb razılıq verdim, düzünü etiraf etsəm, bu dəfə heç 

Əminə də yadıma düşmədi.  

Axşam tərəfi ona babasından qalma köhnə mənzilə daxil olduq, 

mənə pencəyimi, qalstukumu çıxarmağı təklif etdi, otaq bir az bürkülü 

olduğundan ürəyimdən oldu və özümü daha sərbəst hiss etməyə başladım. 

O da paltarını dəyişmişdi, döşdən dərin yarığı olan köynək və nazik yubka 

geyinmişdi. Mən televizora baxırdım, o isə mətbəxtdə vurnuxurdu. Birdən 

incə qız qollarının boynuma sarıldığını hiss etdim və danışmaq istərkən 

Nur öz dodaqları ilə artıq təravətini və türnd rəngini itirmiş dodaqlarımı 

qapadı və qeyri-adi, vulkan püskürməsini andıran ehtirasla məni öpməyə 

başladı. Mən bu ehtiras hücumu qarşısında dayana bilməyib, zəiflik 

göstərdim, ayağa durub onu bağrıma basdım. Heç bir söz demədən bir-

birimizə sıxılmış qaydada dayanmışdıq, öpüşlərimiz ən bəlağətli 

nitqlərdən də çox şey danışırdı. Sonra bu incə, hər toxumasından gənclik 

alovu, sevgi atəşi yağan bədəndən ayrılmadan, divana oturdum. Pozanın 

dəyişilməsi ilə elə bil ki, ehtiras alovu da güclənmişdi, bizim hisslərimizin 

təkindən çıxan maqma bu alovla birlikdə ətrafı başına götürmüşdü. Mən 

bu güclü hissləri cavabsız qoya bilməzdim, belə ağılsızlığın və hissin təsiri 

altında, ehtiras güclü olanda ağılı da özünə təslim edir və insanı istənilən 
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uçuruma atmağı bacarır, böyük qəbahət işlətdiyimin şahidi oldum. Məgər 

bunda təbiətin özü günahkar deyildimi? Digər tərəfdən məni buna sövq 

etmişdilər, mən başqasının başladığı cinayətə bərabər sayılası işin, 

lənətlənməli olan bir hadisənin iştirakçısı olmuşdum. Ancaq ağlımı 

itirdiyimdən özümü saxlaya bilməyib bu şirnikləndirmədən, şəhvət 

hissindən qaça bilməmişdim. Mən necə ağılsız iş tutduğumu anlamağa 

başladım. Ancaq özümə təskinlik verirdim ki, nə qədər özümə nəzarət 

etsəm də, ehtiyatlı tərpənsəm də qadın sehrinin qarşısında dayanmaqda 

bütün başqa kişilər kimi acizəm, belə gözəl qız isə dünyanın ən qatı 

rahibini də yoldan çıxara bilər, necə ki, bütün qadağalara baxmayaraq, 

Dalila Samsonu öz kəməndinə sala bilmişdi. Beynimdəki suallar təkcə öz 

məkanını yox, bütün varlığımı dartıb dağıdırdı. Necə oldu ki, bu qız məni 

belə ovsunladı, kor-koranə hərəkətə sövq etdi. Mən onun taleyinə zərbə 

vurmuşdum, bir anlıq şəhvətimə görə qızın bəkarəti pozulmuşdu. Mən nə 

edəcəyəm, Əminənin xatirəsi qarşısında nə cavab verəcəyəm? Məni həm 

də sarsıdan o idi ki, axı bu qız anasının ölümü kimi ağır bir dərdi necə tez 

yadından çıxartdı və heç nə olmayıbmış kimi özünü ehtirasına tabe etdi. 

Biz əslində cinayət törətmişdik, qanqarışdırıcı bir günah işlətmişdik. Mən 

özümü bağışlaya bilməyəcəyəm, lakin Nur da elə alçaqlığa yol vermişdir 

ki, bu bütün qadın cinsini gözdən salır. Anasına qarşı xəyanət etmişdi. Ən 

böyük xain isə mən özüm idim. Bu fikirlər altında özümü edam kürsüsünə 

yaxınlaşdırarkən Nurun səsini eşitdim: 

- Mən olduqca xoşbəxtəm, uzun illər boyu bəslədiyim arzuma 

çatdım. 

Qulaqlarıma inanmırdım, mənim kimi  peşiman olmaq, məni ən ağır 

xətada ittiham etmək əvəzinə bu qız nədən danışırdı, hansı arzusunu yada 

salırdı. Onun hərəkəti qədər sözləri də mənə əcayib göründü və elə bil dilə 

gətirmədiyim suala cavab vermək üçün dedi: 

- İlk dəfə mən səni görəndə 13 yaşındaydım. Anamla məlhəm 

münasibətinə, daim ona yaxınlığa can atdığına, ya nəyə görəsə o vaxtdan 

sənə vuruldum və bu anı səbirsizliklə gözləməyə başladım. Anamın 

sağlığında nə qədər istəsəm də bu addımı ata bilməzdim, onu özümə, 

özümü isə ona rəqibə çevirərdim, bu isə bizi düşmən edərdi. Gizlətmirəm 

ki, anamla görüşlərindən sonra mən ona qarşı izah olunmayan bir 

qısqanclıq hiss edirdim, özümü onun yerində, həmin yataqda, intim 

yaxınlıqda görmək istəyirdim. Yenicə özümü dərk edən, cinsi yetişkənliyə 

daxil olan qız ilk sevgisini heç nə ilə dəyişmək istəmir, bəzən bu eşq onu 
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qəbirə qədər müşayiət edən yol yolçusuna çevrilir. Mən belə qızcığaz 

dəlisovluğu, heç nəyə məhəl qoymamaq sərbəstliyi ilə sənə vurulmuşdum, 

ətrafımda yüzlərlə gözəl, cavan, imkanlı oğlanlar fırlansa da. Məndən 

bircə xoş söz eşitməyi  xoşbəxtlik, uğur hesab etsələr də, mən onlara 

əhəmiyyət vermirdim, ancaq səni arzulayırdım. Alpinistlər də belədir, 

hansı zirvəyə çıxsalar da,  ilk anda əlçatmaz hiss etdikləri yüksəkliyi fəth 

etmək fikri bir an da olsun onların beynini tərk etmir. Sən mənim üçün hər 

şey vəd edən belə əlçatmaz zirvə xarakteri daşıyırdın. Mən sənin xoşuna 

gəlmək, diqqətini cəlb etmək üçün hər şeyə, şıltaqlığa da, yaramayan 

hərəkətlərə də əl atırdım, bəzən anam bunu sezirdi, sən isə fərqinə 

varmırdın. Bəlkə də son dövrlərdə sizin soyuq münasibətlərinizin əsl 

səbəbi mən idim. Anam nə mənim, nə də özünün faciəsini görmək 

istəmirdi, çünki ikimizdən birinin olmalıydın, mənimlə olandan sonra onu 

tərk etməliydin, ona sədaqətli qalıb mənim hisslərimi rədd edəcəyin halda 

isə sənə nifrət etməyə başlayardım. Bir mehraba sitayiş kimi qadınları 

birləşdirən və ayıran heç nə yoxdur. Bu qadın üçün ən böyük təhlükədir. 

Sonra yadıma saldı ki, toyda ona görə Avropa rəqsinə dəvət edibmiş ki, 

ömründə bircə dəfə də olsa mənim qucağıma sığınsın, bədənimin 

hərarətini hiss etsin. Giley şəklində dedi ki, sənsə heç nə başa düşmürdün, 

bu anlamazlığının hayıfını çıxmaq və hamını valeh etmək üçün özümə də 

məlum olmayan coşqunluq qaydasında milli rəqsi ifa etdim. İlk dəfə sənin 

mənə bir qız, bir qadın kimi məftunluqla, şəhvətlə baxdığını hiss etdim. 

Özüm də başa düşdüm ki, mənim kimi gözəl qızla yaxınlıq hamının, hətta 

gücdən düşmüş qoca kişilərin də ürəyindən keçə bilər.  

Sonra hadisələr ortaya düşdü, başım nə qədər qarışsa da, nə qədər 

yas saxlasam da, sən ağlımdan çıxmırdın, mənim bədənimə sahib olmağa 

cəsarətin çatmayacağını duyurdum, ona görə də təşəbbüsü ələ almalıydım 

və bu günkü imkanı əldən verməməyi qət etdim. Sonra gülə-gülə əlavə 

etdi: 

- Əgər yanğın soyumayıbsa, mən vəd etdiyim kofeyə səni qonaq edə 

bilərəm.  

Mən ondakı dəyişikliyə də məəttəl qalmışdım, bircə anın içində 

təcrübəsiz bir qız  hər şeyi təhlil etməyi və qiymət verməyi bacaran qadına 

çevrilmişdi, elə bil ki, kiçik rəzalətlər məktəbini də keçmişdi. Bu Sulamif 

onun saçının tükləri sayı qədər təcrübəsi olan Solomona ehtiras dərsi, 

fiziki yaxınlıq etmək dərsi verə bilərdi. Bəlkə indiki cavanlar kimi o da 

Kamasutranı oxumuş, intim əlaqənin gətirdiyi həzzin nə olduğunu daha 
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yaxşı anlamışdı. Qadının kişiyə görə bu aktdan az ləzzət aldığını, nisbətən 

aşağı iştahla buna getdiyini təsdiq edənlər yanılırlar.  Bu gözəl qız altı il 

ərzində arzularının yaratdığı dünyada sərgərdanlıq edərək, axırda öz 

istəyinə çatmışdı. 

Nur məni, boğulan bir canlını öz məcrasına alıb aparan su axını kimi 

hisslərinin əsirinə çevirdiyi tək, indi də razılaşmadığım, anlamadığım 

fikirlərin burulğanına salmışdı. Birdən mən hər şeyi, mövcud reallığı 

yaddan çıxarıb Əminəni xatırlamağa başladım. Yavaş-yavaş fikir sapını 

çözələdikcə anladım ki, mən Nurla deyil, Əminə ilə  xeyli fasilədən sonra 

yenə də yaxınlıq etmişəm. Nə olsun ki, bu qızın bədəni daha elastik idi, 

döşləri olduqca təravətli və bərk idi. Yox, mən Əminənin bədənindən həzz 

almışdım və kim nə desə də, bu fikrimi dəyişdirə bilmərəm. Reallıqla 

təxəyyül bir-birinə qarşı çıxmışdı, münaqişəyə girmişdi. Və mən öz 

röyamın gerçəklik olduğuna inanmaq istəyirdim. 

Nur məni öpməyə, əzizləməyə başlasa da xeyri olmadı. Bu otaqdan 

uzaqlaşmaq, onun əlindən qaçıb qurtarmaq istəyirdim. Bir-iki dəfə burada 

mən Əminəni öpmüşdüm. Hətta ər-arvad kimi yaşayanda da mən bu otağa 

belə bir niyyətlə gəlməyə cəsarət etməzdim. Əminə isə buna ən hədyan 

hərəkət kimi baxardı. Deyəsən Nur da mənim halımı başa düşdü. 

Pencəyimi, qalstukumu gətirdi və yola salanda dedi ki, birdəfəlik itmə, 

görün, artıq bu evdə hər şey sənə doğmadır. 

Özü də başa düşürdü ki, bu sözlər artıqdır. Biz bağışlanmaz bir iş 

tutmuşuq. Bunun xəcalətini hələ çox çəkəcəyik. Bu hadisədən sonra ağır 

cinayət işlədib hardasa qaçıb gizlənən adam kimi özümə yer tapa 

bilmirdim. Güman edirdim ki, hətta küçədə də məni saxlayıb, gördüyüm 

nalayiq işi üzümə vuracaqlar, cavab verməyimi tələb edəcəklər. Ona görə 

Nuru yada salmamağa çalışırdım. Ancaq bu qız, deyəsən, təbiətinə xilaf 

çıxan deyilmiş. Elə həmin hadisə baş verən axşam evə çatanda telefon 

zəng vurdu, onun səsini eşidəndə dəstəyi asmaq istəsəm də dedi: 

- Kamran, - birinci dəfə idi ki, mənə «Kamran əmi» demirdi, əslində 

bu biabırçılıqdan sonra yaxşı ki, məni belə çağırmırdı, - bizdən gedəndə 

ovqatın xoşuma gəlmədi. Sən allah, qorxaqlığını kənara at. Həyatdan həzz, 

ilham alanlar qazanırlar. Mən isə çox yaxşıyam. Səndən də razı qaldım. 

Həm gözləmədiyin mükafat, həm də bu sözlərdən artıq sənə nə lazımdır? 

Bəlkə başına tac da qoymalıyam? 

Dilim dolaşa-dolaşa yalandan kefimin yaxşı olduğunu söylədim. 

Lakin tələffüz bunun tam əksini deyirdi. On gün ərzində bir neçə dəfə 
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mənə işə, evə zəng vurdu, ən mərhəm qaydada danışırdı. Mənim hələ 

özümə gəlmədiyimi görüb söhbəti uzatmırdı. Dərslərindən, işindən 

danışmağa keçirdi. Sonuncu gün axşam zəng vurdu ki, xəstədir, 

rəfiqələrinin hamısı bağda olduğuna görə ona qullluq edən yoxdur. Ona 

görə də məni evinə dəvət etdi. İmtina etməyimi pis başa düşəcəyini görüb 

bir qutu şokolad konfeti alıb onu yoluxmağa getdim. Alt paltarında 

divanda uzanmışdı. Üstünə nazik yorğan örtmüşdü. Yanındakı stulun 

üstündə çoxlu flakonlar, həb qutuları var idi. 

Mən mətbəxtdə çay hazırlayıb, mürəbbə ilə ona çay içirtdim. Bu 

olduqca onun xoşuna gəldi. Məni də çay içməyə məcbur etdi. Qutunu açıb, 

konfetlərdən birini mənim, birini də öz ağzına qoydu. Ordan-burdan 

söhbət etməyə başladı. Bir azdan dedi ki, bu stolu burdan uzaqlaşdır, 

dərmanları görəndə elə bil məndə allergiya başlayır. Mən dediyi kimi də 

etdim. Söhbətə başımız qarışanda dedi ki, gəl burada divanda otur, bura 

rahatdır. Mən divanda oturanda istiləndiyini deyib, yorğanı üstündən bir 

qədər kənara çəkdi və ani olaraq xırda, yetişməmiş nara oxşayan döşləri, 

gözümə uzun kimi dəyən, bir az yuxarı dikəlmiş  məmələri göründü və 

guya qeyri-ixtiyari özünü azacıq qaldırıb, dodaqlarımdan öpdü. Mən artıq 

tələyə düşmək istəmədiyimdən, onun hisslərinə cavab verməməyə 

çalışırdım və buna nail olmuşdum. Birdən divanda oturub məni qucaqladı 

və başımı açılan döşlərinə tərəf əydi. Artıq mən özümü saxlaya bilmədim. 

Döşlərini dəli kimi öpməyə başladım. Sonra onun cavab axtaran 

dodaqlarını tapdım və biz yenə əvvəlki kimi özümüzü bilmədik. Qızğın 

ehtiras dənizində dalğalar elə bil alov saçırdı və heç kəs ona davam gətirə 

bilməzdi. Xeyli vaxtdan sonra yanğımız sönəndə, bu dar divanda 

qucaqlaşıb uzanmışdıq və mən onun bədəninə, döşlərinə baxmaqdan 

doymurdum. Mənim məftunluğumdan isə o, daha da razı qalmışdı. Öz 

bədəninin necə böyük cazibə qüvvəsinə malik olduğu ilə öyünürdü.  

Gecə yarıya yaxınlaşanda mən nəhayət ki, ondan qurtulub getməyə 

hazırlaşdım. Çünki bir neçə dəfə getmək istədiyimi bildirəndə narazılıq 

etmiş, bu hərəkətimə görə bir də məni bağışlamayacağını, gül-çiçəkli 

bağına buraxmayacağını demişdi. Mən qapıdan çıxarkən elə bil Əminə ilə 

qarşılaşdım və mənə elə gəldi ki, nigaran qaydada halımı soruşur, onunla 

olduğum dəqiqələrin mənə necə təsir etdiyi ilə maraqlanır. Mən yenə Nuru 

unudub düşünməyə başladım ki, Əminə ilə olmuşam, onunla yaxınlıq 

məni bihuş etmişdir. Həqiqi məhəbbətin necə amansız  olduğunu anladım. 

Axı onu, ağızdakı dişi çıxardan kim ürəkdən çıxarmaq olmur. Yenə reallıq 
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hissini itirməyə başlamışdım. Nuru tamam yaddan çıxarıb, bir az əvvəl 

Əminə ilə bir yataqda olduğumu güman edirdim.  Asanlıqla yaddan çıxan 

elə bil ki, əbədi unudulmazlıq qazanmışdı. Deyəsən, məndə artıq ikilənmə 

baş verirdi. Ona görə də Nurla necə ayrıldığımı, öz evimə necə gəlib 

çıxdığımı yaddan çıxarmışdım. 

Evə gələndən sonra bir az fikirləşib, somnambulada olan adam kimi 

güclə nömrəni yadıma salıb, zəng vurdum. Dəstəkdə səsimi eşidəndə Nur 

çox sevindi və əlavə etdi ki, artıq səni bir kişi kimi də sevməyə 

başlamışam. Daha hansısa məhəbbət sonetləri oxudu. Qurtaranda, daha 

çox ölüm ayağında olan bir adamın səsi ilə dedim: 

- Nur, bütün qəbahətlərimə, sədaqətsizliyimə görə məni bağışla. 

Artıq dəli oluram. Əminə məndən əl çəkmir. Deyəsən hər şeydən 

xəbərdardır. Qəti şəkildə bildirir ki, səni heç kəslə bölüşmək istəmirəm. 

Mən Əminəyə iki dəfə xəyanət etmişəm. Artıq bacarmıram. İkimizi 

həyatla o dünya arasındakı çox böyük məsafə ayırsa da, daim o, mənim, 

mənsə onun olacağam. Bu sözlərimə görə, hər cür fikrə düşə bilərsən, 

lakin gizlətmirəm ki. bu qarabasmalardan qurtara bilmirəm. O, ölü olsa da 

yenə bizdən güclü çıxdı, qalib gəldi. 

Bu sözlər, deyəsən, Nuru sarsıtmışdı, o, bircə söz də demədi. 

Telefonda ah çəkməsini və hıçqırıqlarını eşitdim və dözə bilməyib dəstəyi 

asdım. Anladım ki, məhəbbət mehrabı qurbansız ötüşmür. Mənsə sadəcə 

qurban deyildim, əzablara məhkum edilmişdim, ruh cəzasının dəyirman 

daşı altında əzilib inildəyirdim. Başqaları əvvəlki məhrumiyyətlərinə, 

əzablarına görə mükafat umduğu halda, mən yaxamı yenə də onlardan 

xilas edə bilməmişdim, əksinə indi daha dözülməz olduqlarını 

göstərirdilər. Həyatverici yağış quraqlıqdan cadar-cadar olmuş torpağı 

suvaran kimi Allah çətin anda kömək əlini uzadır, öz nəfəsi ilə hər 

yaratdığını dirildir, canlandırır. Deyəsən, bu mərhəmətini də məndən 

əsirgəmişdi. Hüzn təkcə sifətimə qüssə kölgəsi çəkməklə kifayətlənməyib, 

qəlbimi də əlacsızlıq, ümidsizlik yuvasına çevirmişdi. Ətrafdakı hər şey 

elə bil ki, mənim könlüm üçün zəhərə çevrilmişdir. Xırda xallardan 

seçilməyən az sayda şad anlardan başqa, füsunkar poetik günlər nəzərə 

alınmasa həyatımın ümumən sevincsiz povesti öz ətalətinə uyğun olaraq, 

yəqin ki, belə də başa çatacaqdı. Əminəyə məhəbbətimlə mən cənnətə 

düşdüyümü zənn edirdim. Onun qeybə çəkilməsi, yoxluğu, son biabırçı 

hadisə də əlavə olunmaqla yaşadığım günləri cəhənnəmə döndərdi. 

Fransız dilində «Paradis» sözü «cənnət» deməkdir. Lakin həm də «ümumi 
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qəbir» mənasında işlənir. Mən də cənnəti taleyin hökmü ilə hələ sağ ikən 

qəbirə dəyişməli oldum, çünki düşdüyüm vəziyyət bütün dünyanı 

gözümdə qəbir darısqallığına döndərmişdi. Ömrümün qalan kiçik hissəsini 

də bu ağır itki üçün göz yaşları tökməyə həsr edəcəyəm. Buna çətin ki, 

həqiqi mənada yaşamaq demək mümkün olsun. 

 

Son 


