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Proloq 

Bu gün həmişəkindən yarım saat tez – 17:30-da işdən çıxıb 

evə gedirdi.  

Martın ortaları idi. Hər il yazın əvvəllərində nədənsə ürəyi 

sıxılırdı. Yəqin, ardınca yayın gələcəyini fikirləşirdi. Yayı heç sev-

mirdi. Bəlkə də, başqa səbəb vardı, bu barədə çox düşünməmişdi. 

Bu gün ürəyi daha çox narahat idi. Sanki, pis bir şey olacaqdı. Hə-

yətə çatanda üç gün öncə həmin lənətəgəlmiş məktubu gətirən bina 

gözətçisi onu qəribə şəkildə süzdü. Bəlkə, həmişə belə baxırmış, 

Aliyə hiss etməyib. Özü heç vaxt ətrafındakı insanları diqqətlə nə-

zərdən keçirməzdi. Amma yox, bu təxminən, 55-60 yaşlı qısaboylu, 

başının ortası dazlaşmış kişi gözlərini ondan çəkmirdi. Sanki, ya-

xınlaşıb nəsə demək istədi, sonra fikrindən daşındı.  

Aliyə addımlarını yeyinlədib, liftə yaxınlaşdı. Həyat yoldaşı 

saat səkkizdən tez evdə olmazdı. Ona görə, qapını adəti üzrə döy-

mədən açarla açdı. İçəri girməyi ilə bərkdən qışqırmağı bir oldu. Əri 

Nurəddin divanda qan içində uzanmışdı. Deyəsən, damarlarını 

doğramışdı. Onun gözləri tavana zillənib qalmışdı. Aliyə ərinə ya-

xınlaşanda qorxudan az qala ürəyi dayanacaqdı. Başı hərləndi, mə-

dəsi bulandı, hamama gedib üzünü yudu. Qorxudan əsir, ayaqları 

bir-birinə dolaşırdı. Daha yeriyə bilməyəcəyini duyub, yerə çöməldi, 

özünə gəlmək üçün dizlərini qucaqladı. Yerdə parıldayan bir şey 

gözünə sataşdı, əlini uzadıb qorxa-qorxa götürdü. Kişilərə məxsus 

bahalı qol düyməsiydi. Nurəddinin nə vaxtsa belə qol düyməsindən 

istifadə etdiyini heç xatırlamırdı. Güclə ayağa qalxıb yataq otağına 

keçdi, iki gün öncə gözətçinin ona verdiyi məktubu dolabın içindəki 

paltarların arasından götürüb, bir də oxudu. Sanki, Nurəddinin ölü-

münün bu məktubla əlaqəsi vardı. Aliyə məktubu kimin və nə məq-

sədlə yaza biləcəyini düşünür, nə edəcəyinə qərar verməyə çalışırdı. 

Sarsıntıdan az qala başını itirmişdi. Dəqiqələr keçdikcə məktubdakı 
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hərflərin hər biri əcaib məxluq qılığına girib, onu bir az da vahi-

mələndirirdilər: 

“Həyat yoldaşından gizli münasibətindən xəbərim var, buna 

son qoymasan, sənin üçün pis olacaq...” 

 Saata baxdı. 18:30 idi. Bu vəziyyətdə kimə zəng etsin, nə de-

sin, bilmirdi. Hava qaralmaq üzrə idi. Yenidən salona keçib, Nurəd-

dinin meyidinə baxmaq fikri onu daha çox qorxudurdu. Çantasını 

açıb valerian götürdü. Həblərdən ikisini çıxarıb uddu. Atasına zəng 

etmək istədi, yəqin, o bir yol göstərərdi. Elə bu vaxt telefonuna gə-

lən zəng səsinə dik atıldı. Səs salondan gəlirdi. Yəqin ki, içəri girən-

də telefonu ora qoymuşdu. Qorxa-qorxa salona keçdi... 
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Yeddi ay öncə 

Aliyə bu gün məşhur psixoloq Vüqar Arazbəylinin semi-

narında iştirak etmişdi. Bu, uzun zamandan sonra getdiyi ilk fərqli 

yer idi. Əslində, vərdiş etdiyi həyat tərzindən kənara çıxmağa heç 

həvəsi də qalmamışdı... 

Divanda oturub gözlərini televizorun qaranlıq ekranına zil-

lədi. Yenə başında kəskin ağrı var idi, deyəsən. Dörd yaşlı körpəsini 

itirdiyi günlərdən etibarən bu mütəmadi ağrılar onun həyatının 

ayrılmaz parçası olmuşdular. Oğlu ağlına gələndə o əvəzolunmaz 

məsum körpə qoxusu burnunda canlandı. Onu itirdiyindən sonra 

otağında heç nəyə əl dəyməmişdi. Paltarlarından birini götürüb qox-

ladı. Ona elə gəldi ki, ağrısı bir qədər yüngülləşdi. Ramili ilk dəfə 

qucağına verdikləri gün dodaqlarını uşağın yumşaq, kövrək başına 

toxunduranda özünü çox xoşbəxt hiss etmişdi. Sanki, həyata qayı-

dırdı. Sanki, günlərdən bəri istidə qalıb qurumaq üzrəolan bitkiyə 

su verirdilər. Ramildən gələn o məsum körpə ətri ağciyərlərini ok-

sigenlə doldururdu. Həmin o an elə bil, Tanrı ona bundan sonra onu 

yer üzündə qoruyacaq bir dost göndərmişdi. Onu itirəndə isə Tanrı 

əlindəki hər şeyi yenidən geri almışdı. Həmin günlərdə düşün-

müşdü ki, artıq həyat davam etmir, hər şey bitdi. Amma sonra çətin 

də olsa, bu acıyla yaşamağa öyrəndi. Onun həyatında faciə baş 

vermişdi, onun üçün bəlkə də, həyat bitmişdi, amma yenə insanlar 

işə gedib gəlirdilər, yenə fəsillər dəyişirdi, yenə marketlərdə insan-

lar ərzaq almaq üçün növbəyə dururdu, yenə gecə və gündüz bir-

birini əvəzləyir, yenə evə işıq və qazpulu çekləri gəlirdi. Deməli, 

dəyişən sadəcə Aliyənin öz oğlunu itirməyi idi. Deməli, bütün 

faciələr fərdi yaşanırdı. Kiminsə qəlbinin viran olmağı, həyatının cə-

hənnəmə çevrilməyi ətrafdakı digər insanlar, ümumilikdə həyat 

üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Yaşadığı son illərdə həyat 

ona çox sıxıcı gəlməyə başlamışdı, hər şey mənasını tamam itir-

mişdi. Elə bil, onu yaşadacaq heç nə qalmamışdı, heç nəyə sevinə 
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bilmirdi. Bəzən nəfəs almaq belə ona işgəncə kimi gəlirdi. İşdə, yol-

da, parkda bir-biriylə danışıb-gülən xoşbəxt insanları görəndə təəc-

cüblənirdi. Nəyə sevinirdilər, axı onları hər şeyi unudub xoşbəxt-

xoşbəxt danışıb-gülməyə vadar edən nə idi? Axı onlar necə ruhən 

ölmüş adamın bir cəsəd olaraq gəzdiyini görəndə təəccüblənmir-

dilər. Televizoru açdı ki, heç olmasa, evdə səs olsun, yoxsa ürəyi 

partlayacaqdı. Nə axtardığını bilmədən kanalları qeyri-ixtiyari də-

yişdi. Birdən telefonunun ekranı işıqlandı. Yazan Vüqar bəy idi.  

“Sənə verilən kitabın bir nüsxəsini də mənim üçün götü-

rərsən.”  

“Yadından çıxmasın.” 

“Bax unutma haa...” 

Aliyə mesajı oxuyub, bir neçə saniyə çaşqınlıq və həyəcanla 

ekrana baxdı.  

– Salam, Vüqar bəy. Deyəsən, mesajı səhv göndərmisiniz, – 

yazdı.  

Cavab gecikmədi:  

– Bir daha salam, Aliyə xanım. Hə, bağışlayın, yanlışlıq olub.  

– Eybi yoxdur, məndə də olur hərdən). 

– Məndə ilk dəfədi. Yaxşı, sağ olun, bağışlayın, narahat et-

dim sizi.  

– Buyurun.  

Aliyə sosial şəbəkədən Vüqar Arazbəylini çoxdan izləyirdi. 

Çox mədəni, alicənab insana bənzəyirdi. Ona rəğbəti vardı. Arabir 

maraqlandığı sualları onun “İnstaqram” səhifəsinə yazıb, cavab al-
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mağa çalışırdı. Vüqar bəy də çox ətraflı şəkildə izahat verirdi. Bu-

günkü seminara da buna görə getmişdi. Əslində, onun gəlməyini elə 

Vüqar bəy istəmişdi: “Sabahkı seminara gəlsəniz, bu barədə daha 

ətraflı danışa bilərik, Aliyə xanım”, – yazıb əlaqə nömrəsini qeyd et-

mişdi. Elə həmin an Aliyə də “votsap”la ona yazmışdı ki, öz nöm-

rəsi də Vüqar bəyin telefonuna düşsün.  

Seminarda Vüqar Arazbəylinin başına çox adam yığılmışdı 

deyə, Aliyə kənarda dayanmışdı. Adamlar azalandan sonra onunla 

rahat danışmaq istəyirdi. Bir müddət kənardan psixoloqu müşahidə 

etdi. Vüqar bəy bütün sualları səbirlə cavablandırırdı. Qadınlar onu 

tam heyranlıqla dinləyirdilər. Təbiidir. Vüqar bəy çox yaraşıqlıdır. 

Qırx beş yaşı olsa da, çox gənc görünür. Həm də maraqlı adamdır, 

çözmək olmur. Danışarkən üz ifadələri çox dəyişmir. Nə hiss etdi-

yini bilmirsən. Ətrafdakı insanlara nəyisə məzəli tərzdə izah edəndə 

belə özü çox gülmür. Qəribə cazibəsi var. Aliyə birdən ayılıb, özünü 

qınamağa başladı. Vüqar bəy psixoloqdur. Özü də bura ondan məs-

ləhət almağa gəlib. Başqa şeylər fikirləşməyə lüzum yoxdur.  

Hələ də kənarda dayanıb izləyirdi. Vüqarın da hərdən ona 

diqqətlə baxdığını hiss etdi və içində qəribə hisslər yaşadı. Aliyə bu 

hissləri çoxdandı unutmuşdu. Ürəyində sevincli bir həyəcan vardı, 

sanki. Adamlar azalsa idi o da söhbət edərdi. Vüqarı izləmək də ona 

xoş idi. Saatına baxdı, gec idi, işdən icazə alıb gəlmişdi, artıq qayıt-

malıydı. Bu gün mağazadan özünə kitab seçərkən maraqlı bir dəftər 

görüb, onu da Vüqar üçün almışdı. Dəftəri Vüqarın köməkçisinə ve-

rib, seminardan sonra ona çatdırmağını xahiş edərək uzaqlaşdı. Tak-

si ilə işə qayıdarkən Vüqarın baxışlarını hələ də üzərində hiss edirdi. 

Onunla təklikdə söhbət etməyə imkan tapmasa da, birdən-birə bü-

tün dünya gözündə gözəlləşmişdi. Başını oturacağa söykəyərək, qu-

laqlıqlarını taxıb həzin bir mahnı seçdi. Maşın yolla irəliləyərkən 

mənzərələr dəyişirdi və bunlar ona dünyanın ən gözəl mənzərələri 
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kimi gəlirdi. Kaş yol bir az da uzanaydı. Bu xoşbəxt anların bitmə-

sini istəmirdi.  

Mesajları bir də oxudu.  Necə yəni, səhv göndərmişəm?! Üç 

mesaj ard-arda üç cümlə ilə göndərilmişdi. Birini göndərdikdən son-

ra ada baxıb, yanlış ünvan seçdiyini anlamadı?! Bunu düşünəndə 

qeyri-ixtiyari üzü güldü. Əslində, Aliyə yalan demişdi. O heç vaxt 

səhvən kiməsə mesaj yazmamışdı. Göndəribsə, deməli, həmin ada-

mı fikirləşib. Görəsən, Vüqar da onu... Yox bir, daha nələr... Aliyə 

kimi ondan məsləhət istəyən, söhbət etməyə çalışan nə qədər adam 

var. Niyə məhz Aliyəni düşünsün ki? Ola bilər, köməkçisinin də adı 

Aliyəymiş, buna görə də onları səhv salıb... Yenidən Vüqara yazmaq 

arzusunu boğa bilmədi:  

– Sizinçün kiçik bir hədiyyəm vardı. Köməkçinizə verdim.  

– Hə, çatdırdılar onu mənə, çox sağ olun.  

– İşə gecikirdim deyə, sizinlə rahat söhbət etmək imkanım 

olmadı, buna üzüldüm” – Aliyə bilmədi ki, burada məyus, ya gü-

lümsəyən işarədən istifadə etsin. Ən yaxşısı, heç birindən istifadə 

etməsin, belə daha yaxşıdır.  

– Nə zaman istəsəniz, görüşüb danışa bilərik.  

– Çox sağ olun. Sizə uyğun olarsa, bu həftəsonu görüşərik. 

Mesajı yazıb göndərdi. Deyəsən, Aliyənin ona münasibətin-

də işvəkarlıq sezilirdi. Yenə öz hisslərini özü inkar etdi. Heç də elə 

deyildi. Hərçənd dürüst olmaq və həqiqəti söyləmək həmişə ən yax-

şı seçim idi. Ən azından özünə qarşı dürüst olmaq lazımdır. Vüqar 

bəydən ola bilsin ki, xoşu gəlmişdi. Onu özünə ruhən yaxın hesab 

etmişdi. Heç şübhəsiz ki, insanlar birini hansısa bir yalana inan-

dırmaq istəyərkən əvvəlcə o yalana özləri özlərini inandırırdılar. Be-

ləcə qarşındakı insanı aldatmaq daha asan olurdu. İndi bu barədə 
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niyə düşündüyünü özü də bilmədi. Ola bilsin ki, Vüqardan cavab 

gözləmək onu həyəcanlandırırdı və buna görə fikrini başqa yerlərə 

yönəltməyə səy göstərirdi.  Beş dəqiqə keçməsinə baxmayaraq, hələ 

də cavab yazılmamışdı. Bu onun gərginliyini daha da artırırdı. Tele-

fonu divanın üstünə qoyub gözlərini ondan çəkmədən barmağın-

dakı evlilik üzüyünü gərgin vəziyyətdə çıxarıb taxırdı. Görəsən, 

Vüqar onun barmağındakı üzüyü görmüşdümü? Hər halda, yox. O 

qədər də diqqətli baxmış olmazdı. İndi ağlına gəldi ki, ümumiyətlə, 

heç bir məna kəsb etməyən bu üzüyü o niyə illərdir ki, barmağında 

gəzdirir? Çıxarıb divanın önündəki jurnal masasının üstündəki kiçik 

suvenirin içinə atdı. Bax belə! Əslində, heç lazım deyil onu taxmaq. 

Qapı zənginin səsinə səksəndi. Telefonu tez divanın üstünə qoyub, 

qapını açmağa getdi. Əri idi. Onu qarşılayıb, heç nə demədən 

mətbəxə qayıtdı. Adətən, Nurəddin evə gec gəlirdi. Bu gün yəqin, 

işləri tez bitmişdi. Görəsən, Vüqar nə yazdı? Axşam yeməyini mət-

bəxdə masanın üstünə qoyub, tez otağa keçməyə çalışdı. Onsuz da, 

Nurəddinin onunla elə bir söhbəti olmurdu. Evləndikləri vaxtdan 

beləydi. Həyatındakı o ən nəhs günü heç vaxt xatırlamaq istəmirdi. 

Yox, ən pis gün oğlunu itirdiyi gün idi. Nurəddinlə utancverici ev-

liliyi isə bütün həyatını cəhənnəmə çevirəcəkdi. Həmin gün həya-

tının ipləri əlindən çıxmış, azadlığı, mənliyi, şəxsiyyəti, bir sözlə, hər 

şeyi itirilmişdi. Onun söz haqqı qalmamışdı. Aliyə sanki, bir maketə 

çevrilmişdi, hissiz və ruhsuz heykəldən fərqlənmirdi. Yaşamağa 

belə haqqı çatdığını düşünmürdü. Yəni, son zamanlara qədər belə 

idi...  

 Dadına baxmaq üçün yeməkdən bir qaşıq aldı. Deyəsən, bir 

az duzlu çıxmışdı. Nurəddin yenə əsəbiləşəcəkdi. Yeməyin duzlu 

olmasını heç sevmirdi. Çox zaman evdə yemirdi. Yəqin, Aliyəni 

görmək istəmirdi. Heç şübhəsiz, onu görmək istəmirdi. Amma ərin-

də son zamanlar, cüzi də olsa, dəyişiklik hiss olunurdu. Daha müla-

yim davranmağa başlamışdı.  
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Aliyə boşqabları masaya qorxa-qorxa düzdü. Bayaqdan yu-

yub hazırladığı  göyərtiləri də süfrəyə qoyub, hər şeyin qaydasında 

olub-olmadığını bir də yoxladı. Nəsə yerində olmayanda, Nurəddin 

deyinirdi. Hər şey yerli-yerindəydi. Nurəddin mətbəxin qapısını 

açıb, heç nə demədən oturdu. Yenə hər zamankı kimi fikri başqa 

yerdəydi.  

– Başqa nəsə lazımdır? – Aliyə həmişəki asta və ürkək səsiylə 

soruşdu. Nədənsə indi bu səsi ona qeyri-səmimi göründü. Çünki 

artıq ona qarşı heç nə hiss etmirdi. Heç qorxu hissi də. Əslində, belə 

davranmağına lüzum yox idi. Bu davranış şəklini indi asanlıqla 

dəyişə bilərdi. – Lazım deyilsə, çıxım, işlərim var. – indi daha özün-

dən əmin bir şəkildə yenidən soruşdu. 

– Lazım deyil. – Nurəddin ona baxmadan acıqlı səslə dedi. 

Yenə öz aləmindəydi. Aliyə onun bu davranışına öyrəşmişdi. Günah 

özündəydi, şəraiti özü yaratmışdı. Özünü oyuncaq yerinə qoyub, 

dəyərsiz etmişdi. Bütün bunların kökündə dayanan səbəbi isə özü 

yaxşı bilirdi. məhz özü... Başqa heç kim! İstəmədiyi həyatı öz səhvi 

üzündən yaşayırdı. Bəlkə də, onu ən çox incidən buydu.  

Nurəddin yeməyə başlayanda Aliyə bir neçə dəqiqə kənarda 

səssizcə dayanıb, sonra mətbəxdən çıxdı. Divanda oturub dizlərini 

qucaqladı. Əslində, müəyyən müddət sonra insanlar başlarına gəl-

miş faciəni dərinliyi ilədərketməkdən boyun qaçırırlar.Yəqin, buna 

görə yaşayabilirlər. Hər halda, Tanrı insanlara məhz mənəvi acılara 

dözə bilmələri üçün arsızlıq hissini də yaratmışdı. Yoxsa bəzi his-

slərə tab gətirmək mümkün olmazdı. Məsələn, öz canından, qanın-

dan olan bir insanı necə birdən-birə heç yoxmuş kimi itirə bilərsən? 

Buna hansı canlı dözə bilər? Ya da buna dözmək üçün hansı səviy-

yədə güc tələb olunur? Aliyəyə elə gəldi ki, onu elektrik stoluna 

bağlayıb bir gün ərzində əzab verəcəklərini və əgər buna dözərsə, 

zamanı geri qaytarıb oğlunu itirməsinə səbəb olan o hadisəni həya-

tından siləcəklərini desələr, buna asanlıqla razı olardı. Jurnal masa-
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sının üstündəki qəzetlərə göz gəzdirdi. Vərəqləyib xülasələri oxudu. 

Gözucu telefonun ekranına baxdı, yeni bildirişlər olduğunu görüb 

cəld götürdü. Kilidli ekranda “votsap” mesajının gəldiyi görünürdü. 

Yəqin, Vüqar cavab yazmışdı. Həyəcanla baxdı.  

– Bəli, həftəsonu görüşə bilərik, Aliyə xanım, – Vüqar yaz-

mışdı. 

Mesaja cavab vermək, görüşün saatını, yerini soruşmaq istə-

di. Sonra düşündü ki, artıq gecdir, adamı narahat etməsin. Evli qa-

dının bu vaxt yad kişiyə yazması yaxşı görünməzdi. Bir dəqiqə! 

Əslində, burada elə də qəbahət yoxdu, sadəcə, Aliyə mənasız dü-

şüncələrə qapılmışdı. Telefonu götürüb yazmağa başladı:  

–  Sizə saat neçə uyğundur?  

Göndərmədən öncə mesaja bir də baxdı. Görəsən, təbəssüm 

işarəsi də əlavə etsin, ya yox? Yox, çox mənasız görünür. Ümumiy-

yətlə, saatı da görüşə bir gün qalmış soruşar. Bu dəqiqə nə ehtiyac 

var ki? Yenidən televizoru açıb, kanalları bir-bir dəyişməyə başladı. 

Maraqlı bir şey tapa bilmədi. Şou xatirinə hazırlanan səmimiyyətsiz 

verilişlərə baxmağa həvəsi yox idi. Hamının ekrandan görünən üzü 

fərqli idi. Bax, indi bu əlinə mikrofonu alıb heç bir problemi yoxmuş 

kimi deyib-gülən, oxuyan qızın o gülən üzünün arxasında hansı 

həyat vardı, kim bilir... Bəlkə də, heç danışıb-gülmək də içindən 

gəlmirdi... Kanalları dəyişməyə davam etdi. Seriallara da baxan de-

yildi, onlar insanda mənasız alışqanlıq yaradırdı. Sıxılıb televizoru 

söndürdü.  Kitab oxumaq daha maraqlıydı. Bu yaxınlarda aldığı və 

oxuyub yarıya çatdırdığı kitabı götürüb, qaldığı yerdən oxumağa 

davam etdi. Deyəsən, elə də maraqlı deyilmiş. Qəribədir, əvvəlki 

günlər onu həvəslə oxuyurdu. Kitabı örtüb kənara qoydu. Divanda 

uzandı, gözlərini yumaraq fikrə daldı. Görəsən, Vüqar ona niyə bu 

qədər doğma gəlirdi? Uzun zamandır heç kimə qarşı belə yaxınlıq 

hiss etməmişdi. Maraqlıdır, heç vaxt tanımadığın, ilk dəfə gördüyün 
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insana qarşı birdən-birə niyə belə yaxınlıq, səmimiyyət hiss etməyə 

başlayır insan?  

Nurəddin salona girən kimi kitabı yenidən əlinə aldı, oxu-

yurmuş kimi gözlərini səhifədə gəzdirməyə başladı. Bircə, əri heç nə 

danışmayaydı. Uzun müddətdən sonra belə xoş hisslər yaşayırdı, 

cansıxıcı söhbətlərə qulaq asıb, əhvalını pozmaq istəmirdi. Nurəd-

din pultu götürdü, kanalların birində tarixi serial tapıb, izləməyə 

başladı. Bəlkə, heç onun da fikri filmdə deyildi. Televizorun səsini 

çox yuxarı qaldırmışdı. Sanki, beynindəki düşüncələri qovmağa 

çalışırdı. Aliyə səsi eşitməsin deyə, qulaqlıqlarını taxıb, yenə kitaba 

diqqətlə baxmağa çalışdı. Bir neçə dəqiqə sonra Nurəddinin tele-

fonuna mesaj gəldi. Əri mesaja baxıb gülümsədi. Yəqin ki, ya xoş 

xəbər oxumuşdu, ya da ki, hansısa qadın ona xoş sözlər yazmışdı. 

Aliyə kitabı bir az da yuxarı qaldırdı ki, onun üzünü görməsin. 

Yaxşı şeylər haqqında düşünmək istədi. Görəsən, həftəsonu Vüqarla 

görüşə gedəndə evdə nə desin?  

Aliyə həftəsonları adətən evdən çıxmırdı. Getdiyi yerlər də 

Nurəddinin tanıdığı, bildiyi yerlər olurdu. Düzünü desə, psixoloqun 

kişi olduğunu biləndə Nurəddin etiraz edəcəkdi. Deməsin, yaxşısı 

budur desin, qadındır. Hə, burada pis nə var ki? Aliyə çoxdandır 

özünü yaxşı hiss etmir. Əhvali-ruhiyyəsi açılmır, özünü toplaya bil-

mir. Həkimlə danışmağa ehtiyacı var. Amma birdən yadına düşdü 

ki, bir il öncə də ərinə psixoloji problemlərinin olduğunu demişdi. 

Mətbəxdə oturub ağlayarkən Nurəddin içəri girib sual dolu baxış-

larını ona zilləmişdi.  

– Özümü çox narahat hiss edirəm. Sarsıntı içindəyəm. Heç 

nəyə – nəinki işə getməyə, heç nəfəs almağa, yaşamağa da gücüm 

qalmayıb. – İlk dəfə idi ki, özündə cəsarət tapıb, dərdini ərinə danış-

maq istəmişdi.  
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– Yaxşı, indi mən nə edim ki? Gözümüz aydın, başladı yenə. 

Özünə gəl, güclü olmağa çalış, çünki həyatın elə beləcə də davam 

edəcək. Qeyri-adi, fərqli nəsə gözləmə. Barış həyatınla. – Nurəddin 

əlini havada yelləyə-yelləyə acıqla deyinmişdi.  

– Heç olmasa, həkimlə danışa bilərsən. Bu vəziyyətə artıq 

dözmürəm, mənə çox çətindir, boğuluram, nəfəs ala bilmirəm. – 

Aliyə ağlaya-ağlaya yalvarmışdı.  

– Başın xarab olub, deyəsən. Özünü dəli kimi aparma. Bu 

həyatı sən seçmisən, sən... – Nurəddin onu təhdid edirmiş kimi 

işarət barmağını havaya qaldırıb qışqırmışdı. Gözlərindən sanki 

alov çıxırdı. Həmin anlarda Aliyə üçün onun bir vəhşidən fərqi 

qalmırdı.  

Əlbəttə, indi də izn verməzdi. Heç psixoloq qadın olsaydı 

belə, Aliyəni onunla görüşməyə qoymayacaqdı... İndi ağlına gəldi: 

bəlkə də, Nurəddin onun psixoloqa hər şeyi danışacağından qor-

xurdu. Hə, yəqin, elə səbəb buydu. Buna görə bir anda acıqlanıb 

özündən çıxmışdı – ailə sirlərini yad adamın bilmə ehtimalı Nurəd-

dini dəli etmişdi. Hətta o vaxt Aliyəyə elə gəlmişdi, əri indicə ya-

xınlaşıb onu vuracaq. Həmin an Nurəddinin qəzəbinin səbəbini an-

laya bilməmişdi. Əslində, onun Aliyəyə yaşatdıqlarının heç bir mən-

tiqi izahı yox idi. İnsanın ruhunun ölməsi çox ağır məsələdir. Bədə-

nə həyat verən ruhdur və ruh ölübsə, yaşamaq bədən üçün əzaba 

çevrilir, aldığı hər nəfəs ona işgəncə kimi gəlir. Aliyədə də belə ol-

muşdu. Uzun illərdi bu cür yaşayırdı...  

Gözlərini kitabdan ayırıb pəncərəyə dikdi. Hündürmərtəbəli 

binaların mənzillərində yanan işıqları, bir də, səmada ayın işığı al-

tında qəribə rəng alan buludları gördü. Ay gah buludların arasından 

çıxıb özünü göstərir, gah da gizlənirdi. Uzaqdan baxanda insanın 

üzünü xatırladan Ay sanki Aliyə ilə gizlənqaç oynayırdı. Qeyri-ixti-

yari gülümsəyib yenidən kitaba baxdı... Bəlkə, ərinə heç nə demə-
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sin? Nurəddin yenə min sual verib, həmişəki kimi, onun kefini po-

zacaqdı. Əslində, yalan deməkdən çox qorxurdu. Nə zaman yalan 

danışsa, elə bilirdi, başına pis bir hadisə gələcək. Amma bu dəfə 

sınamağa dəyərdi. Ən pis ehtimalda, Nurəddin onu öldürəcəkdi. Nə 

olsun? Onsuz da illərdi ölümdən betər halda yaşayır. Əbəttə, buna 

yaşamaq demək olardısa. Sadəcə, həyatda idi... Hə, deyər ki, alınası 

bəzi şeylər var. Onsuz da, başqa hara gedir ki? Ev dustağı deyil ki... 

Onun da haqqı var, başqa qadınlar kimi mağazaları gəzib, xoşuna 

gələn şeyləri alsın. Yaxşı ki, heç olmasa, bu, ağlına gəldi. Alış-verişə 

çıxacağını deyib, psixoloq Vüqarla görüşəcəkdi. Nədənsə özünü 

ikiüzlü kimi hiss etdi. Kimisə aldatmaq məcburiyyətində qalmaq 

çox iyrənc hiss idi. Deməli, insanlar belə riyakarlaşırlar. Onları həyat 

şərtləri buna məcbur edir. Nə isə! Pis şeylər barədə düşünməsin. 

Başını əllərinin arasına alıb bütün fikirləri sanki əli ilə qovmağa 

çalışdı. Bir neçə saniyə heç nə düşünmədən beynini dincə qoymağa 

çalışdı. Birdən-birə ürəyini qorxuqarışıq həyəcan bürüdü. Amma 

bu, nədənsə ona həzz verirdi. Ruhu yenidən özünə gəlməyə baş-

lamışdı. Ürəyindəki ilıq bir həyəcanın, xoş duyğuların təsiri ilə ba-

şını divana söykəyib, gözlərini yumdu, qulaqlıqdakı həzin mahnının 

romantikasını tam hiss etmək istədi.  

– Nə belə özündən keçmisən e? Bayaqdan çağırıram, karsan? 

Çıxart da bu qulağındakıları. Key-key baxma üzümə, get su gətir. – 

Nurəddinin qəzəbli səsi onu xəyaldan ayırdı. – Yenə də yeməyi duz-

lu etmişdin, neçə dəfə demək olar, zəhərə döndərmə bu yeməkləri.  

Bir stəkan su gətirib, yavaşca jurnal masasının üstünə qoydu. 

Öz yataq otağına geçərkən Nurəddinin hələ də arxasınca deyin-

diyini eşidirdi. Uzandı, gözlərini geniş açıb tavana zillədi, ağlamaq 

istəmirdi. İnsan xoşbəxt olmaq istəyəndə, səadətin şirinliyini anla-

mağa çalışanda bədbəxt olduğunu daha çox hiss etməyə başlayır. 

Böyrü üstə uzanıb, yenə pəncərədən görünən səmaya baxdı. Bu dəfə 

Ay buludların arxasında gizlənmirdi. İndi bir yerdə dayanıb diq-
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qətlə ona baxırdı. Uşaqkən getdiyi hər tərəfdə Ayı başının üstə 

görəndə təəccüblənərdi, düşünərdi ki, Ay onu izləyir. O vaxtlar necə 

saf, necə sadəlövh idi... Yaxşı ki, otaqda pəncərə var. Yoxsa hər gecə 

burada ürəyi daha çox sıxılardı. Pəncərəsiz otaqda tək qala bilə-

cəyini düşünmək də istəmədi. Yenidən Vüqar haqqında fikirləş-

məyə başladı. Görəsən, yatıb? Gecdir. Yəqin, yatmış olar. Maraqlı-

dır, görəsən, gecələr saat neçədə yatır?.. Ay ona daha diqqətlə bax-

mağa başladı. Sanki, yanlış hərəkət etdiyini ona işarə etmək üçün bir 

qaşını qaldırmışdı. Üzünü çevirib qaranlıq divara baxdı. Amma Vü-

qar bu gün Aliyəyə diqqətlə nəzər salmışdı. Başqaları ilə söhbət 

edərkən qəfil dönüb, düz onun gözlərinin içinə baxmışdı. Aliyə bu 

düşüncələrdən xilas olmaq istədi, bu dəfə üzünü tavana tutub, göz-

lərini yumdu ki, yuxulasın...  

Aliyə hərdən qadın olduğunu unudurdu. Özünü əşya kimi 

hiss edirdi. Amma yox, görünüşcə cəlbedici idi. Daim kişilərin diq-

qətli baxışlarını öz üzərində hiss edirdi. Bəs niyə bu gün belə çox 

təsirləndi? Düşüncələrini beynindən qovub yenidən yuxulamağa 

çalışarkən başının bərk ağrıdığını hiss etdi. Mətbəxə gedib, həmişə 

belə hallarda içdiyi “Nimesil” tozunu suya qarışdırıb başına çəkdi. 

Ağrı, yəqin, on dəqiqəyə çəkiləcəkdi. Öz otağına keçmək istəyəndə 

Nurəddinə tərəf baxdı. Deyəsən, divandaca yuxulamışdı. Televizor 

hələ işləyirdi. Oyanmasın deyə, barmaqlarının ucunda yaxınlaşıb 

televizoru söndürdü. Nurəddinin üstünü adyalla örtüb, onun üzünə 

diqqətlə baxdı. Adətən ondan qorxurdu, əri sayılan bu adama bu 

gün ilk dəfə yazığı gəldi. Bəlkə də, bu hiss yalan danışacağı üçün, ya 

da, artıq ona yalan danışmaq cəsarətini özündə tapa bildiyi üçün 

yaranmışdı. Ərinə qarşı hiss etdiyi dəhşətli qorxu da gözündən 

düşdü. Yenə xatırlamaq belə istəmədiyi həmin gecəni düşündü. Kaş 

belə olmayaydı. Bəlkə də, hər ikisi ayrı-ayrılıqda xoşbəxt olacaqdı-

lar. Nə isə... Zamanı geri qaytarmaq olmur, artıq olan olmuşdu, bu 

haqda düşünməyə dəyməzdi. Birdən ürəyi sıxıldı. Özünə çox yaxın 

hiss etdiyi bir insanla danışmaq istədi. Nədən danışacağının fərqi 
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yox idi. Yetər ki, tək olmadığını ona xatırladan bir hiss içinə dolsun. 

Yataq otağına keçib telefona baxdı. Birdən hiss etdi ki, həyatında 

ona yaxın olan bir nəfər belə yoxdur. Ümumiyyətlə, Aliyənin görü-

şüb söhbət edəcəyi insanları barmaqla saymaq olardı. Onlarla da 

yaxından ünsiyyət saxlamırdı. İşdə bir qızla bir ara çox yaxınlaş-

mışdılar. O, Aliyəyə özü, ailəsi, həyat yoldaşı, qayınanası, uşaqları 

barədə hər şeyi danışırdı. Aliyə məsləhət verməyi heç sevməzdi. 

Çünki heç kəsin səmimiyyətinə sonadək inanmırdı. Adamlar hər 

şeyi olduğu kimi danışmırdılar, danışsalar belə, Aliyə onların 

ailəsini tanımadan, üzləşdiyi vəziyyəti bilmədən yerli-yersiz məslə-

hətlər verə bilməzdi. Belə adamları heç anlaya bilmirdi. Bəlkə, onun-

la dərdini bölüşən iş yoldaşı Cəmilə də məsləhət gözləyirdi. Qızın 

könlünü xoş etmək üçün nəsə deyə bilərdi. Amma qeyri-səmimilik 

əlindən gəlmirdi... Dinləməyi yaxşı bacarırdı. Əslində, Aliyə üçün 

ən vacibi elə buydu. Özünün də hər zaman diqqətlə dinləyəcək in-

sana ehtiyacı olurdu. Kimləsə rahat-rahat danışmaq istəyirdi... Sonra 

Cəmilə ona ailəsi barədə çoxlu sual verməyə başladı. Təbii ki, Aliyə, 

ondan uzaqlaşdı. O, danışmaq istəmədiyi mövzularda  suallar eşit-

məyi xoşlamırdı. Həmin an o adam – xüsusən də bu, qadındırsa – 

Aliyə üçün arzuolunmaz şəxsə çevrilirdi. Səbəbini anlamırdı, bu 

barədə düşünməmişdi. Qadınlarla sirrini bölüşmək ona daha təh-

lükəli görünürdü. Əlbəttə, onlar sirr saxlaya bilmirlər. Cəmiləyə bir 

söz demək kifayətdir ki, bütün iş yoldaşları məsələdən hali olsun... 

Aliyə “votsap”dakı ən son yazışmalara baxdı. Hamısı işlə bağlıydı. 

Bir də... Bir də, Vüqarla yazışmışdı. Ən son söhbəti də onunla ol-

muşdu. Gecənin bu vaxtı ona mesaj yazsın?.. Yox bir...  

“Axşamınız xeyir, Vüqar bəy, bağışlayın, bu vaxt narahat 

edirəm. Bayaq işim çıxdı, yaza bilmədim. Biz danışmadıq axı, həf-

təsonu saat neçədə və harada görüşəcəyik”. Mesajı göndərən kimi 

iki “quş” gəldi. Bu o deməkdir ki, hələ interneti söndürməyib. Ali-

yənin ürəyi şiddətlə döyündü. Əslində, bunu səhər də soruşa bilər-

di. Birdən çox yersiz addım atdığını düşündü, “votsap”dan çıxıb, 
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telefonu kənara atdı. Özünə əsəbləşdi. Bunu etməyə nə ehtiyac var 

idi axı? Tez də fikrini dəyişib, Vüqarın mesajı oxuyub-oxumadığına 

baxmaq üçün yenidən şəbəkəyə daxil olmaq istəsə də, bacarmadı.  

Barmağını dişləyib həyəcanla telefona baxırdı. 

*** 

Vüqar seminardan evə gəlib, mətbəxdəki divanda oturmuş-

du. Həyat yoldaşı Həmidə xanım məktəbdə ibtidai sinif müəlliməsi 

işləyirdi və bu vaxt işdə olurdu. Yeddi yaşlı kiçik övladları Toğrul 

anasının sinfində oxuyurdu. Qızları Günay isə bu il Bakı Dövlət 

Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. Vüqar uşaqlarına 

çox bağlıydı. Onlar üçün hər şeyi etməyə hazırdı. Əslində, çox 

istəyərdi ki, uşaqları hər zaman güclü olsunlar, ona sadəcə ata kimi 

ehtiyac duysunlar, onu sevsinlər. Heç vaxt övladlarının yerinə qərar 

verməzdi. Qızını da, oğlunu da həyatlarını özləri quracaq qədər 

güclü və savadlı görməyi arzulayırdı. Əslində, uşaqların hər ikisini 

eyni cür sevirdi. Sadəcə, qızına münasibətini daha çox büruzə verir, 

ona çox vaxt “qızılım” deyir, oğluna isə nisbətən sərt davranırdı. 

Anası onu ərköyün böyütmüşdü. Yaxşı ki, Toğrul ağıllı uşaqdır. 

Valideynlərinin hər ikisini çox sevsə də, anasına daha çox bağlıydı. 

Uşaqkən: “Atanı, ya ananı çox istəyirsən”, – sualı veriləndə çarəsiz-

çarəsiz valideynlərinin üzünə baxıb, astadan: “İkisini də eyni qədər 

sevirəm”, – desə də, anasına olan dərin sevgisi gözlərindən oxu-

nurdu. Oğlunun o vəziyyətini xatırlayanda Vüqarın üzü güldü... 

Televizoru açıq saxlamışdı. Bu, onun çoxdankı adətiydi. Evdə özün-

dən başqa adam olmayanda mütləq televizor işləməliydi. Kanalın, 

verilişin, mövzunun heç fərqi yox idi, sadəcə istəyirdi, otaqda səs 

olsun. Hansısa kanalda Nəsibə Abdullayevanın ifasında “Gecə ke-

çər” mahnısı səslənirdi. Başını divana söykəyib, bugünkü seminar 

barədə fikirləşirdi. Aliyənin hədiyyə etdiyi maraqlı dizaynı olan 

dəftəri açıb vərəqlədi... Çox qəribə baxışları var Aliyənin. Vüqara 

gizli diqqət və heyranlıqla baxır, baxışları qarşılaşanda tez gözlərini  
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çəkir, guya, fikri tamam başqa yerdədir. Hündür boyu, yaşıl gözləri, 

uzun, qara saçları ona qeyri-adi cazibədarlıq verir. Belə olur, hərdən 

hansısa tablo çox xoşuna gəlir, amma orada nə təsvir olunduğunu 

anlaya bilmirsən. Saatlarla baxırsan, çox bəyənirsən, amma niyə 

bəyəndiyini bilmirsən. Bu gün məhz belə hiss yaşamışdı. O qadında 

qeyri-adi nəsə vardı. Əslində, Vüqar bu gün çox istəyirdi ki, onunla 

danışsın, Aliyənin belə tez gedəcəyini düşünmürdü. Vüqar xanım-

ların əhatəsində olmağa alışmışdı. Ona görə də, hansısa qadının 

diqqəti adətən onu cəlb etmirdi. Amma Aliyə başqaydı... Onunla 

danışmaq istəyirdi. Saata baxdı. 14:30 idi. Bəlkə, Aliyəyə nəsə yazıb, 

onu düşündüyünü göstərsin. Həm də köməkçisinə tapşırıq vermə-

liydi. Birdən ağlına gələn fikir özünə də qəribə və bir az məzəli 

göründü. Aliyə dərhal cavab verdi. Vüqar köməkçisinə yazmalı ol-

duğu mesajları Aliyəyə göndərməklə əslində fikrinin onda qaldığını 

deməyə çalışdı. Aliyənin də bu mesajlara mehribanlıqla yanaşması-

na sevindi. Qadının profil şəklini böyüdüb baxdı. Üzündə məsum 

təbəssüm vardı. Gözlərinin içi gülürdü. Vüqar da qeyri-ixtiyari 

gülümsədi. Hissləri özünə də qəribə göründü. Amma eyni zamanda 

bu gülən üzün və gözlərin ardında kədər çalarları var idi. Gözləri ilə 

nəsə deməyə çalışırdı. Nə idi ondakı cazibə, Vüqarı ona çəkən nə 

idi? Hazırda oturub məhz onun barəsində düşünməyə vadar edən 

nə idi?..  

Ayağa durub pəncərəyə yaxınlaşdı. Kamilə adlı qonşu qız 

həyətdə xalça yuyan anasına kömək edirdi. Qız anidən çevrilib, 

Vüqara baxdı və gülümsədi. Vüqar da ona eyni cür cavab verdi. O, 

qız uşaqlarını daha çox sevirdi. Vüqara həmişə elə gəlirdi ki, qızlar 

valideynlərinə daha düşkün olurlar. Qızı Günayı dünyalar qədər 

istəyirdi. Onun xoşbəxtliyi üçün bugünə qədər hər şeyi etmişdi, bu 

gündən sonra da edəcəkdi...  

Aliyənin verdiyi dəftəri götürüb, yenidən vərəqlədi. Tele-

vizorda indi əcnəbi mahnı səslənirdi. Sözləri tam anlamasa da, 
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musiqi xoş təsir bağışlayırdı. Həmişə qızına irad tuturdu ki, milli 

mahnılarımızı daha çox dinləsin. Amma indi düşündü ki, əslində, 

mahnını sevməkçün onun sözlərini anlamağa ehtiyac yoxmuş. Hətta 

bəlkə də, sözləri anlamamaq daha yaxşıdır. İstədiyini düşünüb, hiss 

edirsən, mahnının sözlərinə köklənmirsən. Bu indi ağlına gəldi. 

Yəqin, Aliyəyə duyduğu hisslərin təsirindəndi. Bəlkə də, aşiq ol-

muşdu. Güldü. Yox bir! Sadəcə, ondan xoşu gəlirdi. Şişirtməyə eh-

tiyac yoxdur. Bir az xoşu gəlirdi...  

Evlənəndən sonra da Vüqarın həyatında çox qadınlar ol-

muşdu. Bəyəndiyi xanımları həmişə özünə cəlb edə bilmişdi. Yaxşı 

ki, həyat yoldaşı Həmidə qısqanc deyildi. Bəlkə də, qısqanırdı, bəlli 

etmirdi. Vüqara heç hiss etdirməmişdi. Əslində, Vüqar arvadının 

sevgisini də doğru-düzgün duymamışdı. Bu sadəcə məntiq evliliyi, 

uşaqları birlikdə böyütmək kimi valideynlik borcuydu. Bəlkə də, 

evlilikdən sonra bütün sevgilərin axırı belə olur. Amma yox, ətrafın-

da evli olsalar da, bir-birilərinə sevgiləri tükənməyən cütlüklər var-

dı...  

Oğlu Toğrulun və qızı Günayın şəkillərini pulqabısının şəffaf 

iç cibində saxlayırdı. Toğrul təsadüfən bir həftə öncə şəkli görüb, 

anasından:  

– Ana, atalar uşaqlarını çox istədikləri üçün onların şəklini 

pulqabıya qoyurlar, hə? – deyə, məsum bir maraqla soruşdu.  

– Hə, oğlum. Uşaqlarını çox sevdiklərinə görə və bir də, evli 

olduqlarını unutmasınlar deyə... – Həmidə ərinin eşitməsi üçün uca-

dan belə deyib, güldü. Toğrul sual dolu məsum nəzərlərini anasın-

dan çəkmirdi. – Atanız sizin ikinizi də çox sevir. – Həmidə onun 

başını sığalladı. – Siz onun üçün bu dünyada hər şeydən qiymətli-

siniz...  
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Vüqar arvadının uşaqlara qarşı həssaslığını çox sevirdi. Üstə-

lik, həyat yoldaşı ilə dost idilər. Uşaqlıqdan yaxşı yola gedirdilər. 

Eyni sinifdə oxumuşdular. Vüqar birinci sinifdən sinif nümayən-

dəsiydi. Həmidə də adətən onun köməkçisi olurdu. Həmidəyə qarşı 

heç vaxt xüsusi bir hiss duyub, həyəcanlanmamışdı. Nəyə həyəcan-

lansın ki? Uşaqlıqdan bir-birlərinə bələddilər. Hisslər isə daha çox 

sirli qalan keyfiyyətlərin təsiri ilə yaranır. Bir insanı nə qədər çox 

tanısan, marağın o qədər tez itəcək. Eşq duyğusunu isə yaradan da-

ha çox elə maraq duyğusudur. Yəqin ki, birlikdəykən birinin qədrini 

bilməyib ayrıldıqdan sonra buna peşman olmağa sövq edən də bu 

idi. İndi onun gizli və sirli həyatına duyduğun maraq hissi. Vüqarın 

da Həmidəyə xüsusi marağı yoxdu. Onları daha çox doğmalıq hissi 

birləşdirirdi. Qadın-kişi münasibətlərində insan onu həyəcanlandı-

ran adama meyil duyur. Eşq, ehtiras, bağlılıq – bu hisslər həyata 

rəng qatır, yaşamı daha mənalı edir. Bəlkə də, insan bacardığı qədər 

özünü qorumalı, onlara qapılmaqdan çəkinməlidir. Elə bəlkə də, 

Tanrı ehtiras hissini insanların nəfsini yoxlamaq üçün yaratmışdı. 

Axı niyə Tanrı öz yaratdığı varlığa bu qədər əzab verməyi rəva bil-

mişdi? Vüqar tanrı olsaydı, bu qədər amansız olmazdı, yəqin ki... 

Bəlkə də, eşq hisslərinin önünə keçmək üçün də hansısa bir duyğu 

var idi, amma insanlar onu hələ kəşf etməmişdilər. Bir işi görüb-gör-

məməklə bağlı məntiqli qərar verə bilərik. Amma hisslər insandan 

asılı olmadan yaranır. Yadına gəlirdi, universitetdə oxuyarkən bir 

müəllimindən istəmədiyi halda niyə məhz bu kafedrada işlədiyini 

soruşmuşdu. Müəllim gülərək demişdi ki, bəyəm insan evləndikdən 

sonra arvadını sevməyə məcburdur? Vüqar o zamanlar bunu tam 

anlamasa da, indi çox gözəl başa düşürdü. Bəli, Vüqar üçün Həmidə 

qadın kimi maraqlı deyildi. Onu dost kimi qəbul edirdi. Hətta Hə-

midəyə çox bəyəndiyi xanımlardan bəhs etmək də könlündən keç-

mişdi. Amma tez də fikrindən daşınmışdı. Hər halda, bəzi hisslər 

üstüörtülü qalsa, yaxşıdır. Üstəlik, bu etiraflara Həmidənin reaksi-

yası normal ola bilərdimi? Təsəvvür elədi ki, süfrə arxasında söhbət 

zamanı: “Bilirsən, Həmidə, bu günlərdə tanış olduğum bir xanım-
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dan o qədər xoşum gəldi ki... Bəlkə də, ona vurulmuşam”, – deyir. 

Arvadı: “Əzizim, bu ki əladır, oradan duzqabını uzada bilərsən?”, – 

cavabını verməyəcəkdi ki. Qısqanmasa, ya qısqanclığını göstərməsə 

belə, bir qadın kimi bu onu qıcıqlandıracaqdı. Amma hər halda, Hə-

midə çox yaxşı qadındır. Ürəyi təmizdir, bədniyyət deyil, Vüqara da 

ana şəfqəti ilə yanaşır. Keçən gün siqaret çəkdiyini görəndə xeyli 

deyindi.  

– Bunu tərgitdiyini demişdin. – Vüqarın əlindəki qutunu 

göstərib hirslə dedi. 

– Çox çəkmirəm, gündə bir-iki dənə. Elə-belə... – Vüqar sanki 

anasından icazə istəyirmiş kimi güldü.  

– Həə, bir-iki dənə... Amma sonra sayı artıracaqsan. – Hə-

midə qutunu əzib zibilqabıya atdı... 

Vüqar qəfil fikirləşdi ki, indiyədək ondan ayrılmağı düşün-

məyibsə, deməli, o, əslində, bütün həyatını Həmidə ilə birlikdə ke-

çirmək istəyir. Əlbəttə, bir gün yaşlanacaq və onda qayğısına qalan 

yalnız Həmidə olacaq, o birilər gəldi-gedərdir. Bu gün bütün günü 

ağlından çıxmayan bir xanımın adını beş il sonra, bəlkə də, heç xa-

tırlamayacaq. Yəqin, belə də olacaq. Kiməsə aşiq olanda adama elə 

gəlir ki, bu duyğu ömür boyu sürəcək. Daim onun barəsində dü-

şünürsən. Ona sonsuz meyil hiss edirsən. Sanki, o sənin olsa, başqa 

heç nə istəməyəcəksən. İnsan yaranandan bəri xoşbəxtlik arxasınca 

qaçır və həmin xoşbəxtliyi kimdəsə tapdığını düşünəndə onu əldə 

etməkçün bütün vədləri verməyə hazır olur. Sevdiyinin həmişə hə-

yatında olmasını istəyir. Əslində, adam bu məqamda çox səmimi 

olur. Çünki həmin an düşünür ki, nə olur-olsun, sevdiyindən əl çək-

məyəcək. Amma zaman keçir, ilk tanışlığın hiss və həyəcanı zəiflə-

yir, özün də hiss etmədən yadlaşmağa başlayırsan. Artıq onun üçün 

edə biləcəklərin üçün o əvvəlki gücü hiss etmirsən. Və ortada ailə 

kimi ciddi bağ yoxdursa, təbii ki, münasibətlər bir yerdə tamamən 
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qopur və hərə öz yoluna davam edir. Hərdən Vüqara elə gəlirdi ki, 

ailə qurmasa, insan daha xoşbəxt olardı. Bir şeyi əldə etdikdən sonra 

ona maraq və həyəcanın ölməsi insanı xoşbəxtlikdən məhrum edir. 

Sonra isə sadəcə uşaqlarının xoşbəxtliyi üçün bu həyatla barışmalı 

olursan. Əslində, Vüqar nəyi fəda etdiyinin fərqində idi. Elə evli-

liyin özü də dəliliyin bir növüdür, sevgi isə daima dəliliyin ağırlaş-

dırıcı halının həndəvərində dolaşır. İnsan bir nəfərlə həyat yollarını 

bağlayır və ondan sonra etdiyin hər şey əxlaqa zidd sayılır. Vüqar 

öz içində bu vəziyyətlə barışa bilmirdi. Bəlkə də, başqaları üçün belə 

deyil. Amma Vüqara belə gəlirdi...  

Dəftəri götürüb yenidən vərəqlədi. İlk səhifəni açıb, sabah 

görəcəyi gündəlik işləri ora yazdı. İstədi, bura “Aliyəyə zəng etmək” 

bəndini də əlavə etsin. Sonra bu özünə də gülünc göründü. Əslində, 

bu, unudalacaq bir şey deyildi. Əksinə, xatırlamağın özü də xoş ola-

caq. Əvvəl yazdıqları bəndlər də yadından çıxmazdı, sadəcə, vaxtı 

düzgün bölüşdürmək üçün həmişə qeydlər aparırdı. Görəcəyi işləri 

bənd-bənd yazmağı və yerinə yetirdikdən sonra onların üstündən 

xətt çəkməyi çox sevirdi. Hər halda, “Aliyə xanımla danışmaq” bən-

dinin üstündən xətt çəkmək yaxşı olmazdı. Öz-özünə gülümsəyib 

saata baxdı: 16:00. Arvadının və uşaqlarının evə gəlmələrinə az qal-

mışdı. Dünəndən qalmış yeməyi günorta isidib yemişdi. Düşündü 

ki, bir az kartof qızartsa, yaxşı olar. Sonra Həmidə gəlib nəsə bişirər. 

Əslində, kartof qızartmağı xoşlayırdı. Üstəlik, hər dəfə təxəyyülünü 

işə salıb, yeməyə müxtəlif ədviyyatlar əlavə edirdi. Kartofları soyub 

nazik-nazik doğrayandan sonra onları qaz sobasının üstündəki tava-

ya – ərimiş yağın içinə atdı. Vüqar bütün ev işlərini görə bilirdi. Hə-

midə və uşaqları yayda rayona gedib, bəzən bir ay qalardılar və 

həmin vaxt bütün qayğılar Vüqarın üzərinə düşürdü. Bircə, köynək 

ütüləyə, bir də, kartof qızartmaqdan və makaron süzməkdən başqa 

yemək hazırlaya bilmirdi. Buna görə də, çox zaman restoranda ye-

məli olur, ya da yeməyi evə sifariş edirdi. Dünən də ütüləmək istə-
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yəndə ən çox bəyəndiyi şalvarını yandırdı. Yox, deyəsən, o, uzun 

müddət tək qala bilməzdi.  

Gündəlik yazmağı sevirdi. Həmidə və uşaqları evdə olanda 

buna həvəsi olmurdu, çünki həmin vaxtlar dərindən düşünüb, ra-

hat-rahat duyğulara qapıla bilmirdi. Gündəliyi adətən evdə tək 

olanda yazırdı. Keçmişdən bu günə etmək istədiklərini, etdiklərini 

və edə bilmədiklərini xatırlayanda gündəlik onun ən yaxşı dostu 

olurdu. Yazdıqca rahatlaşırdı. Heyif, xətti pis idi. Bəzən yazdıqlarını 

sonra özü də oxuya bilmirdi. Bəzən də oxuyanda özünə gülməyi 

tuturdu. Yaxşı ki, heç bir ruh halı əbədi deyil, çünki daim gündəlik 

yazdığı əhvalda qalması yaxşı olmazdı. Vüqar gündəliyini kiminsə 

oxumağını qəti istəməzdi... Birdən Sevili xatırladı. Onunla dost, da-

ha doğrusu, həmkar idilər, o da Vüqar kimi özəl xəstəxanaların bi-

rində psixoloq kimi çalışırdı. Ağır həyat keçirmişdi, daim duy-

ğularını Vüqarla bölüşürdü. Sevil onunla səmimi şəkildə maraqla-

nırdı, hətta Vüqar hərdən Sevilin ona bağlandığını, bəlkə də, onu 

sevdiyini fikirləşirdi. Amma hiss edirdi ki, Sevilə qarşı ürəyində heç 

bir hiss yoxdur və qızın ona getdikcə güclənən bağlılığının sonu 

yaxşı olmaya bilər. Sevilin onunla qalmaq istədiyi o yeganə gecədən 

sonra əlaqələrini qismən kəsmişdilər. Vüqar mətbəxə çay gətirməyə 

getmişdi, qayıdanda Sevilin şkafdan gündəliyi götürdüyünü gördü. 

Nəzakətqarışıq kinayəli səslə: 

 – Psixoloq xanım, sənə məgər öyrətməyiblər ki, şəxsi əşya-

ları qarışdırmaq olmaz? – deyərək dəftəri ehmalca onun əlindən al-

dı.  

– Bizim işimiz budur da – başqalarını özəl həyatı ilə ma-

raqlanmaq, unutmusan? – Sevil bərkdən gülüb, duyğularını gizlət-

məyə çalışdı. Guya, Vüqarın bu hərəkəti onun xətrinə dəyməyib. Se-

vil onun məzəmmət dolu baxışlarını görəndə ciddiləşdi. – Burada nə 

var ki? Mən ki sənə özümlə bağlı hər şeyi danışıram.  
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– Sən yenə də danışa bilərsən, hər zaman səni dinləməyə ha-

zıram. – Vüqar dəftəri yenidən şkafa qoyub gülümsəmişdi... 

Kartofların bir tərəfi qızardığından o biri üzünü çevirdi. Üzə-

rinə bayaqdan hazır qoyduğu ədviyyatları səpdi. Qapı döyüldü. Yə-

qin, Həmidə və uşaqlar idi. İçəri girən kimi Toğrul atasının qucağına 

qaçdı.  

– Ana, sənə demişdim də, atam evdədir və yəqin ki, bizim 

üçün kartof qızardıb. – Evə gələn kimi Günayın şən səsi ətrafı bü-

rüdü.  

– Hə, demişdin. –Həmidə gülümsədi.  

Vüqar gözünü çəkmədən Həmidəyə baxırdı. Arvadı nəsə na-

rahat idi, elə bil, qızının sözünə zorla gülümsəyirdi. Ara-sıra ərinə 

nəzər salır, düşüncələrini bəlli etməmək üçün tez də gözlərini çə-

kirdi. 

*** 

Sentyabrın ortaları idi. Artıq payızın nəfəsi hiss olunmağa 

başlamışdı. Yerə tökülən qızılı yarpaqlar küçələrə xüsusi gözəllik 

verirdi. Aliyə düşündü ki, onlar sanki təbiətdə sonun da gözəl 

olduğunu insanlara sübut etmək üçün bu qədər gözəldi. Parkda 

oturub, bir kənarda oynayan uşaqlara baxırdı. Uşaqlar qayğısız və 

sevincək görünürdülər. Ən azından, onlara nəzarət edən böyüklər 

belə düşünürdülər. Bəlkə də, uşaqların qayğıları böyüklərdən çox 

idi. Kim bilir, balaca, saf ürəklərində nələri özlərinə yük edirdilər, 

hansı “dərdləri” vardı, hansı kiçik problem onlara dağ boyda gö-

rünürdü. Aliyə xatırladı ki, uşaqkən böyüklərin heç problemi ol-

madığını, qayğısız yaşadıqlarını düşünər, buna görə də, tez böyü-

mək, valideynlərdən icazə almadan istədiyi hər yerə sərbəst getmək 

istəyirdi. Bir sözlə, uşaqkən böyüməyi azadlıq, azadlığı isə sonsuz 

xoşbəxtlik hesab edirdi. Birdən xatırladı ki, ən xoşbəxt olduğu gün 
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ata-anasının evdə olmamağından istifadə edib, həyətdə palçıqdan 

kiçik heykəllər düzəltdiyi gün olmuşdu. Anasıgil evdə olsa, buna 

əsla izn verməzdilər. Bəlkə də, özünü ona görə xoşbəxt hiss etmişdi. 

İnsan çox zaman qadağaya can atır, qadağa daha cazibəli gəlir, in-

sanı daha çox xoşbəxt edir. Bəlkə də, buna görə uşaqkən böyüklərin 

daha xoşbəxt olduğunu düşünərdi. Ona valideynlərinin qoyduğu 

“olmaz”ların sayı azalacaq, daha sərbəst yaşayacaqdı. Amma uşaq 

ağlı kəsmirdi ki, böyüyəndən sonra qadağalar bir az da artacaq və 

hətta o, uşaqkən daha sərbəst olduğunu düşünəcək, cəmiyyətin 

qınağı və vicdanın səsi onunla valideynlərindən daha amansız dav-

ranacaq. Bəlkə, valideynlərdən nə üçünsə icazə almaq, ya nəyisə 

onlardan gizlətmək mümkün idi, amma cəmiyyətin qınağından və 

öz vicdanından heç nəyi gizlədə bilməzdi...  

– Xala, topumu verə bilərsiniz? – Balaca oğlan ona yaxın-

laşdı.  

– Buyur. – Aliyə skamyanın altına düşmüş topu ona uzadıb 

gülümsədi. 

Oğlan topu götürüb təşəkkür edərək, yenidən uşaqların ya-

nına qaçdı. Oynamaqdan tərləmişdi, qara, azacıq uzun saçları is-

lanmışdı. Deyəsən, bir az da ərköyün idi. Digər uşaqlara inadla öz 

dediyini yeritməyə çalışırdı. Aliyə ona baxıb gülümsəyərkən birdən 

üzü tutuldu, kədərləndi. Beş il öncə bu parkda itirdiyi oğlu Ramili 

düşündü. Eynən bu ağbəniz, qarasaçlı uşaq kimi dəcəl və ərköyün 

olsa da, Ramil tez yola gəlirdi. Danlamaq fayda vermirdi, amma bir 

xoş söz kifayət edirdi. Yəqin, onu qaçıran adam da xoş sözlə inan-

dırmışdı. Gərək onu belə böyütməyəydi. Tərs və inadkar olmağı 

daha yaxşı olardı elə. Görəsən, oğlu ilə ən son dəfə aralarında hansı 

dialoq keçmişdi? Yəqin ki, ondan dondurma istəmişdi. Daha dəqiq 

xatırlamağa çalışdı. Amma yadına düşmədi. Həmin gün yaddaşında 

bir xarabalığı xatırladırdı. Orada daha əvvəl olanlar məlum idi, 

amma artıq gözlə görünmürdü. Görəsən, oğlundan ayrı bu neçənci 
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gün idi artıq? Beynində ayları illəri toplayıb hesablamağa çalışdı. 

İndi hal-hazırda onun ən çox arzuladığı şey o idi ki, qonşulardan 

hansısa gəlsin onun yanında otursun və Ramil haqqında yadına 

gələn xatirələrini onunla bölüşsün. Görəsən, qonşuların onun oğlu 

haqqında Aliyənin bilmədiyi nəsə bir xatirəsi var idimi? İndi bu 

kiçicik xatirələr ona əvəzolunmaz dərəcədə qiymətli görünürdü. 

Hətta bəlkə də, qonşuların hansısa Ramilin heç Aliyənin də bil-

mədiyi bir xasiyyətini sezmişdi. Onun oğlu ilə eyni yaşda olan uşaq-

ların artıq doqquz yaşı var idi. Aliyə nə qədər çalışsa da, Ramili bu 

yaşda təsəvvürünə gətirə bilmədi. Bir an ona elə gəldi ki, oğlu hələ 

də onu itirdiyi yaşdadır. İndi onunla yaşıd olan uşaqların böyü-

düyünü görmək ağrılı idi. Yaxınlaşıb diqqətlə baxıb “necə də böyü-

müsən sən” deməməkçün özünü güclə saxlayırdı. İndi isə oğlunu 

xatırladan bu uşağın davranışlarını yarım saata yaxın izlədi. Yaxın-

laşıb onu qucaqlamaq, adını soruşmaq, bir az söhbət etmək bir neçə 

dəfə ağlından keçsə də, bacarmadı. Anası gəlib uşağı aparandan 

sonra da bir müddət onların ardınca baxdı. Görəsən, adı nə idi? Elə 

bil bunu bilsə, ürəyi daha rahat olacaqdı. Bəlkə, Ramilin adaşı idi?.. 

Görəsən, belə ola bilərdi? Bu adı çağırmaq üçün necə darıxırdı... İs-

təyirdi, durub parkda oynayan uşaqların arasından Ramili səsləsin. 

Ən azından, bu adı çəkmək ona xoş olacaqdı. Telefonuna gələn me-

saj səsi onu fikirdən ayırdı.  

– Salam, Aliyə. Necəsən? – Vüqar yazırdı.  

– Salam, yaxşıyam, sən necəsən?  

– Neynirsən?  

– Parkda oturmuşam.  

– Növbəti görüşümüz nə vaxtdı?)) – Vüqar mesajın sonuna 

iki gülüş işarəsi əlavə etmişdi.  
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– Bilmirəm hələ. Danışarıq) – Aliyə mesajı yazıb sonuna bir 

gülüş işarəsi əlavə etdi, sonra Vüqarın iki gülüşünə qarşı bir gülüş 

ona xəsislik kimi göründü, gülümsəyib yenidən bir gülüş işarəsi də  

əlavə edib eyni tərzdə iki gülüş işarəsi ilə göndərdi.  

– Oldu. Hələlik.  

– Hələlik. 

Cəmi bir dəfə görüşmüşdülər. Amma bir-birilərinə tez isiniş-

mişdilər. Vüqarın onunla çox maraqlanmağı Aliyənin xoşuna gəlir-

di. Kiminçünsə dəyərli olduğunu düşünüb, özünü xoşbəxt etməyə 

başlamışdı.  

Aralıda qonşular yığılıb söhbət edirdilər. Bir neçə dəfə çev-

rilib Aliyəyə tərəf baxdılar. Bəlkə də, onun barədə danışırdılar. Ali-

yə özünü narahat hiss etməyə başladı. Park yaşadığı binanın həyə-

tində idi. Evə qalxmaq istədi. Görüləcək işləri vardı. Telefonu çanta-

sına qoyub, oynayan uşaqlara bir də nəzər saldı. Yavaş-yavaş bina-

nın qapısına tərəf getməyə başladı. O tərəfə baxmasa da, qonşuların 

hələ də ondan danışdıqlarını hiss edirdi. Aliyənin onlarla da ünsiy-

yəti yox idi. Bura yeni köçəndə qonşulardan bəziləri ünsiyyət saxla-

mağa can atsalar da, Aliyə buna imkan yaratmamışdı. Arada bəzi 

qadınlarla nəzakət xatirinə söhbət edirdi, amma onlara qulaq asma-

ğa heç marağı yox idi. Bu xasiyyətini özü də anlamırdı. Heç kimə 

uyğunlaşa bilmirdi. Ünsiyyət qurmaqla arası yox idi. Bəlkə də, ailə 

problemləri onu bu hala salmışdı. Kimsə ailəsi, uşağı, həyat yoldaşı 

barədə nəsə soruşa bilərdi. Aliyənin verəcəyi normal cavablar yox 

idi. Buna görə də, heç kimlə yaxınlaşmaq, səmimi olmaq istəmirdi.  

Qapını açıb içəri girdi. Məxbəxdə bir stəkan su içib, hamama 

keçdi. Paltarını soyunub, güzgüdə özünə baxdı. Çox gözəl olduğu-

nu düşündü. Hələ onun həyatı qabaqdadır. Hələ heç nə yaşama-

mışdı. Yəqin ki, gözəl günlər ona da qismət olacaqdı... 
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Hamamdan çıxıb, yenicə yuduğu saçlarını qurulamağa baş-

ladı. Üzünə nəmləndirici krem çəkib, yaxından baxdı. Yaşı otuzu 

keçsə də, çox gənc görünürdü. Bunu düşünüb sevindi. Görənlər də 

ona az yaş verirdilər. Həmişə özünə qulluq edirdi. Evdə, işdə – ha-

rada olursa-olsun – gözəl görünməyə çalışırdı. Bunu kimlərinsə xo-

şuna gəlməkdən daha çox özü üçün edirdi, öz gözünə gözəl görün-

mək istəyirdi. Başqalarının fikirləri Aliyəni o qədər də maraqlan-

dırmırdı. Amma son zamanlar nədənsə Vüqarın onun barəsində nə 

düşündüyünü fikirləşirdi. Hər halda, onu bəyənirdi. Yoxsa, belə 

maraqlanmazdı. Bu fikirdən həyəcanlandı. Necə olur ki, heç tanıma-

dığımız insan birdən-birə bizə bu qədər doğmalaşır? Heç kimə deyə 

bilmədiklərimizi onunla bölüşmək, hər mövzuda onun rəyini almaq 

istəyirik. Onun zarafatları dünyanın ən məzəli, ən mənalı zarafatları 

kimi gəlir, bir xoş sözü ilə bütün dünya gözəlləşir. Hər şey yeni 

məna qazanır. Yəqin, aşiq olmaq belə duyğudur. Bu cür düşündü-

yünə tez də peşman oldu. Bu aşiqlik-filan deyildi. Onlar sadəcə 

dostlaşmışdılar, birlikdə yaxşı vaxt keçirirdilər. Hər ikisinin buna 

ehtiyacı var idi. Ürəyində Vüqara sonsuz rəğbət yaranmışdı. Uzun 

zamandır içində heç kimə qarşı bu doğmalıq və rəğbət hissi yox idi. 

Aliyəyə onun xoş, mehriban münasibətində hər hansı pis niyyətin 

gizləndiyini ağlına da gətirmirdi. Bakı Kitab Mərkəzində görüşmüş-

dülər. Hətta şəkil də çəkdirmişdilər. Telefonu götürüb, həmin şəkil-

lərə bir də baxdı. Üzü güldü. Amma bunları qalareyanın yaddaşın-

da saxlamasa, yaxşıdır. Şəkilləri öz elektron ünvanına göndərib te-

lefondan sildi. E-mailin şifrəsini təkcə özü bilirdi. Sonra telefonda 

Sakilərin “Dünyadan uzaq” mahnısını qoşdu...  

– Hansı musiqiləri dinləməyi sevirsən? – Vüqar maraqla so-

ruşmuşdu.  

– Əslində, fərqi yoxdur, ruh halıma görə dəyişir. Hərdən elə 

olur, heç sevmədiyim mahnını dəfələrlə dinləyirəm. – Aliyə gülüm-

səmişdi.  



30 
 

– Dayan bir düşünüm. – Vüqar ciddi bir şey fikirləşirmiş ki-

mi tavana baxmışdı. – Əslində, məndə də elədir. – Vüqar da eyni 

tərzdə gülümsəmişdi. 

Necə də mehriban və içdən davranır Aliyə ilə! Qadınlar daha 

çox onları dinləyən adamlara can atırlar, sevgisinə inandıqları kişiyə 

ehtiyac duyurlar. Evləndikdən bəri onun bu tələbatları qarşılanma-

mışdı. Yeganə övladı Ramili itirdiyi ilk illərdə – təxminən üç il 

sarsıntı içində yaşamışdı. Onda ruhunu hiss edə bilirdi. Heç olmasa, 

anlayırdı ki, ruhu var və bu ruh əziyyət çəkir. Çünki onun varlığına 

ehtiyac duyan bir canı, ciyərparasını itirmişdi, buna görə təkcə özü-

nü günahkar hesab edirdi. Heç xatırlamaq istəmədiyi həmin dəh-

şətli gün yenidən yadına düşdü. Oğlunun tapılacağına heç ümid 

qalmamışdı, amma o yenə də möcüzəyə inanırdı. Son illər inamıyla 

birgə ağrısı da azalmışdı, sanki hissləri qismən soyumuşdu. Buna 

görə, çox vaxt özünü ölü sayırdı o zamandan bəri. Bu dünyadan 

yaxşı heç nə ummurdu, elə bil, yer üzündə ona ayrılan vaxtın bit-

məyini gözləyirdi. Həmin o uğursuz, şaxtalı gündən sonra dekabr 

ayına, ən çox da həmin ayın 19-na nifrət edirdi. Bəlkə də, kimsə 

Nurəddinin “kirli” işlərinin qisasını bu yolla almışdı. Belə bir ehti-

malı düşünəndə ərinə nifrəti güclənirdi. Yoxsa onun uşağını niyə 

qaçırsınlar ki? Ola bilsin ki, hətta bunu Nurəddin özü etdirib. Əl-

bəttə! Hər ehtimalı düşünmək lazımdır. Sonra tez də bu qədər 

amansız şeylər fikirləşdiyinə peşman oldu. Yox, indi əsəbləşib deyə 

belə düşünürdü. Qəlbinin dərinliyində Aliyə daha çox özünü gü-

nahkar bilirdi. Diqqətsizlik etməsəydi, hadisə də baş verməzdi. Ra-

mili beş il öncə həmin o lənətə gəlmiş dekabrın 19-da öz səhlən-

karlığı ucbatından itirmişdi. Onda oğlunun cəmi dörd yaşı var idi. 

Hər gün olduğu kimi, saat altıda Ramili bağçadan götürüb evə gə-

lirdi. Həyətlərindəki geniş parkda qonşusuyla rastlaşdı. Söhbət et-

dilər. Hadisə də elə bu zaman baş verdi. Aliyə qonşuları ilə sıx əlaqə 

saxlayan deyildi, amma həmin gün Xədicəylə on beş dəqiqə söhbət-

ləşdilər. Həmin o on beş dəqiqəni bu günə kimi unuda bilmirdi və 
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nifrətlə xatırlayırdı. Qonşu qadın sözlü adam kimi sürətli addım-

larla ona tərəf gəlmişdi...  

– Salam, Aliyə, necəsən? – Qadın canla-başla hal-əhval tutdu.  

– Salam, Xədicə, çox sağ ol, yaxşıyam, sən necəsən? – Aliyə 

də gülümsəyərək cavab verdi. Aliyədə adamayovuşmazlıq olduğu 

üçün ona həmişə elə gəlirdi ki, təbəssümü çox saxta alınır və bun-

dan çox utanırdı. Amma özünü gülümsəməyə məcbur hiss edirdi. 

Ona elə gəlirdi ki, əks təqdirdə ümumiyyətlə kobud görünəcək. Bu 

xasiyyəti hələ də dəyişməmişdi. Hətta bağçadan hər gün Ramili 

götürməyə gedəndə digər valideynlərin toplaşıb söhbət etdiklərini 

görsə də, onlara yaxınlaşmazdı. 

Ramilin bir yerdə sakit dayanmaqla arası yox idi. Durmadan 

anasının əlindən dartıb, onu həyətə tərəf aparmaq istəyirdi. Necə 

oldusa, uşaq onun əlindən çıxıb, parka doğru qaçdı. Aliyə əvvəlcə 

Ramilin arxasınca gedib, onu gətirmək istədi, sonra fikirləşdi ki, 

onsuz da, qonşuyla söhbəti uzun çəkməyəcək.  

– Bağışla, səni də narahat edirəm, amma bir şey soruşmaq 

istəyirdim. –Xədicə ona yalvarış dolu nəzərlərlə baxdı.  

– Buyur. – Aliyə qadına gülümsəsə də, fikri Ramilin yanında 

idi, içində narahatlıq vardı. Sanki nəsə qorxunc bir hadisənin baş 

verəcəyini duyurdu. Aliyənin altıncı hissi güclü idi. Amma bəlkə də, 

beynində pis fikirləşdiyi üçün belə hadisələr başına gəlirdi. Düşün-

cələrin gerçəyə çevrilmək kimi bir gücü var axı. Ola bilsin ki, o, 

qəlbini dərinliyində Ramili itirməkdən həmişə qorxmuşdu.  

– Bəlkə də, bilirsən, mən ixtisasca müəlliməyəm. Amma neçə 

ildir evdə oturduğum üçün, inanmıram ki, daha öz ixtisasım üzrə 

işləyə bilim. Uşaqlar böyüyüb, hər şeyə pul lazımdır, çatdıra bilmi-

rik. Ərimin də qazancı azdır, ona görə fikirləşirəm, nə iş olur-olsun, 

məşğul olum. Yemək bişirmək, qab yumaq əlimdən gəlir, dayəlik də 
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edə bilərəm. Fərqi yoxdur, normal pul qazana biləcəyim iş olsun. 

Başa düşürsən də, üç uşaqla çox çətindir, onları məktəbdən əlavə 

hazırlıqlara da göndərirəm, bütün müəllimələrə borcum var. – Xə-

dicə gileyləndi. Danışarkən Aliyəyə elə gəlirdi ki, bunları dediyi 

üçün o çox utanır. Amma məcbur idi.  

– Hə, başa düşürəm. – Aliyənin fikri Ramildə qalmışdı. Söh-

bəti yarımçıq kəssə, yaxşı çıxmazdı, nəzakətsizlik olardı. Fikirləşdi 

ki, yəqin, oğlu həyətdə oynayan uşaqlara baxır. Beş dəqiqəyə hara 

gedəcəkdi ki? Aliyə həmin beş dəqiqənin vicdan əzabını hələ də 

çəkirdi. Həyatımızda elə “beş dəqiqələr” olur ki, bu bizim bütün 

həyatımızı dəyişir.  

– Bilirsən, niyə səni narahat edirəm? Sən də, ərin də şirkətdə 

işləyirsiniz axı. Deyəsən, yoldaşının şəxsi şirkəti var. Mənə uyğun iş 

olsa, xəbər etsən, elə sevinərəm ki. Olmasa da, canın sağ olsun. 

Dedim, yəni nəzərində olsun. – Xədicə ümid dolu nəzərlərlə ona 

baxıb gülümsədi, qadının baxışlarından yenə utancaqlıq yağırdı. 

Aliyə heç cür onun sözünü yarıda kəsə bilmirdi. Amma deyəsən, 

qonşu deyəcəklərini bitirmişdi.   

– Yaxşı, Xədicə, maraqlanaram, sən əlaqə nömrəni mənə yaz, 

xəbər verəcəyəm sənə. – Aliyə bunu deyib, telefonunu tez Xədicəyə 

uzatdı ki, qadın öz nömrəsini ora qeyd etsin. Özü isə narahat halda 

ətrafa baxdı. Ətrafı gözdən keçirib Ramili görməyə çalışdı.  

– Buyur, yazdım. – Xədicə utancaq gülümsəməsi ilə telefonu 

Aliyəyə uzatdı. – Çox sağ ol, xəbər gözləyəcəyəm.  

– Yaxşı, danışarıq, hələlik. – Aliyənin artıq əlavə bir cümlə 

deməyə belə səbri qalmamışdı, odur ki, bunu deyib, sürətli addım-

larla parka doğru getdi… 

Uşaqların arasında Ramili axtardı. Oğlunu tapa bilməyəndə 

ürəyindən qorxuqarışıq həyəcan keçdi, sanki bütün park başına do-
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landı. Qonşusu Xədicənin oğlunu – Hüseyni tanıyırdı. Ramildən 

dörd yaş böyük olsa da, həmişə həyətdə birgə oynayırdılar. Aliyə 

uşaqların içində Hüseyni görüb, onun yanına qaçdı. Ayaqları sanki 

daşa dönmüşdü. Nə qədər cəld yeriməyə çalışsa da, alınmırdı. 

– Salam, Hüseyn, necəsən? – Həyəcandan güclə nəfəs alırdı. 

Deyəsən, sözləri də yaxşı anlaşılmırdı. Danışdıqca dili dolaşırdı.  

– Salam, Aliyə xala, yaxşıyam, siz necəsiz? Ramil haradadır? 

– Uşaq fikrini oyundan ayırıb, maraq dolu nəzərlərini ona dikdi.  

– Bilmirəm, – Aliyənin səsi yenidən titrədi, özünü toplamağa 

çalışıb cümləsini bitirmək istədi. – Bilmirəm ki... Mən də səndən so-

ruşacaqdım ki, onu buralarda görmədin? Az əvvəl bu tərəfə qaç-

mışdı. – Aliyə həyəcanla ətrafa baxa-baxa rabitəsiz şəkildə dilləndi.   

– Bura gəlmişdi? Yox, onu heç görmədim. – Hüseyn təəc-

cüblə çiyinlərini çəkdi. – Ola bilər, gəlib, sonra qayıdıb. Biz uşaqlarla 

oynayırdıq, başımız qarışıq idi. – Hüseyn oynamaqdan tərləyib is-

lanmış saçlarını əli ilə gözünün üstündən kənara çəkib, yanağından 

axan təri köynəyinin qolu ilə sildikdən sonra ətrafa ötəri nəzər saldı.  

– Yaxşı, Hüseyn, onda mən baxım, yəqin, buralarda olar. – 

Aliyə hövsələsiz halda hansı tərəfə gedəcəyini bilmədən yerində 

dayanıb, həyəcanla gah maşın yoluna, gah da parkın içinə baxdı.  

– Mən də baxacam, Aliyə xala, narahat olmayın, yəqin bu-

ralardadır. – Hüseyn uşaqlardan ayrılıb, əks istiqamətə döndü.  

Aliyə bir az aralıda dayanan dondurmasatan kişinin yanına 

qaçıb, səsi titrəyə-titrəyə soruşdu:  

– Salam, buralarda dörd yaşlarında balaca uşaq görmədiniz 

ki? Əynində cins şalvar, tünd yaşıl gödəkcə, başında qara papaq 
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vardı. – Aliyə ümid dolu nəzərlərlə ona baxdı. Sanki, səhrada susuz 

qalmış biri yeni rast gəldiyi adamdan bir damla su istəyirdi.  

– Yox, görmədim. – Soyuqqanlı, laqeyd təsir bağışayan adam 

onu diqqətlə süzüb, sonra üzünü yana çevirdi. Arıq, hündürboy bu 

adam o qədər laqeyd cavab verdi ki, sanki ondan hansısa uşağı 

deyil, hansısa dondurmanın növünü soruşurdular. 

Həmin an Aliyəyə elə gəldi ki, o nəsə bilir. Bəlkə, sadəcə, 

uşağı diqqətsiz buraxdığı üçün ürəyində ananı qınayırdı. Ona görə, 

soyuq və etinasız cavab vermişdi. Sonralar Aliyə həmin dondur-

masatanla bir də heç qarşılaşmadı. Amma deyəsən, onu heç əvvəllər 

də görməmişdi. Həyəcan və qorxu içində küçəyə tərəf qaçdı. Ət-

rafdakı adamlardan nəsə soruşmaq istədi, hiss etdi ki, halı pisləşir. 

Əlləri və ayaqları əsirdi. Soyuq havada öz ağzından çıxan buxarı 

görürdü. Gərginləşdikcə ağlamaq səsinə bənzəyən qəribə qorxulu 

səslər çıxarsa da, ona elə gəlirdi ki, inildəyən tamam başqa adamdır. 

Elə bil, yanında kimsə ağlamağa hazırlaşırdı və Aliyə onu sakit-

ləşdirmək üçün tədbir görməli idi. Sonra soyuqdan qızarmış və 

gərginlikdən tutulmuş əlləri ilə birtəhər qardaşı Fuada zəng etdi. 

Yenidən parka doğru qaçıb, ətrafa bir də nəzər saldı. Əvvəllər ona 

elə gəlmişdi ki, park çox kiçikdir. İndi isə sanki ucu-bucağı görün-

mürdü. Dünya onun başına fırlanırdı. Aliyə dumanlı şəkildə hiss 

edirdi ki, bayaqdan parkda insanlar öz işlərində idilər. Onlar ya tə-

ləsərək, ya da yavaş addımlarla keçib gedirdilər. Gülür, danışır, söh-

bət edir və heç nəyə fikir vermədən cib telefonlarına baxıb gülüm-

səyirdilər. Heç kəs ayaq saxlamır, az əvvəl həyatının ən böyük bəd-

bəxtliyini yaşamış ananın gözlərindəki boşluğu və kədəri görməyə 

çalışmırdı. Sanki Aliyə onlardan təcrid olunub ayrı bir dünyaya qa-

panmışdı. Elə bil, Cəhənnəm adlı o yerdə dayanıb, Cənnətdəki in-

sanların xoşbəxt həyatı haqqında filmə baxırdı. Yaşadığı sarsıntının 

təsirindən gözlərini mümkün qədər geniş açmağa çalışırdı. Sanki, 

belədə ətrafı daha yaxşı görəcəkdi. Amma faydası olmadı. Hamı var 
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idi, Ramil yox idi ki, yox idi... Geniş açılmış gözlərində bayaqdan 

toplanıb qalmış göz yaşı daha dyana bilməyib, yanağı boyu aşağı 

süzüldü. Hüseyn də gəlib çıxmadı. Taqətdən düşmüş dizlərini ya-

vaşca yerə qoydu. Sanki, polis caniyə əllərini arxada birləşdirib diz-

ləri üstə oturmaq əmri vermişdi. Caninin də başqa çarəsi qalma-

mışdı. 

Dəqiq yadına gəlmirdi, amma deyəsən, bir azdan bir neçə 

qadın onu sakitləşdirməyə çalışmış və nə baş verdiyini soruşmuşdu. 

O, qırıq-qırıq sözlərlə izah etməyə çalışmışdı. Qalanını yaxşı xatır-

lamırdı... 

 Özünə gələndə evdəydi, qardaşı, anası və atası gəlmişdilər. 

Qardaşı evləndikdən sonra Aliyəgilə yaxın yerdən mənzil alıb, Ba-

kıya köçmüşdülər. Ona görə də, hər üçü tez yetişmişdi. Aliyə gözü-

nü açan kimi anasını gördü. Anası başının üstündə dayanıb, qayğılı 

nəzərlərlə ona baxırdı.  

– Ramil... Tapdılar onu? – Aliyə halsız idi, özünə gələn kimi 

oğlunu soruşdu. Ağlamasa da, gözlərinin kənarlarından yaş axırdı. 

Bərkdən qışqırmaq istəyirdi, gücü çatmırdı. Ürəyində yalvarırdı ki, 

anası müsbət cavab versin. Sanki, Aliyə uçurumun kənarında da-

yanmışdı və anasının dilindən çıxacaq hər kəlmənin onun üçün hə-

yati əhəmiyyəti vardı. Əllərini anasına uzadıb, xilas olmaq istəyirdi.   

– Hələ yox, amma tapacaqlar, narahat olma. – Anası təmkinli 

halda cavb verdi və onun gözlərini əliylə sildi. Bu sözləri eşitdiyi an 

Aliyə gözlərini yenidən qapadı və qorxunc bir kədər uçurumuna 

yuvarlandı. Deyəsən, anası yenə nəsə deyirdi. Amma onun səsi Ali-

yəyə uçuruma yuvarlanarkən arxadakı insanın əks-səda verən səsi 

kimi qarışıq və anlaşılmaz gəldi...  

 Polisə zəng vurmuşdular. Əri Nurəddinin nə hiss etdiyini 

anlamaq olmurdu. Pəncərənin qarşısında dayanıb, pərdəni aralayıb, 
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həyətə baxaraq siqaret çəkirdi. Çox narahat və həyəcanlı görünürdü. 

İmkanı olsa, bu dəqiqə hamını evdən qovardı. Heç kimin suallarına 

cavab vermək istəmirdi. Yaxşı ki, danışmaq istəyən yox idi. Hamı 

donuq gözlərlə bir-birinə və daha çox ev telefonuna baxırdı. Sanki, 

baxışları ilə polisdən gələcək zəngi tezləşdirməyə çalışırdılar. Bu 

susqunluq Aliyəni daha da boğurdu. Udquna bilmirdi. Əli ilə bo-

ğazını tutub bərk sıxdı. Ürəyi partlamaq həddinə çatırdı. Anası sakit 

və təmkinli görünməyə çalışsa da, onu danlamaqdan özünü güclə 

saxlayırdı. Qızının halının, onsuz da, yaxşı olmadığını nəzərə alıb, 

susqun-susqun baxırdı. Amma Aliyə onun gözlərindəki məzəmməti 

oxuya bildi. “Uşağı necə tək buraxmısan?”... Anasının gözlərindən 

məhz bu cümlə yağırdı. Nəhayət, özünü saxlaya bilməyib, hələ də 

divanda halsız uzanmış Aliyəyə yaxın oturdu. 

– Danış görüm, bu necə oldu? – Anası kiminsə eşidəcəyindən 

narahatmış kimi çox astadan və məzəmmətli səslə soruşdu.  

– Bilmirəm... – Aliyənin yenidən gözləri yaşardı. – Qonşuyla 

danışırdım, Ramil də uşaqların yanına qaçdı. Narahat olmadım ki, 

onların yanındadır, tək deyil... – İçini çəkə-çəkə qalmışdı, sanki 

bərkdən ağlamağa qorxurdu. Anası bir müddət heç nə demədən ona 

mərhəmətlə nəzər saldı, sonra qızının üzünə yapışmış saçlarını əli 

ilə kənara çəkdi. 

– Uşağı nəzarətsiz necə buraxırsan? Həmişə sənə deyirdim 

axı, o, uşaqdır, qanmır, bir dəqiqə belə diqqətsiz qoyma. – Anası 

özünü saxlamaya bilməyib yenə qınaqla dilləndi... 

Üstündən uzun illər keçsə də, Aliyə hələ də hadisənin necə 

baş verdiyini tam anlamırdı. Polis uzun müddət axtarış apardı, nə-

ticəsi olmadı. Ramildən xəbər çıxmadı. Hər dəfə haradasa ölmüş, ya 

itkin düşmüş uşaqlar barədə eşidəndə Aliyənin ürəyi parçalanırdı. 

Söhbətin oğlundan getmədiyini biləndə içində ümid yenidən baş 
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qaldırırdı. Aliyənin güclü hissiyyatı vardı. Oğlunun sağ olduğun-

dan əmin idi.  

Bu hadisədən sonra bir müddət əsəbdən müalicə aldı. Çoxlu 

sakitləşdirici dərmanlar qəbul etdi, onların bəziləri asılılıq yaradıb, 

vəziyyətini bir az da ağırlaşdırdı. İndi dərmansız dayana bilmirdi. 

Dərmanlar da əvvəlki təsirini itirdiyi üçün zamanla dozanı artırmalı 

olurdu. 

Aliyə uzun zaman əzab çəkdi. Bəlkə, indi də əziyyət çəkirdi, 

amma bir qədər sonra əzabla yaşamağa öyrəşirdi və əvvəlki qədər 

ağrı hiss etmirdi. Ən pisi buydu ki, bu beş il ərzində oğlundan bir 

xəbər ala bilməmişdi. İndi düşündü ki, görəsən, son beş il necə 

keçib? Sanki heç yaşamamışdı. Günlərinin hamısı bir-birinin təkrarı 

idi – əzab və hüzn dolu... Telefonun şəkillər olan bölməsinə girib, 

Ramilin şəkillərinə baxmağa başladı. Bir şəkildə onun üzünü ya-

xınlaşdırıb bir neçə dəqiqə baxdı. Üz cizgiləri necə də atasını xatır-

ladırdı... Nurəddini yox! Öz doğma atasını... Onu yarı yolda burax-

malı olan atasını... İnsanlar düşünürlər ki, yaşanmış əzablı hadisələr 

adamı müdrikləşdirir və onu hissi baxımdan daha yüksək mərtəbə-

yə qaldırır. Ancaq Aliyəyə tamamilə əksini fikirləşirdi. Onun fik-

rincə, əzab çəkmək adamı həyata qarşı laqeydləşdirir, bu dünyada 

heç bir əhəmiyyəti olmayan mənasız və maraqsız varlığa çevirirdi. 

Aliyənin tək anladığı bu olmuşdu ki, dünya heç də ədalətli qurul-

mayıb və həyat bəzi insanlara qarşı hədsiz çox qəddardır. Bəzi 

insanlar çox böyük günahların və səhvlərin qarşılığında heç bir cəza 

almadığı halda digərləri bir kiçik səhvə görə çox böyük qurbanlar 

verməli olurdular. “Beş dəqiqə”... Pıçıltı ilə yenidən təkrarladı. Cəmi 

beş dəqiqə... Bəzən ona elə gəlirdi ki, zaman az qala keçmək bilmir, 

ya da, o hadisənin üstündən cəmi bir il keçib. Hərdən də düşü-

nürdü, əsrlərdir yaşayır. Xatırlaya bilmirdi ki, necə dözmüşdü, necə 

yaşamışdı, hər şeyə özündə necə güc tapmışdı? Oğlunun həyatda 

olduğuna ümidi ölmürdü. Bir gün onu tapacağına inanırdı. Bəlkə 
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də, Aliyəni yaşadan elə buydu. Bu hadisədən sonra Nurəddinlə 

araları bir az da soyumuşdu. Ərinin üzünə baxmaq da istəmirdi. 

Sanki, əvvəlki dörd il ərzində ona oğluna görə dözmüşdü. İndi isə... 

Nurəddin ona əcaib varlıq kimi görünürdü. Onu həyatının qatili 

sayırdı. Ola bilsin ki, o, manyak, ya da dəli idi. Yoxsa onun Aliyəyə 

qarşı davranışına necə izah vermək olardı ki? Evləndikləri gündən 

bəri aralarında heç bir cinsi yaxınlıq olmamışdı. Ramili itirdiyi ilk 

aylarında Aliyə otağında hündürdən ağlayırdı. Əri onun yanına gəl-

di, qollarını sinəsində çarpazlayıb, arvadına süni görünən mərhə-

mətlə baxdı.  

– Nə olub? Niyə ağlayırsan? Bu nə sitəmdir? Mən də istə-

məzdim belə olsun, amma nə edə bilərik ki? Polislər belə çarə tap-

maqda acizkən, sənin ağlayıb özünə əziyyət verməyin nəyi dəyiş-

dirəcək? Olan olub artıq... – Nurəddinin səsində məzəmmətlə yana-

şı, azacıq mehribanlıq da vardı. Aliyə anlamırdı ki, o, nə etməyə 

çalışır. Məqsədi nədir? Niyə bu mənasız evliliyə son vermir və bu-

rada durub başqasının uşağına görə Aliyəyə məsləhət verməyə çalı-

şır?   

– Mən... – Aliyə danışa bilməyib, daha bərkdən ağladı. Gö-

zündən axan yaşı əlinin tərsi ilə silib birdən sakitləşərək, nəsə axta-

rırmış kimi nəzərlərini döşəməyə zillədi.  

Nurəddin asta addımlarla yaxınlaşıb onun yanında oturdu. 

O da eyni vəziyyətdə gözlərini döşəməyə zillədiyib, bir neçə saniyə 

baxdıqdan sonra üzünü Aliyəyə tərəf çevirdi. Əli ilə onun gözündən 

axan yaşı silib saçını sığalladı. Aliyə buna bəndmiş kimi çevrilib 

ərini qucaqladı. Amma bu, Nurəddinə sevgisindən deyildi. Yalvar-

mağa hazırdı, təki əri onu sərbəst buraxsın. Həmin vaxt Nurəddin 

ilk dəfə onu özünə tərəf çəkib, dodağından öpdü. Aliyə qarşılıq 

vermək istəməyib, onu özündən kənarlaşdırdı.  
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– İstəmirsən məni? – Nurəddin pıçıltı ilə soruşdu. Bu dəfə 

üzündə bayaqkı saxta mehribanlıqdan əsər qalmamışdı. Daha çox 

Aliyənin həmişə onun üzündə görməyə alışdığı acıq vardı. Onu 

hansısa qadının istəməməyi əsəbini pozmuşdu, yoxsa ürəyi həmin 

an Aliyəni arzulamışdı deyəmi belə əsəbi baxırdı, bunu bilmək çətin 

idi. Amma dəqiq bəlliydi ki, onun Aliyəyə qarşı gerçək sevgisi heç 

vaxt olmamışdı və olmayacaqdı da. 

– Nə olar, məni sərbəst burax. Boşan məndən, xahiş edirəm. 

– Aliyə onun dizlərinə qapanırmış kimi yerdə oturub, yalvardı. –

Xahiş edirəm... – Aliyə başını onun dizlərinə yaxınlaşdırıb bütlərdən 

mədəd uman insanlar kimi məzlum-məzlum ona baxdı. Həmin 

saniyələrdə ona elə gəlirdi ki, Nurəddinin ürəyi yumşalacaq və ay-

rılmağa razılaşacaq. Çünki onun gözlərində bir ara tərəddüd çaları 

hiss olundu. Bu baxışlar Aliyəyə tanış deyildi. O, həmişə Nurəd-

dində özünə əminlik görmüşdü. Buna görə ümid dolu baxışlarını 

onun üzünə dikib, bir az da yalvarmaq istədi. 

– Heç vaxt! Belə şey heç vaxt olmayacaq. Bunu unut və alış 

bu həyata. Bu həyatı sən seçmisən, sən mənə ərə gəlmisən. Bunu 

yadından çıxarma. Mənimlə oynadın və bütün həyatını uduzdun. 

Boşanmaq məsələsini ağlından belə keçirmə! – Nurəddin birdən-

birə həmişəki əmin səsi ilə dilləndi, sonra onu təhdid edirmiş kimi 

əsəbi halda otağın qapısını çırpıb çıxdı.  

Aliyə bu kinin səbəbini heç anlaya bilmirdi. Bu illər ərzində 

Nurəddinin ona münasibəti niyə dəyişməmişdi? Axı Aliyə oğlunu 

da itirmişdi. Bu vəziyyətdə birgə yaşamağa niyə son qoymurdu? 

Ramil onun doğma övladı olmasa da, ilk vaxtlar bir neçə dəfə ona 

uşağını itirdiyi üçün təskinlik verməyə çalışmışdı. Amma bu təs-

kinlik çox formal xarakter daşıyırdı. Duyğu və doğmalıq yox idi. 

Telefonunun şəkillər bölməsində Nurəddinlə Ramilin cəmi bir şəkli 

vardı. Qəribədir ki, Ramil şəkildə ona sevgi ilə baxırdı. Aliyə bu 

baxışlardakı gizli sevgini hələ indi sezdi. Ramil doğma övladı olma-



40 
 

sa da, Nurəddin də, yəqin, ona öyrəşmişdi, ürəyində məhrəm his-

slər yaranmışdı. Uşaq ona “ata” deyirdi. Təzə anadan olanda Ramili 

görməyə gözü yox idi. Körpəyə hər baxışında ürəyi sıxılırdı. Həmin 

anlarda Aliyənin ürəyini dəhşətli bir qorxu bürüyürdü, uşağı onun 

gözündən uzaq tutmağa çalışırdı. Ramil qaçırılandan bəri bunu 

özünə belə etiraf etməyə çəkinsə də, həmişə düşünmüşdü ki, bunu 

Nurəddin etdrib. Amma bu fikri heç vaxt dilinə gətirməmişdi. Daha 

doğrusu, gətirməyə qorxmuşdu. Çünki hamı Nurəddini Ramilin 

atası bilirdi. Şübhələrini  kimləsə bölüşməsi çox sirlərin üstünün 

açılmasına səbəb olacaqdı. Təbii ki, Aliyənin buna cəsarəti çatmırdı. 

Üstəlik, Nurəddinin də edəcəyini bilmək olmazdı. Əlindən hər iş 

gələrdi. Doğrusu, Aliyə bu günə qədər ondan qorxurdu. “Bağışla 

məni, Ramil. Kaş anan daha cəsarətli ola biləydi”.  Bayaqdan üzünü 

yaxınlaşdırıb diqqətlə baxdığı şəkli dodaqlarına yaxınlaşdırıb öp-

dü...  

Nurəddinin Ramilə qarşı soyuqluğu Aliyənin anasının da 

nəzərindən qaçmamışdı. Anası qonaq gəlib, onların evində qalanda 

özünü daha güvənli hiss edirdi. Ən azından, Nurəddinin nifrət dolu 

baxışlarına məruz qalmırdı. Anası hərdən vəziyyətdən şübhələnsə 

də, Aliyə məsələni gizlətməyə çalışırdı. Yadına gəlir, onda hələ Ra-

mil beşaylıq idi. Bərk xəstələndiyi üçün anası bir həftə onlarda qal-

malı olmuşdu.  

– Deyəsən, Nurəddin heç uşaq sevən deyil. Mən hələ gör-

məmişəm, oğluna yaxınlaşsın, onu öpsün, ya bir sevgisini göstərsin. 

– Anası çiyinlərini çəkib diqqətlə və sual dolu nəzərlərlə qızına 

baxmışdı. Aliyə kiminsə qəfil bu sualı verəcəyini düşünüb, belə və-

ziyyətdə nə deyəcəyini beynində o qədər götür-qoy etmişdi ki. Am-

ma yenə də anasının qəfil belə sualı onu çaş-baş salmışdı. Elə bil-

mişdi, ağzını açsa, anası bütün gerçəkləri anlayacaq. 

– Nurəddinin işləri çox olur, fikri çox vaxt işdə olduğundan 

soyuqqanlı görünür, amma Ramili çox istəyir. – Aliyə nəsə gizlət-
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məyə çalışan adamlar kimi baxışlarını anasından qaçıraraq, tələm-

tələsik izah etməyə çalışdı. – Həm də, onların ailəsində qaydalar bir 

az başqa cürdür. Böyüklərin yanında uşaqları oxşamaq, sevgi gös-

tərmək yaxşı qarşılanmır. – Nə deyəcəyini bilməyib, mənasız cüm-

lələr quraraq, vəziyyəti ört-basdır etməyə çalışmışdı, ancaq dünyada 

analardan nəsə gizlətmək mümkün idimi? Onlar uşaqlarını hamı-

dan yaxşı tanıyırlar və analardan heç nəyi gizlətmək mümkün deyil.  

– Bilmirəm, mənə həmişə elə gəlir ki, o, uşağını sevmir. Xət-

rinə dəymək istəmədiyim üçün demirdim. Amma görürəm, yanıl-

mamışam. Ya da, qədərindən çox soyuqqanlıdır.  – Anası bu sözləri 

əminliklə söyləmişdi və elə bil istəmişdi, Aliyə ondan gizlətdiyi 

gerçəyi elə həmin dəqiqə etiraf etsin. – Bəlkə, aranızda problem  

var? – Evdə Ramildən başqa heç kim olmasa da, anası başını ona 

tərəf əyərək, sanki kiminsə eşidəcəyindən narahatmış kimi pıçıltıyla 

soruşmuşdu. Bu pıçıltı Aliyəni çox qorxutmuşdu. O istəməzdi ki, 

anası nəsə bilsin. İndi hər şeyi etiraf etmək üçün çox gec idi.  

– Yox, nə problem olacaq? Hər şey yaxşıdır. Dedim axı, işləri 

çox olur, ona görə, çox vaxt düşüncəli və gərgindir. – Aliyə narahat 

halda yenə öz dediyinin üstündə durub, mövzunu dəyişməyə çalış-

mışdı. – Gedim sənə çay gətirim...  

Əslində, anası haqlıydı. Nurəddin nəinki Ramili sevmək, 

hətta onun varlığını qəbul etmək belə istəmirdi. Uşaq böyüdükcə 

vəziyyət dəyişmişdi. Ramil ona “ata” deməyə başlamışdı. Nurəddin 

də ara-sıra oyuncaq alıb, onu sevindirməyə çalışırdı. Buna görə də, 

hərdən Aliyəyə elə gəlirdi, Nurəddin uşağı sevməyə başlayır. Bə-

zənsə Ramilə nifrətlə baxırdı. Həmin anlarda Aliyə ondan qorxmağa 

başlayırdı. Ramil üz cizgiləri ilə daha çox öz doğma atasını xatır-

ladırdı. Bəlkə, Nurəddin də bunu hiss edirdi və uşağa hərdən kinli-

kinli baxmağının səbəbi buydu. Aliyə həmin anlarda təbiətin ona 

verdiyi analıq refleksi ilə tez bir bəhanə tapıb, onu ərinin gözünün 

önündən çəkərdi. Bu cür yaşamaq çətin də olsa, oğlunun varlığı ona 
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güc verirdi. Hər şeyə dözürdü. Onun üçün yaşayırdı. Ramilə olan 

sevgisi Aliyəni yaşadırdı. İndi hər şey onunla birgə yox olmuşdu. 

Buna səbəb Aliyənin oğlunu qaçıran adam idi. O, başqa adamların 

yox, nədənsə məhz Aliyənin bütün sevincini əlindən zorla qopardıb 

almışdı. Aliyənin ömrünün beş ili mənəvi səfalət içində keçmişdi. 

Buna səbəb yenə də Ramili qaçıran adam idi. Görəsən, doğrudan da 

elə bir yer var idimi, orada insanlar onlara olunmuş haqsızlıqları ba-

ğışlamasınlar və bunun cəzasını Tanrıya həvalə etsinlər? Aliyə bir 

an elə bildi ki, indi yeganə təsəllisi belə bir yerin olduğuna inan-

maqdır. Orada ondan bu beş ili oğurlayan insanı əsla əhv etməyə-

cəkdi...   

Telefonu kənara qoyub çarpayıda uzandı, əllərini başının ar-

xasında birləşdirib, tavana baxmağa başladı. Həyatda hər kəs xoş-

bəxt yaşayacaq deyə bir qanun yoxdur. Onun qisməti beləydi və 

üsyan etmək yalnız özünə zərər vura bilərdi. Buna görə, taleyi ilə 

barışmalı idi. Bəlkə də, qarşıda onu daha gözəl günlər gözləyirdi. 

Bəlkə də... 

Telefonuna yenidən mesaj gəldi. “Vüqardır”, – düşünüb, te-

lefonu həyəcanla götürsə də, sevinci uzun çəkmədi. Mesaj Nurəd-

dindən idi:  

– Salam. Axşam Elşadla birgə gələcəyik. Yemək hazırlayar-

san.  

– Oldu. 

Mesajı oxuyan kimi Aliyənin ürəyi sıxıldı. Telefonu kənara 

atıb halsız vəziyyətdə ayağa qalxdı. Mətbəxə keçib könülsüz yemək 

hazırlamağa başladı. Nurəddinin dostunun hər gəlişi onda narahat-

lıq yaradırdı. Hiss edirdi ki, Elşad baxışlarını dikib, diqqətlə onu 

süzür. Bəlkə də, yersiz hislərə qapılırdı, amma nədənsə ona həmişə 

elə gəlirdi ki, Elşad pis niyyətli adamdır və bunu gizlədə bilmir. 
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Baxışları ilə ola bilsin ki, Aliyənin də diqqətini özünə çəkməyə ça-

lışırdı. Görəsən, o, bütün qadınlara qarşı belə idi, yoxsa bu müna-

sibəti tək Aliyəyə göstərirdi? Əslində, bunun nə fərqi vardı ki? Bü-

tün qadınlara qarşı belə olmağı Aliyəyə qarşı da bu cür münasi-

bətinə haqq qazandırırdımı? Ramil təzə anadan olan vaxtlarda da 

onlara tez-tez gəlirdi. Bir dəfə Nurəddin nə üçünsə həyətə düşməli 

oldu. Körpə arabasındakı Ramil yerində qımıldananda Aliyə su şü-

şəsini doldurub, ona yaxınlaşdı. Televizor sönülü idi, ekrandan arxa 

tərəfi görə bilirdi. Elşad diqqətlə ona baxırdı. Bu, adi baxışlar de-

yildi. Aliyə hərislik dolu baxış və davranışları dərhal hiss edirdi. 

Birdən Elşadın ayağa durub, onlara tərəf gəldiyini gördü.  

– Sənin işin varsa, kömək edə bilərəm. – Bir neçə saniyə 

Aliyənin yanında dayanıb, sonra yavaşca dilləndi. Səsində qəribə bir 

ton vardı. Sanki, Elşadı kimsə boğurdu və o, son cümlələrini zorla 

deməyə çalışırdı. Baxışlarını Aliyənin üzündə gəzdirib vəhşi bir 

istəklə əlini onun əlinə toxundurdu. Aliyə hiss elədi ki, su şüşəsini 

götürmək bəhanəsi ilə əlini qəsdən və ehmalca onun əlinə sürtdü. 

Elə bil bununla öz istəyini qismən cilovlamağa, ya da Aliyəyə his-

slərini az da olsa, bildirməyə çalışaraq, onun özünü itirdiyini müşa-

hidə edib bundan zövq almaq istəyirdi. Heç nə demədən su şüşəsini 

Elşada verib, yenidən mətbəxə keçdi.  

Ramili yatırıb, üçlükdə yemək yeyəndə də o baxışları Aliyə 

öz üzərində hiss edirdi.  

Elşad həmin gün üzünü Nurəddinə tutub demişdi:  

– Aliyə kimi qadınla yaşadığın üçün bəxtin gətirib. Onu 

incitsən, qarşında məni görərsən. – Zarafatla, guya ərkyana belə 

deyib, Aliyəyə gizlicə göz vurmuşdu. Aliyə özünü heç nə anlama-

yıbmış kimi göstərməyi çox yaxşı bacarırdı. Həmin gün də elə dav-

randı ki, sanki bu sadəcə dostyana bir zarafatdır. Əslində isə, Elşa-

dın ürəyindən keçən istəkləri çox yaxşı başa düşürdü.  
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Nurəddin cavab verməsə də, tutulmuşdu, üzündəki gülüş 

qəfil ciddiyyətlə əvəz olunmuşdu. Danışmağa söz tapmayan adam-

lar kimi tez söhbəti dəyişmişdi. 

Bundan sonra da Elşad hər gələndə Aliyə həmin baxışları 

hiss edir və bundan narahatlıq keçirirdi. Aliyə heç vaxt baxımsız 

olmamışdı, həmişə özünə fikir verirdi. Amma ərinin Elşadla gələ-

cəyini biləndə daha çox bəzənməyə, daha cazibədar görünməyə 

çalışırdı. Niyə belə etdiyini özü də anlamırdı. Daha doğrusu, heç 

vaxt ruhunun dərinliyinə enib, bunu anlamağa çalışmamışdı. Bəlkə 

də, qadınlıq refleksindən irəli gəlirdi. Ya da, ola bilsin, qadınların 

özlərinə də məlum olmayan sirli hissləri var. Axı o heç vaxt Elşadın 

baxışlarından zövq almamışdı. Hər halda, ürəyinin dərinliyində 

kiminsə onu belə arzulaması xoşuna gəlirdi. Zaman keçəcək, yaşı 

qırx beşi ötəcək, nə qədər baxımlı olsa da, yaşlılıq əlamətləri özünü 

yavaş-yavaş biruzə verəcək və onda istəsə də, yəqin ki, heç kim ona 

bu cür ehtirasla baxmayacaq. Bəlkə də, onda ürəyi bu baxışları 

istəyəcək, amma gec olacaq. Bəlkə də, elə səbəb buydu – yaşlanmaq 

qorxusu...   

Elşadla Nurəddin qardaş kimi idilər. Ola bilsin, Nurəddin 

Elşadı özünə ən yaxın bilib, arvadıyla aralarındakı münasibəti ona 

danışmışdı. Bunu düşünəndə ürəyi sıxıldı. Nurəddinlə toylarından 

sonrakı münasibətlərini heç kimin bilmədiyini düşünmək ona 

rahatlıq verirdi. Ən yaxın adamlarına belə heç nə deməmişdi. Əslin-

də, onun yaxını da yoxuydu. Ruhən tək idi. Anasıyla da çox yaxın 

deyildi. Heç bir sirrini onunla bölüşməzdi. Buna ehtiyacı olduğunu 

da düşünmürdü. Nə gərək vardı? Anası bilsə, nə olacaqdı? Evli qa-

dınların ailəsinə dair hər şeyi anası ilə müzakirə etməyinə heç vaxt 

bir məna verə bilməmişdi. Amma bəlkə də, ən doğrusunu onlar 

edirdi. Bəlkə də, onun da anası ağıllı məsləhət verə bilərdi. Nə isə... 

Artıq o qədər zaman keçib ki, anasının anlaması üçün gərək ona hər 

şeyi əvvəlindən danışaydı. Bəlkə, onda başına bu işlər də gəlməzdi...  
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Qazandakı yağda soğan artıq qovrulmuşdu. Üstünə bayaq-

dan xırda-xırda doğradığı ətləri əlavə edib, qarışdırmaq üçün iri 

taxta qaşığı axtardı. Qarışdırdıqdan sonra qazanın qapağını örtdü. 

Taxta qaşığı kənardakı nimçənin üstünə qoydu. Düz on ilə yaxın idi 

ki, bu qaşıq onun mətbəxində idi. Ramil bunu çox sevərdi. Nə qədər 

oyuncaq alınsa da, bir müddət sonra bezib yenidən bu taxta qaşıqla 

oynayardı. Aliyənin yenə gözləri doldu. Stulda oturub bir neçə 

dəqiqə bərkdən ağladı, sonra gedib üzünü yudu. Yenidən mətbəxə 

qayıdıb yeməyi qarışdıranda saata baxdı. Yəqin, indilərdə gələcək-

dilər. Çayı dəmləyib, süfrəyə şirniyyat düzdü. Qapı döyüləndə artıq 

hər şey hazır idi. Yaxınlaşıb gözlükdən baxdı. Deyəsən, Elşad tək 

gəlmişdi. Yanında heç kimi görmədi. Bir də baxdı. Elşaddan başqa 

heç kim yox idi. İçinə narahatlıq doldu. Elə bil nədənsə ürəyi sıxıldı. 

İndi tək istəyi Nurəddinin də dərhal evə gəlməsi idi. Görəsən, o niyə 

gəlməmişdi? Nurəddinə zəng edib, sonra qapını açsın? Hə, əlbəttə! 

Mətbəxə gedib çaşqınlıqla telefona baxdı. Sonra axmaqlıq etdiyini 

düşünüb, telefonu yenidən mətbəx masasının üstünə atdı. Zəng 

etmək heç də yaxşı fikir deyildi, yaxşı düşməzdi. Tərəddüd içində 

qapını açdı.  

– Salam, Elşad, xoş gəlmisən. 

*** 

İki nəfər ağzı-burnu qan içində olan oğlanın qollarından tu-

tub çölə çıxardılar. Köməkçisinə onunla görüşməkçün bayaqdan 

növbə gözləyən adamı içəri çağırmasını əmr etdi. İçəri girən şəxs 

təlaşla onun üzünə baxdı. Nəsə demək istəyir, amma cəsarət et-

mirdi. Söhbətə qarşı tərəfin başlamağını istəyirdi. Onun üzündəki 

ürkək ifadə Namiqin xoşuna gəldi.   

– Keç otur, – Namiq əli ilə stulu göstərdi. – Görürsən də, mə-

nə qarşı səhv edən hər kəsi bu aqibət gözləyir. –Gözaltı onun reak-

siyalarını müşahidə etməyə çalışdı.  
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– Bəli, anladım. – Bayaqdan onu gözləyən adam gülümsəyə-

rək cavab versə də, gözlərindəki qorxu və təəccüb bir az da artdı. 

Deyəsən, heç gözləmədiyi mənzərə ilə qarşılaşmışdı. Əlbəttə, heç 

gözləmədiyi mənzərə idi. Namiq onunla telefonda çox mədəni da-

nışmışdı. İndi gördükləri isə onu qorxuya salası bir vəziyyət idi. Na-

miq ürəyində qarşısındakı adamın keçirdiyi gizli qorxu duyğularını 

hiss edəndə gizli bir zövq aldı.  

– Yaxşı, narahat olma, mən o qədər də qəddar adam deyiləm. 

– Bir az ara verib, ucadan qəhqəhə çəkdi. – Təbii ki, mənə qarşı səhv 

addım atmadıqları müddətcə əslində, çox mədəni insanam, belə 

görünməyimə baxma. İndi mənə iş barəsində məlumat ver. Əlindəki 

materiallarla tanış elə, görək bizə nə təqdim edəcəksən. – Namiq 

yenidən ciddi görkəm alıb, yumruğunu masanın üstünə qoyaraq, 

diqqətlə ona baxdı. Baxışları ilə qarşısındakı adamın düşüncələrini 

oxumağa çalışırdı. Gözlərini tez-tez qaçıran insanlara heç güvən-

mirdi. Namiqə elə gəlirdi ki, onlar dünyanın ən qeyri-səmimi insan-

larıdır.   

– Bizdə sizə qarşı səhv olmaz. – Qarşısındakı adam süni tə-

bəssümünün köməyi ilə yenidən özünü rahat göstərə bilmək üçün 

cəhd etdi. Namiq düşündü ki, əslində, insan belə vəziyyətdə qorx-

duğunu, ya da narahat olduğunu bəlli etmək istəmir. Amma məsələ 

ondadır ki, insan bunu nə qədər gizlətməyə çalışsa, o qədər özünü 

ələ verir. Bax, indi bu qarşısında duran adam kimi. Öz içindəki tə-

latümü bəlli etməmək üçün dəridən-qabıqdan çıxsa da, alınmır. Əs-

lində, Namiq qarşısında qorxmuş insan görməkdən həzz alırdı. 

Qorxaqlıq insanları riyakarlığa vadar edirdi. Amma anlaya bilmirdi 

ki, qaba qüvvət daha güclüdürmü, yoxsa riyakarlığı bacara bilən in-

sanmı? Hər dəfə bu ehtimalın üstündə dayanırdı ki, riyakarlığı ba-

cara bilən insan daha güclüdür. Çünki qaba qüvvət fiziki gücdür və 

burada xüsusi istedad tələb olunmur. Riyakarlığa isə hiyləgərlik 

lazımdır və bu isə ağlın gücü ilə mümkündür. Əgər Namiqdən soru-
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şan olsaydı ki, ən güclü heyvan hansıdır, heç şübhəsiz, o düşün-

mədən “tülkü” cavabını verərdi. Ən hiyləgər, təbii ki, ən ağıllıdır. 

Çünki o, fiziki güclə əldə olunmayacaq hər şeyi qazanmağa qadir-

dir. Uşaqkən qonşu qadınlar söhbət edərkən onların işlətdiyi bir 

cümləni Namiqin qulağı çalmışdı. Biri ərinə söz keçirə bilmədiyin-

dən şikayətlənərkən o biri niyə qadınlığından istifadə etmədiyini 

soruşmuşdu. Bu sözün mənasını Namiq o zamanlar  anlamamışdı. 

İndi daha yaxşı anlayırdı. Deməli, qadınlar nəyəsə nail olmaq üçün 

nədənsə istifadə edirdilər. İstifadə etmək... Bu kəlmə indi Namiqə 

daha iyrənc göründü. Bəlkə də, elə hər kəs bir-birindən nəyəsə görə 

istifadə edirdi. Görəsən, insanlar arasında səmimi hisslər də qalmış-

dımı? Namiq bunu deyə bilməzdi. Çünki uzun zamandır ki, ölmüş-

dü. Daha doğrusu, özü yox, mənəviyyatı ölmüşdü. 

Yarım saat iş barəsində danışdıqdan sonra kabinetində tək 

oturub əlindəki silahı gah özünə, gah qapıya çevirib oyuncaq kimi 

fırladırdı. Birdən nə düşündüsə, iş masasının yanındakı siyirməni 

açdı, çərçivələnmiş şəkli çıxarıb önündəki masaya qoydu. Əslində, 

bu silah ona tuşlanmalı idi. Məhz bu qadına. Tam doqquz il öncə 

ona ən böyük vəfasızlığı etmiş qadına. Şəkildəki qadın hər şeydən 

xəbərsiz ən məsum halı ilə ona gülümsəyirdi. Qara uzun saçları 

arıq, bəyaz çiyinlərinə dağılmışdı. Bir zamanlar ömrünü fəda edəcək 

qədər aşiq olduğu yaşıl gözləri indi Namiqi ən böyük nifrətə sürük-

ləyirdi. Gözünü şəkildən ayırıb otağındakı pəncərədən çölə baxma-

ğa başladı. Üzünə tökülmüş qara saçlarını əli ilə kənara daradı. Onu 

üç gün öncə görmüşdü. İşdən çıxırdı. Namiqin maşınla kənarda du-

rub onu izlədiyindən xəbəri yox idi. Yəqin, görsə də, tanımazdı. 

Aradan uzun zaman keçmişdi. Namiq çox dəyişmişdi... Yanında iki 

qadın vardı. Çox vaxt həmin iki qadınla işdən çıxır. Sonra yolları 

ayrılır. Evə taksi ilə gedir. Hələ də o zamanlardakı qədər gözəldir. 

Hətta... bəlkə, o zamanlardakından daha gözəldir. O, yəqin, şeytan-

dır. Hə, şeytanın lap özüdür... Gözünü pəncərədən ayırıb silahı şək-

lin üstündə gəzdirdi. Əvvəlcə alnına, sonra ürəyinə dayayaraq, san-
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ki hara atəş açacağına qərar verməyə çalışırmış kimi baxıb, xırıltılı 

səslə ucadan güldü. “Nə ölməli qadındır! Öləcəksən, Namiqi illər 

öncə öldürdüyün kimi sən də öləcəksən! Namiq ölüb, sən də öl! Heç 

Namiq icazə verər sən onsuz qalasan? Amma birdən-birə yox, ya-

vaş-yavaş, aram-aram, öncə ruhən, sonra cismən öləcəksən!” Onun 

əzab çəkdiyini Namiq gözləriylə görəcəkdi. Əriyib getməlidir! Hətta 

sürünməlidir! İndi Namiqi yalnız bu – onun məhv olduğunu gör-

mək xoşbəxt edə bilərdi!  

Başını qaldırıb baxışlarını yenidən pəncərədən çölə dikdi. 

Gözləri yol çəkirdi, fikri lap uzaqlara getmişdi. Doqquz il əvvələ. 

Həmin o nəhs görüşə də həmişəki həyəcan və həvəslə getmişdi. 

Hərçənd, bu dəfə ona pis xəbəri vardı. Amma özünə, günahsızlığına 

və hər şeyin yaxşı olacağına əmindi. Uzaqdan onun gəldiyini gördü, 

ürəyi yerindən çıxacaqmış kimi döyünməyə başladı. Yenə həmişəki 

sürətli addımları ilə Namiqə tərəf gəlirdi. Günəşin şüaları qara saç-

larına düşürdü, bu saçlar küləkdən dalğalandıqca Namiq möhtəşəm 

bir sənət əsərinə baxırmış kimi gözünü çəkmədən anı yaşamaq, ona 

yaxınlaşan bu möhtəşəm gözəlliyin zövqünə qapılmaq istəyirdi... 

Qız yaxınlaşdıqca nədənsə ürəyinə hüzn dolurdu. Sanki bunun son 

görüş olacağını hiss edirdi. Onu gətirən hər addım əslində qızı Na-

miqdən alıb uzaqlara, əlinin bir daha çatmayacağı yerlərə aparırdı. 

Yaxınlaşdıqca gözlərindəki gülüşü solurdu, sanki, o da həyəcanlı və 

ürkək idi. Baxışlarındakı həmişəki sevincin yerini narahatlıq almış-

dı. Namiq həmin gün onunla vacib bir dərdini bölüşəcəkdi. Əslində, 

ondan təsəlli istəyəcəkdi. Amma qızın halını görəndə ürəyinə qorxu 

doldu. Narahat və təlaşlı baxışlarla onun gəlib çatmağını gözlədi. 

Bəlkə də, oraya getməklə düz etməmişdi. Bəlkə də, heç nə demədən 

həbsə girməyi daha doğru olardı. Görəsən, sevdiyi qadın həmin gün 

onun səmimiliyinə inanmışdı, yoxsa o da Namiqin riyakarlıq etdiyi-

ni düşünmüşdü? Hər halda, riyakarlıq etdiyini düşünməsi daha 

yaxşı variant idi. Yoxsa, həm səmimiliyinə inanıb, həm də həmin 

gündən sonra Namiqi intiqama sövq edən hərəkəti edibsə... onda... 
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əlbəttə, onda daha pis. Belə çıxır ki, Namiq onu heç tanımayıbmış. 

Ayağa durub pəncərədən yenicə başlamış leysanı daha yaxından 

izləməyə başladı. Yağış yağdıqca yerdən qalxan torpaq ətri ona zövq 

verirdi. Nədənsə bu torpaq ətri ona yenə həmin qadını xatırladırdı. 

Yadına gəlir, bir dəfə ikisi yağışda qalmışdılar, onda sevdiyi qız ona 

torpaq qədər doğma olduğunu demişdi. İnsanlar torpaqdan yaranıb 

torpağa dönürdülər. Deməli, insanın mayası elə torpaqla yoğrulub. 

Əlini yağışın altına tutub, ovcunu isladan damlaları üzünə sürtdü. 

Gözlərini yumdu. Onunla ən son dialoqlarını olduğu kimi beynində 

canlandırmağa çalışdı. 

– Salam. – Təşviş dolu gözlərində min bir sual oxunurdu. Elə 

bil, son dəfə görüşdüklərini deməkçün gəlmişdi. Üzündə solğun, 

ürkək, məyus ifadə vardı. Həmin gün nə olmuşdu görəsən, onu belə 

fikirli olmağa vadar edən nəydi? Bəlkə də, Namiqin qəfil zəngindən 

həyəcanlanmışdı. Ya da, bəlkə də pis bir şey eşidəcəyini düşündüyü 

üçün qorxmuşdu. Hər halda, ona görə belə gərgin idi.  

– Salam, necəsən? Gözümə yaxşı dəymirsən, nəsə olub? – 

Namiq narahatlıqla soruşmuşdu. Özünün dərdi böyük olsa da, 

əvvəlcə qızın bu halının səbəbini öyrənmək istədi.  

– Yaxşıyam, bayaq telefonda səsin çox pis gəlirdi, narahat ol-

dum, təcili görüşmək istəyirdin, nə məsələdir? – Qızın səbri çatmır-

dı, hər şeyi dərhal öyrənmək istəyirdi. Üzünə gün düşdüyündən 

gözləri alacalanırdı. Yaşıl gözləri Namiqin üzündə gəzir, maraq və 

həyəcanla onun dodaqlarından çıxacaq kəlmələri gözləyirdi... 

O zaman universitetin son kursunda oxuyan qızın iyirmi iki, 

Namiqin iyirmi üç yaşı vardı. Atasını müharibədə itirən Namiq ali 

təhsil almamışdı, xəstə anasına və özündən beş yaş kiçik bacısına 

baxmaq üçün kiçik yaşlarından işləyib pul qazanmalı olmuşdu. Heç 

normal orta təhsili də yox idi. Hərçənd kitab oxumağı sevirdi və 

vaxtı olduqca çoxlu kitab oxumuşdu. Amma təbii ki, universitetdə 
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təhsil almaq üçün maddi vəsait də lazım idi. O isə, daha çox anasına 

və bacısına baxmaq üçün işləmişdi. Amma onlara da doğru-düzgün 

baxa bilməmişdi. Uşaqlığından bəri sevdiyi hər kəsi tək-tək itirmiş-

di. Əvvəl atasını, sonra anasını, daha sonra bacısını və ən sonda 

onu... Bəlkə də, Tanrı onun üzərində bütün sevdiklərini itirən bir 

insanın nə hala gəldiyini, sevgisiz bir insanın nə qədər təhlükəli ol-

duğunu sınayırdı. Üzünü pəncərədən görünən səmanın sonsuzlu-

ğuna tutub sanki gözləri ilə Tanrını axtarırmış kimi buludların ara-

sından görünən boşluğa baxdı. “Sən də az deyilsən, Tanrı!”. Artıq 

Namiq edəcəyi heç nəyə görə məsuliyyət daşımırdı. Belə düşünərək 

özünə təskinlik verdi. Əməllərinə haqq qazandırmağa çalışdı. Görə-

sən, dünyanın ən qansız adamları kimi tanınan insanlar da başladıq-

ları müharibələrə, axıtdıqları qanlara, öldürdükləri insanlara görə 

özlərinə bəraət axtarmış, vicdanlarını rahatlatmaq üçün hansısa sə-

bəblərə, bəhanələrə sığınmışdılarmı? Bəlkə də... onlarda bu hiss 

ümumiyyətlə olmayıb. Onlar elə ən başdan etdiklərinin doğruluğu-

na, haqq yolunda olduqlarına inanıblar. Bəlkə də, amma insanları 

idarə edən, bizim bilmədiyimiz hansısa qüvvələr tərəfindən inan-

dırılıblar. Əlbəttə! Həyatda hər şey olur. Burada təəccüblü heç nə 

yoxdur.  

Bayaqdan stolun üstündə unutduğu çayı götürüb bir qurtum 

içdi. Çay soyuyub buz kimi olmuşdu. Əlindəki fincanı yenidən ma-

sanın üstünə qoyub pəncərəyə yaxınlaşdı. Yağış artıq dayanmışdı. 

İki balaca oğlan uşağı yağışdan yaranan xırda gölməçələrin içinə 

tullanıb bir-birinə su atırdılar. Əslində, Namiq onu tək qoyduqları 

üçün ailəsinə qəzəbli deyildi. Əksinə, çox vaxt onlara yazığı gəlirdi. 

Amma son illər ürəyi daşlaşmışdı. Hissləri sanki iflic olmuşdu.  Bə-

zən onlara qarşı da pis-yaxşı heç nə hiss etmirdi. Çox qəribə deyil-

dimi? Normal insanın öz doğmalarına qarşı hissləri necə itə bilərdi? 

Belə düşündüyü üçün qəfil özünü qınadı. Amma sonra düşündü ki, 

əslində, o, normal insan sayılmır. Özü də əməllərinin fərqində idi. 

Ən pisi də budu – etdiklərinin fərqində olmaq. Bu cəhətdən ağlını 
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itirmiş insanlar daha şanslı idilər. Çünki onlar nə etdiklərinin fər-

qində olmadıqları üçün iç dünyalarında özlərini sorğuya da çək-

mirdilər. Amma ən bədbəxt o insandır ki, o, yanlış yolda olduğunu 

bilə-bilə şər əməllərindən çəkinmir...  

Anası qutab bişirər, o isə satardı. Uşaqkən anasına ünvan-

ladığı suallar hələ də ağlında idi. Amma indi bunları xatırlamaq da-

ha onu əvvəlki qədər incitmirdi.  

– Ana, mən nə vaxt normal uşaq olacağam? – Bir dəfə işdən 

yorğun gəlib, anasından məyusluqla soruşmuşdu. Yadına gəlirdi, 

həmin gün daha çox öz vəziyyətinə baxıb kövrəlmişdi, özünə acı-

mışdı. İnsanın özünə acımağından daha pis nə ola bilər ki? 

– Anlamadım, necə yəni? Normalsan da, nə olub ki sənə? – 

Anası əvvəlcə sualı anlamamışdı. Bəlkə də, anlamışdı, amma cavab 

vermək istəməmişdi. Yəqin bu sual ona da ağır gəlmişdi. İçində tu-

fan qopmuşdu, ürəyi çıxıb ayağının altına düşmüşdü, amma gülüm-

səmişdi. Üstəlik, o qədər mehriban gülümsəmişdi ki, Namiq sualını 

izah etmək cəsarətini də tapmışdı.  

– Yəni mən nə vaxt yenə öz kəndimizdəki kimi uşaq olaca-

ğam? Nə vaxt oyun oynayacağam? Nə vaxt məktəbə getməyə vax-

tım olacaq? Nə vaxt biz yenə normal ailə olacağıq, ana?  

– Bilmirəm... – Anasının gözləri dolmuşdu, göz yaşları axma-

sın deyə baxışlarını yuxarı tuşlamışdı, sanki nəsə düşünmüşdü. Na-

miq diqqətli və tələbkar baxışlarını onun üzünə dikmişdi. Sanki ver-

diyi sualın cavabını anasından başqa heç kəs bilmirdi. – Bilmirəm, 

oğlum, mənə bir də belə suallar vermə. Pis oluram, halbuki, yaxşı 

olmağa ehtiyacım var, anlayırsan məni? Anlamırsan, bilirəm, sən 

uşaqsan, necə anlayasan? Hərdən möcüzələr olur, bəlkə də, bir gün 

hər şey yaxşı olacaq, heç bir sıxıntımız olmayacaq, ümidini üzmə, 

yaxşı? – Anasının bu cavabı özünə də ağır gəlmişdi.  
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Namiq çarəsizcəsinə başıyla təsdiqləməli olmuşdu. Başqa 

uşaqların məktəbə getdiyini, parkda oynadığını görmək onu çox in-

cidirdi. Bəlli etməsə də, yaşadığı həyata nifrəti gündən-günə artırdı. 

İçində başqa bir Namiq doğulurdu. Onu yaşadığı sıxıntılar böyü-

dürdü. Görəsən, uşaqlığını doya-doya yaşayan uşaqlar nə qədər 

xoşbəxt olduqlarını bilirdilərmi? Yəqin ki, heç bunun fərqində belə 

deyildilər. Ümumiyyətlə, insanın nəyinsə qədrini bilməyi üçün onu 

itirməyi vacib idimi? Görəsən, Namiq hazırda hansı xoşbəxtliyinin 

fərqində deyildi? Nəyi itirsə, çox məyus olardı? İtirə biləcəyi nəyə 

sahib idi? Ruhsuz quru bədənə? İntiqam ala bilmək üçün əlində 

olan şansa? Yoxsa hələ də sağ olmağına? Bütün bunları itirsə, Na-

miq üçün nə fərq edərdi? Bundan sonra, yəqin ki, heç nə... Çöldəki 

leysan yenidən gücləndi. Bayaqdan gölməçələrin yanında oynayan 

uşaqlar bütün üst-başları su olduğu halda hələ də atılıb-düşürdülər. 

Namiq bir anlıq qeyri-ixtiyari gülümsədi, dərhal da ciddi və məyus 

sima aldı. Yumruğunu sıxdı.  

Bir dəfə, cəmi bir dəfə öz yaşıdlarına qoşulub oynamaq istə-

mişdi. Həmişə olduğu kimi qutab satmaq üçün parkın girəcəyində 

dayanmışdı. Ona yaxınlaşıb oynamaq istəyən uşaqlara etinasız qala 

bilməmişdi.  

– Salam, biz burada futbol oynayırıq, bir nəfər çatmır, istə-

sən, qoşula bilərsən. – Ona yaxınlaşan təxminən səkkiz-on yaşların-

dakı uşaq əli ilə parkdakı kiçik futbol meydançasına işarə edərək 

demişdi.  

– Salam, hə, olar, istəyərəm. – Namiq gah qutablara, gah da 

meydançaya baxaraq tərəddüd və sevinclə dillənmişdi.  

Bayaqdan qazandığı pulu cibinə, yerdə qalan qutabları da 

daşın üstünə qoymuşdu ki, qayıdanda satsın. Yaxınlıqdakı parkda 

oynayan uşaqlara qoşulmuşdu. Bir müddət sonra əlini cibinə atanda 

qorxudan bir an qışqırıb ağlamaq istəmişdi. Təlaş içində parkın hər 
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yerini gəzsə də, pulları tapa bilməmişdi. Gözləri dolmuşdu, həyəcan 

içərisində, sürətli addımlarla qutabları satdığı yerə getmişdi. Qu-

tablar da qoyduğu yerdə yox idi! Evə çatanda anası məsuliyyət-

sizliyinə görə onu möhkəm döymüşdü. Yadına gəlir, çatana kimi 

özünə neçə bəraət uydurmuşdu. Hətta düşünmüşdü ki, desin ki, 

oğrular onu döyüb pullarını əlindən aldılar. Amma anasının yazığı 

gəlməyindənsə, onu döyməyi daha yaxşı idi. Ayaqlarına dəyən ağır 

çubuq zərbələrinə tab gətirib ağlamamağa çalışsa da, yorğunluq və 

ağrı Namiqin iradəsini sındıra bilmişdi.  

– Ana, xahiş edirəm, ana, vurma məni, nə olar. – Gözlərinin 

yaşı sel kimi axa-axa ucadan yalvarmışdı.  

– Necə oldu, pulu itirdin? Ona ehtiyacımız var, bilmirsən? – 

Anası çubuğu bir az daha bərk vurmağa başlamışdı.  

– Oynamaq istəmişdim sadəcə. Uşaqlarla oynamaq. – Bərk-

dən ağlaya-ağlaya  yenidən dillənmişdi.  

– Sənin olana sahib çıxa bilmirsən. – Anası əlini saxlamış, ona 

qoşulub hönkürmüşdü.  

Namiq anasının niyə o qədər bərk əsəbiləşdiyini sonralar 

daha yaxşı anladı. Elə anasına da sahib çıxmadı – onu çarəsiz xəs-

təliyin cəngindən ala bilmədi. Eləcə gözünün önündə anasının əzab-

dan qıvrılaraq, hər gün ölümə bir az da yaxınlaşmasını izlədi. Ölüm 

ayağında son dəfə ona zillənən baxışlarını heç unuda bilmirdi. Na-

miqlə bacısı Səmayə hərəsi yatağın bir tərəfində oturub, analarının 

əllərini tutmuşdular. Namiq onu qorxutmamaq üçün ağlamırdı. Sə-

mayənin gözündən axan yaş anasının barmaqlarını isladırdı.   

– Səndən... – Anası zorla danışırdı, dodaqları qurumuşdu.  

– Danışma, özünü yorma... – Namiq boğuq səslə bunu deyib, 

yaş pambığı anasının qurumuş dodaqlarına sürtdü.  
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– Səndən son bir xahişim var. Səmayə... – Anası son gücünü 

toplayıb cümləni tamamlamağa çalışdı. – Ona... yaxşı bax. – Bu söz-

ləri deyib, artıq heç bir məna ifadə etməyən gözlərini tavana zillədi. 

O zamana qədər sahib olduğu iki dəyərli varlıq anası və ba-

cısı idi. Anası çox zaman əsəbi olur, adi şeylərə görə onu çox dö-

yürdü. Namiq buna görə anasından tez-tez incisə də, onu itirəndən 

ən sonra uzun müddət özünə gələ bilməmişdi. Sanki bölüşmək 

istədiyi hər şey ürəyində qalmışdı. Arzulamışdı ki, anası yenə sağ-

lam olsun, yenə onu hər şeyə görə danlasın. Anasına gözəl günlər 

yaşadıb, ağrı-acısını unutdurmağı çox istəyərdi. Bir daha onu heç 

görə bilməyəcəyi fikri ürəyinə bıçaq kimi saplanırdı. Bu vaxta qədər 

də çox əzablı günlər yaşayırdılar. İndi isə sanki evdəki bütün əşyalar 

onların ruhlarını dondururdu. Elə bil, yayın ən qızmar günlərində 

də otağın divarları isinməyəcəkdi... İlk zamanlar anası sağmış kimi, 

Səmayə masaya onun üçün də boşqab qoymuşdu. Yemək zamanı 

əvvəl bir-birinin üzünə, sonra boşqaba baxıb, ağlamaqdan özlərini 

birtəhər saxlasalar da, göz yaşları ürəklərinə süzülürdü. Namiq 

anasının yoxluğunu qəbul edə bilməsə də, dözürdü. Qəbul etsə, 

bəlkə, daha az əzab çəkəcəkdi, amma... Anasının cəsədinin günbə-

gün çürüyəcəyi, yalnız sümüklərinin qalacağı düşüncəsi onu yeyib 

bitirirdi. Ona ən doğma olan bir insanın birdən-birə əriyib yox ol-

mağı nə qəribə idi. Görəsən, Tanrı ölümü nə üçün yaratmışdı? Əgər 

yaratmışdısa, onda ən azından buna bir aydınlıq gətirməli deyil-

dimi? Ölüm nə demək idi? Hər gün gördüyün bir insanın birdən-

birə yoxa çıxmağının məntiqli bir açıqlaması olmalı deyildimi? Pən-

cərədən uzaqlaşıb yenidən masaya yaxınlaşdı. Oturub sevdiyi qa-

dının şəklinə bir də baxdı. Sonra şəkli kənara qoyub başını əllərinin 

arasına aldı. Bütün düşüncələri, xatirələri unutmaq, heç nə fikirləş-

məmək istədi, amma alınmadı. Həmin anlarda arzulayırdı ki, kaş 

insanlar robotlar kimi hissiz yaradılaydılar. Kaş mərhəmət, rəhm, 

xüsusən də darıxmaq hissi heç olmayaydı. Kaş insanlar daş kimi 

hissiz bir ürəyə sahib olaydılar. Onda əzab-əziyyət də çəkməzdilər, 
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o biri dünyada vəd olunmuş cəhənnəmi bu dünyada yaşamazdılar. 

Bunu düşünəndə birdən üzü güldü. İndi tam istədiyi kimiydi, heç 

bir hissi qalmamışdı. Ürəyi daşlaşmışdı. Heç kimə yazığı gəlmirdi, 

heç nəyə ağrımırdı.  O zamanlar isə... 

Ayrılıqlarını müvəqqəti sayırdı. Anasının gözlərini əliylə 

bağlayıb: “Getdiyin yerdə tək olsan, qorxma, bir az döz, hamımız 

ora gələcəyik...”, – deyib, başını onun sinəsinə qoyaraq, uzun müd-

dət ağlamışdı. Yaxın qohumları, ya tanışları, demək olar, yox idi. 

Ətrafdakı insanlar çox vaxt onlarla maraqlanmır, ailəyə necəsə kö-

mək etməyə çalışmırdılar. Əksinə, çox vaxt onlardan uzaq qaçır-

dılar. Bəlkə də, onlar haqlı idilər. Ölməməklə səhv etmişdilər. Ola 

bilsin, alınlarına ölmək yazılmışdı. Bütün bunlar da talelərindən 

qaçmaq istədikləri üçün başlarına gəlirdi. Yaşamağı haqq etməmiş-

dilər. Günahkar idilər. Həyat doğma torpaqlarında qalmışdı. İndi 

ölüm onların arxasınca gəlirdi. Nə qədər uzağa qaçsalar, ölümə bir o 

qədər çox yaxınlaşırdılar. Yenidən toparlana bilmək o qədər çətin idi 

ki. Evlərindən heç nə götürməyə imkan tapmadan qəfil qaçmalı ol-

duqları gecə tək keçmişlərini yox, həm də gələcəklərini itirmişdilər. 

Müharibə sahib olduqları və ola biləcəkləri hər şeyi onlardan al-

mışdı... Bəzi insanlar bəxtsiz doğulurlar. Yəqin, Namiqlə bacısı da 

belə adamlardan idilər. Namiq gündəlik çörəkpulunu qazandıqdan 

sonra üstü samanla örtülmüş soyuq daxmada oturub, nəzərlərini 

anasının sağlığında yatdığı, indi boş qalmış dəmir çarpayıya dikirdi. 

Yaxşı ki, heç olmasa, bacısı Səmayə vardı. Həmin anlarda Səmayə 

gəlib yanında oturar, başını onun qoluna söykəyərək ağrısını bölüş-

məyə çalışardı.  

– Üzülmə, o, bugünədək heç kimə pislik etməmişdi, hər kəsi 

sevmişdi və bizə yaxşı ana olmağa çalışmışdı. Bizim evimiz vardı. 

Bu hallara düşməyimiz onun günahı deyil. O, bizdən də çox əzab 

çəkdi. Yəqin, indi cənnətdədir. Əgər o biri dünya deyilən bir yer 

varsa, anam indi ən gözəl yerdədir, buna əminəm. Buna görə də, 
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güclü olmağa çalış. – Səmayə belə anlarda ona təsəlli verməyə ça-

lışırdı. Qəribədir, görəsən, gerçəkdən də var idimi o biri dünya de-

yilən yer? Əgər var idisə, deməli, onda orada ailəsi birlikdə yaşa-

yırdılar yenə də. Nənəsi, babası, atası, anası və bacısı... 

Qəribədir, əslində, kişilər qadınlardan güclü görünsələr də, 

ağrıları zərif vücudlarına sığdıran qadınlar dərdə daha əzmlə sinə 

gərə bilirlər. O anlarda Namiq əmin idi ki, imkanı olsa, Səmayə göz-

ləri quruyanadək ağlayar. Amma qardaşına təsəlli verməyə çalışır, 

öz ağrısını gizləyib, göz yaşlarını içinə axıdırdı. Yəqin, anasının 

Namiq üçün etdiyi ən gözəl şey ona bacı dünyaya gətirmək idi...  

– İşlə bağlı çağırdığınız adam zəng etmişdi, on dəqiqə sonra 

burada olacaq. – Köməkçilərindən birinin yoğun səsi onu fikirdən 

ayıltdı.  

– Yaxşı, gəlsin. – Namiq əli ilə işarə etdi. On dəqiqə... Əs-

lində, bir az tez gəlsə, daha yaxşı olacaqdı. Bayaqdan Namiqi yeyib-

bitirən xatirə və duyğulardan bir an öncə xilas olmağa çalışırdı.  

İndi o, çox imkanlı idi. İntiqamını alacaq qədər çox pulu 

vardı. Başqa biznes işlərindən əlavə, çoxdandır ki, narkotika al-

verinə də başlamışdı. Bunlar o gecədən sonra baş vermişdi... Həya-

tında dönüş nöqtəsi olmuş həmin gecədən... Ömründə ilk dəfə 

adam öldürməli olduğu gecədən... Ürəyinin daşlaşdığı, insanlıqdan 

çıxdığı həmin gecədən... Taksi sürücü işlədiyi zamanlardı. Gecə saat 

12-ni keçmişdi. Maşına əyləşən müştəri: “Məni tez buradan uzaq-

laşdırın”, – dedi: 

– Zəhmət olmasa, Binəqədi yoluna sürün. – Nəfəsi təngi-

yərək, təlaşla əlavə etdi. – Çox sürətlə, çox! – Sonra da dönüb, maşı-

nın arxa pəncərəsindən geriyə baxdı. Əlində böyük çanta vardı. Yol 

boyu gözü arxada qaldı. Yolun ən sakit, kimsəsiz hissəsində qəfil-

dən: – Maşını saxlamayın, – dedi. – Mən burada düşəcəyəm, amma 
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çanta qalsın, sağ qalsam, xəbərləşərik, götürərəm. Telefon nömrənizi 

mənə deyə bilərsiniz? – Yenidən həmin təlaşlı səslə dilləndi. 

Namiq həmin an ağlına gələn fikirdən özü də qorxdu. Bir 

anda canından üşütmə keçdi. Bir neçə dəqiqə ərzində qərar ver-

məliydi. Bütün uşaqlığının pulsuzluq üzündən məhv olması, təhsil 

ala bilməməsi, anasının ölümü, üstünə atılmış şər və haqsız yerə 

həbsə girməsi, dustaqlıqda dəfələrlə günahsız yerə döyülməsi, şəx-

siyyətinin alçaldılması və sevdiyi qadının başqasına ərə getməsi 

yaddaşında canlandı. İçində dəli bir qəzəb yarandı. Heç vaxt bu-

günkü kimi cəsarətli olmamışdı. Qəfildən sanki vəhşiləşdi. Geriyə 

çevrilib, maşında həmişə yanında gəzdirdiyi bıçağı götürdü, göz-

lənilmədən onu qaranlıq maşının içində gözünü telefonun işıqlan-

mış ekranından çəkməyən adamın sinəsinə sancdı. Öz əməlinə ina-

na bilmirdi. Birdən-birə nə edəcəyini bilməyib əlləri ilə üzünü qa-

padı. Sonra əllərinə daha diqqətlə baxdı. Axı o, heç vaxt pis insan 

olmamışdı. Bəlkə də, öldürdüyü adam azyaşlı uşaqların atasıydı, 

ona ehtiyacları vardı. Qorxu və həyəcandan nə edəcəyini bilmirdi. 

Bir şeyin fərqindəydi: az öncə bir insanın həyatına son qoydu. Onun 

kim və nəçi olduğunu, haradan gəlib-hara getdiyini də bilmirdi. 

Kimdən qaçırdı, niyə qaçırdı? Bəlkə, ona da şər atmışdılar? Bəlkə, 

çox ciddi problemləri vardı? Bir neçə dəqiqə sonra ürəyini dəhşətli 

peşmanlıq bürüdü... Bundan sonra həyatı necə olacaqdı? Əllərini 

qana bulamışdı. Ruhu kirlənmişdi. Bundan sonra nə qədər yaşasa 

da, keçmişindən qaça bilməyəcəkdi. İnsan ruhu bir dəfə kirlənir və 

beləcə sıradan çıxır. Sonra hər şey – ölüm, xəyanət, yalan, riyakarlıq 

ona adi görünməyə başlayır... Axı anası onları belə böyütməmişdi. 

Övladlarını halal zəhmətə alışdırmışdı.  

Yolun önünə baxdı. Hər yer qaranlıq idi. Anasının xəyalı 

gözlərinin önündə canlandı. Əvvəlcə Namiqə baxıb gülümsədi. Diq-

qətlə baxandan sonra gözü arxada oturacaqdakı cəsədə sataşdı. 

Üzünü əlləri ilə tutdu, sanki heç nə görmək istəmirdi. Sonra uzaqla-
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şaraq, oranı utanc içində tərk etdi. Həmin vaxtdan sonra anasının 

xəyalını bir də görmədi. Daha doğrusu, onu düşünmək və beynində 

canlandırmaq istəmədi. Utanc və qınaq dolu baxışları görməkdənsə, 

onu biryolluq unutmaq daha yaxşıydı. Həmin gecədən sonra anasını 

xatırlamamağa çalışdı... Çevrilib arxa oturacaqda qan içində uzanıb 

qalmış adama yenidən baxdı. Əlini boğazına tutdu. Hələ ölməmişdi. 

Bəlkə, onu xəstəxanaya çatdırsın, adamı yolda tapdığını desin? Yox, 

belə daha pis olacaqdı. Adam sağ qalsa, özünə gələndə, hər şeyi da-

nışacaqdı, polislər Namiqi axtarıb tapacaqdılar. Yenidən o lənətə-

gəlmiş həbsxanaya girəcəkdi. Bunu düşünmək ona ölümdən daha 

betər göründü. Bir dəfə haqsız yerə cəza çəkmişdi, indi də haqqı 

çatmaya-çatmaya azadlıqda gəzsin... Ümumiyyətlə, bu dünyada 

ədalət var idimi? Namiqin bu səhvinə görə yenidən həbsxanada 

yatmağı həmin bu ölmüş adamı geri gətirəcəkdimi? Yoxsa bu cəza 

sadəcə onun yaxınları bir təsəlli tapsın deyəmi tətbiq olunurdu? Gö-

rəsən, insanları cinayət işləməkdən saxlayan cəza sistemi idimi? 

Onda belə çıxır ki, hər kəs potensial günahkardır. Çünki əgər cəza 

sistemi olmasaydı, hamı istədiyi insanı öldürəcəkdi. Vəhşi heyvan-

dan fərq olmayacaqdısa, şüur insanlara niyə verilirdi? Həyatda qal-

maq üçünmü, başqasını öldürüb daha xoşbəxt yaşamaq üçünmü, 

kiminsə əlindəkini əlindən almaq üçünmü? Niyə dünya yaranarkən 

doğru düzgün yaşamaq qaydaları da verilməmişdi insanlara? Elə 

bir qaydalar ki, onları pozmaq əsla mümkün olmasın. Yəni, əksi in-

sanların ağlına heç gəlməsin... 

Sonra ölümcül yaralını maşından çıxarıb, yolun kənarındakı 

kimsəsiz bir yerə atdı və oradan tez uzaqlaşdı. Bir müddət hər an 

təlaş içində polislərin gəlib onu tapacağı günü gözlədi. Amma xilas 

ola bilmişdi, onu axtaran olmamışdı. Hər dəfə yaşadığı haqsızlıqları, 

xüsusən də həbsxanada günahsız yerə illərlə yatdığını düşünəndə 

vicdanından əsər-əlamət hiss etmirdi. Onu sevdiyi qadından ayıran 

həmin bədbəxt hadisə... Əli ilə başına bir neçə zərbə vurdu, sanki 

bununla xatirələri beynindən qova biləcəkdi...  
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– Məni çağırmışdınız. – İçəri girən adamın yoğun səsi Na-

miqi fikirdən ayırdı.  

*** 

Dəqiqələr keçdikcə Aliyənin narahatlığı artırdı. Nurəddinin 

son anda işi çıxdığından yarım saat gecikəcəkdi. Bunu Elşad içəri 

girəndə ona dedi. Onda bəs bu Elşad niyə yarım saat başqa yerdə 

gözləməyib bura gəlmişdi. Lənətə gələsən! Aliyə bu qədər vaxtı 

mətbəxdə otursa, ayıb olardı. Hərdən otağa girib-çıxır və hər dəfə 

Elşadın nəsə deməyə çalışan baxışlarının altında özünü əzilmiş hiss 

edirdi. Görəsən, Elşadın onunla əri arasındakı münasibətlərdən 

xəbəri vardımı? Yox, haradan xəbəri olsun ki? Nurəddin belə ciddi 

məsələni heç kimə danışmazdı.  

– Özün necəsən? Səni çoxdandır görmürdüm. Daha doğrusu, 

cəmi bir neçə həftədir, amma mənə çoxdanmış kimi gəlir. – Elşad 

ayağının birini o birinin üstünə aşırıb, üzünə tökülmüş qara saçla-

rını əliylə arxaya daradı. Yenə üzündə Aliyənin sıxıntı duymağına 

səbəb olan o ifadə var idi. Ona elə gəlirdi ki, bu dəqiqə Elşad bey-

nində onunla qucaqlaşmaq, bəlkə də, başqa şeylər etmək barədə 

düşünür. Görəsən, bütün kişilər evli olub-olmamasından asılı olma-

yaraq xoşlarına gələn bir qadına baxarkən ağıllarından belə şeylər 

keçirdi? Yoxsa bu hisslər sadəcə niyyəti pis olan kişilərə aid idi? 

Bəlkə, digərləri üçün bu, göz zövqü idi? Gözəl bir tabloya da beləcə 

baxırıq axı. Bəs onda insan niyə aşiq olduğu adamla sevişmək ba-

rədə fikirləşir? Bəlkə də, insanlar ən çirkin əməllərinin adını eşq 

qoyublar... 

– Yaxşıyam, şükür. – Aliyə zorla gülümsəməyə çalışdı. Bu 

gülümsəmənin ardındakı sıxıntını Elşad görə bilirdimi bəs? Yəqin 

ki, ona elə gəlirdi ki, Aliyə hansısa yad bir kişi ilə evdə tək qalmağı 

xoşuna gəlib və buna görə həyəcanlıdır. Aliyə kimdənsə eşitmişdi 

ki, əksər qadınlar üçün ərindən başqa kişilər soyuq havada köz ki-
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midirlər. Yaxınlaşdıqca istisi gəldikcə xoşlarına gəlir, amma toxun-

mağa qorxurlar, çünki yandıracağını bilirlər.  

Yəqin, Elşad da Aliyənin belə qarışıq duyğular içində oldu-

ğunu düşünüb daha da cəsarətlənir. Bəs görəsən, Aliyə qəlbinin heç 

özünə də məlum olmayan dərinliyində Elşadın ona bu münasibə-

tindən həzz alırdımı? İnsan ən azından özü ilə səmimi olmalıdır. 

Amma bəlkə də, ən çətini elə özünlə səmimi olmaq idi. 

– Elə bil, nəsə narahatsan, hər şey yaxşıdır? Mənim axmaq 

dostum səni incitmir ki? Düzünü de. – Elşad buna haqqı çatırmış 

kimi ərklə soruşdu. Gözlərinin içi gülürdü. Səsində saxtalığı açıq-

aşkar hiss olunan mehribanlıq var idi. Bu hansısa dəcəl uşağın əlin-

dəki konfeti almaq üçün onun başını yalan sözlərlə tovlamağa bən-

zəyirdi.  

– Yox, hər şey yaxşıdır. – Aliyə bu dəfə də nəzakət xatirinə 

yalandan gülümsədi. Bəlkə də, heç yalandan da olsa, gülümsəməli 

deyildi. Lənət olsun! Axı o, niyə burada hamının onun əri hesab 

etdiyi – amma əslində, nə əri, nə də uşağının atası olmayan bu ba-

şıxarab adamın evində onun səfeh dostunun belə nalayiq davranı-

şının altında əzilmək məcburiyyətində qalmışdı? 

Yenidən araya sakitlik çökdü. Yox, Nurəddin ailədəki vəziy-

yət, Aliyə ilə aralarındakı münasibət barədə Elşada heç nə deməzdi. 

Bunu düşünə-düşünə qeyri-ixtiyari jurnal masasının üstündəki ba-

laca kağızı götürüb, müxtəlif formalarda bükməyə başladı. Nurəd-

din nəsə desə belə, onun başqa fikrə düşməsi normal deyildi. Bu 

ehtimalı ağlına gətirmək belə istəmədi. Bəlkə də, Elşadın davranış-

larında qeyri-adi heç nə yox idi və Aliyə düz anlamamışdı. Hə, ola 

bilsin, Elşad barəsində yanlış düşünmüşdü.  
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– Bu sənin çoxdankı adətindir. – Elşad onun barmaqlarına 

baxıb gülümsədi. İndi daha yaxın oturduqları üçün Aliyə başını 

qaldırıb onun üzünə baxan kimi göz-gözə gəlirdilər.  

– Nə? – Aliyə birdən fikirdən ayıldı, başını qaldırıb təəccüb-

dən geniş açılmış gözlərini Elşada zillədi. Gərək bu cür maraq hissi 

ilə baxmayaydı. Yenə ürəyi sıxıldı. 

– Əlindəki  kağızı deyirəm. – Elşad  yenidən onun barmaqla-

rına işarə etdi. – Fikir vermişəm, nə vaxt gərgin olsan, əlinə keçən 

kiçik kağız parçasını ya tikə-tikə edirsən, ya da o qədər bükürsən ki, 

yazıq kağız özü peşman olur. – Elşad bərkdən güldü. Kefi o qədər 

yaxşı idi ki, kənardan baxan elə bilərdi, az əvvəl lotoreyadan külli 

miqdarda qazanc əldə edib.  

– Həə, ola bilər, heç fikir verməmişdim. – Aliyə bu dəfə gü-

lümsəmədən ciddi tərzdə dedi. Hə, əslində belə də olmalı idi. Niyə 

bu adama gülümsəmək, ya da xoş üz göstərmək məcburiyyətində 

hiss edirdi ki özünü? Buna nə gərək var idi? 

– Deyəsən, mənim mənasız söhbətlərimdən sıxıldın. – Elşad 

diqqətlə ona baxdı. Bu dəfə səsində bir az kinayə də hiss olundu. 

Üzündə bayaqkı xoşbəxt görüntüdən əsər qalmadı. Oyuncağı əlin-

dən alınmış uşaq kimi baxırdı. 

– Yox, sadəcə, fikrim başqa yerdəydi, üzrlü say. – Aliyə bunu 

deyib, mətbəxə keçmək üçün ayağa qalxdı.  

Saata baxdı. Artıq yarım saat keçmişdi. Nurəddin harada 

qaldı axı? Aliyə mətbəxdə öz-özünə onun qarasına deyindi. Əri əhli-

kef hərəkətlərindən əl çəkmirdi. Aliyə onun dostu ilə evdə niyə tək 

qalmalıydı axı? Canı sıxılırdı. Kaş insan hər istədiyini edə bilərdi. 

Məsələn, indi bu əlindəki boşqabı yerə çaxıb qırmaq içindən keçirdi. 

Görəsən, insanlar çox əsəbi olduqları vaxt niyə hansısa əşyanı 

qıranda özlərini daha rahat hiss edirdilər? Boşqabı yerinə qoydu. 
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İndi Nurəddinə o qədər nifrət duyurdu ki, onu bir daha heç vaxt, 

heç yerdə görməmək üçün az qala əlindən gələn hər şeyi edə bilərdi. 

Nurəddin həmişə öz doğma ailəsinə və ətrafındakılara qarşı soyuq-

qanlı olmuşdu. Aliyəni ən çox da onun həyata qarşı bu laqeydliyi və 

hər şeyə buz kimi soyuq münasibəti dəli edirdi. Üç bacının tək 

qardaşı idi. Əvvəllər ata-anası tək yaşayırdı. Sonra atası öldü, anası 

da bacılarından birinin evinə köçdü. Aliyə həmişə hiss edirdi ki, 

qayınanası onu gəlin kimi çox istəyir. Əslində, Aliyə davranışları ilə 

özünü sevdirməyi bacarırdı. Amma bəlkə də, oğlunun xasiyyətini 

bildiyi üçün ona yazığı gəlirdi. Hə, ola bilərdi. Qadın nəvəsi zənn 

etdiyi uşağın itməsindən sonra Aliyədən bir az soyumuşdu. Qa-

yınanası heç nə deməsə də, o, əvvəki xoş münasibətin olmadığını 

hiss edirdi. Təbii idi. Heç Aliyə də özünü bağışlaya bilmirdi.  

Qayınanası hərdən də demək istədiklərini dolayısıyla izah 

etməyə çalışırdı. Hələ iki gün bundan öncə gələndə yenə o həmişəki 

dialoq keçdi aralarında:  

– İnsan gərək cavanlığının qədrini bilsin. Cavan vaxtı hər şey 

asan olur. Problemlərə dözürsən, uşağına baxa bilirsən. Hərdən dü-

şünürsən, önündə uzun illər var, amma sonra görürsən ki, vaxt ke-

çib, artıq heç nəyə həvəsin qalmayıb, özünü bu dünyada yalqız hiss 

edirsən. Mənim uşaqlarım var, onlar olmasa, heç bilmirəm neylər-

dim. Yaşlandıqdan sonra uşaqlar insanları həyata bağlayan ən vacib 

şərtdir. Onların sevinclərinə sevinirsən, sonra nəvələrin dün-yaya 

gəlir, onlara görə yaşamaq istəyirsən. – Qayınanası gözlərini otağın 

pəncərəsinə dikərək, Aliyəyə baxmadan danışırdı. Gözlərinin dərin-

liyində məyus bir ifadə vardı. Sanki indi Aliyəni incidəcək nəsə 

deməkdən qorxurdu. Oğlunu itirdiyi üçün ona deyəcəyi hər sözü öl-

çüb-biçirdi. Elə bil, ağzından çıxacaq ən kiçik söz Aliyəni darma-

dağın edə bilərdi... 

Əslində, onun nə deməyə çalışdığını yaxşı başa düşürdü. 

Amma deməyə söz tapmadığından susurdu. Ehh, qayınanasının bil-
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mədiyi o qədər şey vardı ki... Ürəyində ona yazığı gəldi. Kaş Nu-

rəddin ondan boşanıb başqa bir qadınla evlənəydi, qayınanasının da 

arzuladığı kimi, çoxlu uşaqları olaydı. Aliyə bişirdiyi şirniyyatı doğ-

rayıb, stolun üstünə qoydu, özü də gəlib qayınanası ilə üzbəüz otur-

du.  

– Haqlısınız... – Aliyə təkcə bunu deyə bildi. O da baxışlarını 

məyus halda pəncəyə dikdi. 

– Nə demək istədiyimi anlayırsan da, gözəl qızım. – Qa-

yınanası üzünü ona tərəf çevirib əlini onun əlinin üstünə qoydu. Ba-

xışlarında mehribanlıq var idi. Görəsən, Aliyənin anası onun yerin-

də gəlininə qarşı bu qədər nəvazişli ola bilərdimi? Aliyə heç də 

qayınanasının xoşniyyətli rəftarına layiq deyildi. Kaş bir az amansız 

olaydı. Kaş dediyi hər sözlə Aliyənin qəlbini qıraydı. Onda Aliyə 

daha az əzab çəkərdi. Görəsən, Aliyədə hansısa özünə zülüm etməyi 

sevən insanların xüsusiyyətləri var idi?.. 

– Anlayıram... –Aliyə məyus halda başıyla təsdiqlədi. Əl-

bəttə, anlayırdı. Necə anlamaya bilərdi? Hər ananın arzusu deyildi-

mi övladlarını oğullu-uşaqlı xoşbəxt ailəsi olduğunu görmək? 

– Keçmişdə başımıza bir bədbəxtlik gəlibsə, buna qapılıb 

qalmaq lazım deyil, həyat çox qısadır. Heç kəs əzab çəkmək istəməz, 

amma bizə əzab verən vəziyyəti dəyişmək imkanımız yoxdursa, 

onu unutmağa çalışıb, həyata yenidən başlamalıyıq. – Qayınanası 

stola qoyulan şirniyyatdan götürüb, gəlininin üzünə baxmadan 

çayını qurtumlamağa başladı. – Məni düzgün başa düş, gözəl qızım, 

oğlumun da, sənin də keçmişi unudub, yenidən xoş günlər yaşama-

ğınızı istəyirəm. – Qayınanası Aliyənin üzünə baxmadan danışırdı. 

Elə bil ürəyində bu söhbəti etdiyi üçün sıxıntı keçirirdi, amma eyni 

zamanda deməyi də özünə borc bilirdi. 

– Çox sağ olun... – Aliyə başını aşağı dikdi... 
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Yenidən saata baxdı. Artıq yarım saatın üstündən on beş də-

qiqə də keçmişdi. Qayınanası ilə söhbət etdiyi həmin anlarda utan-

dığından bilmirdi ki, özünü harada gizlətsin. Düşünürdü, qa-

yınanası Sədayə xanımın bu xoş və səmimi rəftarına layiq deyil. Hə, 

heç layiq deyil. Aliyə onu sevən hər kəsi aldadırdı. Üstəlik, bunu 

niyə etdiyini artıq anlamırdı. Həmin anlarda vicdan əzabı çəksə də, 

başqa yol görmürdü. Qayınanasını aldatmaq istəmirdi. Əslində, 

insan daha çox ona inanan, onu sevən adamları aldatmaq istəmir. 

Ya da bunu edərkən çox vicdan əzabı çəkir. Bəzən ən böyük müd-

riklik özünü qarşındakına inanmış kimi göstərməkdir.Təbii ki, bu, 

böyük bir iradə tələb edir. Qarşındakı insanın hər yalanını bilirsən, 

amma özünü elə göstərirsən ki, guya onun sözlərinə tamamilə ina-

nırsan. Görəsən, qayınanası bu qədər müdrik idi, yoxsa həqiqətən 

də Aliyəyə etibar edirdi? Bu xoşniyyətli qadını aldatmaq ayıb saysa 

da, düzünü deyə də bilmirdi...  

Qonaq otağından xoş musiqi səsi gəldi. Deyəsən, Elşad te-

levizoru açmışdı. Aliyə onu Nurəddinlə evlənəndən sonra tanımış-

dı. Hündür boyu, həmişə uzun formada vurdurduğu qalın qara 

saçları, qəhvəyi iri gözləri ilə kifayət qədər yaraşıqlı sayılan bu 

oğlanda Aliyə həmişə bir qəribəlik hiss edirdi. Son zamanlar isə bu 

daha aşkar görünürdü. Onlar Nurəddinlə sinif yoldaşı olmuşdular. 

Sonra dostlaşmışdılar. Amma insan psixologiyası mürəkkəbdir. 

Dostu-düşməni tanımaq olmur. Aliyə altıncı hissinə çox güvənirdi. 

Ərini heç sevməsə də, yaxşı duyurdu ki, Elşad ona dost-filan deyil. 

Bir neçə il əvvələ qədər Nurəddinin işləri çox yaxşı gedirdi. Heç bir 

maddi sıxıntı yaşamırdı. Son zamanlar isə üst-üstə aldığı borcların 

içində batmaq üzrəydi və buna görə, xasiyyəti daha da dözülməz 

olur, hərdən bütün acığını Aliyədən çıxırdı. Ən pisi, Aliyənin heç 

nəyə etiraz etməyə haqqı çatmırdı. Onun həyatı Nurəddinlə evlən-

diyi gündən dağılmışdı. Nurəddin toy günü onun hamilə olduğunu 

bilsə də, nigahdan vaz keçməmişdi. Aliyə razılıq versə, bir ay içində 

toyları olacaqdı və sonra Nurəddin işləri ilə bağlı birillik müddətə 
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Polşaya gedəcəkdi. Aliyənin başqa yolu yox idi. Ata-anası qızlarını 

çox zəngin, imkanlı adama ərə verdikləri üçün sevinirdilər. Anası 

Aliyəni Nurəddinlə evlənməyə razı salmaq üçün dəridən-qabıqdan 

çıxırdı.  

– Ana, mən onu sevmirəm. Bunu anlamaq belə çətindir? Sən 

də gənc olmusan, atamı sevib evlənmisən axı. Məni başa düşmə-

lisən. – Aliyə anasının əlindən tutub, ondan anlayış gözləyirdi.  

– Yox, mən səni heç anlaya bilmirəm. Bəlkə də, atanı sevib 

evlənmişəm, amma nə olsun? Bunun nə önəmi var? İndi sən bizim 

aramızda sevginin olduğunu hiss edirsən? Sadəcə, uşaqlarımıza 

görə birlikdə yaşamağa məcburuq. Sevginin nə qədər ömrü var ki, 

buna görə üzülürsən? Bir müddət sonra bütün sevgilər ölür. Mə-

həbbət ömürlük deyil, bunu anla və məntiqlə hərəkət elə. Onsuz da, 

insan ömür boyu kimlərəsə vurulur, aşiq olur. Çox vaxt hisslərini 

içində yaşayır, bəzən də xəyanətlər edir. Atanla evləndikdən sonra 

mənim vurulduğum adam olmuşdu, inana bilirsən? Amma hisslə-

rimi boğdum, keçib getdi. Aşiqlik, bəlkə də, dünyadakı ən aldadıcı 

hissdir. Sən kiməsə vurulursan, elə bilirsən, həyatın mənası odur, 

onsuz nəfəs belə ala bilməzsən. Amma hisslərin ötüb keçəndə özün-

dən soruşursan: ağlım haradaymış, görəsən? Bunları sonra peşman 

olmayasan deyə deyirəm. – Anası qəti əminliklə onu inandırmağa 

çalışmışdı.  

Aliyə isə başqa şeyi düşünürdü: anası atasıyla ərdə olduğu 

halda, kiməsə vurulubmuş. Görəsən, o adam kim idi? Bəs Sədayə  

xanım necə?.. O da evləndikdən sonra da kiməsə aşiq olmuşdumu? 

Vurulmağa nə var ki? Hamı bacarar. Çətini atdığın addımın arxasın-

da dayanmaqdır! 

– Ana, bəlkə, məndə vəziyyət başqadır? Bilirsən, mən, əslin-

də... – Aliyənin cümləsi də, yaşamaq istədiyi hər şey də o gündən 

yarımçıq qaldı.  
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– Bilmirəm, heç bilmək də istəmirəm. Anladın? Mən sənin və 

mənasız sevgilərin barədə heç nə bilmək istəmirəm. Allah bilir, 

gedib kimi tapmısan ki, bu vaxta kimi üzə çıxarıb deyə də bilmirsən. 

Sənin bu axmaqlığın məni öldürməsə yaxşıdır. Heç olmasa, sus, 

məni dəli eləmə. – Anası hirslə bunları deyib, səsini bir az yavaşlat-

dı. – Onsuz da, illərdir atan məni xəstə edib, indi də sən hamının 

yanında məni üzüqara çıxaracaqsan... 

“Üzüqara” sözü Aliyənin üzünə şillə kimi dəymişdi. Bu söz 

bir neçə dəfə beynində təkrarlandı. Həmin an düşdüyü vəziyyəti 

anasına izah etmək onunçun dünyanın ən çətin işi idi. Bəlkə, bu heç 

mümkün də deyildi. Deyəsən, həmin söhbətdən sonra bir neçə gün 

anasıyla danışmadı. Nə deyəcəkdi ki? “Mən evi, təhsili və pulu  ol-

mayan adamı sevirəm? Bir-birimizi çox sevirik. Bağışlayın ki, sizdən 

icazə almadıq? Onu sevdiyim üçün hamıdan üzr istəyirəm. Çox sağ 

olun ki, məni daha yaxşı taleyə layiq görürsünüz, amma ürəyim onu 

seçib. Buna haqqı çatmasa da, o da məni sevir. Məni siz dünyaya 

gətirmisiniz, buna görə də sizdən icazəsiz kimisə sevməməliydim. 

Bilirsiniz, hətta mən cinayət də etmişəm. Ondan hamiləyəm. Məni 

öldürə bilərsiniz. Öldürün, siz də rahatlayın, mən də...”  

Təbii ki, Aliyə bunları deyə bilməzdi. Ölümünə razı olmuş-

du. Cismən yaşasa da, mənən öləcəkdi... Əvvəllər daş atıb başını 

tutsa da, sonra Aliyə bir anda qərarını dəyişib, Nurəddinə ərə get-

məyə razılıq vermişdi. Bununla da Aliyə üçün hər şey bitmişdi. 

Bəlkə də, günahkar valideynləri idi. Buna görə onlarla çox ünsiyyət 

saxlamaq istəmirdi. Günlərlə kəlmə kəsməsə də, darıxmırdı. Bilirdi 

ki, valideynlərinə olanları danışsa, qəbul etməyəcəklər. Ona görə də, 

Nurəddinə getməyi seçdi. Yox, günahkar axtarmağa ehtiyac yoxdu. 

Günah özündəydi.  

Aliyə güclü görünməyə çalışmaqdan yorulmuşdu. Bu rol ona 

baha başa gəlirdi. Olmadığı kimi davranmaqla həm daxilən əziyyət 

çəkir, həm də sağlamlığına ziyan vururdu. Bəzən parkda oturub 
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saatlarla düşünür, vəziyyəti öz gözündə bir az da şişirdirdi. Həmin 

anlarda yeganə arzusu heç tanımadığı birinə hər şeyi danışmaq idi. 

Vacib deyil ki, adam ona məsləhət versin, fikir bildirsin. Sadəcə 

dinləsin və sonra da yox olsun, Aliyə onu bir də heç vaxt, heç yerdə 

görməsin. Görəsən, elə bir adam vardımı, heç tanımadığı insanı din-

ləyib onu anlasın?..  

Dərindən köks ötürdü. Bir saatdan çox vaxt keçsə də, Nu-

rəddin hələ gəlib çıxmamışdı. Fikirləşdi, ona zəng etsin. Telefonu 

əlinə alıb “Kontaktlar”  bölməsindən  Nurəddinin adını seçdi. Elşad 

mətbəxə girəndə Aliyə özünü narahat hiss etsə də, gülümsəməyə 

çalışdı:  

– Yəqin, içəridə tək sıxıldın. Mən də indi Nurəddinə zəng 

edəcəkdim. – Aliyə narahatlığını gizləyərək, ona baxdı.  

– Yox, qətiyyən sıxılmadım. – Elşad telefonu onun əlindən 

alıb kənara qoydu. – Sənin olduğun yerdə mən heç vaxt sıxılmaram. 

– Diqqətlə Aliyənin üzünə baxdı. Baxışlarında yenə o hərislik vardı. 

Aliyə gözlərini kənara yayındırıb özünü o yerə qoymadı.  

– Sənə çay süzüm, on dəqiqə ərzində gəlməsə, zəng edib ma-

raqlanarıq. –Təlaşla çaydanı qaz sobasının üstündən götürdü. Əlləri 

əsirdi. Arxası Elşada dayanmışdı. Əmindi ki, Elşad yenə diqqətlə 

ona baxır. Əsəbdən və sıxıntıdan nə edəcəyini bilmirdi. Nurəddin 

harada qaldı axı? Axmaq Nurəddin! Əslində, Aliyənin çox mülayim 

xarakteri vardı. Amma indi içindən Nurəddinin ünvanına ən pis 

sözləri demək keçirdi. Bir an fikirləşdi ki, həmin o ən pis sözlər Nu-

rəddinə yox, elə məhz Elşada – bu ikiüzlü, xain adama deyilməlidi...  

İçində qaynar çay olan stəkanı kiçik məcməyinin içinə qoyub 

götürmək istəyəndə hiss elədi ki, Elşad qəsdən ona çox yaxın daya-

nıb. Onların ayaqları və qolları bir-birinə toxunurdu. Aliyə bu tə-

masdan sıxılıb, təlaşla mətbəxdən çıxmaq istəyəndə əlindəki stəkan 
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yerə düşdü, qaynar çay ayağına dağıldı. Elə bil, ayağını nə iləsə 

kəsdilər. O an səsini çıxarmayıb, heç nə olmamış kimi davranmaq 

üçün əziyyət çəkdi. Elşad tez əyilib stəkanı yerdən götürdü, sonra 

nə edəcəyini bilmədən çaşqın vəziyyətdə Aliyəyə baxdı.    

– Ayağın çox yanmadı ki? İstəyirsən, düşüm aptekdən nəsə 

alım. –  Özünü itirsə də, Elşad yenə gözlərini Aliyədən çəkmirdi. Elə 

dayanmışdı ki, elə bil bu dəqiqə ayağını bəhanə edib onu qucaq-

layacaq.  

Aliyə heç nə demədən mətbəxdən çıxıb, yataq otağına keçdi. 

Qaynar çayın töküldüyü yerə yanıq kremi çəkib, islanmış paltarını 

çıxartdı. Əynində təkcə alt paltarları qalmışdı. Əynini geyinmək 

üçün tez dolabı açdı. Elə həmin an Elşad qapını döymədən içəri gir-

di.  

– Sənə görə narahat oldum. Ayağın çox yanmadı ki? – O qə-

dər ərkyana soruşdu ki, sanki otağa girməsində qeyri-adi heç nə yox 

idi.  

– Yox, çox yanmadı. –Aliyə çarpayının üstünə qoyduğu yaş 

paltarı cəld götürüb üstünə tutaraq çaşqın, bir az da əsəbi halda 

cavab verdi. – Deyəsən, qapı döyülür, yəqin, Nurəddindir, qapını 

açsan, yaxşı olar.  

Elşad yaxınlaşıb nəsə demək istədi, amma sonra çıxıb qapıya 

tərəf getdi. 

*** 

– İç də, niyə içmirsən? – Namiq əlindəki su dolu stəkanı doq-

quz yaşlı uşağın ağzına yaxınlaşdırıb bərkdən güldü. – İç deyirəm 

sənə. – Sonra birdən-birə gülüşünü saxlayıb, bərkdən qışqırdı. Uşaq 

üzünü kənara çevirdiyi üçün hirslənib, stəkandakı suyu onun 

başından aşağı tökdü. – Necədir? Xoşun gəldi? Bunu istəyirdin də 
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bayaqdan. –Namiqin əsəbi yenidən yatışdı. Əslində, o çox da əsəbi 

sayılmazdı, sadəcə olaraq bu tərs uşaq onu lap dəli etməyə çalışırdı. 

Məgər bu uşağa aydın deyildi ki, Namiq çox hirslənsə, onu vura da 

bilər? Amma yox! Namiq onu heç vurmamışdı axı. İlk tanış olduq-

ları gündən bu günə qədər bütün əsəblərini cilovlaya bilmişdi.  

Otaqda pəncərə əvəzinə kiçik nəfəslik olduğundan, içəri 

yarıqaranlıq idi. Nəfəslik tavana yaxın yerləşirdi və önünə dəmir 

barmaqlıqlar çəkilmişdi. Stula qalxsan belə, ora əlin çatmayacaqdı. 

Dəmir çarpayının üstünə nazik döşək və adyal salınmışdı. Mavi 

rəngli divara bərkidilmiş rəfdə bir neçə kitab vardı. O biri divarlar  

qara rəngə boyanmışdı və oradan ən qorxunc vəziyyətlərdə təsvir 

olunmuş insan rəsmləri asılmışdı. Doqquz yaşlı bu qaraşın, iri qara 

gözlü uşaq başını qaldırıb, Namiqin üzünə yazıq-yazıq baxdı. Ba-

yaqdan dayanıb sakitcə ona baxan Namiq bundan zövq alırmış-

casına gülümsədi.  

– Nədir, yenə nə istəyirsən? 

Uşaq heç nə demədən başını aşağı salıb həmişəki kimi göz-

lərini döşəməyə zillədi.  

Namiq bacısı Səmayənin öldüyü günü xatırladı. Stulda otu-

rub eynən bu formada gözlərini yerə dikmişdi. Səmayənin qolundan 

axan qanı görəndə Namiq anlamışdı ki, artıq çox gecdir. Kasıb və 

kimsəsiz olduqlarından bacısının intihar  səbəbi ciddi araşdırılmadı. 

Amma Namiq onun kimlə münasibətdə olduğunu yaxşı bilirdi. 

Bacısını bu vəziyyətdə görmək ona çox əzab verirdi. Birdən-birə 

sanki dəliyə dönmüşdü. Axtarıb həmin adamı tapanda dostları ilə 

çay içirdi. Sürətli addımlarla masaya yaxınlaşdı, köynəyindən tutub 

ayağa qaldırmağı ilə ağzının üstündən yumruğu ilə vurmağı bir ol-

du. Dostları tez qalxıb onları ayırdılar. Qarşısındakı adam yaxın 

dostlarının yanında bu vəziyyətə düşdüyü üçün dayanıb, kinli-kinli 

ona baxırdı... 
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 Uşaq yenidən başını qaldırıb, üzünü Namiqə çevirdi:  

– Su istəyirəm. – Astadan, müti səslə dedi. 

Namiq əlindəki stəkanın dibində qalmış suyu da onun üs-

tünə atdı.  

– Bəsdir bu qədər? Yoxsa yenə istəyirsən? – Xırıltılı səslə qəh-

qəhə çəkdi.  

Yenidən gözlərini yumub bacısını düşündü. “Necəsən? Ürə-

yin rahatdırmı orada? Mən sənin qatilinin oğluna su verərəm heç?”  

Birdən yenə xatirələrə daldı. Ailə olduqları günləri yadına 

saldı. Uşaqdırlar, həyətdə oynayırlar. Qonşu uşaqları onların həyə-

tindədir. Nənəsi və anası təndirdə çörək bişirirlər. Namiq qaçıb tən-

dirin yanında dayanır.  

– Nədir? Çörək istəyir mənim balam? – Nənəsi çörək ətri gə-

lən, təndirin istisindən qaynarlaşmış unlu əlləri ilə onun başını sı-

ğallayır.  

– Hə, nənə, özü də qazmaq yerindən. Ən bərkini, xırtılda-

yanı. – Namiq əli ilə daha nazik olan və daha çox qızarmış çörəyi 

göstərib deyir.  

– Götür. – Nənəsi çörəkdən qopartdığı balaca dilimləri ona 

verir. 

Anası da təndirin yanında dayanıb içi bişmiş çörəklərin altını 

qızardır. Təndirdən çıxan alov üzünə vurduqca özünü kənara çəksə 

də, uşaqlara baxıb məmnun-məmnun gülümsəyir. Bacısı Səmayənin 

və qonşu uşaqların nəzərlərini üzərində hiss edən Namiq yenidən 

nənəsinin yanına qaçıb, bütöv bir çörəyi götürməyə çalışsa da, ba-

carmır – çox qaynardır. Nənəsi ona baxaraq gülümsəyir. Yaxınlaşıb 

başını sığallayır. Nənəsinin əlindən yenə çörək ətri gəlir. Anası 
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təndirdəki bişmiş çörəkləri götürüb kənara yığır. O, çox gənc və 

gözəldir.  

Atası həmişə onların ilk tanışlıq hekayəsini danışanda Na-

miq bunu böyük zövqlə dinləyərdi. Atası başqa kənddən olan ana-

sını toyda görmüşdü. Uzun illərdi evli olsalar da, həmin günləri 

xatırlayanda atasının gözlərinin içi gülürdü. Namiq bu əhvalatı 

dəfələrlə eşitsə də, həmişə təkrar danışmasını xahiş edərdi. O da 

yorulmadan, hər dəfə eyni maraqla danışardı. Namiq yenə o heka-

yəni dinləmək istəyir. Evdə atasının dizinin üstündə oturub. Yaşa-

dıqları ev çox gözəl və genişdir. Yaşıllıqların içindəki bu üçotaqlı, 

geniş eyvanı olan doğma evi atası özü tikmişdi. Hər küncündə zəh-

məti vardı. Atası yaxşı rəsm çəkərdi. Eyvandakı divarlara müxtəlif 

fiqurlar da işləmişdi. Çox gözəl və maraqlı görünürdü. Namiq bə-

zən bu naxışlara uzun-uzadı tamaşa edər, hər xırda detalına qədər 

beynində incələməyə çalışardı. İndi oturduqları otağın divarından 

çox gözəl bir xalça asılıb. Onu da nənəsi öz əlləri ilə toxuyub. Nənəsi 

xalça toxumağı çox sevirdi. Ən sevimli məşğuliyyətlərindən idi. 

Xalçanın üstündə nənəsinin və rəhmətlik babasının çərçivələnmiş 

şəkli asılıb. O şəkil Namiqin arzusuyla çəkilmişdi. Onda hələ babası 

sağ idi. Namiq yolda qonşu uşaqları ilə oynayarkən küçəyə gələn 

fotoqrafı görüb sevinmişdi. Əlində fotoaparat olan adama yaxınlaşıb 

əvvəlcə diqqətlə baxmışdı.  

– Salam, sən fotoqrafsan?  

– Hə, fotoqrafam, buyur. – Adam onun saçını qarışdırıb gü-

lümsəmişdi.  

–Nənəmlə babamın birlikdə şəkli heç yoxdur. Bizə gedib 

onları çəkə bilərsən? Evimiz bax, buradadır, lap yaxında. – Əliylə 

evin yerini göstərmişdi.  
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– Əlbəttə, çəkərəm, balaca kişi. – Fotoqraf ona sevgi və nəva-

zişlə baxmışdı. 

 Babası və nənəsi də buna görə sevinib Namiqi əzizləmiş-

dilər. Xalçanın üstündən asılmış həmin foto Namiqə bunun üçün 

daha doğmadır. O şəklə hər baxanda qürurlanır.   

Axşam yaxınlaşır. Bacısı Səmayə yerdə, xalçanın üstündə 

ayaqlarını qəribə şəkildə arxaya büküb yerə düzdüyü gəlinciklərlə 

oynayır. Namiq onun oturuşunu gözünün önünə gətirəndə qeyri-

ixtiyari gülümsədi. Atasının dizində oturan qardaşını görəndə, o da 

gəlib atasının ayağını qucaqlayıb dayanır. Atası onu da götürüb di-

zinin üstünə qoyur.  

– Ata,  danış da, anamla necə tanış olmuşdun? – Namiq son-

suz sevgi və maraqla xahiş edir.  

– Bunu neçə dəfə danışmışam, artıq əzbər bilirsən. – Atası 

onun saçını qarışdırıb gülür.  

– Yenə danış, nolar, dinləməkdən doymuram. – Namiq atası-

nın üzündən öpür.  

– İstəsən, bu dəfə mən danışaram. Atan yaşlanıb deyə, artıq 

bəzi şeyləri unudub. – Anası onlara baxıb gülür.  

Sonra hamısı gülməyə başlayırlar, çox xoşbəxtdirlər. Bir-bi-

rinin üzünə sevgi ilə baxırlar. Birdən xəyalları kabusa dönür...  

Bir gecə sadəcə ölməməkçün bütün xoşbəxt həyatlarını ge-

ridə qoydular, bundan sonrakı həyat qorxulu yuxunu xatırladır. 

İnsan cəhənnəmi də, cənnəti də ürəyində yaşayır. O gündən sonra 

ürəklərinə qış gəldi, hər şeyi soldurdu, qurutdu, məhv etdi. Sanki 

cənnət və cəhənnəmi ayıran sərhəd vardı və onlar cənnətdən məc-

burən sürgün olundular. Özləri də bilmədilər günahları nəydi, 



73 
 

bütün bunlar niyə onların başına gəldi? Heç kimə heç bir pislikləri 

dəymədikləri halda, bu vəziyyətə necə düşdülər? Birdən-birə heç nə 

anlamadılar. Atasını elə həmin günlərdə itirdilər. Onun cəsədi belə 

tapılmadı. Bəlkə də, əsir düşmüşdü. İlk günlər bu itkini qəbul edə 

bilmirdilər. Gözləri daim yolda idi. Hər an gələcəkmiş kimi, saatlar-

ca heç nə danışmadan bir-birilərinin üzünə qorxu və narahatlıqla 

baxırdılar. Atalarının ölmədiyinə, bütün bunların müvəqqəti oldu-

ğuna, evlərinə qayıdacaqlarına, yenə xoşbəxt ailə olacaqlarına özlə-

rini inandırmağa çalışırdılar.  

– Nənə... – Namiq başını nənəsinin qoluna söykəyib dilləndi.  

– Can... – Bu, nənəsinin ona bəlkə də sonuncu “can” demə-

siydi.  

– Atam... O haradadır? Gələcək? Nə vaxt gəlib bizi evimizə 

aparacaq? Onunçun çox darıxıram.  

– Gələcək, narahat olma, gəlib bizi aparacaq. – Nənəsi belə 

deyib, onun başını sığalladı. Amma səsi o qədər hüznlü idi ki, de-

diyinə özü də inanmırdı. 

Yeməyə yeməkləri, geyməyə paltarları yox idi. Əllərində 

bircə açarları vardı – evdən çıxarkən qapını bağlayıb götürdükləri 

açar. Başqa yerlərdə yaşayan qohumları məcbur olub, onları bir neçə 

gün qonaq saxlamışdılar. Bir evin içində, bəlkə də, iyirmi nəfər qa-

lırdı. Qohumlara yük olduqlarını düşünəndə özləri də xəcalətlərin-

dən yerə girirdilər. Nənəsi qocalmışdı, yol gələrkən çəkdiyi əziyyət 

və qorxudan yaşaya bilmədi. Namiq son dəfə üzünü nənəsinin əlinə 

yaxınlaşdıranda yenə də o isti çörək ətrini duydu. Əli o qədər bürüş-

müşdü ki, Namiqə elə gəldi, bir neçə gün ərzində yaşadığı iztirab-

ların hamısı nənəsinin əllərinə köçüb. Nənəsinin əliylə son dəfə öz 

başını və üzünü sığalladı... Bunları daha düşünməyəcəkdi. Yaxşılı-

pisli xatirələri – bütün keçmişini yaddaşından silmək istəyirdi. Hə, 
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onun keçmişi yox idi. Bunları Namiq adlı adam yaşamayıb. İndi bü-

tün dünyaya, insanlara nifrət edirdi. Əzab verməkdən zövq alırdı. 

Əzab çəkən insanları görəndə xoşbəxt olur, bərkdən gülürdü. Bəzən 

çox yüksək dozada narkotik qəbul etmiş adamların son dəfə əzab 

içində qıvrıldığına baxaraq zövq alırdı. Dünyada xoşbəxt görmək 

istədiyi insan qalmamışdı. Birdən öz yaşadığı həyata da nifrət elədi. 

Ona elə gəldi ki, daim alçaldılıb. Hətta o qədər alçalıb ki, şəxsiyyəti 

yox olub. İndi o heç kimə lazım deyil. O bir heçdir... Amma yox... 

Bəzilərinə lazımdır... Qəhqəhə çəkdi. Yanındakı uşaq qəfil səksənib, 

ona tərəf  baxdı.  

– Nə var? Nə olub? Nə baxırsan? – gülərək: – Səndən də zəh-

ləm gedir, baxma mənə elə, baxma deyirəm, çevir üzünü kənara! – 

dişlərini qıcayıb uşağa qışqırdı... 

Əlbəttə ki, o, bəzilərinə lazım idi. Bu adamlar onu incitmiş-

dilər. İndi də incitmək növbəsi Namiqə çatmışdı. Qapının bərk 

döyülməsi onu düşüncələrdən ayırdı. Oturduğu yerdə mürgüləyən 

uşaq birdən diksinərək oyandı. Namiq durub qapını açdı. Bu, 50-55 

yaşlarında lal-kar qadın idi. Üzündəki sərt qırışlar və vaxtından tez 

qocalmış halı onun çox pis güzəran keçirdiyindən xəbər verirdi. 

Boğazının kənarındakı yanıq izi və yanağındakı çapıq onu daha da 

qorxunc göstərirdi. Stul gətirib, bişirdiyi yeməyi uşağın önünə qoy-

du. Qəribə gözləri vardı – çuxura düşmüş bu açıq mavi gözlər heç 

nə ifadə etmirdi. Baxarkən elə təsir bağışlayırdı ki, sanki bütün 

həyatı boyu robot kimi yaşayıb, insani duyğulardan tamamilə xə-

bərsizdir. Namiq onu gecə vaxtı küçədə skamyaların birində yatan-

da görmüşdü. İşinə yarayar deyə, evə gətirmişdi. Lal-kar olmağı ona 

sərf edirdi. Danışmırdı, sual vermirdi, heç nə soruşmurdu və heç 

nədən şübhələnmirdi. Eləcə ona verilən tapşırıqları yerinə yetirirdi, 

yəni öz işi ilə məşğul idi – gün ərzində uşağı bir saat həyətdəki 

bağçada gəzdirir, ona yemək verir və vacib ehtiyaclarına yardımçı 

olurdu. Danışmırdı, heç nə soruşmurdu, maraqlanmırdı, təkcə ba-
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xırdı, amma görmürdü. Çünki gözləri ilə gördüyü heç nə onda 

təsəvvür oyatmırdı. Amma deyəsən, uşağa bağlanmışdı. Uşağın ota-

ğının yolu Namiqin həmişə evdəykən oturduğu salondan keçirdi. 

Qapı həmin salondan başqa bir otağa, o otaqdan isə uşağın qaldığı 

yerə açılırdı. Uşaq xəstələnəndə narahat olur, gecələr durmadan 

onun otağına girib-çıxırdı. Təkcə onda qadının insani hisslərini 

itirmədiyini görmək olurdu. Qalan vaxtlarda vəziyyət dəyişmirdi. 

Artıq beş il idi ki, uşağa o baxırdı. İşinə çox diqqətli idi. Nadir 

hallarda gecələr Namiq mətbəxdən uşağın ağlamağını eşidərdi. Səs-

də qəribə vahimə vardı, sanki kiməsə əziyyət verirdilər. Normal in-

sanlar bu səsə dözə bilməzdilər. Amma Namiqə qətiyyən təsir et-

mirdi. Heç vaxt düşünməmişdi ki, ona yaxınlaşıb nəsə soruşsun, ya 

da təsəlli verməyə çalışsın. Təsəlli vermək? Bu sözün özü də çox 

gülünc görünürdü. Təsəlli, yox bir! Əksinə, ürəyinin dərinliyində 

bundan həzz alırdı. Namiq başqalarının zorla dözdüyü bütün iş-

gəncə və iztirabları görəndə ləzzət duyurdu. Hələ əzab çəkən adama 

nifrət edirdisə, bu ona əvəzolunmaz zövq verirdi...  

Uşaq yeməyini yedikdən sonra boşqabı yanında dayanan 

qorxunc görkəmli qadına uzatdı. Beş il keçsə də, bu qadına alışa 

bilməmişdi. Hər dəfə ona eyni həyəcan və qorxuyla baxırdı. Uşaq 

onu ilk gördüyü gün özünü toplayıb ağlamaq istəməsə də, Namiq 

balacanın gözlərindəki sonsuz qorxunu hiss etmişdi. İri qara göz-

lərinin içində dəhşətli narahatlıq vardı, büzüşmüşdü, çənəsi əsirdi. 

Bilmirdi hıçqırıb ağlasın, ya qorxusundan sussun. Uşaq mənəvi iş-

gəncə yaşayırdı. Namiq onun sonsuz qorxu və həyəcanını hiss et-

dikcə sevinirdi, ölmüş ruhu canlanırdı. Uşağın valideynlərindən 

uzaqda miskin bir vəziyyətdə yaşadığını düşünəndə Namiqin həyat 

eşqi coşurdu. Yaşaya bilmədiyi, yarımçıq qalmış uşaqlığının acığını 

bu uşaqdan çıxırdı. Namiq elə bil, ikinci dəfə dünyaya gəlirdi. Am-

ma bu dəfə o daha güclüydü, çünki artıq insanları zəif göstərən 

hisslərdən onda əsər-əlamət qalmırdı. Bütün hissiyyatını, mərhəmət 

və vicdan duyğusunu itirmişdi. Namiq o biri dünyanın olması və 
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günahkarın cəhənnəmdə yanacağı ehtimalını düşünəndə üzü gülür-

dü, qeyri-adi həzz alırdı. Ərşə qalxan alovun içərisindəki insanları 

izləmək onun ağrılarını yüngülləşdirəcəkdi. Bunu düşünüb ucadan 

güldü. Belə fikirlər onu çox xoşbəxt edirdi. Narahat olmağa dəyməz-

di, düşüncələrinin gerçəkləşəcəyi günlər addım-addım ona tərəf gə-

lirdi. Qadın kənarda dayanıb uşağın yeməyi bitirməyini gözləyirdi, 

dünya dağılsa da, heç nə eşitməyəcəkdi. Amma uşaq Namiqin gü-

lüşündən diksindi. Qadın başını çevirib ona baxdı, sonra heç nə ifa-

də etməyən baxışlarla uşağı diqqətlə nəzərdən keçirdi, boşqabı gö-

türüb otaqdan çıxdı.  

– Nədir? O dəqiqə də qorxursan. Amma təbiidir, təəccüblən-

mirəm, sən də valideynlərin kimi qorxaqsan. Başqa kimə oxşayası-

san ki? – Namiq uşağa nifrətlə baxdı. O xasiyyətcə necə də anasına 

bənzəyirdi. Ürkək, susqun, sözləri daha çox gözləri ilə deməyə 

çalışan... Ola bilsin ki, onu beş il bu vəziyyətdə yaşamaq bu hala 

salmışdı. Bəs anası? O qorxaqlığını nəyə borclu idi? Görəsən, atası 

sayılacaq o əclaf necə? Onun da Ürəyi darıxmaqdan birtəhər olmuş-

dumu? O da kədərdən susqunlaşmışdımı zamanla? Yəqin ki, çox acı 

çəkmiş olardı. Oturduğu stulda arxaya yaslanıb bu düşüncənin ver-

diyi zövqlə gözlərini yumub xoşbəxt olmağa çalışdı. Əslində, Namiq 

necə də gözütox insandır! Ən kiçik şeylərdən belə xoşbəxt ola bilir o! 

Məsələn, bu uşağın valideynlərinin üzüntüləri və kədərini xəyal 

etmək  hal-hazırda onu o qədər xoşbəxt etdi ki, bəlkə də, axtarsan 

heç dünyada ondan xoşbəxt insan olmazdı. Bərkdən güldü. Uşaq 

hər dəfə o belə qəfil bərkdən güləndə səksənirdi. Həyat necə də 

gözəldir! Namiq yaşamaqdan heç bu qədər zövq aldığını xatırlamır-

dı. İnsanın həyatda itirəcəyi heç nəyinin olmaması necə gözəl duy-

ğudur, İlahi! Hansısa bir xoşbəxtliyə sahib insandan daha bədbəxti 

varmı, görəsən? Daim o xoşbəxtliyi qoruyub-saxlamaq məcburiy-

yətindədir. İtirsə, dünyanın ən böyük kədərini, ən böyük xəyal qı-

rıqlığını yaşaya bilər. İnsanlar necə də axmaqdırlar, kimi var-döv-

lətini, kimi dostunu, kimi sevdiyini insanın sevgisini itirməmək 
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üçün daim mübarizə aparır. Halbuki həyatda Namiq kimi yaşamaq 

lazımdır. Heç bir xoşbəxtliyə sahib olmamağın hüzuru. Bunu bir 

dəfə daddınsa, bir daha da buraxmaz heç kim, yəqin ki. Eh, özünü 

göylə aparan zalım xoşbəxt həyat, səni kim tapıb ki, Namiq də tap-

sın! 

Bir neçə dəqiqə sonra telefonuna zəng gəldi. Onu çağırdılar. 

Otaqdan çıxıb qapını bağladı.                      

*** 

İşdən bir saat tez çıxıb, on beş dəqiqə əvvəl sifariş etdiyi tak-

siyə oturdu. Qulaqlıqları taxıb mahnı seçdikdən sonra gözünü pən-

cərəyə dikdi. Bu gün Vüqarla danışmışdılar, hər ikisi işdən tez çıxıb 

görüşəcəkdilər. Heç kimlə görüşməyə, danışmağa həvəsi olmayan 

Aliyə indi öz davranışlarına təəccüblənirdi. Çox qəribədir. Hissləri 

bu qədər güclü edən nədir, görəsən? Niyə birdən-birə özünü çox 

güclü hiss edirsən, sanki hər şeyə gücün çatacaq? Nədir bu – qarşı 

tərəfin sənə ehtiyacı, yoxsa sənin ona ehtiyacın? Suallarına cavab 

tapa bilmədi. Amma istəsə, onları qismən cavablandıra bilərdi. Vü-

qarın səmimiyyətinə inanırdı. Hə, hər halda güvənmək sevməkdən 

daha vacibdir. Birdən Elşadı xatırladı. Nurəddin içəri girəndə ba-

yaqkı davranışlarına rəğmən: “Aliyə bacıya görə narahat oldum, 

üstünə çay dağılmışdı”, – deməsi Aliyəni daha da əsəbləşdirmişdi. 

“Aliyə bacı”... Kinayəli şəkildə gülümsədi. İkiüzlü axmaq... Nurəd-

din çaşqın vəziyyətdə qalmışdı. Normal hallarda ərlə arvad çətin 

vəziyyətlərdə bir-birinə sevgi və nəvazişlə yanaşır. Amma onların 

arasında belə münasibət olmadığı üçün Nurəddin nə deyəcəyini 

bilmirdi. Kimin dost, kimin düşmən anlamaq olmurdu. Ümumiy-

yətlə, Nurəddin son zamanlar özünü qəribə aparırdı. Fikri daim 

başqa yerdə idi. Görünür, çox ciddi problemləri vardı. Aliyə onu heç 

sevməsə də, son günlər ürəyində Nurəddinə qəribə mərhəmət duy-

ğusu yaranmışdı. Ərinə yazığı gəlirdi. Səbəbini anlamırdı. Bəlkə də, 

məsələ indi ərindən gizli yaranmış münasibətində idi. Bəlkə, bu 
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münasibəti ilə onun kişilik qüruruna xələl gətirdiyinin fərqindəydi. 

Bəlkə də, mövcud olmayan evliliyə xəyanət etdiyini düşünürdü. Hə, 

yəqin, elə buna görə Nurəddin artıq Aliyənin gözündə zavallı və 

miskin bir adamdır. Əslində, bir insana nifrət etmək ona yazığı gəl-

məkdən daha yaxşıdır. Elə ona görə Nurəddinə acıyırdı. Evlilikləri 

formal olsa belə, birlikdə yaşadığın insanın gözündə yazıqlaşmaq-

dan daha pis nə ola bilərdi ki?.. Aliyənin fikrincə, heç nə... O heç 

vaxt istəməzdi ki, kiminsə ona yazığı gəlsin. Ən çarəsiz vəziyyətlər-

də belə bunu istəməzdi. İndi ağlına gəldi ki, son illərdə heç kəsə 

ürəkdən güvənməyib. Bütün çətin anlarında yanında heç kəs ol-

mayıb. Əslində, bu, yaxşıdır, təkbaşına hər şeyin öhdəsindən gələ 

bilibsə, deməli, çox güclüdür. Bir an özü ilə qürur duymaq istədi. 

Sonra yenidən düşündü ki, yəqin, bu da həmişəki kimi özünə təsəlli 

vermə şəklidir. Məyus oldu, indi onun güclü yox, xoşbəxt olmağa 

ehtiyacı vardı. İndi kiminsə ona həsrətlə baxması özünü dəyərli və 

xoşbəxt hiss etməyinə səbəb olurdu. Bəlkə, səhv edirdi, bəlkə, bu da 

düzgün seçim deyildi, amma bu dəfə ürəyinin səsini dinləməyi qə-

rara aldı. Səhv-düz, doğru-yanlış, qayda-yasaq barədə düşünmək 

istəmədi. Bu dəfə hər şeyi həyatın axışına buraxacaqdı. Hadisələrə 

öz iradəsi ilə yön verməyəcəkdi. Dənizə atılmış qayıq kimi küləyin 

istiqamətində üzəcəkdi. Çünki özünə və həyata müqavimət göstərə-

cək halı qalmamışdı. Oğlunu itirdiyi zamanları xatırladı. Hər kəs 

uşağın “atasının” da ən azı Aliyə qədər kədərləndiyini düşünürdü, 

amma heç kimin bilmədiyi bir sirr var idi. O, təkbaşına idi. Ətrafdan 

yalnız bu cümlələri eşidirdi: “güclü ol”, “hər şey yaxşı olacaq”. Əs-

lində, içində nələr yaşadığını, təkbaşına nələrə dözdüyünü kiməsə 

anlatmaq ona çox çətin gəlirdi. Kiməsə güvənmək çox gözəl duy-

ğuymuş. İndi Vüqarın yanında Aliyə dünyanın ən xoşbəxt insanı 

olurdu. Sanki heç kim ona pislik edə bilməzdi. Bəlkə də, başqa bir 

insana bağlılıq elə buna görə yaranır. Onun yanında tapdığın hüzur 

və rahatlıq hissini başqa heç yerdə tapa bilmirsən. İllərlə hissiz, 

duyğusuz – robot kimi yaşamışdı. İndi insan olduğunu hiss etməyə 

başlayırdı. Güvənməyə və sevməyə ehtiyacı vardı. Hərdən ürəyi 
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daha çox sıxılırdı. İndiyədək nə qədər sıxıntılı və mənasız günlər 

yaşadığını düşünəndə bütün bədənini ümidsizlik sarırdı. Sanki bun-

dan sonra da xoşbəxt ola bilməyəcəkdi... Son zamanlar Vüqar onun-

la çox maraqlanır, tez-tez halını soruşur, ona mənən dəstək olmağa 

çalışırdı. Hər gün saat yeddidə zəng edirdi. Aliyə buna çox alışmış-

dı. Zəng bir az geciksə, özünü dünyanın ən yalqız, ən dərdli adamı 

sanırdı. Bir anda bütün dünyanın kədəri onun çiyinlərinə yüklənir-

di. Həmin dəqiqələrdə telefonu əlinə götürüb, vacib zəng gözləyən 

insanlar kimi gözlərini çəkmədən ekrana baxırdı. Sanki bu gün da-

nışmasalar, sabahadək gözləməyə səbri çatmayacaq, darıxmaqdan 

öləcəkdi. Aliyə heç vaxt qüruruna sığışdırıb özü zəng etməzdi. Bir-

dən Vüqar işi olduğunu deyib telefonu bağlasa, bu onunla danış-

mamaqdan daha betər olardı. Ona görə zəngin vaxtı çatanda həyə-

candan az qala boğulurdu. Vüqarla danışmaq nəfəs və su kimi ona 

həyat verirdi...  

Taksi sürücüsü maşını saxlayıb onun düşməyini gözləyirdi. 

Ünvana çatmışdı. Uzaqda dayanıb onu gözləyən Vüqarı görəndə 

həyəcandan ürəyi şiddətlə döyünməyə başladı. Vüqar indicə xoş bir 

xəbər almış insanlar kimi üzünü günəşə tutub xoşbəxt bir təbəs-

sümlə baxırdı. 

Külək əsdikcə dənizin gətirdiyi sərin hava sahildə oturan iki 

nəfərin üzünə vururdu. Günəşin batmağına az qalmışdı. İstilik ver-

məsə də, onu görmək Aliyəyə rahatlıq gətirirdi. Günəşi gördükcə 

ümidlənirdi, hələ də onu görə bildiyi üçün özünü şanslı hesab edir-

di. Əslində, insan təbiətin nə qədər gözəl olduğunu da xoşbəxt hiss 

edəndə anlayırmış. Üzünü çevirib sevgi dolu gözlərlə Vüqara baxdı. 

Vüqarın baxışları uzaqlara dikilmişdi. Birdən Aliyənin nəzərlərini 

üzərində hiss edib, ona gülümsədi, sonra yenidən baxışlarıyla dəni-

zin sularına daldı. Çox sevdiyin insanla söhbət etmək gözəldir, am-

ma birlikdə susmaq daha gözəldir. İndi Aliyəyə elə gəlirdi, onunla 

burada günlərlə susub otursa da, yorulmaz. Çox səmimi, mehriban 
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baxışları vardı. Hərdən Aliyə fikirləşirdi ki, bu baxışlarda insanın 

ağlını başdan alacaq, onu hər cür günaha sövq edəcək güc var. Axı 

illərdir ona bu qədər mehribanlıqla, həm də bu cür həsrətlə baxan 

olmamışdı.  

– Heç özün barədə danışmırsan. – Vüqar gözlərini ucsuz-bu-

caqsız dənizdən ayırıb, Aliyəyə dikdi.  

– Nə danışım ki? – Aliyə gülümsəyib dedi. – Sən özündən 

danış, uşaqlığın necə keçib, mənə çox maraqlıdır.  

– Anamın dediyinə görə, çox dəcəl uşaq olmuşam. Evin 

kiçiyi olduğum üçün anam məni bir az ərköyün böyüdüb, – Vüqar 

ona baxıb güldü.  

– Bəs atan?  

– Atam mən altı aylıq olanda ölüb. Otuz yeddi yaşı vardı. 

Onunla bağlı xatirəm yoxdur.  

– Nədən oldu? – Aliyə səbirsizliklə soruşdu və hüznlü bir 

maraqla ona baxdı. – Yəni səbəbini bilmirsiniz?  

– Bilmirik... – Vüqar baxışlarını yenə uzağa dikdi. – Amma 

mən həmişə onun varlığını hiss eləmişəm. Bütün işlərimdə. Ən çox 

da Vətənimçün gördüyüm işlərdə. Sanki mənə hər zaman ruhən 

dəstək olurdu... Mən də bir zamanlar onun kimi siyasətçi olmaq is-

təmişdim. Sonra isə... Bəxtim gətirmədi deyək... – Gülümsəyib yenə 

mehriban baxışlarla Aliyəyə baxdı.   

– Görünür, yetərincə istəməmisən, yoxsa bəxtin gətirərdi. – 

Aliyə də gülümsədi.  

– Bəxt demişkən, mənim bir üstün qabiliyyətim var. – Vüqar 

gülümsədi.  



81 
 

– Nə qabiliyyətdir elə? – Aliyə təəccüb və maraq dolu göz-

lərlə ona baxdı.  

– Əlinin içinə baxıb, insanların taleyini oxuya bilirəm. Ver 

baxım əlinə. –Vüqar bunu deyib əlini uzatdı.  

– Maraqlıdır. – Aliyə gülümsəyərək əlini tərəddüdlə ona 

uzatdı.  

– Burada göstərir ki, – Vüqar onun əlini tutub sanki, nəsə 

axtarırmış kimi gözlərini Aliyənin ovcunun içindəki xətlərə zillədi. – 

Burada göstərir ki, sən indi dəniz kənarında Vüqarla oturmusan və 

bundan çox məmnunsan...  

– Çox sağ ol, bunu bilməyim yaxşı oldu. Bayaqdan düşünür-

düm, görəsən, mən haradayam?  – Aliyə ucadan güldü.  

Araya yenə sakitlik çökdü. Hər ikisi uzağa baxırdılar. Aliyə 

düşündü ki, Vüqar bunu sadəcə onun əlini tuta bilmək üçün deyir. 

Onunla söhbət etmək çox xoş idi. Zamanın elə buradaca dayanma-

sını istəyirdi. Bir anlıq düşündü ki, onun hiss etdiyi bu xoşbəxtlik 

hissi çox yersizdir. Elə bil, kədərlə əhatələnmiş ensiz bir xəttin üzə-

rində müvazinətini qorumağa çalışırdı. Sanki bircə yanlış düşüncə 

ilə kədər uçurumuna yuvarlanacaqdı.   

– Uzaqda günəşin dənizlə birləşdiyi yeri görürsən? – Vüqar 

yenidən səssizliyi pozdu.  

– Hə, görürəm. – Aliyə bunu deyib gözlədi ki, Vüqar nəsə 

romantik söhbət edəcək. Amma dəqiqələr keçsə də, o, bir söz de-

mədi. – Niyə soruşdun?  

– Heç, deyirdim görüm gözlərin yaxşımı görür? – Bunu de-

yib ciddi tərzdə Aliyəyə baxdı. 
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Birdən yenidən hər ikisi ucadan güldülər. Kənardan çox 

qayğısız və xoşbəxt görünürdülər. Bayaqdan uzaqdan onları gizli-

gizli izləyən adam siqaretinin kötüyünü yerə atıb, dabanı ilə hirsli-

hirsli əzdi. 

*** 

Bu eşqin nüsxəsi mahnılarda, əsli məndə qalacaq. 

Bizi həsrət saracaq, buludlar çıldıracaq. 

Ayrılıq döndürür başımı, qovuşmağı özlətdin. 

İntiharlar quşandım, bu eşqi sən kirlətdin....    

 

                                                                   Yılmaz Odabaşı 

 

2007-ci il fevral ayı 

     Anası öldükdən sonra Namiqlə bacısı Səmayə şəhərin kə-

narında yerləşən kasıb daxmalarında yaşayırdılar. Demək olar, heç 

kimləri yox idi. Qohumlarının çoxunu müharibə vaxtı itirmişdilər, 

qalanlardan da ayrı düşmüşdülər. Gəncədə yaşayan dayısı tez-tez 

onlara zəng edir, vəziyyətləri ilə maraqlanır, bacardığı qədər maddi 

kömək göstərirdi. Səmayənin təhsil xərclərini də o, boynuna götür-

müşdü. Dayısı qızların təhsil almasına çox önəm verirdi. Buna görə 

də, Səmayəni şəhərin ən yaxşı məktəblərindən birinə yazdırmışdı. 

Səmayə də onun ümidlərini doğruldaraq, təhsili ilə bağlı daim əlin-

dən gələni etməyə çalışırdı.  

Namiq də uşaqlıqdan həmişə pul qazanıb, anası və bacısına 

dəstək olmuşdu. Onlar Namiqə atasından əmanət idi. Namiq belə 

fikirləşirdi. Böyüdükcə bunun nə demək olduğunu daha yaxşı anla-

yırdı. Anası sağalmaz xəstəliyə düçar olub dünyasını dəyişəndən 

sonra bacısı onun valideynlərindən tək əmanəti, yeganə xəzinəsi idi. 

İşdən nə qədər yorğun gəlsə də, evdə Səmayənin səsini eşidəndə 
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düşünürdü ki, hələ yaşamağa dəyər. Ürəyində bacısı ilə bağlı böyük 

arzular bəsləyir, ona normal həyat yaşada bilmədiyindən narahat 

olurdu.  

Bir dəfə Səmayə dərs ilinin sonunda sinif yoldaşları ilə gəz-

məyə gedəcəkdi. Həmin aralar Namiqin işləri kasad olduğundan 

qızın təkcə gedib-gəlmək xərcini verə bilmişdi. Gəzintidən döndük-

dən sonra Səmayə çəkdirdikləri kollektiv şəkli həvəslə ona göstərən-

də ürəyi hüznlə dolmuşdu, ağlamaq istəmişdi. Uşaqların hamısının 

əynində qəşəng və rahat gəzinti paltarları var idi.Təkcə Səmayə hər 

gün məktəbə geyindiyi qara yubkada və ağ köynəkdə idi. Demək, 

onun başqa paltarı yox imiş. Qardaşının da pulunun olmadığını bil-

diyindən, qız ona heç nə deməmişdi. Amma yəqin Səmayə də istə-

yərdi ki, yoldaşları kimi rahat və fərqli paltar geyinsin. Namiq şəkli 

əlində tutub fikrə dalmışdı.  

– Nə oldu, qaqaş, sinif qızlarımıza baxırsan yoxsa? – Səmayə 

zarafatla dillənmişdi. – Bəyəndiyin biri varsa, denən bacına. – Qız 

ucadan gülmüşdü.  

– Heç... böyümüsən, gələn il məktəbi bitirəcəksən, amma hə-

lə də gözümdə uşaqsan, birinci sinfə gedirmişsən kimi gəlir mənə. 

Arzum budur, səni gələcəkdə ən savadlı və güclü qadınlardan biri 

olaraq görüm. – Namiq hüznlü də olsa, gələcəyə ümid ifadə edən 

fəxr dolu səslə dedi. – Bizim ata-anamız yoxdur, mən də təhsil al-

madığım üçün normal iş tapa bilmirəm, qazandığım pulla ancaq va-

cib xərclərimizi birtəhər qarşılayıram. Bayaqdan baxıram, sən mək-

təb paltarında getmisən, üzünə deməsəm də, sənə qarşı diqqətsizlik 

etdiyim üçün çox utanıram. Bağışla məni. Gərək soruşardım, borca 

da olsa, sənə qəşəng paltarlar alardım.  

– Canım qardaşım... – Səmayə onu qucaqlayıb başını çiyninə 

qoydu. – Belə düşünmə, xahiş edirəm. Sən mənim valideynim deyil-

sən, məni dünyaya sən gətirməmisən, mənə baxmaq sənin vəzifən 
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deyil, amma bunu necə lazımdır edirsən. Sən mənim mənəvi daya-

ğımsan, ən böyük dəstək də budur. Mən oxuya bilmək üçün həmişə 

sənin varlığından güc alıram. Paltarımız bu gün qəşəng deyil, sabah 

ən qəşəngi ola bilər, amma bir-birimizə güc verməsək, dəstək olma-

saq, ayağa qalxa bilmərik. Sənin varlığın mənim üçün hər şeydir – 

maddiyyatdır, gözəl paltarlardır, bahalı evdir, sən mənim üçün xə-

zinəsən.   

– Canım mənim... – Namiqin gözləri doldu. Düşündü ki, ba-

cısı da onun xəzinəsidir. – Ümid edirəm, gələcəkdə övladlarımıza 

çox yaxşı baxacağıq. Onlar bizim kimi ehtiyac içində böyüməyə-

cəklər.  

– Elə də olacaq, narahat olma. – Səmayə əminliklə demişdi... 

Səmayə dərslərini əla oxuyurdu. Bütün müəllimləri ondan 

razı idilər. Sinif yoldaşları fərdi hazırlıqlara gedirdilər, onun buna 

maddi imkanı yox idi, buna görə də, özü çalışır, üstəlik, hər kəsdən 

daha yaxşı nəticə göstərirdi. Onuncu sinifdə “ilin ən yaxşı oxuyan 

şagirdi” seçilmişdi. Namiqin sevincinin həddi-hüdudu yox idi. Hət-

ta Səmayəyə elə gəlmişdi ki, o, sevincindən ağlayıb. Qardaşını bu 

qədər sevindirdiyi üçün həmin gün Səmayə də özü ilə qürur duy-

muşdu. Onun valideyn iclaslarına Namiq gedirdi və həmişə də Sə-

mayənin həm çalışqanlığı, həm də tərbiyəsi ilə bağlı tərif eşidirdi. 

Bunu bacısına böyük fəxrlə danışırdı. Hətta bir dəfə Namiq onu qor-

xutmuşdu da.  

– İclas necə keçdi? – Səmayə məktəbdən gəlib divanda fikirli 

halda oturan Namiqdən soruşdu.   

– Yaxşı keçmədi. – Namiq üzünü kənara tutub dedi. – Yaxşı 

sözlər eşitmədim. –Səmayə nə qədər özünə əmin olsa da, qardaşının 

üzündəki ifadə onu qorxutmuşdu.  
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– Anlamadım. –Səmayə çaşqınlıqla gözlərini ona zillədi. – 

Necə yəni? Nə dedilər ki? Bir az açıq danış, narahat oldum. 

Namiq zarafatı davam etdirə bilməyib güldü:  

– Yalan dedim, yenə həmişəki kimi çoxlu tərif eşitdim. Çox 

sağ ol ki, hər dəfə üzümü ağ edirsən. – Namiq ona sevgi ilə baxıb 

güldü. – Bilirsən, əslində, dərslərini zəif oxusaydın da, mən səni çox 

istəyəcəkdim, çünki mənim canımsan, amma bu qədər tərifi eşidən-

də elə bilirəm, dünyalar mənim olur.  

– Canım qardaşım... – Səmayə onu qucaqlayıb güldü. – Yaxşı 

ki, varsan. 

 Səmayə ortaboylu, arıq, qarayanız, şirin qız idi. Məktəbin 

11-ci  sinfində oxuyanda Nurəddin adlı oğlana aşiq olmuşdu. Nu-

rəddin ondan dörd yaş böyük idi. Hər gün dərsdən çıxanda onu 

məktəbin qapısında gözləyirdi. Səmayə könlü yoxmuş kimi davra-

nırdı, amma son zamanlar bütün diqqəti Nurəddindəydi. O, hün-

dürboylu, idmançılara xas cəlbedici bədənli oğlan idi, bir çox gözəl 

qızların diqqətini cəlb etmişdi. Onun Səmayəni bəyənməyi qəribə də 

olsa, çox fərqli və inanılmaz dərəcədə gözəl duyğu idi. Səmayə dü-

şünürdü ki, Nurəddinin ona hissləri, fikri ciddidir. Ona yüngül mü-

nasibətlər lazım olsa, ətrafında buna asanlıqla razı olacaq çoxlu qız 

var. Niyə məhz Səmayəni seçib, onunla söhbət etməyə bu qədər 

cəhd göstərsin ki? Nurəddin bir neçə dəfə qıza yaxınlaşanda Səmayə 

addımlarını sürətləndirərək az qalmışdı qaçsın.   

– Salam. – Nurəddin ona çatıb ciddi tərzdə demişdi.  

– Salam. – Səmayə onun salamını alsa da həmin an ürəyində 

qərar verə bilmirdi, düz eləyir, ya yox.  

– Necəsən? – Nurəddin söhbəti davam etdirməyə çalışdı. Sə-

si də çox cəlbedici idi. Azca xırıltılı və qalın  səs tonu vardı. 
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– Yaxşıyam. – Səmayə qısa cavablar verərək addımlarını da-

ha da yeyinlətdi. Əslində, içindəki bir səs “dayanıb söhbət et”, “ona 

yaxından bax” deyir, başqa bir səs də dərhal uzaqlaşmalı olduğunu 

söyləyirdi.  

– Məndən qaçmağının səbəbini anlamıram, sadəcə, səninlə 

danışmaq istəyirdim. Yeməyəcəyəm səni, qorxma. – Nurəddin gö-

zünü ondan ayırmadan güldü.  

– Mən heç nə danışmaq istəmirəm. – Səmayə bunu deyəndə 

dönüb ilk dəfə onun gözlərinin yaxından içinə baxdı. Gözləri yaxın-

dan daha da mənalı idi. Səmayəyə elə gəldi ki, onun gözlərində 

deyilməmiş minlərlə söz yazılıb və bu sözlər Nurəddinin yaxşı in-

san olduğunu deyirdi. Üstəlik, onu daha da yaraşıqlı göstərirdi.  

– Anladım, amma niyə? Mən pis oğlan deyiləm axı. – Nurəd-

din yenidən zarafat eləməyə çalışdı.  

– Səninlə əlaqəli deyil. – Səmayə yenidən baxışlarını yola di-

kib sürətlə addımlamağa başladı. 

– Bəs kiminlə əlaqəlidir? Problem nədir? Ən azından, bir-bi-

rimizi tanıyardıq. Əslində, biz çox yaxşı dost ola bilərik. – Nurəddin 

sürətli addımlarla ondan uzaqlaşmağa çalışan Səmayənin addım-

larına yetişməyə çalışarkən ciddi tərzdə dedi.  

– Dost? – Səmayə bunu eşitdiyinə çox təəccüblənərək ad-

dımlarını yavaşladıb, kinayə ilə gülümsədi.  

– Hə, dost. Sən nə bilmişdin ki? Mən sənə dost olmaq üçün 

yaxınlaşırdım. – Nurəddin o qədər ciddi cavablar verirdi ki, bilmək 

olmurdu, zarafat edir, ya ciddi deyir. – İstəyirəm ki, mənim də qız 

dostum olsun, oğlanlar vəfasız və paxıldır, onlarla heç  nəyi bölüş-

mək olmur. Məncə, qızlar daha yaxşı dost olurlar.  
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– Bu boyda şəhərdə dost ola biləcək adam tapmadın? – 

Səmayənin baxışlarındakı sərtlik itdi və Nurəddinin sözünə güldü. 

“Dost” kəlməsi əslində onun çox xoşuna gəlmişdi. Əlbəttə, insanlar 

bəyəndikləri adamla əvvəlcə dost olmalıydılar. Sonra xasiyyətləri 

uyğun gələrdisə, ona vurula da bilərdilər.  

– Tapdım da, hazırda özü ilə danışıram görüm, dost ola 

bilirəm? Nə deyirsən, mənim dostum olacaqsan? – Nurəddin ciddi, 

həm də mehriban tərzdə ondan soruşdu. O qədər nəvazişlə danı-

şırdı ki, sanki qarşısındakı on birinci sinifdə oxuyan on yeddi yaşlı 

qız deyil, birinci sinif uşağıdır.  

– Yaxşı, nə deyirəm ki? Dost ola bilərik. – Səmayə gülümsədi 

və özünü xoşbəxt hiss etdi. Ürəyində bu münasibətin heç bir yanlış 

tərəfi olmadığına özünü inandırıb rahatlıq tapdı.  

Bundan sonra Nurəddin hər gün məktəbdən çıxanda gəlib 

onunla çoxlu söhbət edir, başına gələn hadisələrdən danışırdı. Sə-

mayə evə yaxınlaşdıqca addımlarını yavaşladar, bu dəqiqələrin bir 

az da uzun sürməsini istəyirdi. Evə qayıdandan sonra da Nurəd-

dinlə söhbətlərini danışdıqlarını və oğlanın dostcasına danışarkən 

araya salıb dediyi xoş sözləri düşünürdü.  

– Necəsən, dostum? Günün necə keçdi? – Nurəddin məktəb-

dən çıxan Səmayəyə yaxınlaşıb, həmişəki ciddi tərzdə dedi. Necə 

nəvazişlə danışırdı Səmayə ilə! Sanki hətta bütün dünya Səmayəyə 

qarşı gəlsəydi belə, Nurəddin tək də olsa, onu qoruyardı. 

– Salam, çox sağ ol, yaxşı keçdi, sən necəsən? Sənin günün 

necə keçdi? – Səmayə ona sevgiylə baxıb gülümsədi. Düşünürdü ki, 

aralarında çox böyük hiss var, amma buna tam olaraq ad qoya 

bilmirdi. Ondan çox xoşu gəlirdi, buna əmin idi. İndi o, Səmayə 

üçün bu dünyada qardaşından sonra ən əziz, ən doğma insan idi. 
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Bəlkə də, sevirdi onu. Yoxsa bir insanı niyə özünə bu qədər doğma 

hesab edəsən ki? 

– Günüm pis keçəndə də mən bir şeyi düşünəndə özümü heç 

pis hiss eləmirəm. – Nurəddin bunu deyib diqqətlə ona baxdı.  

– Nəyi? – Səmayə sualı elə məmnun bir üz ifadəsi ilə verdi, 

sanki cavabı onsuz da bilir, amma yenə də eşitmək istəyirdi. Əlbəttə 

ki, Səmayə cavabı bilirdi! Bilirdi ki, Nurəddin də ona aşiq olub, hətta 

daha dəqiq desə, onu sevir. Başqa niyə bu qədər xoşbəxt olsun ki? 

– Dostumu görəcəyimi. – Nurəddin gülümsədi. 

Səmayə evə çatandan sonra saatlarla bu cümləni xatırlayıb 

xoşbəxt olmuşdu. Söhbətlərini beynində təkrar-təkrar canlandırıb, 

sevincin gətirdiyi həzzlə özünü çarpayının üstünə atıb xəyallara 

dalırdı. Düşünürdü ki, onların bir-birinə məhəbbəti lap əsərlərdəki 

qədər gözəldir. Yəqin, bir-birilərini Leyla və Məcnun, Əsli  və Kə-

rəm qədər çox sevirdilər. Öz məhəbbətlərini əsərlərdən, filmlərdən 

tanıdığı bütün aşiqlərinkindən daha üstün tuturdu. Fikirləşirdi, bu 

qədər saf sevgi heç yerdə görülməyib.  

Səmayə çox da gözəl sayılmazdı. Amma yenə də bugünə 

qədər ona yaxınlaşan heç bir oğlan ondan müsbət cavab almamışdı. 

Nurəddin, bəlkə də, buna görə ona dəyər verib sevirdi. Son zaman-

lar o, dərslərinə diqqət edə bilmirdi. Müəllimələrindən arabir iradlar 

eşidirdi. Səmayə nə Nurəddinin ondan soyumağını istəyir, nə də 

dostluq adı altında gizlətdiyi hissləri tam biruzə verib, onunla sev-

gili olmağı arzulayırdı. Amma içindəki meyil və Nurəddinin israr-

ları sayəsində yavaş-yavaş ruhunu ona təslim edirdi. Zamanla Nu-

rəddinin hər gün məktəb qapısında gözləməyinə, onunla görüşüb 

söhbət etməyə, oğlanın heyranlığı sayəsində özünü daha dəyərli 

hiss etməyə öyrəşmişdi. Hətta bir neçə dəfə küncdə-bucaqda gizlin-
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cə öpüşmüşdülər də. Nurəddin onun əlini tutub, bu əlləri heç vaxt 

buraxmayacağını demişdi:  

– Bu əllər həmişə birlikdə olsun istəyirəm, heç vaxt sənsiz 

qalmayım, olar? Məni sənsizburaxma heçvaxt. – Nurəddin ona elə 

baxdı, sanki günlərlə səhrada susuz qalan insan bir damla su is-

təyirdi.  

– Olar. – Səmayə öz cavabından özü də xoşbəxt olub gü-

lümsədi. 

Həmin an dünyanın ən xoşbəxt adamı idi. Ona elə gəldi ki, 

dünyaya milyon dəfə də gəlsə, yenə də seçimi Nurəddin olardı. San-

ki Nurəddin onun bu dünyadakı hər şeyi idi. Sanki bundan sonra 

yalnız Nurəddin üçün yaşamalı, bütün xoş sözləri ondan eşitməli 

idi. Bəlkə də, özünü qanandan bəri ömründə ilk dəfəydi kimisə bu 

qədər çox istəyib özünü xoşbəxt sayırdı. Onu görə bilməyəndə dün-

yanın bütün kədəri içinə çökür, əhvalı pozulurdu. Bu hisslər onu 

yavaş-yavaş Nurəddindən asılı vəziyyətə salırdı. Darıxdığını demə-

yi qüruruna sığışdırmasa da, əzab çəkirdi. Hərdən Nurəddin qəsdən 

gəlməyib onun dilindən etiraf eşitmək istəyirdi, amma Səmayə his-

slərinə məğlub olduğunu qətiyyən bəlli etmirdi.  

– Salam, dünən səni görə bilmədim, bağışla. – Nurəddin ona 

yaxınlaşıb həmişəki ciddi və mehriban səslə dedi.  

– Eybi yox, onsuz, mənim də işim az deyildi, hazırlaşma-

lıydım, dərslərim çoxdur. – Səmayə bu sözləri səmimi şəkildə demə-

yi elə çox arzulayardı ki. Amma cümlələr özündən asılı olmadan 

ağzından gərgin bir tərzdə çıxırdı. Sanki, Nurəddinə acıqlanırdı.  

– Necə yəni? Məni görməyəndə heç darıxmırsan?   

– Yox, niyə darıxım? Dedim axı, işlərim çox olur. – Bu dəfə 

Səmayə daha laqeyd və soyuqqanlı tərzdə dedi. Çox darıxırdı. “Da-
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rıxmaq” kəlməsi belə nə qədər darıxdığını izah etməkdə aciz idi. 

Əslində, ondan xəbər ala bilməyəndə az qala ürəyi partlayırdı. Am-

ma niyə belə deyirdi, anlamırdı. Bəlkə də, bu qədər səmimiyyətə 

ehtiyac olmadığını düşünürdü. Qüruru da imkan vermirdi. Axı 

qürur hissi kimə lazım idi ki, o niyə yaranmışdı?..  

– Anladım... eybi yox. – Nurəddin bunu elə dedi ki, sanki Sə-

mayə də digər qızlar kimi onun sevdiyini, darıxdığını, onun üçün 

öldüyünü etiraf edincəyədək əl çəkməyəcəkdi... 

Bir dəfə Nurəddin üç gün gəlmədi. Səmayə onu görə bilmə-

diyi üçün əzab çəkirdi, sanki nəfəsi çatmırdı. Bu nə demək idi, anla-

mırdı. Bu günə qədər Nurəddin olmadan yaşamışdı. Sinif yoldaşları 

ilə söhbət edər, deyər-gülər, dərslərini oxuyardı. İndi niyə bütün 

hisslərinin açarı Nurəddində idi? Özünə əsəbiləşirdi. Evə gedib ürə-

yində gah özünü danlayır, gah da toxtaqlıq verməyə çalışırdı. Bu 

qədər zəif olmamalıydı. Nurəddini adiləşdirib öz gözündən salma-

ğa çalışırdı ki, onun üçün bu qədər çox darıxmasın. Dördüncü gün 

Nurəddinin yenə həmin yerdə onu gözlədiyini görüb, birdən nə 

düşündüsə, sinif yoldaşı Teymura yaxınlaşıb, dərslə bağlı suallar 

verməyə başladı. Amma elə yaxın dayanmışdı ki, Nurəddin onların 

arasında nəsə bir yaxınlıq olduğunu düşünsün. Təxminən on beş də-

qiqəyə yaxın söhbət etmişdilər. Nurəddin uzaqdan çox əsəbi və qıs-

qanc təsir bağışlayırdı. Səmayə indi hiss edirdi ki, bu dəqiqələrdə 

onun ağlını başından alır. Aşiq olduğun adamın ağlını başından al-

maq çox zərif, eyni zamanda vəhşicəsinə zövqlü bir hiss idi və qızlar 

belə etməyi çox sevirlər. Həmin an Səmayənin ürəyindən tikan çı-

xırdı. Nurəddinə xəbərsiz yoxa çıxmağının cəzasını verdiyini düşü-

nürdü. Hətta bir ara Nurəddin əsəbi tərzdə siqaret də çəkdi. Səmayə 

həmin anlarda sinif yoldaşı ilə söhbət etsə də, diqqəti Nurəddin-

dəydi. Düşünürdü, o, siqaret çəkərkən daha cəlbedici görünür. Necə 

də yaraşıqlıdır! Səmayəyə baxarkən tez-tez saçını əli ilə kənara dara-

yırdı. Bu onu inanılmaz cazibə verirdi. Görəsən, Nurəddin yaraşıqlı 



91 
 

olduğunun fərqində idimi? Əlbəttə, fərqində idi. Onun Səmayəyə 

olan münasibətinin altında bir kələk yatırdı. Sanki hər an gülüb de-

yə bilərdi ki, axmaq qız, səni sevdiyimə inanmışdın? Bəlkə də, Sə-

mayə heç ona layiq deyil. Bəlkə, ona görə belə birdən-birə yoxa çıxır. 

Ola bilsin, başqa sevgilisi də var. Hə də, ətrafında bu qədər gözəl 

qızlar varkən o niyə təkcə Səmayəni sevsin ki? Qəfil içinə güclü mə-

yusluq hissi doldu. O daha gözəl qızlara layiqdir. Sinif yoldaşı Lə-

mana baxdı. Bax, məsələn, Nurəddinə bu Ləman kimi hündürboylu, 

ağbəniz, uzunsaç, bir sözlə, çox gözəl bir qız layiq idi. Özünü qızla 

müqayisə etməyə çalışdı. Boyu ondan çox balacadır, saçları qısadır, 

gözləri mənalı deyil, üstəlik, qıyıqdır. Heç onun bədəni də cəlbedici 

deyildi. Nurəddin ümumiyyətlə Səmayənin nəyini sevirdi ki? Bəlkə 

də, heç sevmirdi. Ya da özünü bu sevgiyə tam təslim etməməmişdi 

deyə Səmayədən əl çəkmirdi. Yəqin, bir müddət sonra Səmayədən 

soyuyacaqdı. O an Səmayə düşündü ki, buna ürəyi dözməz. Ən yax-

şısı, elə özü onu tərk etsin. Ən azından, qüruru tapdanmayacaqdı. 

Sinif yoldaşı ilə danışarkən, bu gün Nurəddinə qəti şəkildə etiraz 

edib, ona “yox” cavabı verəcəyini düşünürdü. Hə, qoy etiraz edən o 

olsun. Heç olmasa, bilsin ki, oğlan məqsədinə çatmadığı üçün həmi-

şə onun  qəlbinin bir tərəfində yaşayacaq. Sinif yoldaşıyla sağollaşıb 

yola çıxdı. Nurəddin də ardınca gəlirdi. Bunu hiss edəndə içinə se-

vincli bir həyəcan doldu. Amma bu günün son gün olacağını düşü-

nəndə kədərlənirdi. İstəmirdi ayrılsınlar. İstəyirdi, Nurəddin onu 

elə sözlərlə razı salsın ki, münasibətləri bitməsin, yenə sevgili olma-

ğa davam etsinlər. Hər şey yaxşı olsun. Ürəyində Tanrıya yalvarırdı 

ki, ayrılmasınlar. Sevgini Tanrı yaradıbsa, gərək Səmayənin də əzab 

çəkməsinə razı olmasın. O hər şeyə qadirdir, bir yolunu tapıb, onları 

yenə birləşdirər. Bu mövzuda Tanrıya güvənmək istədi! Nurəddin 

onun yanına çatdı. Dinib-danışmadan yanaşı addımlayırdılar. Bu 

səssizlik yavaş-yavaş Səmayəni qorxudurdu. Bir neçə dəfə çevrilib 

Nurəddinə baxdı. Qaş-qabaqlı görünürdü. Evə çatmağa az qalmışdı. 

Qardaşı Namiq bu vaxt, yəqin, evdə omazdı.   
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– O sinif yoldaşınla bu qədər vaxt nə danışırdın? Niyə o 

qədər yaxın dayanmışdınız? – Nurəddin ilk dəfəydi bu qədər acıqlı 

səslə soruşdu. Bir an Səmayəyə elə gəldi ki, bu danışan heç də onun 

tanıdığı Nurəddin deyil. 

– Məndən xoşu gəlir. Elə-belə söhbət edirdik. – Səmayə ya-

lanının hiss olunacağından qorxaraq, qırıq-qırıq və həyəcanlı səslə 

danışmağa başladı. İkinci cümlənin ağzından necə çıxdığını özü də 

bilmədi. Əslində, bu yalana heç ehtiyac yox idi. Amma söz ağzından 

çıxmışdı artıq.   

– Bu qədər uzun danışmağınızdan belə anladım ki, sənin də 

ondan xoşun gəlirmiş. – Nurəddin yenidən boğuq səslə dilləndi.  

– Hə, mənim də ondan xoşum gəlirmiş. – Səmayə axırıncı sö-

zün axırıncı hecasını xüsusi intonasiya ilə tələffüz etdi. – Səni sevdi-

yimi yalandan demişdim. İnanmışdın ki? Sadəcə, məndən çox xoşun 

gəlirdi deyə istədim, hisslərinə qarşılıq verim. – Səmayə insafsız-

casına qurduğu bu cümlələrə özü də mat qalmışdı. Hətta buna da-

nışmaq da demək olmazdı, bu, bir növ sayıqlama idi. Sanki, danışan 

o deyildi, kimsə onun əvəzindən danışırdı. Yəqin ki, bir şeyi düşü-

nüb başqa şey demək dünyanın ən əzablı hissiydi. Ona sarılıb qu-

caqlamaq, “üç gün idi ki, haradaydın? Darıxdım, öldüm axı sənin-

çün”, – söyləmək yerinə bu cümlələri qurmaq, onu bu qədər çox 

sevərkən incitməyə çalışmaq ağrılıydı... Amma ürəyinin bir tərə-

fində özüylə qürur duyurdu. İndi qoy Nurəddin onu düşünsün. 

İçindəki bir səs: “Hə, sən güclü qızsan, Səmayə, onunçun darıxmağa 

ehtiyac yoxdur, belə də davam elə”, – deyirdi.  

– Deməli, hisslərimə qarşılıq vermək istəmişdin. – Nurəddin 

son cümləni elə qururdu ki, sual verdiyini, ya təhdid etdiyini an-

lamaq olmurdu.  
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– Hə... – Səmayənin artıq bu yalanı davam etdirəcək gücü 

qalmamışdı, içindən sadəcə ağlamaq keçirdi. İstəyirdi, Nurəddini 

qucaqlayıb çoxlu-çoxlu ağlasın. Bayaqdan dediyi sözlərə görə dəfə-

lərlə üzr istəsin. Amma yəqin, indi üzr istəsə də, Nurəddin daha 

onu bağışlamazdı. Heç içindəki həmin o amansız səs də imkan ver-

məzdi ki, bunu etsin. Dediyi yalanlara görə elə peşman olmuşdu ki, 

Nurəddinin üzünə baxmağa utanırdı... 

Səmayə hər gün evə gəldiyi avtobusdan düşüb, evlərinin ya-

nına çatmışdı. Ürəyi həyəcanla döyünürdü. Dediyi sözlərə peşman-

lığı hər keçən dəqiqə bir az da artırdı. İstəyirdi, Nurəddin bir də 

soruşsun, o da hər şeyin yalan olduğunu desin. Daha gücü qalma-

mışdı. Dili heç nə deməsə də, ürəyi sanki bağırırdı. Amma Nurəd-

din həmişə onunla ayrıldığı yerdə ayrılmadı. Onunla birgə gəlməyə 

başladı. Evə girəndə Nurəddin də onun ardınca içəri keçdi. Səmayə 

sanki mütiləşmişdi. Nə onun üzünə baxa, nə də bir söz soruşa bilir-

di. Nurəddin qapını içəridən bağladı.  

– Deməli, sadəcə, mənim hisslərimə qarşılıq vermək istəmiş-

din. – Nurəddin Səmayənin bayaq dediyi cümləni təkrarlayaraq, 

qızın qollarından bərk-bərk tutub, onun üzünə baxdı.  

– Hə... – Səmayə bir neçə saniyə tərəddüd içərisində dayanıb, 

sonra yalnız bunu deyə bildi. Ürəyində kədər qalmamışdı. Nurəd-

dini bu qədər qısqandırıb əsəbləşdirə bildiyi üçün yenə özüylə fəxr 

edirdi. Bu sözü deyəndə gözlərinin içi parıldayırdı. Hətta Nurəddi-

nin əsəbdən ölməyini istəyirdi. Hə, onu əsəbiləşdirib öldürsə, heç 

ağrımazdı, hətta xoşbəxt olardı...  

Nurəddin onun məktəb köynəyinin yaxasını necə əsəblə aç-

dısa, düymələrin hərəsi qırılıb bir tərəfə düşdü. Səmayə zərblə yerə 

çaxıldığını hiss etdi. Sonra baş verənləri tam anlamadı. Bütün gücü-

nü itirmişdi. Nə edəcəyini bilmirdi. Nə belə olmağını istəyirdi, nə də 

müqavimət göstərə bilirdi...  
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Özünə gəlib hər şeyi dərk edəndə artıq çox gec idi. Nə hiss 

edəcəyini bilmirdi. Alçaldılmışdı, təhqir olunmuşdu. Sanki onu güc-

lü və qürurlu edən bir şeyi itirmişdi. Elə bil, kənardan ona baxan hər 

kəs bunu hiss edəcəkdi. Bilib onu alçaldacaqdılar. Hətta güləcək-

dilər də... Nurəddin də ona artıq əvvəlki həsrət və sevgiylə bax-

mayacaqdı. Onu ən çox bu incidirdi. Hönkürüb ağladı. Bundan son-

ra yaşamağın nə mənası vardı ki? Dərslərin nə mənası vardı? İnsan 

həyatı nəyə yarayırdı? Ümumiyyətlə, niyə indiyədək ölməmişdi ki, 

başına da belə şeylər gəlirdi. Sarsılmışdı. Heç nəyə halı yox idi. 

Bundan sonra heç nə onu xoşbəxt etməyəcəkdi. Yuyunub əynini ge-

yindi. Güzgüdə özünə son dəfə baxdı. Sanki gözlərinin içindəki mə-

sumluq keçib getmişdi. On yaş böyümüşdü. Bəlkə də, artıq ifritəyə 

oxşayırdı. Yəqin, qardaşının da ondan zəhləsi gedəcəkdi. Daha 

onunla fəxr etməyəcəkdi. Hətta belə bacısı olduğu üçün utanacaqdı. 

Son dəfə öz acınacaqlı halına ağladı. O, həyatını belə xəyal etməmiş-

di. Stulda oturub əlindəki ülgücə və qoluna baxdı. Bu günə qədər o 

nələrə dözmüşdü: evindən, yurdundan qovulmuşdu, ata-anasını 

itirmişdi, qohumlarından, yaxınlarından uzaq düşmüşdü, şaxtalı 

günlərdə evsiz, pulsuz və ac qalmışdı. Yaşadığı kiçik otağa göz gəz-

dirdi. Qardaşı ilə bu daxmada ağır günlər keçirmişdilər. Çörək al-

mağa qəpiklərinin belə çatmadığı günlər olmuşdu. Amma qürurlu 

idi, gələcəyə ümidlə baxırdı. Heç kimə məğlub olacağını düşünmə-

mişdi. Həyatı hələ qabaqdaydı. Heç vaxt özünü tək hiss etməmişdi. 

Amma indi gücü qalmamışdı. Bir an öncə anasına və atasına qovuş-

maq istəyirdi. Onlardan təsəlli almaq istəyirdi. İstəyirdi, anası onu 

qucaqlayıb desin ki, ağlama, sən yaxşı qızsan, sənin heç bir günahın 

yoxdur. Atası onu hər şeyin yaxşı olacağına inandırsın. Yəqin, indi 

atası və anası cənnətdə birlikdə xoşbəxt idilər. Səmayəni də öz yan-

larına alsınlar. Bütün günahlarını və savablarını, mənasız bədənini 

bu dünyada qoyub onların yanına getsin. Onları çoxdandı görmür-

dü. Çox darıxmışdı... Görəsən, Nurəddin öz dostu üçün heç darıxa-

caqdımı. “Bağışla ki, dostun güclü ola bilmədi. Bağışla ki, səni hə-
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mişəlik tərk edir” Gözlərindən axan yaş yanağı boyu yuvarlanıb 

əlinin üstünə düşdü... 

İndi sanki nəbzi biləyində çırpınan bir quş qanadı idi. Bu 

dünyadan köçməyə tələsirdi. Ülgüc damarlarının içindən keçəndə 

əvvəlcə heç nə duymadı. Sonra güclü ağrı başladı və yavaş-yavaş 

huşunu itirdiyini hiss etdi... 

*** 

– Çox sağ olun. – Orta yaşlı xanım ayağa qalxıb üzündə meh-

riban  təbəssümlə sağollaşdı.  

– Buyurun, siz də sağ olun. – Vüqar da eyni tərzdə cavabladı.         

 Vüqar bu günə üçün sonuncu seansını da tamamladıqdan 

sonra ofisdə oturub, gələcək işləri barəsində fikirləşirdi. Beyninin bir 

ucunda Aliyəni düşünürdü. Demək olar ki, beyninin bir tərəfi elə 

həmişə Aliyə barədə fikirləşirdi. Bəlkə də, Aliyə ona cadu etmişdi! 

Öz düşüncəsinə güldü. Yoxsa kimin gücü çatardı ki, Vüqarın bey-

nini bu qədər işğal edib orada öz hakimiyyətini qursun? Əlbəttə, heç 

kimin! Təkcə cadugərlərin. Yenidən güldü. Onunla vaxt keçirmək 

çox xoş idi. Beynində onunla birlikdə gülüb xoşbəxt olduğu, birlikdə 

vaxt keçirməkdən həzz aldığı anlar film kimi canlanıb bir-birini əvəz 

etdi. Vüqara elə gəlirdi, onda çözə bilmədiyi sirli bir şey var. Özü 

barədə çox danışmırdı. Çox? İndi düşündü ki, Aliyə bu barədə heç 

danışmır. Bircə onun ərdə olduğunu bilirdi. Amma bəlliydi ki, prob-

lemləri var. Gözlərindən oxunurdu. Vüqar psixoloq idi, uzun illərin 

təcrübəsi sözünü deyirdi. Beynində Həmidə ilə Aliyəni müqayisə 

etməyə çalışdı. Ayrı-ayrı dünyaların adamlarıydılar. Ona elə gəlirdi, 

Həmidə adi, sıradan qadındı, bir kişinin diqqətini nə xarici görü-

nüşü, nə də davranışları ilə cəlb edə bilərdi. Aliyənin isə hər hərəkə-

ti, davranışı, gülüşü, zarafatları Vüqarı özünə çəkirdi. Hələ gülüşü-

nün arxasında gizlətsə də, üzünə hopmuş sirli hüznü demirdi. Onu 
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tanımaq, nələrdən keçdiyini öyrənmək istəyirdi. Telefonunda Aliyə-

nin şəklinə baxdı. Görüşlə bağlı mesaj yazıb sonra sildi... Hə, bir də 

onun yaxşı dinləmək qabiliyyəti var. Həmidə ərinin söhbətlərini çox 

zaman diqqətlə dinləməzdi. Dinləyəndə də, elə bir əhəmiyyət ver-

mirdi. Danışanda arvadının gözlərinin içi parlamırdı. Bəlkə də, 

Həmidəni onu uşaqlıqdan tanıdığı üçün idi. Onun danışdıqları Hə-

midəyə niyə maraqlı olsun ki? Vüqar uşaqlığından bəri yaşadığı hər 

şeyi Aliyəyə danışmaq istəyirdi. Bundan zövq alırdı. Özünü çox bə-

yəndiyi birinə sevdirməyə çalışmaqda pis nə var ki? Həmişə baş-

qalarının həyat hekayələrini dinləmişdi. İndi o da hisslərini yaxın 

bir adamla bölüşməyi arzulayırdı. İlk dəfəydi kiminləsə söhbət et-

mək ona maraqlı gəlirdi. Bəlkə də, Aliyəyə aşiq olmuşdu. Yox bir! 

Sadəcə, onunla zaman keçirmək xoş idi. Telefonuna gələn zəngin sə-

si onu fikirdən ayırdı.  

– Salam, necəsən? – Həmidənin səsində yenə də narahatlıq 

vardı.  

–Yaxşıyam, sən necəsən? – Hələ də qızınla danışmamısan.   

– Danışacam. – Vüqar təmkinlə cavab verdi. 

Qızı həmişə anasının sevimlisi olmuşdu. Atasını da çox se-

virdi, amma anası ilə rəfiqə idilər. Amma bir müddətdi Həmidə tək-

başına həll edə bilmədiyi məsələ ilə üzbəüz qalmışdı. O, Günayın 

görüşüyü adamdan xoşlanmırdı, bu münasibət ananı çox narahat 

edirdi. Vüqar qızına hər mövzuda güvənirdi, onun ağlına, dərrakə-

sinə inanırdı. Düşünürdü, qızı heç vaxt səhv addım atmaz. Amma 

yenə də fikirləşdi ki, ata-qız söhbət etsələr, daha yaxşı olar. Qızına 

qadağalar qoymaq istəmirdi. Üstəlik, Həmidədən fərqli olaraq bilir-

di ki, insanlar qadağalara daha çox meyil edirlər. Hər halda, hər şey 

yavaş-yavaş yoluna düşəcək. Həmidə çox təlaşlı adamdır. Yəni na-

rahatlıq onun təbiətindədir. Üstəlik, ana qızına qarşı daha həssasdır. 

Onu hər xırda təhlükədən qorumağa çalışır. Vüqar arvadının nahaq 
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həyəcan keçirdiyini düşündü. İş masasının üstündəki saata baxdı. 

16:50 idi artıq. Pencəyini götürüb ofisdən çıxdı... 

*** 

Aliyə saata baxdı. Artıq 17:30 idi. Yarım saat sonra Vüqarla 

görüşəcəkdilər. Ürəyində yenə özünə izah edə bilmədiyi qəribə hə-

yəcan və təlaş vardı. Əslində, bunu istəyib-istəmədiyinə özü də qə-

rar verə bilmirdi. Çoxdandı, daha doğrusu, evləndikdən bəri sevgi-

yə ehtiyacı olmadığını düşünürdü. Həmin nəhs, cansıxıcı günü xa-

tırlamaq belə istəmirdi. Atası onu çağırıb, son məsləhətlərini vermiş-

di: “Həyat yoldaşın haqsız olsa belə, onun dediyini elə”. “Haqsız 

olsa belə” – bu sözləri beynində bir neçə dəfə təkrarladı.... İndiyədək 

atasının məsləhətini heç qulaqardına vurmamışdı. Amma özünü gü-

nahkar sayırdı. Səhv etmişdi və bu səhv cəmiyyətdə qınağa səbəb 

olacaqdı. Həmin gün hər şeyin üzə çıxacağından çox qorxmuşdu. 

Həm sevdiyi adamdan olan uşağı dünyaya gətirmək istəyir, həm də 

özünü çox çarəsiz hiss edirdi. Buna görə də, Nurəddinin dediyi hər 

şeyə razı  olmuşdu. Həmin gecə hər şeyi ərinə danışmışdı.  

Nurəddin otağa girəndə Aliyə hələ ürəyində düşünürdü: de-

sin, ya yox...   

– Sənə çox vacib bir şeyi danışmalıyam. – Gəlinlik paltarında 

olan Aliyə qəfildən ayağa qalxıb gözlərində sonsuz qorxu və həyə-

canla dedi.  

– Buyur. – Nurəddin laqeydliklə dilləndi.  

– Mən... – Aliyə  bilmirdi cümlənin davamını necə gətirsin, 

donundakı lenti barmağına dolayıb sanki, sanki onu qoparmaq istə-

yirmiş iki əli ilə bərk dartırdı.  
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– Sən? Sən nə?.. – Nurəddin bu dəfə əvvəlkindən fərqli ola-

raq Aliyənin çox maraqlı bir söz deyəcəyini gözləyirmiş kimi diq-

qətlə onun üzünə baxdı.  

– Mən hamiləyəm. – Aliyə bunu deyib dayandı. Çox çətin bir 

yola çıxmışdı və geriyə dönüş yox idi.  

Nurəddin susaraq gözlərini ondan çəkmirdi. Aliyə onun nə 

hiss keçirdiyini anlaya bilmirdi. Baxışlarından nəsə oxumaq istəyir-

di.  

– Bağışla... – Aliyə onun üzünə baxa bilməyib gözlərini kə-

narlara dikmişdi. Zorla danışırdı. – Mənim sevdiyim insan vardı, 

onu həbs etdilər. Çox çarəsiz qalmışdım. Sənin evlənməkçün bu 

qədər israr etdiyini görəndə düşündüm ki, məni buna görə bağışla-

yarsan... Bilirəm, bu əsla bağışlanmayacaq bir şeydir. Yəqin düşü-

nürsən ki, səninlə oyun oynamışam. Amma buna məcburdum... – 

Nurəddinin susduğu saniyələr Aliyəyə saatlar kimi uzun gəlmişdi. – 

Onu çox sevmişdim, evlənəcəkdik, amma həbsə düşdü... – Aliyə 

həyəcandan kövrəlmişdi, qırıq-qırıq danışırdı.  

Nurəddin heç nə demədən çıxıb getdi. Aliyə həmin gecə çox 

qorxmuşdu. Başına nə gələcəyini bilmədən saatlarca gözləmişdi. 

Çarpayının yanında dizlərini qucaqlayıb divarlara baxırdı. Etiraf et-

diyi üçün bir az yüngülləşmişdi, amma bundan sonra baş verəcək-

ləri düşündükcə qorxudan dəli olmaq həddinə çatırdı. O qədər na-

rahat idi ki, ağlaya da bilmirdi. Bütün bədəni əsirdi. Əslində, bunları 

deməmişdən öncə də Nurəddində özünə qarşı sevgi hiss etmirdi. 

Çox qəribədir, Aliyəni sevmədiyi halda onunla evlənmək üçün niyə 

bu qədər israr etmişdi? Amma bəlkə də, hamilə olduğunu deməsə, 

hər şey daha yaxşı olardı. O zaman bəlkə uşaq itəndə Nurəddin onu 

mütləq tapmaq istəyərdi. Amma yalan danışsa, Aliyə daim əzab çə-

kəcəkdi. Nurəddinin hər baxışında ürəyi üzüləcəkdi. Ta ki bu ger-

çək ortaya çıxana qədər... Daha pis şeylər də baş verə bilərdi. Amma 
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heç olmasa, həmin vaxtadək Nurəddin onu öz uşağı kimi sevəcəkdi. 

Birdən düşündü ki, valideyn olmaq uşaq dünyaya gətirmək deyil, 

əsl valideyn uşağa baxanlar, onu böyüdənlərdir. Deməli, etiraf et-

məsəydi, Ramilin atası Nurəddin olacaqdı. Həmin gün o qədər qor-

xu içindəydi ki, az qala Nurəddinin ayaqlarına qapanıb yalvara-

caqdı. Özünü çox alçaldıbmış. Gərək belə etməyəydi. Nurəddin sə-

hərə yaxın qayıtmışdı. Aliyə gecəni yata bilməmişdi. Bir neçə saat 

dizlərini qucaqlayıb yerdə oturmuşdu. Tərpənməyə halı yox idi. 

Nurəddinin rəngi boğulmuşdu. Bəlkə də, imkanı olsa, elə indicə 

Aliyəni öldürərdi. Amma o başqa qərar vermişdi. Aliyə əvvəllər 

bunu təbii qarşılayıb, yeganə qurtuluş yolu kimi görmüşdü. Za-

manla isə ərinin qərarı ona tamamilə anlamsız gəlməyə başlamışdı.  

– Ayrılmayacağıq, amma evliliyimiz sırf rəsmi xarakter daşı-

yacaq. Sən həmişə mənim arvadım kimi davranacaqsan. Hamı uşa-

ğın məndən olduğunu düşünəcək. Amma bu gündən sonra sənin 

heç bir söz haqqın yoxdur. Sən sadəcə formal arvad rolunu oyna-

yacaqsan. 

İndi ağlına gəldi ki, o, ümumiyyətlə, heç vaxt – hətta çox 

sonralar da Nurəddinin hərəkətlərinə yozum verə bilməmişdi. Çox 

mənasız idi axı: Nurəddinin həyatı boyu istədiyi qadınla əlaqəsi 

olacaqdı, kənardan çox xoşbəxt görünsələr də, təkcə Nurəddin istə-

diyi həyatı yaşayacaqdı, Aliyənin heç nəyə etiraz edə bilməyəcək, 

boşanmaq söhbətini də heç dilə gətirməyəcəkdi. Nurəddin sanki 

onun həyatını və bütün hüquqlarını satın alırdı. Belə də oldu. Nu-

rəddin ona heç vaxt qadın kimi yanaşmadı. Aliyəyə ömürlük cəza 

verilmişdi. Əvvəllər bunu yaxşı çıxış yolu saysa da, günbəgün o nə 

qədər böyük səhv etdiyinin fərqinə varırdı. Ramil doğulduqdan 

sonra tək təsəllisi uşağı olmuşdu. O, itəndən sonra isə Aliyə sadəcə 

sağ idi. Həyatdaydı, hərəkət edirdi, işə gedib-gəlirdi, nəfəs alırdı, 

amma yaşamırdı. Hərdən tək olanda səsi batıncaya qədər ağlayırdı. 

Özünü öldürməyi belə düşünmüşdü. Bir neçə dəfə dərman qutuları-
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nı eşib, həblərin köməyi ilə daha tez və ağrısız ölə biləcəyini fikirləş-

mişdi. Amma ölümün qorxunc vahiməsi qarşısında fikrindən dön-

müşdü. Doğrudur, yaşamaq onun üçün əzablı idi, gələcəyə ümidi 

qalmamışdı, amma ölümdən də çox qorxurdu. Onu bu həyatda ya-

şamağa vadar edən də elə bu qorxu olmuşdu. Ölümdən qorxmayan 

insanlara həsəd aparırdı. Aliyənin yüksəklik qorxusu da vardı – çox 

yuxarıdan aşağı baxa bilmirdi, bütün bədəni əsirdi. Bir kitabda 

oxumuşdu ki, ölüm əbədi yuxudur. Yatırıq və heç nədən xəbərimiz 

olmur, amma yuxu görməyə davam edirik. Eləcə də insanın şüuru  

öldükdən sonra da yaşayırmış. Guya bu dünyada necə yaşamısansa, 

ona uyğun yuxular görəcəksən. Aliyə bilmirdi ki, hansı daha pisdir: 

bu dünyada yaşadıqlarını o biri dünyaya aparmaq, ya heş yaşama-

mış kimi yer və göy üzündən tamamilə silinmək?  

Vaxt tapan kimi uşaq evlərinə gedib, kimsəsiz uşaqları se-

vindirir, bununla təsəlli tapırdı. Uşaqların üzlərinə diqqətlə baxır, 

hər birinin ən xırda hərəkətində, mimikasında, baxışında, səs tonun-

da Ramili axtarırdı. Uşaqlar onun aldığı oyuncaqlara, ya şirniyyat-

lara sevinib xoşbəxt olanda az da olsa rahatlaşırdı. Oğlu sağdırsa, 

yəqin Tanrı onu da qoruyur. Bir gün qarşılaşacaqlarına, az da olsa, 

ümidi vardı, bu ümid onu heç tərk etmirdi. Ancaq zamanla ağrı 

zəifləyir, laqeydliyə keçirdi. Hərdən düşünürdü ki, əzab çəkmək heç 

nə hiss etməməkdən daha yaxşıdır. Heç olmasa, yaşadığını hiss 

edirsən. Vüqar onun həyatına maraq və dəyər qatmış, ona yaşama-

ğın gözəl olduğunu yenidən xatırlatmışdı. Aliyənin ürəyindəki ya-

raların heç sağalmayacağını düşündüyü vaxtda qarşılaşmışdılar. 

Çox qəribəydi. Onunçun əhəmiyyət kəsb etməyən insan zamanla 

həyatının mənasına çevrilirdi. Hərdən ona elə gəlirdi ki, elə Vüqara 

görə nəfəs alır, ona görə yaşayır. Aliyə bundan xoşbəxt idi. Amma 

bu xoşbəxtliyi uzun sürmürdü. İçində gərginlik baş qaldırırdı, gələ-

cək qeyri-müəyyən idi, önündəki yolun harada bitəcəyini bilmirdi, 

müxtəlif fərqli duyğular yaşayırdı, köhnə hisslərin qəribə və ağrılı 

xatirəsi qalırdı, yenə də o, hər şeyin yaxşı olacağına ümid edirdi...  
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– Haradasan? İşdən çıxmısan? – Vüqar düz saat 6 tamamda 

zəng etdi.  

– Hə, artıq çıxmışam, aşağı düşürəm. – Aliyə nədənsə nara-

hatmış kimi pıçıldadı.  

– Gözləyirəm.  

Pilləkənləri düşərkən birdən ağlına gəldi ki, Nurəddin artıq 

onunla heç maraqlanmır, hara gedib-gəldiyini soruşmur. Bunu dü-

şünəndə qorxdu, bütün bədənindən titrətmə keçdi. Bəlkə də, o, hər 

şeyi bilirdi. “Nə qorxaqsan, Aliyə, bir az cəsarətli ol, artıq nə olacaq-

sa-olsun”. Onsuz da, pis nə varsa, yaşamışdı. Bundan o yana nə ola-

caqdı? Uzağı, Nurəddin onu öldürə bilərdi. Bunu da gözə almışdı. 

Düzdü, indi heç ölmək istəmirdi, amma xoşbəxt olacağı bu saatlara 

görə, ən pis ehtimalla, ölümü də gözə alırdı. Yaxşı ki, ərinə zəng 

edib, bibisiqızıgildə qalacağını demişdi. Nurəddinin çoxdandır on-

larla əlaqəsi yox idi. Yalan dediyini bilməyəcəkdi. Aliyə yalan danış-

maq istəmirdi, amma başqa yolu yox idi. Bir az xoşbəxt olmaq istə-

yirdi... Gəlib maşında oturdu.  

– Bir də salam, necəsən? – Aliyə gülümsəyərək  soruşdu. Ba-

yaqki narahatlığından əsər qalmamışdı.  

– Yaxşıyam, çox sağ ol, sən necəsən? – Vüqar da dönüb ona 

eyni sevgi dolu gözlərlə baxdı.  

– Mən də yaxşıyam.  

Yolboyu bir-birilərinə işdə baş verən maraqlı hadisələrdən 

danışdılar. Yarım saat sonra artıq evə çatmışdılar.  

Yasamalda yerləşən bu birotaqlı ev Vüqara nənəsindən qal-

mışdı. Otağı darısqal, mətbəxi balaca olsa da, könüloxşayan mənzil 

idi. Servantın içindəki qabların çoxunu toz basmışdı. Aliyə qədəh-
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lərdən birini götürüb diqqətlə nəzərdən keçirdi, gülümsədi. Ona çox 

doğma gəldi. Kənddə yaşayan nənəsinin və xalasının da servantın-

da bu qədəhlərdən vardı. Görünür, bir zamanlar qızların cehizlərinə 

mütləq bunlardan qoyulurmuş. Yəqin, bunlar da Vüqarın nənəsinin 

idi. Görünür, burada uzun zamandı heç kim yaşamırdı. Toz basmış 

kitab şkafına yaxınlaşıb yaxından baxdı. Çoxu xarici müəlliflərin rus 

dilindəki kitablarıydı. Bir neçəsini götürüb vərəqlədi. Köhnə kitab-

lardan gələn qoxunu çox sevirdi. Əksəriyyəti Paulo Koelyonun əsər-

ləriydi. Yəqin nənəsi rusdilli imiş. Ya da, rusca oxumağı xoşlayırmış. 

Kitablardan birinin arasında bir neçə qurumuş gül və bir saplaq 

vardı. Diqqətlə baxanda bunun çobanyastığı olduğunu anladı. Kə-

nardakı ləçəkləri qoparılmışdı. Yadına düşdü ki, çobanyastığının 

ləçəklərini növbə ilə “sevir, sevmir” deyə qoparıb, sona nə qalsa, 

ona uyğun olaraq qarşı tərəfin sevib-sevmədiyini müəyyən edirdi-

lər. Saplağı əlinə götürüb diqqətlə baxdı. Bu saplaqda hansı həyat 

hekayəsi yatırdı, kim bilir... Bəlkə də, Vüqarın nənəsi də nə vaxtsa 

kimisə sevmişdi, həmin adam parkda gəzərkən bu çiçəyi dərib ona 

vermişdi, nənəsi ləçəkləri bir-bir qoparıb, sevilib-sevilmədiyini öy-

rənməyə çalışmışdı. Saplaq bu qədər dəyərli olduğuna görə yəqin 

sonda “sevir” çıxıbmış. Hər halda, yanında dayanıb falın sonunu 

gözləyən oğlanın həyəcandan ürəyi əsirmiş. Dua edirmiş ki, sona 

“sevir” qalsın. Bu xəyallarına gülməyi gəldi, amma sonra özünə 

haqq qazandırdı, yoxsa bir çiçək saplağı niyə bu qədər dəyərli olsun 

ki? Qurumuş gülləri və saplağı yerinə qoyub kitabı örtdü. Başqa 

kitab götürdü. Aliyənin uşaqlıqdan belə adəti vardı. Gələcəklə bağlı 

hansısa sualın cavabını bilməyəndə kitabın bir səhifəsini seçib, gö-

zünü yumub barmağını hansısa sözün üstünə qoyur, düşündüyü 

suala o sözə uyğun cavab tapmağa çalışırdı. Yenə eyni şeyi etdi və 

barmağını qoyduğu söz “çəkirdi” oldu, cümlənin əvvəlini oxudu: 

”Xoşbəxtlik onu özünə çəkirdi”. Çoxdandı bunu etməmişdi. İndi ye-

nə fal açmağı və üstəlik, belə qəşəng cümləyə rast gəlməyi onun bir 

az da sevindirdi. Əslində, belə batil inancları yox idi. Amma məhz 

buna həmişə inanmışdı. Daha doğrusu, inanmaq istəmişdi. Deyəsən, 
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bir az cığallıq edirdi, çünki falda yalnız özünə sərf edən “öncəgör-

mələrə” inanırdı. Fal yaxşı çıxmayanda özünü inandırırdı ki, bu, boş 

və mənasız şeydir.  

– Buyurun,  Aliyə xanım. – Vüqar əlindəki qəhvə fincanların-

dan birini Aliyəyə uzatdı. – Bağışla ki, bayaqdan səni burada tək 

qoymuşam.  

– Təşəkkürlər. – Aliyə fincanı götürüb gülümsədi. – Eybi yox, 

mən də buradakı kitablara baxırdım. – İndi ağlına gəldi ki, görəsən, 

bayaqdan burada dayanıb mətbəxdə qəhvə hazırlayan Vüqara yar-

dım etməməyi pis çıxmamışdı ki? 

– Bura tez-tez gəlirəm. Hərdən özümlə tək qalmaq istəyirəm. 

–Vüqar diqqətlə Aliyəyə baxaraq dedi. – Səninlə gəlmək daha xoş 

oldu. – Baxışlarından səmimiyyət və mehribanlıq yağırdı. Bunu necə 

bacarırdı, görəsən? Bu qədər mehriban kim baxa bilər insana? 

– Çox sağ ol. – Aliyə gülümsədi. O da istədi ki, Vüqar qədər 

içdən və səmimi görünsün. Görəsən, Vüqar da Aliyənin ona verdiyi 

dəyəri anlayırdımı?  

– Elə bu? – Vüqar güldü.  

– Necə yəni? – Aliyə yenə gülümsəyərək heç nə anlamadan 

çaşqın nəzərlərlə ona baxdı.  

– Sadəcə “çox sağ ol”? Yəni sənə xoş olmadı? – Vüqar yarı-

zarafatla soruşdu. – Bilirsən, sən mənə kimi xatırladırsan? Nazim 

Hikmətin qadını Pirayəni. Deyilənə görə, o da çox soyuqqanlı olub. 

Nazim Hikməti onun dərdi öldürüb. – Vüqar güldü. 

– Yaxşı, o qədər də şişirtmə. Mənə də... Yəni, mənə də xoş 

oldu. – Aliyə gülümsədi. – Daha çox hansı filmləri sevirsən? – Aliyə 

film disklərini nəzərdən keçirdi.  
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– Romantik filmləri sevirəm, “Titanik” kimi məsələn.  

– Hmm... Düşünürsən ki, qadınlar daha çox romantizmdən 

təsirlənirlər. Buna görə də, “Titanik”i dedin, amma əslində, burada 

romantik film, demək olar, yoxdur. – Aliyə yenidən disklərə baxdı.  

– Anladım, mən yoxkən göz gəzdirmisən artıq. Bu nə de-

məkdir? İndi səni təsirləndirmək üçün heç yalan danışa bilməyə-

cəm? – Vüqar sanki zarafat etmirmiş kimi ciddi tərzdə dedi. Necə də 

xoş zarafatdır. Aliyə üzdə hiss etdirməsə, Vüqarın belə zarafatları 

üçün ürəyi gedirdi. 

– Danışa biləcəksən, amma yalanının ortaya çıxma ehtimalı 

böyükdür. –Aliyə əminliklə gülümsədi.  

– Yaxşı, onda doğrusunu deyim, son zamanlar izləyib ən 

təsirləndiyim film “Tomiris” olmuşdu. – Vüqar diski göstərdi. – Bəs 

sən hansı filmləri sevirsən?  

– Daha çox detektiv filmləri sevirəm. Təxmin edə bilməyim, 

necə bitəcək, sonu məni təəccübləndirsin. – Aliyə həvəslə izah etdi. 

Amma o qədər həvəslə izah etdi ki, birdən bu həyəcanı özünə də 

qəribə gəldi. Sanki indicə belə bir filmə baxıb çox təsirlənmişdi. 

– O zaman belə bir film tapıb izləyək onda. Sənin vaxtın var? 

– Vüqar birdən xatırlayıbmış kimi ondan soruşdu. 

– Hə, var. – Aliyə tərəddüdlə dedi. Əlbəttə, var! Nurəddin 

kimdir ki, ona mane olsun? Bəsdir artıq qorxaraq yaşadığı! 

Filmə baxarkən televizorun qarşısındakı divanda çox yaxın 

oturmuşdular. Hərdən Vüqarın qolu ona təmas etdikcə Aliyənin 

içində xoş duyğular yaranırdı. Bəlkə də, bu günə qədər ona ağrı-acı 

yaşadan həyatdan intiqamını alırdı. Bəlkə də, qayğısızlıqdan əziyyət 

çəkdiyi üçün güvən duyduğu adamın bu cür münasibətinə ehtiyacı 
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var idi. Ya da bəlkə, yaşı irəlilədikcə cazibədarlığını itirəcəyinin qor-

xusu ilə arzulanan olduğunu düşünmək üçün təcili sübuta ehtiyacı 

var idi. Qolunu bir az daha yaxına çəkdi. Ürəyindəki həyəcan get-

dikcə artırdı. Bu daha çox ehtiraslı bir həyəcan idi. Bütün bədəninə 

yayılan bu xoş duyğuların təsirindən sərxoş adamlar kimi başı gicəl-

lənirdi. Sanki, bütün vücudu dərin yuxudan ayılıb canlanırdı, özünə 

gəlirdi. Duyğuların bir-birinə qarışması, ürəyin dəlicəsinə döyün-

məsi necə də tamamilə unutduğu hisslər idi. Nə olacağını düşün-

mədən bu anda qalmaq istəyirdi. Kağız üstündəki evliliyini gözardı 

etdiyi üçün bir az utanırdı, özünü məzəmmət edirdi. Amma bəlkə 

də, ən çox da ona utanırdı ki, qəlbinin dərinliyində heç bir vicdan 

əzabı filan barədə düşünmək istəmirdi. Unutsun lənətə gəlmiş Nu-

rəddini də, keçmiş həyatını da! İndi daha gözəl duyğular barədə 

düşünməli idi. Düşünmək də yox, yaşamalı idi onları... Birdən Vü-

qar qolunu qaldırıb, onun boynuna qoydu, sonra Aliyəni özünə tə-

rəf çəkdi. Aliyə başını yavaşca onun sinəsinə söykədi. Vüqardan hə-

mişə istifadə etdiyi cazibəli ətir qoxusu gəlirdi. Aliyənin fikrincə, bu 

ən çox güvən ətriydi. İndi ona həyatında Vüqardan doğma və yaxın 

adam yox idi. Bəlkə də, səhv edirdi. Amma yenə də hər şeyin yaxşı 

olacağını özünə təlqin etməyə çalışdı. Onun da xoşbəxt olmaq haqqı 

vardı. Vüqarla Aliyə barmaqlarını bir-birinə keçirib daha da yaxın-

laşdılar. Bu, sevgililər arasında olan hərəkət idi. Evli insanlar belə 

etməzdilər, yəqin ki, kənardan bayağı görünərdi. Bəlkə də, edərdi-

lər. Aliyənin normal ailə həyatı olmadığı üçün bunu dəqiq deyə bil-

məzdi. Gözünü yumub bütün varlığı ilə bu xoşbəxtliyi hiss eləməyə 

çalışdı... 

Aliyə oyananda divardakı saata baxıb gördü ki, iki saat ke-

çib. Axşam saat 09:00 idi. Tez telefonuna nəzər saldı. Heç kim zəng 

etməmişdi. Düşündü ki, Nurəddin artıq ona zəng vurmur. Bəlkə də, 

bibisiqızıgildə olacağını dediyi üçün rahatdır. Yenə ürəyini qorxu 

bürüdü. Gərək yalan deməzdi, onun burada nə işi vardı axı?  
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– Çox tənbəlsən. – Vüqar ona baxıb güldü.   

– Bağışla, yuxulamışam. – Aliyə günahkarcasına dedi və bu-

nun necə baş verdiyini xatırlamağa çalışdı. Qollarını üşüyürmüş 

kimi sinəsində çarpazlayıb ən son nə etdiklərini xatırlamağa çalışdı.  

– Zarafat edirəm, yatarkən səni izləmək çox xoş idi. – Vüqar 

gülümsədi. –Yeri gəlmişkən, nə bişirə bilirsən? Bir dəfə çox qəşəng 

aş hazırladığını demişdin. Mənə də öyrədə bilərsən? – Vüqar güldü.  

– Yadındadırsa, sən də mənə kartof qızartması bişirməyi öy-

rədəcəkdin. Məncə, çox gec olduğu üçün bu gün bunu öyrənmək 

daha uyğun olar. – Aliyə güldü.  

– Haqlısan. Onda buyurun, Aliyə xanım, ilk dərsimizə başla-

yaq. Deməli, əvvəlcə bir qab götürüb soymaq üçün bir neçə kartof 

götürürük. – Vuqar əli ilə məzəli şəkildə kartofların olduğu qabı 

göstərdi. 

– Bunu öyrənməyim çox yaxşı oldu, həmişə mənə maraqlı idi 

ki, birinci haradan başlamaq lazımdır? – Aliyə bərkdən güldü.   

– Bəs nə bilmişdin, öyrən də. – Vüqar gülümsədi. – Bu gün 

burada qalarsan yəqin. Problem yoxdur ki? – Sonra da diqqətlə Ali-

yəyə baxdı.  

– Yox, problem yoxdur. – Aliyə məyus halda cavab verdi.  

– Sənin nə problemlərin var? Belə başa düşürəm, evliliyin 

formaldır. – Vüqar ona baxmadan sakit səslə dedi.  

– Uzun məsələlərdir, sən soruşma, mən də danışmayım. – 

Aliyə həvəssiz dedi. – Yəqin, indi düşünürsən, çox pis qadınam. Ev-

liyəm, amma bura gəlmişəm ki... – Aliyə cümlənin davamını gətirə 

bilməyib susdu.  
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– Bura gəlmisən ki, kartof qızartmağı öyrənəsən. – Vüqar ona 

baxıb gülümsədi.   

– Həə... – Aliyənin də dodağı qaçdı. – Uşaqların eynən sənə 

bənzəyir, Allah saxlasın. – Aliyə Vüqarla uşaqlarının mətbəx şkafı-

nın üstündəki birgə fotosuna baxıb dedi.  

– Həə, çox sağ ol. – Vüqar da şəklə baxıb gülümsədi.   

– Mənim də oğlum var. Yəni... vardı... –Aliyə əlində tutduğu 

telefondakı şəkillərə baxdı. – Burada dörd yaşındaydı. – Aliyə tele-

fonu Vüqara tərəf çevirdi.  

– Şirin uşaqdır. – Vüqar nə deyəcəyini bilmədi. Tərəddüdlə 

soruşdu. – Bəs axtarışlar bir nəticə vermədi? Yəni heç xəbər ala bil-

mədiniz?  

– Yox, uzun zaman axtardılar, amma heç bir məlumata rast 

gəlmədilər. –Aliyə gözlərini pəncərəyə dikib bir neçə saniyə susdu. 

– Bu nədir? Kartof qızartmaq üçün ədviyyatlardan da istifadə edir-

sən? – Aliyə ədviyyatların yığıldığı kiçik qablara diqqətlə baxdı. 

– Bəs necə, Aliyə xanım?! Bu, Vüqar üsulu kartof qızartması-

dır. Sənin bildiyindən deyil. – Vüqar fəxrlə izah etdi.  

– Bilirsən, mən bütün yeməkləri bişirə bilirəm, təkcə kartof 

qızartmasından başqa. Üstü yanır, içi də çiy qalır. – Aliyə güldü.  

– Bu gün sənə öyrədəcəyəm, ən yaxşı onu bişirəcəksən. – Vü-

qar özündən əminliklə gülümsədi. 

Hər ikisi güldülər. Aliyə özünü o qədər rahat və güvəndə 

hiss edirdi ki... Heç nəyi düşünmək istəmədən anı yaşamaq istəyir-

di. Bəlkə, səhv edirdi. Amma artıq bunun önəmi yox idi. Onsuz da, 

həyatı başdan səhv qurulmuşdu. İnsan çox sevdiyi adama güvənir-

mi, yoxsa güvəndiyi insana bağlanırmı, deyə bilməzdi. Bu suallara 
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cavab axtarmağa artıq həvəsi qalmamışdı. Televizora baxan olmasa 

da, içəri otaqdan səsi gəlirdi.  

– Sən də televizoru açıq qoyanlardansan, deyəsən. – Aliyə 

başı ilə otağa işarə edib gülümsədi.  

– Adətən, tək olanda belə edirəm. İndi sadəcə unutmuşdum. 

– Vüqar əlindəki kartofu doğraya-doğraya cavab verdi.  

– Mən də eləyəm. Evdə heç kim olmayanda mütləq televizor 

işləməlidir. Əslində, heç dinləmirəm, orada nədən söhbət gedir, nə 

danışırlar, sadəcə, sakitlik məni çox qorxudur. – Aliyə astadan, təm-

kinlə izah etdi.  

–  Mən də sakitlikdən sıxılıram. Bəs buraya səninlə niyə 

gəldim, bilirsən? Sakitlik olmasın, çox danışasan deyə. – Vüqar gül-

dü.  

– Dəhşət çox danışanam axı, bir dəqiqə dayanmıram. – Aliyə 

gülümsədi.  

–Mənə xoşdur. Yaxşı tələbə deyilsən, bayaqdan burada iş gö-

rürəm, heç maraqlanmırsan. – Vüqar birdən ciddiləşdi.   

– Sən yaxşı müəllim deyilsən ki, maraq yarada bilmirsən. – 

Aliyə güldü.  

– Yaxşı, elə olsun. – Vüqar yenə zarafatından qalmadı. – Tən-

bəllik elə, sonra da düşün ki, müəllim pisdir. Yaxın gəl, öyrən, necə 

etmək lazımdır. 

Aliyə şıltaq qızlar kimi sevinclə gülərək, tavanın üstündəki 

qapağı götürüb kənardakı taxta qaşıqla qızaran kartofları çevirdi.  



109 
 

– Burada dadlı mürəbbələr olmalıdır. Gedim eyvandakı şka-

fa baxım, çay içərik. – Mətbəxin qapısından çıxan arada çevrilib ye-

nidən Aliyəyə baxdı. – Demə ki, çay da dəmləyə bilmirsən.  

– Yox, onu bacarıram. – Aliyə güldü.  

– Çox şükür, elə bildim, deyəcəksən, onu da bilmirəm,  onda 

zəhmət olmasa, şkafı aç, orada xata var, çaynik də, götür, çay dəmlə, 

gəlirəm.  

– Oldu. – Aliyə gülümsədi. 

Şkafın qapısını açıb, xatanı və çayniki götürdü. Çaynikin içi-

ni qaynar su ilə yaxalayıb atdı. Bəlkə də, elə Vüqar özü də güvə-

niləcək insan deyildi. Amma bunun önəmi vardımı? Əsas odur, ba-

xışları ona hüzur verə bilir. Bu duyğunu ona bəxş edir. Aliyənin 

ondan ailə, uşaq kimi gözləntiləri yox idi ki. Onun sadəcə indiki 

xoşbəxtliyə ehtiyacı var idi. Aliyə bu günə qədər heç kəsə güvən-

məmişdi. Yox, əslində, güvənmişdi. İlk dəfə tələbəykən birini sev-

mişdi. Həm də çox... Onu sevməyi də güvən duyğusundan yaran-

mışdı. Dillər Universitetinin ikinci kursunda oxuyurdu. İkinci növbə 

olduğuna görə, dərsləri axşam saatlarında bitirdi. O zaman ata-anası 

Bakıda yaşamadığından bir neçə qızla kirayə qalırdı. Ev Nərimanov 

rayonunda nisbətən kənar və səssiz məhəllədə yerləşirdi. Həmin 

gün də dərsdən çıxanda hava qaralmışdı. Metroda ona iyrənc nəzər-

lərlə baxan adamın üzü hələ xatirindədir. Deyəsən, həm də içkili idi. 

Metrodan düşüb cəld addımlarla adamların arasında itmək istəsə 

də, buna nail ola bilməmişdi. Həyəcandan ayaqları bir-birinə dolaş-

mışdı. Nə edəcəyini bilməmişdi: telefonu götürüb kiməsə zəng edir-

miş kimi dayansınmı, yoxsa getsinmi – qərar verə bilmirdi. Bir az-

dan qaranlıq məhəllələrə girməli olacaqdı. Yolunu dəyişib tünlük 

yerə getməyi düşündü. Amma bu vaxt hara, kimin evinə getsin axı? 

Qorxudan düşünə bilmirdi, ağlına heç nə gəlmirdi. Açıq havada 

çayxanada iki nəfər söhbət edirdi. Qorxu içindəydi ki, həmin adam-



110 
 

lardan birinin üzünə çarəsizcə baxdı. Görünür, Aliyənin nə demək 

istədiyini anlamışdı. Çayxana geridə qalanda Aliyə çevrilib bir də 

baxdı. Həmin adam artıq orada görmədi. Artıq yolda tək idi. Tərs-

likdən burada heç kim gözə dəymirdi. Evə çatmağına on dəqiqə qal-

mışdı. Aliyə istədi, yolu qaçaraq getsin. Bayaqdan ardıyca gələn 

adamın onun qolundan bərk tutmuşdu ki, qəfildən möhkəm bir şillə 

səsi eşitdi. Qorxudan bərk qışqırdı. Çevrilib baxdı, bayaq çayxanada 

gördüyü adam idi. Onu izləyən avara isə bir neçə şillənin təsirindən 

səndələyə-səndələyə qaçıb uzaqlaşmışdı. Aliyə keçirdiyi güclü qor-

xu və sarsıntının təsirindən xilaskarını qucaqlayıb ağlamışdı. Ayaq-

ları əsirdi, yeriməyə taqəti qalmamışdı.  

– Gəlin, burada bir neçə dəqiqə oturun. Özünüzə gələrsiniz, 

halınız yaxşı görünmür. – Təxminən 25-30 yaşlarında olan hündür-

boylu, qaraşın, ilk baxışda çox mədəni insan təsiri bağışlayan oğlan 

dilləndi.  

– Çox sağ olun. – Aliyə əvvəlcə başqa  bir söz deyə bilmədi. – 

Bağışlayın, sizi də narahat elədim.  

– Problem yoxdur. İndi yaxşısınız?  

– Hə, yaxşıyam daha. – Aliyə gülümsədi.  

– Universitetdən gəlirsiniz, yəqin.  

– Həə. –Aliyə əlindəki çantaya yerləşməyən kitablara baxıb 

dedi. 

Həmin gün yarım saata yaxın söhbət etmişdilər. Əslində, 

Aliyə özü ürəyində onun getməsini istəməmişdi. İstəmişdi, söhbət-

ləri bir az da uzun çəksin. Sonra bir-birlərinin telefon nömrələrini 

götürmüşdülər. Onunla məhz həmin axşam tanış olmuşdu və dörd 

ilə yaxın davam edən sevgi yaşamışdılar. Bu sevgidə hər şey vardı – 
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güvən də, qayğı da, dostluq da... Sonra isə... İndi bunu xatırlamaq 

istəmədi...  

Çay dəm almaq üzrəydi. Qızdırıcını söndürüb mətbəxin pən-

cərəsindən həyətə baxdı. Hava artıq qaraldığından həyət aydın gö-

rünmürdü. Vüqar əlində balaca mürəbbə bankalarıyla içəri girdi.  

– Ən yaxşılarını seçib gətirdim. – Mürəbbə bankalarını göstə-

rib diqqətlə Aliyəyə baxdı. – Nə yaman fikrə dalmısan, deyəsən, ar-

tıq burada olmağına peşmansan.   

– Yox, əksinə, mənə çox xoşdur. – Aliyə gülümsədi.  

– Fikirli görünürsən, artıq peşman olmağa başladığını dü-

şün-düm. –Vüqar məyus sifət aldı.  

– Yox, peşman deyiləm, sadəcə kartof qızartmasını sənin da-

ha yaxşı bişirməyindən narahat oluram. – Aliyə bərkdən güldü.   

– Təki elə olsun. – Vüqar da gülümsədi. 

Aliyənin telefonu zəng çalırdı.   

– Bəli... – Cavab verərkən Aliyənin rəngi qaçmışdı.  

– Haradasan? Bayaqdan neçə dəfə zəng etmişəm sənə. – Nu-

rəddinin acıqlı səsi gəldi.  

– Demişdim axı harada olacağımı. Yatmışdım, telefonum səs-

siz rejimdə olub, eşitməmişəm. – Aliyə bunları deyərkən Vüqar kə-

nardan sual dolu nəzərlərlə onun üzünə baxdı. Aliyə barmağını 

dodaqlarına yaxınlaşdırıb, ona “sus” işarəsi verdi. 
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*** 

 2007-ci il fevral ayı 

    Namiq bu gün də həmişəki kimi işdən yorğun-arğın evə 

gəlirdi. Düşünürdü, yaxşı ki, bacısı var. Ən azı, çayı və yeməyi hazır 

olurdu. Səmayə onun həyatındakı yeganə doğma varlıq idi. Ata-

anasını itirdikdən sonra həyatda yalnız bacısından güc alırdı. Onun 

məktəbi uğurla bitirib tələbə, sonra isə iş qadını olmasını çox ar-

zulayırdı. Bunun üçün əlindən gələni edəcəkdi. Amma son zaman-

lar Səmayədə baş verən dəyişikliklər onu narahat etməyə başlamış-

dı. Çox vaxt qızın fikri başqa yerlərdə olurdu. Bəzən Namiq ona sual 

verəndə uyğunsuz cavablar verirdi. Keçən dəfə əlində oxuduğu ədə-

biyyat kitabına baxıb fikrə dalmışdı.  

– Belə dərin-dərin nə düşünürsən? Maraqlı əsərdir? – Namiq 

bayaqdan fikirli-fikirli kitaba baxan Səmayəyə dedi.  

– Hə, kitabı deyirsən? – Səmayə sanki kitab oxuduğunun 

indi fərqinə varıbmış kimi birdən özündən asılı olmadan çevirib 

dərsliyin üzünə baxdı.  

– Hə, kitab. Ədəbiyyat müntəxəbatı. Deyirdim, yəqin nəsə 

çox maraqlı əsərdir, yaman fikrə dalmısan. –Namiq bayaq dedikləri-

ni gülümsəyərək yenidən təkrarladı.  

– Hə, bağışla fikrim başqa yerdəydi. – Səmayə birdən özünə 

gəlibmiş kimi kitabın arasında saxladığı kağızı büküb çantasına at-

dıqdan sonra cavab verdi. – Hə, əslində hazırda oxuduğum əsər çox 

maraqlıdır. Sadəcə, fikrim bir az dağınıq idi, üzrlü say. – Səmayə gü-

lümsədi.  

– Eybi yox. – Namiq gülümsədi. – Amma məktəbin son ayla-

rıdır, imtahana az qalır, istəyirəm, dərslərinlə daha ciddi məşğul 

olasan.  
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– Haqlısan... – Səmayə yenə fikirli-fikili cavab verdi. 

Əvvəlki diribaş, şən Səmayədən əsər-əlamət qalmamışdı. 

Gah canı sıxılırdı, gah üzgün, məyus görünürdü, heç kitab oxuyar-

kən də Namiq onda əvvəlki həvəsi hiss edə bilmirdi. Qız fikirli və 

halsız olurdu. Bir dəfə isə Səmayə çölə çıxmışdı, bayaqdan oxumaq 

əvəzinə içini qaraladığı kitabı götürüb baxanda Namiq hər şeyi 

anlamışdı. Kitabın içindəki ürək formalı kiçik kağıza zorla oxunası 

qədər xırda hərflərlə “Nurəddin” yazılmışdı. Bacısı kiməsə aşiq ol-

muşdu. Bu, Namiqi narahat etsə də, Səmayədən heç nə soruşma-

mışdı. Amma o, deyəsən, Nurəddinin kim olduğunu bilirdi. Oğlanı 

bir neçə dəfə məhəllələrinin yaxınlığında görmüşdü. Atasıgilin bu-

ralarda böyük marketləri vardı. Bir neçə dəfə bacısıyla bu barədə 

danışmaq istəsə də, aranı açmamışdı. Namiq həmin vaxtlarda anası-

nın yoxluğunu daha güclü hiss edirdi. Fikirləşirdi ki, qardaşın bacı-

yla belə mövzularda söhbət etməsi yaxşı deyil. Həm də Səmayə kə-

nardan nə qədər güclü görünməyə çalışsa da, əslində, çiçək qədər 

zərif idi. Bəzən, dikbaş, inadkar təsir bağışlasa da,  iradlardan nara-

hat ola bilərdi. Ona görə qıza heç nə demədi. Üstəlik, bacısına çox 

güvənirdi. Onun heç vaxt yalnış addım atmayacağına əmin idi. Am-

ma son üç gündə Səmayənin halı heç yaxşı deyildi. Dərslərinə ciddi 

yanaşmaması bir yana, heç yemək də yemirdi. Arıqlayıb çöpə dön-

müşdü. Dünən ona kənardan baxanda Namiqin ürəyi ağrımışdı. 

Qızın rəngi-ruhu da solmuşdu. Məsələ dərslərin çoxluğunda deyil-

di. Bəlliydi ki, ürəyində nəsə fikir çəkir. Namiq qərar vermişdi ki, 

axşam evə gedəndə mütləq onunla danışsın. Ona həm ana, həm ata, 

həm də dost olsun. Heç kəsə deyə bilmədiklərini, bölüşüb rahat ol-

ması üçün bacısına şərait yaradacaqdı. Axı bu dünyada onların bir-

birilərindən başqa heç kimləri yox idi. Hə, Səmayə ilə mütləq danış-

malıydı. Qapını açanda gözlərinə inana bilmədi, bir neçə saniyə ye-

rində donub qaldı. Səmayə qan içində stulda oturub qalmışdı. Tez 

qaçıb bacısının nəbzini yoxladı. Artıq çox gec olduğunu anladığı an 
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bütün otaq başına fırlandı. Sanki ayaqları iflic oldu. Dayana bilmə-

yib, dizüstə çökdü... 

Bacısını dəfn etdikdən sonra evə gəlib hönkür-hönkür ağla-

mışdı. İlk dəfə özünü bu qədər aciz hiss edirdi. Səmayənin son dəfə 

oturduğu stulu götürüb, otağın pəncərəsinə çırpdı, bütün şüşələr 

çilik-çilik olub yerə töküldü. Bundan sonra o niyə yaşayırdı ki? Üs-

təlik, bacısını bu hala salan adamdan da intiqamını ala bilmədi. 

Çünki sübutu yoxdu. Ona sadəcə bir neçə şillə vura bilmişdi, bu, 

ürəyini rahatlatmırdı. Nurəddinə intiqam alacağını demişdi. Tez-gec 

bu olacaqdı... 

Bacısının itkisi ona hər gün əzab verirdi. Baxdığı hər yerdə 

Səmayənin çarəsiz üzünü görürdü, yediyi yeməklər ağzını ayna qı-

rıqları kimi parçalayırdı, aldığı nəfəs ona ölüm kimi ağır gəlirdi. 

Həyata nifrət edirdi. Aliyəni görənə qədər bu əzablarla yaşadı. Son-

ra yavaş-yavaş ağrısı azalmağa başladı. Aliyə onun bumbuz həyatı-

na günəş kimi doğmuş, Namiqin ürəyini isitmişdi. İçində solan, 

məhv olan hər şeyə yeni həyat vermiş, közərən ürəyinə su səpmişdi, 

ağrıları səngimişdi. Bacısını qətiyyən unutmamışdı, amma əvvəlki 

qədər şiddətli əzab çəkmirdi. Aliyə sanki onun üçün yeni həyat, ye-

ni nəfəs olmuşdu. Hər gün qızı universitetdən evə qədər yola salır-

dı. Qız da ona dərsdə baş verən maraqlı hadisələri danışırdı... İnsan 

doğulduğu gündən son ana qədər yaşamaq və yaşadığını hiss etmək 

istəyir. Bu, şüurlu şəkildə baş vermir, həyatda qalmaq istəyi doğu-

luşdan gəlir. Namiq düşündü ki, canına qıyanda belə adam əslində 

ölmək istəmir. Sadəcə ruhsuz, ölü varlıq kimi ömür sürməyi qəbul 

edə bilmir, həyatı doya-doya yaşamaq istəyir, bunu bacarmayanda 

ölüm ona daha gözəl görünür. İntihar edənlər əslində ölmək istədik-

ləri üçün yox, yaşamaq istədikləri üçün ölürlər. Onlarda həyat eşqi 

başqa insanlardakından daha çox olur. Aliyəyə rast gəlməzdən öncə 

Namiq üçün həyat ölümdən betər idi. Amma özünü öldürmək niy-

yəti yox idi. Çünki heç yaşamaq da istəmirdi. İndi isə arzuları, Aliyə 
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ilə bağlı xəyalları var idi. Ailə quracaqdılar. Oğlu, qızı olacaqdı. Qı-

zının adını Səmayə qoyacaqdı. Səmayə böyüyüb, tələbə olacaqdı. 

Onun taleyi bibisinin taleyinə oxşamayacaqdı. Ana-atası yanında 

olacaqdı, onu qorxusuz və özgüvənli böyüdəcəkdilər, ona hər anın-

da dəstək verəcəkdilə. Ən çətin günlərində qarşısında yox, yanında 

olacaqdılar. Bacısını qoruya bilməsə də, qızını qoruyacaqdı. Bütün 

bunları Aliyə ilə birlikdə edəcəkdi. Namiq onunla çox xoşbəxt idi. 

Qızın sevgi dolu gözlərində hər gün özünü görəcəkd. O gözlərdə 

yenidən doğulacaqdı. O gözlərdə həyatın necə dəyərli olduğunu, o 

gözlərdə yaşadığını hiss edəcəkdi. Hər gün bir-birilərini daha çox 

sevəcəkdilər. Xəyalları çoxaldıqca qorxuları da artırdı. Aliyəni itirə-

cə biləcəyini düşünəndə dəhşətə gəlirdi. Hərdən istəyirdi, ürəyini 

açıb Aliyəni ora qoysun. Ya da canını ona versin. Sanki eyni ruhda 

olan iki insan idilər. Universitetdən çıxdığı vaxtlar onu qapıda göz-

ləyərkən özünü dünyanın ən xoşbəxt insanı sayırdı. Görəsən, bu 

səadətə layiq olacaq nə etmişdi? Qızı gözündə o qədər ucaltmışdı ki, 

hərdən özünü ona rəva bilmirdi. Aliyəni savadlı və imkanlı oğlanlar 

da sevə bilərdilər. Amma qız onlardan birinə könül vermiş olsaydı, 

hər halda Namiqi bu qədər arzulamazdı. Aliyənin sevgisinin gerçək 

olduğunu gözlərindən hiss edə bilirdi. Bu sevginin bəxş etdiyi özgü-

vənlə o, gələcəkdə ailəsinə yaxşı baxmaq üçün bütün gücü ilə çalışa-

caqdı. Onunla ailə quracağı günlərin xəyalı bir an olsun beynindən 

çıxmırdı. Bu xoşbəxtlik ona nəsib olacaqdımı? Hər dəfə xoşbəxtlik-

dən gözləri gülən Aliyənin həmişəki kimi sürətli addımlarla uzaq-

dan ona tərəf gəldiyini görəndə özünə söz verirdi ki, bunun baş tut-

ması üçün hər şeyi edəcək. Maddi imkanını yaxşılaşdırmaq üçün 

son zamanlar gecə-gündüz demədən çalışırdı.  

– Salam, necəsən? – Aliyə yaxınlaşıb onunla görüşdü.  

– Səni gördüm, yaxşı oldum... – Namiq onun əlindən tutdu. 

Hər ikisi həyatlarından məmnun idilər. Xoşbəxtlikləri gözlə-

rindən oxunurdu. Hər şey çox gözəl idi. O uğursuz hadisəyə qədər... 
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*** 

Nurəddin ailədə iki bacıdan sonra tək oğlan uşağı idi. Atası 

oğlunun olmasını çox istəyirdi. Üstəlik, ikinci bacısından yeddi il 

sonra doğulduğu üçün evdə bir dediyi iki olmurdu. Hər istədiyini 

edirdilər. “Olmaz” sözü eşitmirdi. Atası heç anasının belə onun xət-

rinə dəyməsini istəmirdi. Belə bir şey baş verdikdə, arvadını danla-

yıb acılayırdı.  

Bir dəfə anası altı yaşlı Nurəddini məktəbdən götürəndə 

müəllim onun sinifdə özünü apara bilmədiyini dedi. Ana oğluna 

hirslənib, onunla dalaşdı. Bundan əsəbləşən Nurəddin bir neçə saat 

otağından çıxmadı. Atası evə gəlib məsələni biləndə, oğlunun əvə-

zinə ananı danladı.  

– Nurəddinə nə demisən? Məktəbdə nə olub ki? – Səməd kişi 

Nurəddini çağırıb, sonra mətbəxdə çay içən arvadından narazı səslə 

soruşdu.  

– Oğlun məktəbdə özünü düzgün apara bilmir. Müəllimə-

lərindən şikayət eşidirəm. Sadəcə xəbərdarlıq etdim. Başa salmağa 

çalışdım ki, evdəki ərköyünlükləri məktəbdə eləmək olmaz. Müəl-

limə təkdir, uşaqlar çox, nizam-intizam gözlənilməsə, necə təhsil ala 

bilərlər? – Ana təmkinlə izah etmək istədi.  

– Başa salma, sənin başa salmağın lazım deyil, uşağı küsdü-

rüb otağında həbs etmisən.   

– Mən onu otağa həbs etməmişəm, özü orada oturub. Əksi-

nə, bayaqdan çağırıram ki, gəlib yemək yesin.   

– Bir də bu uşağın xətrinə dəyməyi sənə qadağan edirəm. 

Özünü necə istəsə, elə də apacaq. Müəlliməsi ilə də danışacam. Mə-

nim oğlum robot deyil. Nə edər, özü bilər. Anlaşıldı? – Ata bunları 
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deyib, bayaqdan onun yanında dayanıb söhbətlərinə qulaq asan Nu-

rəddinin başını sığalladı.  

– Düzgün eləmirsən... – Anası sıxıntılı və narahat səslə bunu 

deyə bilmişdi. 

Hətta müəllimələri belə Nurəddindən ehtiyat edirdilər. Dərs-

lərini yaxşı oxumasa da, həmişə ona başqa şagirdlərdən yüksək qiy-

mətlər yazılırdı. Bir dəfə səs-küy salıb dərsi pozduğu üçün başqa 

çarə görməyən müəllim onu dərsdən çıxartmışdı. Həmin gün atası 

məktəbə gəlmişdi. Direktor müəlliməyə töhmət vermişdi. İmkanlı 

ailəsi Nurəddinə yüksək qiymət yazılması üçün hər il direktora çox-

lu rüşvət verirdi. Nurəddin savadlı olmasa da, atası onunla fəxr 

edirdi, dostlarının və qohumlarının yanında Nurəddinin əlaçı oldu-

ğunu deyib yerə-göyə sığmırdı.  

– Oğlun imtahanlarından necə keçdi, Asəf? – Nurəddinin 

atası Səməd elə oğlunun yanındaca dostu Asəfdən soruşdu.  

– Pis deyil. Yaxşıdır, müəllimləri tərifləyirlər.  

– Sınaq imtahanından neçə bal topladı? – Səməd yenə soruş-

du.  

– 490 bal. Amma hələ proqramı tam bitirməyiblər.  

– 490 bal? –Səməd təəccüblənibmiş kimi güldü. – Bəs bayaq-

dan deyirsən yaxşı oxuyur, nə bilim nə... Bizim Nurəddin heç 600-

dən aşağı bal toplamır. – Ata fəxrlə dedi.  

– Lap yaxşı, istedadlı uşaqdır da, afərin. – Asəf yarıkinayəli 

səslə dedi... 

Belə şeylər çox olurdu. Səməd üçün fərqi yox idi, Nurəddin 

nəsə bilir, ya yox. Əsas oydu ki, hər kəsə fəxrlə oğlunun əla oxudu-

ğunu desin. Təbii ki, onları yaxından tanıyanlar vəziyyəti bilirdilər, 
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bu qiymətlərin Nurəddinə necə yazıldığından xəbələri vardı. Amma 

bu da Səmədin vecinə deyildi. Pulu çox idi və bu yolla oğluna 

dəstək olacağını düşünürdü. Düşünürdü, başqalarının da pulu çox 

olsun, onlar da etsinlər, onlar da bacarsınlar, görək nə bacarırlar. 

Hətta fəxrlə fikirləşirdi ki, məktəbi bitirəndə də oğlunu hansı uni-

versitetə istəsə, pulla yerləşdirəcək. Bir dəfə Nurəddini otaqda imta-

hana hazırlaşarkən gördü.  

– Bayaqdan burada neynirsən? – Atası onun otağına girib so-

ruşdu.   

– Sabah imtahanım var, suallara baxırdım. – Nurəddin əlin-

dəki dəftəri kənara qoyub atasına baxdı.  

– Lazım deyil, atan ölüb ki, özünə əziyyət verəsən? Nə qədər 

ki mən sağam, sən əziyyət çəkməyəcəksən. Bu lazımsız şeyləri oxu-

mağına ehtiyac yoxdur. Çıx gəz, əylən, özünü imtahandan keçmiş 

bil. – Atası əminliklə dedi...  

 Nurəddin məktəbi bitirən kimi atası onu İqtisad Univer-

sitetinin ən yaxşı fakültələrindən birinin qiyabi bölməsinə yerləşdir-

di.  

Nurəddin belə ərköyün böyüdüyündən heç vaxt heç nəyin 

məsuliyyətini daşımamışdı. Daim atasına, daha doğrusu, onun pu-

luna güvənərək hərəkət edirdi. Çətinliyə düşəndə bir yolunu tapaca-

ğına inanırdı. Səməd oğlunu əsgərliyə də göndərməmişdi. Heç bir 

problemi olmadığı halda çoxlu pul verib, “yararsız” kağızı düzəltdi-

rərək, onu hərbi xidmətdən saxlatmışdı. Nurəddin düşünürdü ki, 

ona “yox” edəcək qız yoxdur. Həmişə ona çox “üz verməyən”, ən 

çətin xarakterli qızları əldə etməyə çalışırdı və buna nail olduqda 

gizli həzz alırdı. Qızların əzab çəkdiyini, ayrılığa tab gətirmədiyini 

görmək ona zövq verirdi. Oğlanların əksəriyyətinin bəyənib mü-

nasibət qurmaq istədiyi Gülnarənin alovlu etiraf məktubuna biganə 
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qalmaq ona qızla yaxınlıqdan daha çox ləzzət vermişdi. Məktubu 

dəfələrlə oxuyub, hər cümləsindən zövq almışdı. Üstəlik, öz “məha-

rətini” göstərmək üçün məktubu dostlarına da göstərmişdi. Birlikdə 

oxuyub, Gülnarənin məhəbbətinə gülmüşdülər. Küçədə Gülnarəni 

görəndə bir-birilərinə baxıb altdan-altdan qımışırdılar. Nurəddin 

daha qızları tez bir zamanda təsir altına salmaqdan zövq almırdı. 

İstəyirdi ki, bir az əziyyət çəksin,  qızın arxasınca düşüb, xoş sözlər 

desin, onun qəlbinə girsin. Məktəbdə ondan iki sinif aşağı oxuyan, 

müəllimlərin sevimlisi olan əlaçı Səmayənin indiyədək bir oğlana 

könül verdiyini eşitməmişdi. Bildi ki, Səmayəni ələ almaq çətin ola-

caq. Dostlarının bir neçə dəfə bu məsələylə bağlı ona qarşı çıxmağı 

qızı əldə etmə arzusunu bir az da gücləndirmişdi.  

– Deyəsən,  indi də gözün bu qaraca qızdadır. – Dostu kinayə 

ilə dilləndi. – Ona baş qoşma, bacımın sinif yoldaşıdır, çox ciddi 

qızdır, əziyyət çəkməyinə dəyməz.  

– Dəyər, ya dəyməz, onu zaman göstərər. – Nurəddin uzaq-

dan onlara yaxınlaşmaqda olan Səmayədən gözlərini çəkmədən 

əlindəki siqaret kötüyünü yerə atıb ayağıyla əzdi. 

Dostu bu arada Səmayəyə baxıb yenə nəsə demək istədi, am-

ma sonra fikrindən daşındı. Əslində, Nurəddin bu qızla nə cinsi 

yaxınlıq etmək, nə də onunla evlənmək fikri vardı. Sadəcə, özünü 

Səmayəyə sevdirmək istəyirdi. Başqa qızlar kimi Səmayə də ona yal-

varsın, Nurəddini görməyəndə əzab çəksin, onu başqalarına qıs-

qansın. Ayrıldıqdan sonra başqa münasibətlərini eşidib ağlasın, ona 

nifrət etsin. Nurəddin belə şeyləri sevirdi. Kiminsə ona dəlicəsinə 

aşiq olmasından həzz alırdı. Xüsusən də, qızın qəlbini çətinliklə ələ 

almaqdan ləzzət duyurdu. Buna boş vaxtlarına maraq qatan əyləncə 

kimi yanaşırdı. Başqa məşğuliyyəti yox idi, işləməyə ehtiyac da hiss 

etmirdi. Atası onun üçün də şirkət qurmuşdu. Amma deyəsən, Nu-

rəddin özü də Səmayəyə bağlanmışdı. Bəlkə də, aşiq olmuşdu. Bilə-

rəkdən qıza xəbər vermədən üç gün yoxa çıxmışdı ki, geri dönəndə 
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çox darıxmış qız ona yalvarsın. Məyus olsun, qısqansın, harada 

olduğunu soruşsun. Bu, Nurəddini çox sevindirəcəkdi.  Amma heç 

də gözlədiyi kimi olmadı. Əksinə, Səmayə ondan soyumuşdu. Hələ 

heç bir qız onun qüruruna belə toxunmamışdı. Buna görə Səmayəni 

cəzalandırmağı qərara aldı. Səhərsi qızın intihar etdiyini eşidəndə 

bir az qorxdu. Amma sonra düşündü ki, problem yaransa, hər za-

mankı kimi, atası həll edəcək. Dostları ilə kafedə oturanda Səmayə-

nin qardaşı Namiqin gəlməsi, onu masadan qaldırıb şillə vurması, 

gözlənilməz zərbədən yerə yıxılması, dostlarının yanında döyülməsi 

Nurəddinin qürurunu möhkəm zədələmişdi... Üstəlik, Namiq ona 

intiqamının çox ağır olacağını demişdi. Sakit görünsə də, qorxu hissi 

ona rahatlıq vermirdi. O, başına hər an nəsə gələcəyini düşünərək, 

təşviş içində yaşaya bilməzdi. Ona görə düşündü ki, necə olur-ol-

sun, Namiqdən xilas olmalıdır... 

*** 

Bu gün teatrda Cəfər Cabbarlının “Yaşar” əsəri oynanılmışdı. 

Aliyə ora Vüqarla getdiyi üçün çox sevinirdi. Son zamanlar bütün 

qadağalar ona mənasız  gəlməyə başlamışdı. Özündə dəli bir cəsarət 

tapmışdı. Əvvəllər Nurəddindən çox qorxurdu. Gerçəkdə ər-arvad 

olmasalar da, Nurəddinin ona pislik edəcəyindən narahat idi. İndi 

bunları fikirləşmirdi. Daha doğrusu, fikirləşmək istəmirdi. Aliyə heç 

kimi aldatmırdı. Sadəcə, bəxti gətirməmişdi. Nurəddinsə ondan rəs-

mən boşanmağı ağlından da keçirmirdi. Aliyəni özünə tabe etmişdi, 

o da yaşamaq eşşqini itirdiyindən, öz taleyinə boyun əymişdi. İndi 

vəziyyət fərqliydi. Aliyə xoşbəxt olmaq, yaşamaq istəyirdi. Bu istə-

yini əvvəlki kimi içində boğa bilmirdi. Cəsarəti də yəqin buradan 

qaynaqlanırdı. Bundan sonra ən dəhşətli ehtimallar belə onu qorxut-

murdu. Ən pis halda, Nurəddinin onu öldürəcəyini düşünürdü. 

Başqa nə ola bilərdi ki? Bu ehtimal belə artıq onu narahat etmirdi. 

Əvvəlki qədər narahat etmirdi. Aliyə özünə sual verirdi: qəribədir, 

demək, əvvəllər həyatını daha çox sevibmiş ki, ölmək istəməyib? 
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Yox, yox, elə deyil. O, əvvəllər taleyə boyun əymişdi, indi isə bunu 

istəmirdi. Sevmək belə bir şeydir, insana cəsarət verir. Tez düşün-

düyü şeydən narahat oldu. Yox, bu, sevgi deyil, sadəcə, yaxınlıq, sə-

mimiyyətdir...  

Aliyə qaynağı bəlli olmayan, fırtınadan öncəki səssizlik kimi 

görünən davranışlardan heç xoşlanmazdı. Nurəddinin özünü əvvəl-

ki kimi aparmaması hərdən onu narahat edirdi. Aliyənin hara ge-

dib-gəlməsiylə maraqlanmır, zəng edəndə də sanki nədənsə çəkinir, 

sualları tərəddüdlə verirdi. Bəlkə də, Aliyəyə elə gəlmişdi. Keçən 

dəfə Vüqarın evində olanda da Nurəddin zəng edib sanki onun ev-

də olub-olmadığını dəqiqləşdirmək istəmişdi... Onsuz da, bu illər ər-

zində Nurəddini heç anlamamış, onun davranışlarına anlam verə 

bilməmişdi. Dəfələrlə ərinin başqa qadınlarla münasibətlərinin şahi-

di olmuşdu. Onlardan biriylə Nurəddin uzunmüddətli münasibət 

yaşamışdı. Hətta bəlkə də, yaxınlıqları indi də davam edirdi. Amma 

o heç vaxt Aliyədən boşanıb, başqa qadınla evlənməyi düşünmə-

mişdi. Aliyənin isə bu barədə danışmağa ixtiyarı yox idi. Aliyə elə 

bilirdi, oğlunu itirdikdən sonra zamanla Nurəddinin əvvəlki hissləri 

soyuyacaq, ondan ayrılmaq istəyəcək. Amma yenə də əvvəlki saxta 

həyatlarına davam etmişdilər. Nurəddinin anası da, öz anası da on-

ların yenidən uşaq sahibi olmalarını çox arzulayır, bunu dilə də 

gətirirdilər. Amma onların bilmədiyi çox şey vardı. Əslində, bir dəfə 

anasıyla tək qalanda o qədər hissə qapılmışdı ki, hər şeyi etiraf 

etmək istəmişdi.  

– Qızım, mən səni hec cür anlaya bilmirəm. Başa düşürəm, 

uşağını itirdiyin üçün əzab çəkirsən. Amma sənin başqa dərdin də 

var, hiss edirəm. Gündən-günə solursan. Bədbinliyin üzünə, gözlə-

rinin içinə hopub. Mənə danış, dərdini mənimlə bölüş. – Anası ona 

yaxın oturub, üzünə tökülmüş saçlarını əliylə kənara çəkdi.  

– Özün bilirsən, Ramil... – Aliyənin gözləri doldu. – Başqa nə 

olsun ki?  
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– Bəs Nurəddin nə deyir? Sənə münasibəti necədir? Elə bil 

məndən gizlətdiyin nəsə var... O qədər peşmanam ki... – Anası bunu 

deyib susdu.  

– Nəyə peşmansan? – Aliyə dolmuş yaşıl gözlərini geniş-ge-

niş açaraq təəccüblə onun üzünə baxdı.  

– Səni Nurəddinlə evlənməyə məcbur etməyimi deyirəm... 

Sən onu heç istəmirdin, yadıma gəlir, günah məndə oldu. Sənin ta-

leyinlə oynadım. İnan, sənə baxanda vicdan əzabından boğuluram. 

Mən... – Anası üzünü kənara çevirib, sözünü tamamlamadı.  

– Özünü günahlandırma. Günahın çoxu məndədir...   

– Yox, bilirəm, məni sakitləşdirməkçün deyirsən. Amma nə 

desən də, rahat olmayacam. Mən düşünürdüm ki, hər şeyin, bütün 

problemlərin kökündə maddiyyat dayanır. Fikirləşirdim, insanlar 

bir-birini istəyib evlənir, sonra imkansızlıqdan ailədə soyuqluq ya-

ranır və nəticədə sevgi qalmır. İstədim ki, çətinlik yaşamayasan. 

Ona görə də, səni bu evliliyə razı salmaq üçün əlimdən gələn hər şe-

yi etdim. Amma indi xoşbəxt olmadığını görüb, elə əzab çəkirəm 

ki... –Anası məyus səslə danışdı. – Boşanmaq istəsən...  

– Belə danışma, daha da pis oluram... –Aliyə onun sözünü 

yarıda kəsdi.  

Həmin an hər şeyi anasına etiraf etmək istəmiş, tez də fik-

rindən daşınmışdı. Faydası olmayacaqdı. Buna görə də, anasına hər 

şeyin qaydasında olduğunu demişdi. İndi bu barədə düşünmək is-

təmirdi. Son vaxtlar düşüncələrinə də, özünə də azadlıq vermişdi. 

Hər şeyə bir az laqeyd olmaq istəyirdi. Yalnız gözəl şeylər barədə 

düşünəcəkdi. Gözünü yumub bu gün teatrda baş verənləri yenidən 

xəyalında canlandırdı. İşıqlar sönəndə Vüqar əlini onun əlini üstünə 

qoymuşdu. Çox xoş idi. Hətta bir dəfə onun yanağından öpmüşdü 

də. Aliyə bunları xatırlayıb gülümsədi. Sonra yenidən ciddi sima 
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aldı. Deyəsən, düz eləmirdi. Hər halda, kağız üstündə də olsa, ev-

liydi və həyat yoldaşı hesab olunan adama qarşı hörmətsizlik edirdi. 

Ürəyində Nurəddinin qarasınca deyindi. Gərək Aliyə boşanmaq is-

təyəndə etiraz etməyəydi. Ümumiyyətlə, onları bir-birinə nə bağ-

layırdı ki? Yalnız nikah kağızı. Artıq heç uşaqları da yox idi. “Uşaq-

ları” sözü ona qəribə gəldi. Onların nə vaxt uşağı olmuşdu ki? Na-

miqi – bir zamanlar ağlını itirəcək qədər sevdiyi oğlanı xatırladı. 

Onun bu həyatda heç kimi yox idi. Aliyəyə bağlanmışdı, dəlicəsinə 

sevir və bunu hər cür bəlli edirdi. Hər an onunla maraqlanırdı. Gö-

rüşəndə baxışlarından, gözlərinin içindən, sözlərindən sevgisini  

hiss etdirirdi, hər an onun yanında olmaq istəyirdi...  

– Bilirsən, səni nə qədər çox sevirəm? – Namiq onun gözlə-

rinin içinə baxdı.  

– Nə qədər? – Aliyə, əslində, cavabı bilirdi, amma yenə də 

eşitmək istədi.  

– Uşaq vaxtı yaşıdlarım həyətdə oynayarkən onlara həsrətlə 

baxardım. Xəyal qurardım ki, mənim də normal həyatım var, mən 

də başqa uşaqlar kimi dərsə gedirəm, oyun oynayıram. Yalnız xə-

yallarımda uşaq ola bilirdim. Bütün günü işlədikdən sonra evə gəlib 

gözümü yumub yenə xəyallara dalardım. Düşünərdim ki, səhər hər 

şey qaydasında olacaq. Dünyadakı ən şirin, ən xoşbəxt anları xəya-

lımda yaşayırdım. Səni o xəyallarım qədər sevirəm. Hətta onlardan 

daha çox! Çünki sən gerçəksən və sən də məni sevirsən. Uşaqlığımı 

itirdim, amma səni itirməyəcəm. Biz həmişə bir-birimizə aid olaca-

ğıq. – Namiq gözlərindən yağan ümid dolu təbəssümlə gülümsədi... 

Niyə Namiq bu qədər çox yadına düşürdü? Görəsən, onu 

unuda bilmişdi, ya hələ də sevirdi? Bəs Vüqara olan hissləri nəydi? 

Bəlkə, Namiqi artıq unutmağa başladığı üçün belə tez-tez yadına 

düşürdü? Bütün dərin yaralar sağalmağa yaxın daha çox incidir. Ola 

bilsin, Namiqdən tamam soyumuşdu. Artıq ona hissi qalmamışdı. 



124 
 

O, sadəcə keçmişdən tanıdığı əziz insan, hətta dost idi. Çox sevdiyin 

adama hiss etdiyin ehtiras öləndə, o, dostluğa çevrilir. Dostluğu 

eşqdən fərqləndirən ehtiras hissidir. Namiq indi onun üçün dost idi. 

Görəsən, haradadır? Həbsdən çıxıbmı? Yəqin, çıxmış olar. Uzun 

zaman keçib. Evlənibmi? Bəlkə də... Bəs Namiq həbsə düşən kimi 

Aliyənin ərə getməyini və daha onunla maraqlanmamağını necə 

qarşılayıb? Yəqin, çox ağrıyıb. Təbii... Başqa necə olacaqdı ki? Aliyə 

sanki atdığı addımın amansızlığını indi anlayırdı, çox məyus idi. 

Amma hər şeyə hamiləliyi səbəb oldu. Əgər uşağın dünyaya gəl-

məyini istəməsəydi, belə olmayacaqdı. Nurəddinə gedib, onun əsa-

rətinə düşməyəcəkdi. Bu həyatını elə məhz Namiqin uşağını dünya-

ya gətirmək üçün seçdi. Görəsən, oğlu olduğunu və dörd yaşınday-

kən Aliyənin onu itirdiyini bilsə, nə edərdi? Yəqin, çox kədərlənərdi. 

Kaş bir də onu heç görməsin. Namiqin qarşısında özünü çox günah-

kar hiss edirdi. Amma həmişə içində bir hiss onun çox da uzaqda 

olmadığını deyirdi. Niyəsə daim onun yaxınında hiss edirdi? Bəlkə 

də, son zamanlara qədər Namiqi unuda bilməyibmiş? Buna görə, 

ürəyinin bir tərəfində hiss edib... Onların birgə gələcəyinə mane 

olan səbəblər, onsuz da, çox idi. Aliyənin şöhrətpərəst ailəsi  onun 

Namiqlə münasibətini yaxşı qarşılamayacaqdı. Namiqin də bir kim-

səsi olmadığından, münasibətlərinə gizli davam edirdilər. Aliyə əv-

vəl ona demişdi ki, universiteti bitirib özü də işləməyə başladıqdan 

sonra hər şeyi ailəsinə danışacaq. Namiq zamanla ona lap çox bağ-

lanırdı və bu, Aliyənin ürəyində qorxu yaradırdı. Anasıgil heç cür 

razılıq verməsələr, nə olacaqdı? Qız valideynlərindən üz çevirəcək 

qədər fədakar deyildi. Əlbəttə, hər vasitəylə onları razı salmağa ça-

lışacaqdı. Əslində, oxuduğu Dillər Universitetində onunla maraqla-

nan oğlanlar çox idi. Amma Aliyə qürurlu qız idi və güclü hissiyyatı 

vardı. Namiqin onu gerçəkdən sevdiyindən və heç vaxt tərk etməyə-

cəyindən əmindi. Bu duyğu onu daha xoşbəxt edirdi. Namiqin onu 

itirməkdən qorxması, durmadan qayğı göstərməyi qızın öz gözündə 

dəyərini artırırdı. Tələbə yoldaşları bir neçə dəfə onları parkda birgə 

görüb maraqlanmışdılar və Aliyə də sevgili olduqlarını gizlətmə-
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mişdi. Amma qızlar onun təhsili, işi-gücü ilə maraqlananda yalan 

demək ehtiyacı duymuşdu.  

– Necəsən, Aliyə? Dünən səni gördüm parkda. Yaraşıqlı bir 

oğlanla...  – Qrup yoldaşı Səhər ona baxıb göz vurdu.  

– Ola bilər. – Aliyə bu barədə danışmağı sevmirdi. Qısa ca-

vab verib gülümsədi.  

– “Ola bilər” nədir, ay qız? Tez ol, mənə ətraflı və geniş mə-

lumat ver. Necə tanış olmusunuz? Harada? Neçə yaşı var? Harada 

oxuyur? – Səhər sualları səbrsizliklə yağdırdı.  

– Tanışlıq məsələsi uzun əhvalatdır. – Aliyə gülümsədi. – 

İyirmi üç yaşı var, İqtisad Universitetində oxuyur. – Aliyə deyən 

kimi də peşman oldu. Niyə belə yalana ehtiyac duyduğunu özü də 

anlamadı.  

– Hansı fakültədir? Haralıdır? Xasiyyəti necədir? Sənin kim-

ləsə sevgili olduğunu görməmişdik, ona görə bizə çox maraqlı gəlir. 

– Səhər yenidən sual dolu nəzərlərini ona dikib, cavab gözləyirdi.  

– Nə çox sual verdin? – Aliyə gülümsədi. – Vaxt olanda danı-

şarıq. 

Namiqin İqtisad Universitetini bitirdiyini demişdi. Yalan da-

nışdığı üçün özü də narahat oldu, amma həmin an ona elə gəldi ki, 

düzünü desə, qızlar ona yuxarıdan aşağı baxar. Aliyə özünü və sev-

diyi adamı əzdirmək istəmirdi.  O zaman dediyi yalana belə haqq 

qazandırmışdı. İndi isə “əzdirmək” ifadəsi ona qəribə göründü. Bəl-

kə, o zamanlar da ürəyinin dərinliyində Namiqi özünə yaraşdır-

mayıb? Bəlkə, ona görə utanırmış? Yox, ola bilməzdi. Sadəcə, Aliyə 

sevdiyi adam haqqında kiminsə pis düşünməsini əsla istəmirdi. Na-

miqin ona yaraşmadığı barədə bədbin fikirləri eşidəcəyindən qor-

xurdu. Namiq onu bərk qısqanırdı, bəzən buna görə aralarında na-
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razılıq da olurdu. Hərdən onun zənglərini açmır, mesajlarına bax-

mırdı, amma Namiqdən xəbər çıxmayanda ürəyini həyəcan bürü-

yürdü. Darıxıb özü onu axtarırdı. Oğlana çox bağlanmışdı. Həyatını 

onsuz təsəvvür etmirdi. Dördüncü kursun sonlarındaydı, mayın 

axırlarıydı. Namiqlə şəhərdən kənara dincəlməyə gedəcəkdilər. 

Gözdən-könüldən uzaq bir yerdə hər ikisi özlərini çox xoşbəxt hiss 

edirdi. Aliyə oturub ayaqlarını çəmənliyə uzatmışdı. Namiq başını 

onun dizlərinin üstünə qoyub gözlərini yummuşdu. Heç biri bu an-

ların bitməyini istəmirdi.  

– Mənə bir şey de. – Namiq gözləri yumulu halda gülüm-

sədi.  

– Nə deyim? – Aliyə gülümsəyərək pıçıltı ilə soruşdu.  

– Xoş söz eşitmək istəyirəm. – Namiq başını qaldırıb, onun 

gözlərinin içinə baxdı. 

Aliyə susdu.  

– Yaxşı, ehtiyac qalmadı. – Namiq yenidən gözlərini yumdu.   

– Küsdün? – Aliyə gülümsədi.  

– Yox, gözlərinin içinə o qədər gözəl xoş sözlər yazılmışdı 

ki... Onları oxudum. Gözlərin dilindən daha gözəl danışır. – Namiq 

gözlərini açıb, yenidən ona nəzər saldı. 

Aliyə günəş kimi işıq saçan təbəssümü ilə yenidən onun üzü-

nə baxdı. Əynində çiyinləri ipli don vardı. Qollarını arxaya söykə-

diyindən donunun ipləri çiyinlərindən sürüşüb düşmüşdü. Yorulub 

arxası üstə uzandı. Həmin gün heç biri içində baş qaldıran istəyə 

qarşı çıxa bilmədi...  

 Bir müddət sonra Aliyə hamilə olduğunu anladı. Şübhələn-

diyi üçün aptekdən hamiləlik testi aldı. Cavab müsbət çıxanda özü-
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nü itirdi. İçində ondan bir parça vardı. Qorxu və həyəcan keçirirdi. 

Anasıgil heç onun kimi sevdiyini bilmirdilər, ailəsinin bu evliliyə 

razı olmayacağı fikri onu sarsıdırdı. İndi başqa çıxış yolu yox idi. 

Mütləq ona ərə getməliydi. Amma necə?.. Sevinc, həyəcan, qorxu – 

bütün hissləri bir-birinə qarışmışdı. Günlərlə beynində götür-qoy 

etdi. Hər ehtimalı düşünməkdən yorulurdu. Anasına vəziyyəti izah 

etsə, yəqin atası da biləcəkdi. Anası hər şeyi əriylə bölüşürdü. Başqa 

yolu qalmamamışdı, anasını mütləq razı salmalıydı. Lazım gəlsə, 

yalan danışacaqdı. Namiqin universitet bitirdiyini və çox yaxşı işdə 

işlədiyini deyəcəkdi. Atası tez-tez ona pul verirdi, Aliyə tələbə tə-

qaüdlərini yığıb saxlamışdı. Düşünmüşdü, özünə bahalı üzük alıb, 

anasına bunu Namiqin hədiyyə etdiyini deyə bilər.  

Bütün bunları Namiqlə telefonla danışmaq istəmədiyi üçün 

görüşmüşdülər. Namiq həmin gün çox təlaşlı və narahat görünürdü. 

Səbəbini deyəndə Aliyə satsıntıdan nə deyəcəyini, nə edəcəyini bil-

məmişdi. Üstəlik, qız ona tam inanmamışdı. Bəlkə də, Namiq bunu 

daha çox pul qazana bilmək üçün etmişdi. Sonra da düşünmüşdü ki, 

o, vicdanlı adamdır, əsla belə şey etməz. Bir müddət qarışıq duy-

ğular içində qaldı. Sonra hər şeyi unutmağa çalışdı...  

 Məhz həmin gün özünü dünyanın ən çarəsiz sanmışdı. Ar-

tıq geriyə dönüş yox idi. Aliyə səhv eləmişdi və bunun cəzasına qat-

lanmalı idi... 

2007-ci il  

Səmayənin ölümündən aylar keçmişdi. Bu məsələ ilə bağlı 

Nurəddini narahat edən olmamışdı. Daha doğrusu, qızın ölümü heç 

araşdırılmamışdı. İntiharı onun son zamanlar depressiyada olmasıy-

la əlaqələndirmişdilər. Müəllimləri də Səmayənin son vaxtlar çox 

dəyişdiyini təsdiqləmişdilər. Amma Nurəddin dostlarının yanında 

Namiqin onu döydüyünü, üzünə tüpürərək: “səninlə hələ işim bit-

mədi...” deməyini unuda bilməmişdi. Bu cümlə Nurəddinin qula-
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ğında tez-tez səslənirdi. Ürəyində xof qalmışdı. Heç kimin onu belə 

alçalda bilməzdi. Hələ Namiq kimi yetim-yesirin buna heç haqqı 

çatmırdı. Nurəddin qorxurdu. Hər an başına nəsə pis bir şey gələ-

cəyini gözləyirdi. Qızın ölümüylə bağlı özündə heç günah görmür-

dü, əksinə, bunu Səmayənin zəifliyi, iradəsizliyi kimi qiymətlən-

dirirdi. Nurəddin düşünürdü ki, günahkar olsaydı belə, Namiqin 

onunla özünü bu cür yuxarıdan aparmağa ixtiyarı çatmır. Ona görə, 

oğlanın həmin günkü davranışını beyninin bir kənarına yazmışdı. 

Onu ən pis formada cəzalandırmağı düşünürdü. Hərdən Səmayənin 

ölümündə özünün də payı olduğunu fikirləşib, bir az sakitləşsə də, 

dostlarının yanında təhqir olunması yadından çıxmırdı. Bu vəziy-

yətlə barışa bilmirdi. Namiq onu vuranda müvazinətini itirib yerə 

yıxılmışdı. Dodağı partlamışdı, ağzı-burnu qana bulaşmışdı. Nurəd-

din bu hadisəni heç gözləmirdi, Namiqin onun Səmayə ilə müna-

sibətindən xəbərdar olduğunu bilmirdi. Tanışları Namiqin əl-qolu-

nu tutub, oradan uzaqlaşdırmağa çalışmışdılar. Nurəddin isə yıxıl-

dığı yerdə donub qalmışdı. Başına gələnləri dərk etməyə çalışırdı. 

Dostu Elşad əlini uzadıb, onu ayağa qaldırdı. Elşadın maddi imkanı 

zəif olduğundan, daim Nurəddinin ətrafında gəzirdi. Tez-tez ondan 

borc pul alırdı. Çox vaxt ona yaltaqlanırdı. Bu, Nurəddinin xoşuna 

gəlirdi. O, ətrafında özündən güclü insan görmək istəmirdi. Dostu-

tanışdan kiminsə ondan hər hansı cəhətdən üstün olması onun qü-

rurunu incidir, həmin adamdan dərhal uzaqlaşırdı. İstəyirdi, ətrafın-

da yalnız ona ehtiyacı olan zəif insanlar olsun. Məqsədi onlara 

yardım göstərmək deyildi. Sadəcə, belədə özünü daha güclü hiss 

edirdi, ruhu bəslənir, rahatlıq tapırdı. İnsanların ürəklərində nə dü-

şündükləri, onu gerçəkdən sevib-sevmədikləri Nurəddinə maraqlı 

deyildi. Əsas oydu ki, üzdə ona yaxşı davransınlar, yaltaqlansınlar, 

xoş sözlər deyib, tərifləyib göyə qaldırsınlar. Bu onun əhvalını yax-

şılaşdırırdı... Buna görə də, Elşadın həmin gün onu yerdən qaldır-

maq üçün əl uzatmağı Nurəddinə bərk yer eləmişdi. Elşadın gözlə-

rinin içi parıldayırdı. Nurəddin onun yanında özünü aciz hiss et-

mişdi. Bu səbəbdən, Namiq onun üçün hədəf oldu. İntiqamını alma-
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sa, dostlarının, ən əsası Elşadın qarşısında özünü həmişə zəif saya-

caqdı. Gücünü onlara yenidən sübut edə bilmək üçün intiqam alın-

malı idi. Bir müddət gizli-gizli Namiqi təqib etdirmişdi. Aliyə adlı 

tələbə qızla münasibətinin olduğunu və taksi sürücüsü kimi çalış-

dığını öyrənmişdi. Dostu Elşad yol polisi işləyirdi. Nurəddin onun 

vasitəsilə istədiyinə nail oldu. Bir axşam polis Namiqin saxlayıb, 

onun idarə etdiyi taksidən narkotik tapdı. Təbii ki, bunu Elşad təşkil 

etmişdi. Həmin gecə Namiq üstünə şər atıldığını anladığı üçün heç 

nə demədən hadisə yerindən qaçmışdı. Bir gün sonra polislər onu 

saxlamışdılar. Hətta yalançı şahidlər də “tapılmışdı”. Nəticədə, Na-

miq narkotik alış-verişində ittiham edilərək həbsə alınmışdı. Nurəd-

din bu işin öhdəsindən yaxşı gəldiyi üçün Elşada çoxlu pul vermiş-

di. Sonra isə Namiqin daha çox əzab çəkməsi üçün onun sevdiyi qa-

dınla evlənmişdi. Aliyə hamilə olduğunu evləndikləri gün Nurəd-

dinə demişdi. Nurəddin qızın bu izdivaca ailəsinin təkidiylə razı 

olduğunu bilirdi, amma hamilə olduğunu eşidəndə anladı ki, Aliyə 

uşağa görə ona ərə gəlib. Əslində, Nurəddinə  fərqi yox idi, onsuz 

da Aliyənin Namiqlə münasibətindən xəbərdardı və qızla onu sev-

diyi üçün deyil, öz məqsədlərini həyata keçirməkçün evlənmişdi. 

Onunla xoşbəxt ailə qurmaq fikri olmadığından məyusluğa da uğ-

ramamışdı. Namiqin bundan xəbərsiz olduğunu eşidəndə ürəyi ra-

hatlamışdı. Namiq uşağın Nurəddindən olduğunu düşünəcəkdi...  

Həbsxanada da Namiqi çox incitmişdilər. Elşad bir neçə dəfə 

onun döyülməsini təşkil  etmişdi. Daim Namiqin şəxsiyyətini alçal-

dırdılar. Nurəddin düşünmüşdü ki, Namiqin daha kimləsə prinsip 

aparmağa, intihar etmiş bacısının qisasını almağa halı qalmaz. Həbs-

dən çıxanda zavallı və miskin insana çevriləcək, oradan xilas oldu-

ğuna şükür edəcək, vəssalam. Nurəddin artıq öz qisasını almış sa-

yılırdı. Namiqlə bağlı heç bir qorxusu qalmamışdı. Dostlarının ya-

nında da etibarını geri qaytarmışdı. Yenə onların gözündə tərifə la-

yiq güclü bir adam idi. Üstəlik, indi heç kim ona qarşı səhv addım 

addım atmağa cəsarət etməzdi... 



130 
 

*** 

Vüqar eyvanda oturub çay içirdi. İçində çay olan armudu 

stəkanı qaldırıb baxdı. Rəngi çox qəşəng idi. Qızı dəmləyibsə, niyə 

qəşəng olmasın ki? Az öncə qızı ilə Həmidənin istədiyi söhbəti et-

mişdi. Arvadı düşünürdü, qızı dünyanın ən zərif varlığıdır və onun 

həmişə atasına ehtiyacı olacaq. Bəlkə də, Həmidəylə illərdi buna gö-

rə evli qala bilmişdilər. Vüqar heç vaxt onu sevməmişdi. Münasi-

bətləri daha çox dostluq hissinə dayanırdı, uşaqlarını çox sevirdilər 

və hər an onları qorumaq ehtiyacı duyurdular. Aliyəyə qarşı isə 

ehtiras duyurdu, deyəsən, ona aşiq idi. Artıq özünü onsuz təsəvvür 

etmək istəmirdi. Bir neçə saat Aliyədən xəbər ala bilməyəndə az qa-

la ürəyi partlayırdı. Son zamanlar hissləri ilə bacarmırdı. Elə indi 

ona nəsə yazmaq istədi.  

“Yemək yemisən?” Mesajı yazıb telefonu eyvandakı kiçik 

masanın üstünə qoydu. Aliyədən cavab gözləmək belə Vüqarı hə-

yəcanlandırırdı. Birdən ürəyi sıxıldı. Tələbəlik vaxtlarını xatırladı. 

Onda tələbə gənclər təşkilatının sədriydi. İctimai işlərdə fəal iştirak 

edən bir qızdan çox xoşu gəlirdi. Təsadüfə bax! Onun da adı Aliyə 

idi. Birdən o illərdəki duyğuları canlandı. Aliyənin də ondan xoşu 

gəlirdi. Hətta bir neçə dəfə Bakı Dövlət Universitetinin  yanındakı 

parkda görüşüb söhbət etmişdilər. Sonra nədənsə münasibətləri 

alınmadı. O zaman mobil telefonlar da yox idi. Ayrılıq qərarı veri-

lirdisə, çox zaman bu qərar ömürlük olurdu. İndi isə ayrıldıqdan bir 

müddət sonra darıxmaq güc gələndə ən çox darıxan tərəf bir mesaj 

yazır və bu da yenidən barışmaqla nəticələnə bilir... Həmin Aliyə ilə 

ayrılmaqlarının səbəbini bilmədi. Sadəcə qız demişdi ki, münasibət-

ləri alınmayacaq. O vaxt Vüqarın ürəyi sıxılsa da, bir neçə ay sonra 

qızı tamam unutmuşdu. Daha doğrusu, o zaman yaşadığı və ke-

çirdiyi hissləri xatırlayırdı, amma sonralar içində qıza qarşı bir hiss 

qalmamışdı. Bir neçə ildən sonra onun Yaşar adlı siyasətçiyə ərə 

getdiyini eşitdi. Uzun illərdən sonra isə onu metroda gördü. O vaxt 
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Vüqarın şəxsi avtomobili yox idi, işə metroyla gedib-gəlirdi. Aliyə 

ayaqüstə dayanıb diqqətlə vaqonun pəncərəsinə baxırdı. Fikri başqa 

yerdəydi, amma elə görünürdü, sanki şüşənin üstündə nəsə axtarır. 

Bu onun həmişəki adəti idi, insanların üzünə baxmamaq üçün daim 

diqqətini kənara cəmləyirdi. İllər keçsə də, insanın xasiyyəti dəyiş-

mirmiş. Vüqar bunu düşünəndə gülümsəmişdi. Amma yox, bəzi 

şeylər dəyişmişdi. Tələbəykən özünə, xarici görünüşünə çox fikir 

verirdi, indi isə, qara, uzun saçlarını kəsdirib sarıya boyatmışdı. Sarı 

rəng heç yaraşmamışdı, onu yaşından böyük göstərirdi. Üstəlik, 

dibdən qara saçları çıxmışdı, heç təbii görünmürdü. Üzü solğun və 

yorğun idi. Vüqar birdən fərqinə varmışdı ki, bayaqdan onu diq-

qətlə süzür. Yaxşı ki, metroda adam çox idi. Aliyə onu görmədi. Bəl-

kə də, salamlaşsa, yaxşı olardı, bir az söhbət edərdilər. Amma yox. 

Niyə söhbət etsinlər ki? Nə dəyişəcəkdi? Üstəlik, o, artıq başqasının 

qadını idi... Başqasının.. Birdən ağlına gəldi ki, elə indi öz canı qədər 

sevdiyi Aliyə də başqasınındır. Yəni, ruhən olmasa da, rəsmən baş-

qasına aiddir. Onların gələcəyi necə olacaqdı?  Aliyə boşansa belə, 

Vüqarın uşaqlarının anasından ayrılmağa cəsarəti çatardımı? Yox, 

yəqin çatmazdı. Aliyə həyatından heç danışmırdı. Üstəlik, kənardan 

belə görünürdü ki, ailəsində hər şey qaydasındadır. Təkcə illər öncə 

itirdiyi oğluna görə çəkdiyi əzabları dilə gətirirdi. Hətta Vüqara 

uşağın şəkillərini də göstərmişdi. Çox şirin uşaq idi. Vüqar tanımasa 

da, şəkillərdən ona qanı qaynamışdı. Kaş sağ olaydı. Birdən kədər-

ləndi. Aliyənin həyatında ancaq gözəl şeylərin olmağını arzulayırdı, 

amma qızın ondan kənarda xoşbəxt olmasını da istəmirdi. Bundan 

sonra ömür boyu Aliyə ruhən onun olmalıydı. Sanki, bunun üçün 

hər şeyi edə biləcəkdi. Bəlkə, bir-birlərinə bu qədər bağlanmalı de-

yillər? Aliyənin əzab çəkməyinə razı olmazdı. Hər halda, gənc qa-

dındır. Ərini sevmirsə, ayrılıb yenidən ailə qura bilər. Bu nə de-

məkdir? Gözləri niyə doldu ki? Aliyəni başqasıyla düşünmək belə 

istəmədi. Deyəsən, onu qısqanırdı. Özünə əsəbiləşdi. O, heç vaxt 

belə zəif xarakterli olmamışdı. Yox, indi də zəif deyil, sadəcə, Ali-

yəni sevirdi. Ayağa durdu, eyvandan uzaqlara baxıb, dərindən nə-
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fəs aldı. Hər şey yaxşı olacaqdı. Qəribədir, o, psixoloq idi və işi in-

sanları ruhən rahatlaşdırmaq, onlara mənəvi dəstək olmaq idi. Bu 

günə qədər işinin öhdəsindən layiqincə gəlib yüzlərlə insanı xilas 

etmişdi. İndi isə... Səmada bir-birinə qarışan buludlara baxdı. İki in-

san siluetinə bənzəyirdi. Uzaqdan bir-birinə doğru gəlib ortada qarı-

şırdı və maraqlı görüntü yaranırdı. Telefona baxdı. Gərək bunu vi-

deoya çəkəydi. Buludlar artıq qarışaraq, adi bulud topasına çev-

rilmişdi... Vüqar özünü sakitləşdirməyə çalışırdı. Bu günə qədər hə-

yatını bir insana bağlamamağı, öz içində xoşbəxt olmağı insanlara 

təlqin edən o deyildimi? Bəs indi nə olmuşdu? Seanslarında verdiyi 

məsləhətlərin önəmi qalmamışdı. Nə qədər mənasız danışırmış! İn-

sanın hissləri güclü olanda saatlarla danış-dinlə, faydası olmurmuş. 

İki fərqli ruh hallarında olan adamın bir-birini anlaması mümkün 

deyil. Hiss etmədiyin heç nəyi anlaya bilməzsən. Bunun üçün qarşı 

tərəfin yaşadığı duyğuları sən də içindən keçirməlisən. Anlamayan 

birinə dərd danışmaq adamın yalnız əzablarını artıra bilər... Telefo-

nuna mesaj gəldiyini görən kimi üzü güldü.  

– Hə, yemək yemişəm. Bəs sən?  

– Nuş olsun. Mən də.  

– Çox sağ ol, sənə də nuş olsun. 

Yazışmalarına baxıb gülümsədi. Aliyəni tanıyandan bəri elə 

bil, uşaqlaşmışdı. Hər şeyə uşaq kimi sevinirdi. İndi – bu mesajları 

oxuyan anda düşünürdü ki, çox xoşbəxtdir. Boş yerə fikir edirmiş. 

Hər şey yaxşı olacaq. Sabah üçün bu qədər narahat olmağın mənası 

yox idi. Əsas odur, bu gün özünü yaxşı hiss edir. Stəkanın dibindəki 

soyumuş çayı da içdi. Noutbuku açıb, işgüzar məqsədlərlə istifadə 

etdiyi e-mail ünvanına girməyi ilə donub qalmağı bir oldu. Hansısa 

tanımadığı adam çoxlu şəkillər göndərmişdi. Vüqarın bulvarda, Qış 

parkında, “Azdrama”nın önündə, yolda, evinin həyətində Aliyə ilə 

birgə çəkilmiş şəkilləriydi... Onunla kimin nə dərdi ola bilərdi ki? 
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Heç kimin. Ağlına heç nə gəlmədi. E-mail ünvanına bir də baxdı. 

Yəqin, ad saxtaydı. Çaşqın vəziyyətdə şəkilləri bir də nəzərdən ke-

çirdi... 

                                               *** 

Namiq bu gün evə çox yorğun gəlmişdi. İçəri keçib pencəyini 

divanın üstünə atdı. Özünü də divanın üstünə yayxanıb oturdu. 

Ayaqlarını qaldırıb jurnal masasının üstünə qoydu. Əliylə üzünə 

tökülmüş qara saçlarını arxaya daradı. Televizorun pultunu götürüb 

kanalları dəyişməyə başladı. Maraqlı bir şey tapa bilmədi, televizoru 

söndürdü. Hirslə o tərəfə qolazladığı pult Aliyənin televizorun ya-

nında çərçivədə qoyulmuş şəklinə dəyib onu yerə saldı. Şüşə çilik-

çilik olub yerə səpələndi. Namiq xırıltılı səslə bərkdən güldü. Di-

kəlib şəklə baxdı. Şüşə qırıqlarının arasından Aliyə tələbə vaxtından 

qalmış şəkildən əvvəlki kimi məsum-məsum ona baxıb gülümsə-

yirdi. Qış vaxtı buludların arasından şüa saçan günəşi xatırladırdı. 

Həm vardı, həm də yoxdu...  

– Baxma mənə, əclaf qadın. Üzümə baxmağa üzün də var 

hələ? – Jurnal masasının üstündəki su fincanını götürüb şəklin üstü-

nə atdı. Bu dəfə fincanın qırıqları da şüşə qırıqlarına qarışıb şəklin 

üstünü örtdü. – Bax belə... Məni görəndə üzünü ört, eşitdin? – Bir 

neçə saniyə susdu. – Cavab vermirsən, susursan, nə deyəcəksən ki?! 

Haqlı olduğumu sən də bilirsən... – Namiq kövrəldi, ayağa durub 

qırıqların arasındakı şəkli götürdü, üstünü təmizlədi, yenidən tele-

vizorun yanındakı şkafın üstünə qoydu. – Bilirsən, şəklinə səni sev-

diyim üçün baxmıram, əksinə, mənə etdiklərini unutmayım deyə 

baxıram. Bu dünyada mənim üçün səndən başqa insan yoxdur, sən 

mənim həyatımın mənasısan, olmayan mənası... – O yenə ucadan 

gülərək, bayaqki vəziyyətdə divanda oturdu. 

Tavana baxıb düşünməyə başladı. Uzun müddətdi ki, bir nə-

fərə Aliyəni izləməyi tapşırmışdı. Üstəlik, bu adamın bir zamanlar 
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Namiqin narkotik ticarətçisi adıyla həbsə atılmasında böyük rolu 

olmuşdu. Namiqi onun, eləcə də Nurəddinin hər addımından xəbər-

dar edirdi.... Yaxşı ki, Namiq indi çox varlıydı və Nurəddinin dostla-

rını da satın ala bilirdi. Nurəddini ətrafındakı adamlarla birləşdirən 

heç bir mənəvi bağ yox idi, ona yalnız imkanları və puluna görə ya-

xınlaşmışdılar. İndi Namiq ondan daha güclüydü, Nurəddinin bir 

neçə yaxın dostunu, ilk növbədə də Elşadı satın almışdı... Onunla ilk 

görüşlərini xatırladı. Əvvəlcə araşdırıb yerini öyrənmişdi. Sonra 

onun növbədə olduğu ərazidə qaydanı pozmuşdu ki, ünsiyyət yara-

da bilsin.  

– Salam, maşından düşə bilərsiniz? – Elşad ona yaxınlaşıb 

demişdi.  

– Bəlkə, mən düşməyim, siz əyləşəsiniz? – Namiq gözündəki 

eynəyi çıxarıb diqqətlə onun üzünə baxmışdı.  

– Siz... – Elşad nəyisə yadına salmağa çalışaraq, qaşlarını çat-

mışdı. – Xatırladım səni. – Elşad yenidən maşına nəzər salmışdı. 

Sanki gözlərinə inanmırdı. Çaşqın vəziyyətdə ona bir də baxmışdı.  

– Xatırladığına sevindim, indi otur, səninlə söhbətim var, na-

rahat olma, narazı qalmayacaqsan. – Namiq xırıltılı səslə gülmüşdü. 

O an Elşad nə düşünmüşdüsə, Namiqlə getməyə razı olmuş-

du. İş saatının bitməyinə az qaldığından, yaxınlıqdakı restoranda 

oturmuşdular. Onunla dil tapmaq heç çətin olmamışdı. Namiq əv-

vəlcə ona işindən qazandığının beş qatını təklif etmişdi. Elşad ən ya-

xın dostuna xəyanət edəcəyi üçün bir az tərəddüdlü idi. Bunu görən 

Namiq məbləği iki dəfə artırdı – Elşad indi aylıq qazancının on qa-

tını alacaqdı.   

– Keçmişdə olanlara görə səni bağışlamışam, əzizim, narahat 

olma, – Namiq qəhqəhə çəkib gülmüşdü. – Əsas odur, indi məni 
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yanıltmayasan. Dediklərimə yaxşı əməl etsən, maaşını artıracam. Nə 

maddi çətinliyin olsa, mənə xəbər elə.  

– Oldu... Mənim sizinlə nə qərəzim ola bilər ki? – Elşadın 

hiyləgər gözlərindən yaltaqlıq yağırdı. – Əslində, mən hər zaman 

çalışmışam ki, vəzifəmi düzgün icra edim, nə qazansam, halal zəh-

mətimlə qazanım,  – Elşad fəxrlə danışmağa başladı. – Amma başa 

düşürsüz də, dolanmaq olmurdu, ailə, uşaq, quru maaş bəs eləmir-

di, pula ehtiyacım vardı. Nurəddinə etiraz edə bilmədim... – Elşad 

peşman sifət aldı.  

– Bilirəm, əzizim, bilirəm, əlbəttə, dolanmaq çətindir, yoxsa 

sənin kimi yaxşı insan niyə belə yollara əl atsın ki? Dolanmaq çətin 

olmasa, sən günahsız adamın üstünə şər atıb həbsə atdıracaq qədər 

şərəfsiz ola bilərdinmi? – Namiq ona diqqətlə baxıb kinayə ilə gül-

dü.  

– Elədir... – Elşad anlamamışdı ki, Namiq ciddi deyir, ya onu 

ələ salır. Susub bir neçə saniyə vəziyyəti dəyərləndirməyə çalışmış-

dı, sonra nisbətən böyük olan alt dodağını dişləyib danışmağa baş-

lamışdı. – Namiq bəy, əslində, mənim də heç vaxt Nurəddindən xo-

şum gəlməyib. Nə qədər mənfi xüsusiyyətlər varsa, hamısı onda 

toplanıb, doğrusu, tanıdıqca ona nifrət eləmişəm. Yaxşı adam olsa, 

sizin də başınıza bu işlər gəlməzdi. Nurəddin əclafın biridir. Onu 

heç kim məndən yaxşı tanımır, bu işə görə mənimlə münasibət qur-

maqda düz eləmisiniz. – Elşad oturduğu stulun arxasına söykənib, 

Namiqin etibarını qazanmaq üçün özündən əmin şəkildə danışmağa 

başlamışdı.  

– Bilirəm, əzizim, bilirəm, sənin necə bir... – Namiq bir neçə 

saniyə düşünüb, sonra astadan əlavə etmişdi – insan olduğunu! Bu-

na görə də sənə müraciət elədim. Yoxsa pulunu verəndən sonra bu 

işi görəcək o qədər adam tapa bilərdim ki...  
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– Mənə etibar etdiyiniz üçün çox sağ olun! – Elşad sanki tə-

zim edirmiş kimi başını əyərək qürurla demişdi.  

– Əsas sən sağ ol, yaxşı ki, sənin kimi insanlar var. – Namiq 

yenidən kinayə ilə güldü. 

Amma təbii ki, Elşad aldığı pulları düşünürdü. Namiqin onu 

ələ saldığını, ya səmimi olduğunu anlayası vəziyyətdə deyildi. San-

ki sehirli bir aləmə düşmüşdü, üzü gülürdü.  

Namiq öz maşını ilə Elşadı aparıb, götürdüyü yerdə də dü-

şürmüşdü.  

– Bildin də nə edəcəksən? Sənə hər şey aydındır? – Namiq 

diqqətlə onun üzünə baxıb, maşındakı telefonu da götürüb Elşada 

vermişdi. – Götür bunu, səninlə bu nömrədəki “votsap”la əlaqə 

saxlayacağıq.  

– Başa düşdüm, Namiq bəy, siz heç narahat olmayın, mənə 

tapşırdığınız işin öhdəsindən çox yaxşı gələcəyimə əminəm. – Elşad 

telefonu götürüb, yenidən lovğa-lovğa danışmağa başlamışdı.  

– Oldu, indi düşə bilərsən, hələlik.  

– Sağ olun, Namiq bəy, görüşərik. – Elşad sağollaşmaq üçün 

əlini uzatsa da, Namiq ona maşının qapısını göstərmişdi. 

Bunları xatırlayıb, özüylə qürur duydu. Nurəddinin şirkətini 

satın almaq üçün də əlindən gələni edirdi. Elşadın sayəsində onun 

zəif tərəflərini öyrənmişdi. Buna görə də, işi asanlıqla həll edə bilə-

cəkdi. Nurəddini həbsə atdıra da bilərdi. Amma Namiq bu qədər 

amansız deyildi. Onunçun daha gözəl, daha mərhəmətli sonluq ha-

zırlamışdı. Yenə ucadan güldü. Həyat Namiq üçün necə də gözəl ol-

mağa başlamışdı. Düşmənlərinin sonuna çıxacağına söz vermişdi. 
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Heç bir güc artıq onu dayandıra bilməzdi. Durub özünə viski süzdü, 

sonra yenə gəlib divana yayxandı. 

Beş il öncə Aliyə ilə Nurəddinin uşağını qaçırmışdı. Sonra 

səbirlə gözləmişdi. Birdən-birə ölmək onlar üçün mükafat olardı. 

Hirsindən güldü. Son zamanlar əsəbiləşəndə üz əzələləri qəfil səyri-

məyə başlayırdı. Yenə elə oldu. Yox, onlar yavaş-yavaş ölməliydilər. 

Namiq necə ölmüşdüsə, elə – əvvəlcə ruhları, sonra bədənləri... Bu 

dəfə lap ucadan güldü. Onun itirəcək heç nəyi yox idi. Bu dünyada 

dəyər verdiyi, arxalana biləcəyi insan qalmamışdı. Onu ömür boyu 

alçaltmışdılar. Artıq bu dünyada ondan təhlükəli insan yox idi. 

Təhlükəli... Ürəyində bir neçə dəfə təkrarladı. “Təhlükəli”... Nədən-

sə söz onun çox xoşuna gəldi. “Pis adam” olmağından qürur duydu. 

Artıq ona zövq verəcək bir şey qalmışdı: nifrət etdiyi insanların 

tükəndiklərini, hər şeylərini, hətta həyat eşqlərini belə itirdiklərini 

görmək. Onlar belə ölməliydilər... Yorğunluqdan və içkinin təsirin-

dən gözləri yumulurdu. Onlara ilk zərbəni vurduğu günü xatırla-

yanda özünü xoşbəxt hiss elədi. Həbsdən çıxandan sonra Aliyənin 

Nurəddinlə evləndiyini və uşağının olduğunu öyrənib dəhşətə gəl-

mişdi. Bilməmişdi ki, onlara nə pislik etsin ki, az da olsa, təskinlik 

tapsın. Aliyə bunu necə edə bilərdi? İnana bilmirdi. Sanki çox pis 

yuxu görürdü. Son görüşlərində ona hər şeyi izah etməyə çalışmış, 

günahsız olduğunu demişdi. Qız, deyəsən, inanmışdı. Ən azından, 

ona inanan bir nəfərin olmağı Namiqə təskinlik olmuşdu. Amma 

sonra... Heç nə düşündüyü kimi getmədi. Əksinə, vəziyyət daha pis-

ləşdi... Hər gün uşağın bağçadan çıxdığı vaxtlar onları uzaqdan 

izləyirdi. Artıq evlərinin yerini, saat neçədə harada olacaqlarını və 

ona lazım olan başqa məlumatları öyrənmişdi. Hətta dondurma sat-

maq bəhanəsiylə ora öz adamını yerləşdirmişdi. Uşağı qaçırdıqları 

gün də onun son “iş günü” olmuşdu. “Dondurmasatan dayı” ana-

sından ayrılan Ramili yanına çağırmışdı. Sonra da demişdi ki, lap 

yaxında dayanmış maşındakı dayıda daha dadlı dondurmalar var. 

Uşaqlar hamısının diqqəti oyunda idi, onlara tərəf baxmırdılar da. 
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Ramil yaxınlaşan kimi “dondurmasatan” onu qucağına alıb içəri at-

mışdı və maşın həmin an oradan sürətlə uzaqlaşmışdı. Sürücü də 

Namiqin adamlarından biriydi. Sonralar Namiq “dondurmasatan”ı 

da, sürücünü də öldürmüşdü... Ramil əvvəlcə bir neçə dəqiqə çaş-

qınlıq içərisində ona baxmışdı. Sonra kövrələrək dondurmanı soruş-

muşdu. Namiq çalışırdı ki, onun üzünə baxmasın. Bir neçə dəqiqə 

sonra uşaq anasını istəyib ucadan ağlamışdı. Evə çatana qədər və 

ondan sonra da kiriməmişdi. Haldan düşmüş, səsi tutulmuşdu, am-

ma zarımağı kəsilməmişdi. Ağlamaqdan ürəyi keçməsin deyə, Na-

miq bir müddət onun otağına oyuncaqlar qoymuşdu. Amma Ramil 

heç birinə yaxın getmirdi. Çox vaxt dizlərini qucaqlayıb otururdu. 

Zamanla o, vəziyyətə alışdı. Sonra Namiq lal-kar qadını tapıb, uşağa 

baxması üçün evə gətirdi...  

Yəqin ki, valideynləri uşağa görə çox əzab çəkmişdilər. Am-

ma onlar daha böyük əzablara layiq idilər. Amma... uşağın günahı 

yox idi. Onu beş il idi ki, ev həbsinə məhkum etmişdi. Hərdən Ra-

milin çarəsiz gözlərində sanki Səmayəni görürdü. Nəinki baxışları, 

hətta gözlərinin forması və rəngi də Səmayənin gözlərinin eynisiydi. 

Uşaq elə bil ona Səmayənin gözləriylə baxırdı. Sanki anasının əma-

nət etdiyi Səmayəni qoruya bilmədiyini Namiqə xatırladıb, ona vic-

dan əzabı çəkdirmək istəyirdi. Namiq göz yaşlarını saxlaya bilmə-

yib, uşaq kimi hönkür-hönkür ağladı. 

*** 

Günorta saatları idi. Bazar günü olduğundan Aliyə işə get-

məmişdi. Evdə çox darıxırdı. Ruhunun başqa yerdə olmağı heç yax-

şı hal deyildi. İndi ruhu Vüqarla üzbəüz oturmuşdu, söhbət edir-

dilər. Daha doğrusu, Vüqar danışır, o dinləyirdi. Bunu düşünəndə 

üzü güldü. Vüqar danışmağı sevirdi. Bəlkə də, Aliyənin yanında əh-

valı yaxşı olduğu üçün belə çox danışırdı... Vüqarın halını soruşmaq 

istədi. Telefonu götürüb, yazdı: “Salam”. Düşündü ki, həmişə ürə-

yində olduğu üçün onunla salamlaşmağa ehtiyac yoxdur. Silib ye-
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nidən yazdı: “Necəsən?”.  Ya da bunu da soruşmasın, standart sual 

idi, onu da silib yenidən yazdı: “Neynirsən?” Sonra onu da sildi. 

Heç nə yazmamaq üçün özünü zorla saxladı. Ümumiyyətlə, niyə öz 

hisslərini bu qədər çox büruzə verirdi? Ya da niyə onun halını, nəylə 

məşğul olduğunu soruşurdu ki? Nə ehtiyac vardı buna? Hərdən dü-

şünürdü, Vüqar ona xoşbəxtlik gətirir, ona yaşamaq və nəfəs almaq 

üçün yeganə stimuldur, hərdən də... Bunu özünə də etiraf etməyə 

qorxurdu. Əslində, hərdən daha çox canının sıxıldığını, daha çox da-

rıxdığını hiss edirdi. Əvvəlki halında taleyi ilə barışmışdı, sakitləş-

mişdi, heç vaxt xoşbəxt olmayacağını anlayıb hər şeyə laqeydliklə 

yanaşır, heç nə üçün, heç kim üçün darıxmadan yaşamağa davam 

edirdi. İndi isə... Hərdən rahat-rahat yaşaya bilmədiyi və heç vaxt da 

yaşaya bilməyəcəyi xoşbəxtlik ona çox əzab verirdi. İndi də həmin 

anlardan biri idi. Öz hissləri özünə də qəribə gəlirdi. Heç ağlına gəl-

məzdi ki, nə vaxtsa bu vəziyyətə düşəcək... O biri otaqdan Nurəd-

dinin acıqlı səsi gəldi.  

– Aliyə, səninləyəm, eşitmirsən məni?  

Aliyə hirsindən pıçıltılıyla: “Nə istəyirsən axı, əl çək yaxam-

dan” deyərək, yataq otağının eyvanına çıxdı. Nurəddin bu gün yu-

xudan gec qalxmışdı. Evdə təlaşla nəsə axtarırdı. Aliyə cavab ver-

mək belə istəmədi. Artıq ona heç dözə bilmirdi. Boşanmaq mövzu-

sunu açmağa da cəsarət etmirdi. Bu mövzu illər öncə qapanmışdı. 

Başını divara söykəyib dərindən nəfəs aldı. Ona elə gəldi ki, bo-

ğulur. Bir neçə dəfə dərindən nəfəs aldı.  

– Bayaqdan səninləyəm, eşitmirsən? – Nurəddin eyvana çı-

xıb, əsəbi səslə soruşdu.  

– Yox, eşitmirdim. – Aliyə etinasızlıqla dedi. Niyə eşitməli idi 

ki? Axı bu adam nə istəyirdi ondan? 
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– Kar olmusan, yəqin. – Nurəddin qışqırdı. – Mənim xarici 

pasportum haradadır?  

– Bilmirəm. Həmişə harada olurdusa, orada olar. – Aliyə ye-

nidən sakitcə dilləndi.  

– Sən nəyi bilirsən ki, onu da biləsən! – Nurəddin əlini yel-

ləyə-yelləyə yenidən iş otağına keçdi... 

Son zamanlar Nurəddinin işləri yaxşı getmirdi. Atasının da 

şirkəti müflis olmuşdu. Aliyəyə hərdən elə gəlirdi, onu çox sıxış-

dırırlar. Bəlkə, tezliklə o da hər şeyini itirəcəkdi. Onda bəlkə Aliyəni 

rahat buraxardı. Bir an buna sevinib ümidləndi. Özü işləyirdi, bu-

günə qədər maddi cəhətdən Nurəddinə ehtiyacı olmamışdı. Daha 

doğrusu, ehtiyacı olanda belə ondan pul istəməmişdi. Bir dəfə maaşı 

gecikdiyi üçün iş yoldaşı Nərgizdən borc almışdı. Nərgizin həmin 

andakı heyrət dolu baxışlarını unuda bilmirdi.  

– Yəni, sən elə buradan aldığın maaşla dolanırsan? – Nərgiz 

qıyıq gözlərini geniş-geniş açıb soruşmuşdu. – Mən elə bilirdim, sən 

işə sadəcə vaxt keçirmək üçün çıxırsan. Bəs Nurəddindən heç pul 

almırsan? – Qız sualları ard-arda düzmüşdü.  

– Mənə indi lazımdır. Əslində, haqlısan. Nurəddinə desəm, 

göndərər. – Aliyə çaş-baş qalıb, bilməmişdi nə desin.  

Elə bir yaxınlıqları yox idi, amma Nərgiz ona çox sual ver-

mişdi. İnsanlar başqalarının həyatına necə də maraq göstərirlər. Ali-

yə onda çox utanmışdı. İş yerində qadınlar ondan tez-tez niyə uşa-

ğının olmadığını soruşurdular. Aliyə belə problemləri çox yaşayırdı. 

Ətrafdakılarla ünsiyyətini yavaş-yavaş kəsirdi. İşə gələndə salamla-

şıb, axşam gedəndə sağollaşmaqla kifayətlənirdi. Demək olar, hər 

kəsdən soyumuşdu. Bəlkə də, Vüqara ona görə belə çox bağlanmış, 

onu həyatının mərkəzinə qoymuşdu. Yaşadığını yalnız onunla ya-

nındaykən hiss edə bilirdi. Görəsən, o, xəyanətkar sayılırdımı? Bəlkə 
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də... sayılardı. Amma indi bunu düşünəcək halda deyildi. Yəqin, 

Tanrı günahından keçərdi. Əlbəttə, əgər günah edirdisə...  

Uşaqkən oxuduğu bir hekayə həmişə beyninin bir tərəfində 

dolanırdı. Müəllimə uşaqlardan heç kimin görmədiyi yerdə bir to-

yuğun başını kəsmələrini istəmişdi. Uşaqlardan biri bunu etmə-

mişdi – Allahın onu görmədiyi yeri tapa bilmədiyini demişdi. Niyə-

sə hər dəfə günah etdiyini düşünəndə məhz həmin hekayəni xatırla-

yırdı. Vicdanı onu rahat buraxmırdı. Heç kəsin xəbəri olmasa da, 

düşündükcə vicdanından gizlədə bilmədiyi məqamları tapırdı. Bəl-

kə də, bu qədər çox düşünməməliydi. Televizorda film göstərirdilər. 

Üç-dörd yaşlarında uşaq anasından ayrı düşüb yolda itdiyi üçün ağ-

layırdı. Gözləri doldu. İçin-için ağladı. Nurəddin görməsin deyə, gö-

zünün yaşını tez silib, hamama girdi, üzünü yudu. Divandakı yerinə 

qayıdıb, kanalı dəyişdi. Elə bu an telefonuna mesaj gəldi. Vüqar idi:  

– Yaxşısan?  

İstədi, yazsın ki, yox, heç yaxşı deyiləm. Üstəlik, çox darıxmı-

şam səninçün... Sonra fikrini dəyişib:  

– Yaxşıyam. Sən necəsən? – yazdı.  

– Darıxmırsan? 

Yenə istədi, yazsın ki, çox darıxıram, kaş indi səninlə olay-

dım. Sonra yenə fikrindən daşındı. Bu qədər səmimi olmağa ehtiyac 

yox idi.  

– Yox, darıxmıram, film izləyirdim. Sən nə edirsən?  

– Səninlə çox vacib söhbətim var. Sənə nə vaxt uyğun olar? 

Nə yazacağını bilmədi. Bir neçə dəqiqə mesaja baxdı. Vacib 

nə ola bilərdi ki?  
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– Sabah danışarıq. İşdən çıxanda xəbər edəcəm.  

– Oldu.  

*** 

İçəri girib Namiqin qarşısında oturdu. Ofis tamamilə ağ rən-

gə boyanmışdı. Hətta stol-stullar da ağ rəngdə idi. Arxada böyük 

formatda çərçivələnmiş qara rəngdə “N” hərfi görünürdü. İş masa-

sının arxasında oturan adamın nə hiss etdiyini bilmək olmurdu. Qa-

ra saçlı, dolu sifətli bu kişinin təxminən 38-40 yaşı olardı. Gözlərində 

kinayəqarışıq təbəssüm sezilirdi. Üzünün kənarındakı çapıq onu az-

ca qorxulu göstərirdi.   

– Yəqin düşünürsən, o şəkillər mənim nəyimə lazımdır, səni 

bura niyə çağırmışam. – Namiq çaydan bir qurtum alıb, kinayəli gü-

lüşlə soruşdu.  

Vüqar heç nə demədən baxışlarıyla təsdiq etdi.  

– Bir söz denən də. Yoxsa sual maraqlı olmadı, cənab psixo-

loq? Başqasının həyat yoldaşı ilə vaxt keçirmək daha maraqlıdır, hə? 

Ərini sevmir, amma səni sevir... Adama bundan çox nə zövq verə  

bilər?.. Çox sevinmə, heç səni də sevmir, bu günə qədər heç kimi 

sevməyib o, sən də oyuncaqsan, amma bunun fəqində deyilsən. Bi-

lirsən, – Namiq əlindəki elektron siqareti yandırıb dedi, – əslində, 

sənə bir az yazığım da gəlir. – Siqaretdən çıxan tüstünü üfürüb, ye-

nə ucadan güldü. – Çayını iç, bizim qonağa hörmətimiz var.  

– Az danış, nə deyəcəksənsə, sözünü de. Səni gözləyirəm. – 

Vüqar onun gözlərinin içinə baxdı. – Sənin problemin nədir?  

– Problem? Mənim heç bir problemim yoxdur, çox şükür. – 

Namiqin kinayəli gülüşünün səsi yenidən otağa yayıldı. – Məncə, 
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hazırda sənin daha çox problemin var. Əks təqdirdə, mən sənin ofi-

sində olmalıydım. Elə deyil? 

Vüqar onu sərt baxışlarla süzərək, heç nə demədən söhbətin 

davamını gözləyirdi.  

– Afərin, dedikləri qədər güclü psixoloqmuşsan. Amma bir 

az tərs işlərin var. Məsələn, evli qadınlarla əylənmək. Amma eybi 

yox, olan şeydir. Mənim dərdim səninlə deyil, yanındakı gözəlçəy-

lədir. Necə deyərlər, qurunun oduna yaş da yanır. İndi sən mənim 

dediklərimi edəcəksən, bizim səninlə heç bir problemimiz qalmaya-

caq, sən sağ, mən salamat. Onsuz da, o gözəlçənin nə dəyəri var 

sənin üçün? Ailəndən vacib deyil ki... – Son cümləni deyərkən do-

daqlarının kənarında iyrənc təbəssüm gözə dəydi...  

Vüqar bu şərəfsiz adamı ölənə kimi döyməkdən özünü güclə 

saxlayırdı. Dünən axşam həmin şəkilləri gördükdən az sonra ona 

hansısa naməlum nömrədən zəng gəlmişdi.  

– Bəyəndin şəkilləri?  

– Kimsiniz?  

– Kim olmağımın nə fərqi?  

– Probleminiz nədir? Nə istəyirsiniz? Bütün bunlar nə de-

məkdir?  

– Psixoloq, sizə səbirli olmağı öyrətməyiblər? – Zəng vuran 

adam bərkdən gülmüşdü. – Sabah ofisə gələrsən, danışarıq. Votsap-

dan ünvanı göndərəcəm, – deyib telefonu bağlamışdı.  

Vüqar səhərədək onunla kimin nə problemi ola biləcəyini 

düşündü, amma ağlına heç kim gəlmədi. Yəqin məsələ Aliyə ilə 

bağlı idi. Axı o, ailəsi, həyat yoldaşı ilə münasibətləri barədə heç nə 

danışmırdı, hətta bu mövzuda söhbət açılmasını belə istəmirdi. 
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Amma artıq danışmalıydılar, Vüqar hər şeyi öyrənməliydi. Çünki 

artıq təhlükə onun öz ailəsini də gözləyirdi...  

*** 

Bu gün işdən icazə alıb iki saat tez çıxacaqdı. Hər dəfə Vü-

qarla görüşəcəyi vaxt yaxınlaşanda onu qorxu dolu həyəcan bürü-

yürdü. Bu münasibətin sonu yox idi. Xoşbəxt sonu yox idi. Vüqar 

evliydi, iki uşağı vardı. Aliyə onun boşanmağını, ya həyat yoldaşı 

ilə münasibətlərinin pozulmağını istəməzdi. Görəsən, həmişə belə 

gizli-gizli, qorxa-qorxa görüşəcəkdilər? Axı bu həyatda heç nə gizli 

qalmır, hər şey əvvəl-axır üzə çıxır. Onda necə olacaqdı? Bu qədər 

qorxuya rəğmən onu Vüqara çəkən nəydi? O həyəcan, güvən, sevil-

diyini hiss etmək duyğusu... Yəqin, hər insanın bunlara ehtiyacı var-

dı. Bəlkə, bu yanlış münasibət ona sadəcə ziyan verəcəkdi? Bəlkə, 

sonra daha çox əzab çəkəcəkdi? Nəsə... Bunları düşünmək istəmir-

di. İstəyirdi ki, bu günü yaşasın, sonra nə olacaqsa-olsun. Saata 

baxdı. Dördə on beş dəqiqə qamışdı. Deməli, on beş dəqiqə sonra 

işdən çıxacaqdı. Vüqarın ofisindən buraya on beş dəqiqəlik yol idi. 

Ona yazdı:  

– Haradasan? Mən on beş dəqiqə sonra çıxacam.   

– Gəlirəm. – İki dəqiqə sonra cavab gəldi.  

Bəs Vüqarın ona deyəcəyi vacib söz nəydi? Noutbukunu 

söndürüb çantasından balaca güzgüsünü çıxartdı. Həmişə bu güz-

güdən istifadə edirdi. Atası bunu Aliyə universitetə qəbul olanda al-

mışdı. Arxasında istiqaməti göstərən kompas formasında işarələr 

vardı. Atası çox soyuqqanlı adam idi, adətən sevgisini ifadə eləməz-

di, amma həmin gün onun saçlarını sığallayıb qucaqlamışdı.  

– Mənim gözəl qızım, əzizim, birdənəm, universitetə qəbul 

olmaqla məni çox sevindirdin. Bu hədiyyəm simvolik xarakter da-

şıyır. Özünü heç vaxt yalqız hiss eləmə... Ümid edirəm, həyatda hə-
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mişə düzgün istiqamət seçəcəksən. Nə vaxtsa yolunu azdığını dü-

şünsən, bu güzgüyə diqqətlə bax! Oradakı qızın ürəyini dinlə. Mən-

cə, o qızın çox gözəl ürəyi var. Mənim balam olduğun üçün bilirəm 

ki, sən həmişə doğru qərar verəcəksən. Nə olur-olsun, düz yoldan 

çıxmayacaqsan... Həyatın da ürəyin və özün kimi gözəl olsun... 

Ürəyində təkrarladı: “düz yol”... Güzgüdəki əksinə diqqətlə 

baxdı. Görəsən, o, indi hansı yolda idi? Yolunu azmışdı. Özü də indi 

yox, çoxdan, düz doqquz il əvvəl... Düzgün olanı tapa bilmirdi. Qar-

şısındakı yolların heç biri ona uğur gətirmirdi. Addım atdığı hər 

yolda ayağını daşlar əzirdi, getməyə taqəti də qalmamışdı. Yolay-

rıcında gözləyirdi. Uşaqlıqda nənəsinin həmişə danışdığı “Cırtdan” 

nağılındakı o məşhur ifadəni xatırladı: “İt hürən, ya işıq gələn tə-

rəf?” İşıq gələn tərəfin daha təhlükəsiz olduğunu düşünüb oranı 

seçmişdilər, amma nəticədə daha böyük təhlükə ilə üzləşmişdilər. 

Aliyə indi özünü o halda hiss edirdi. Heç bir yolun düzlüyünə ar-

xayın deyildi. Payızda solub yerə düşən və küləyin istiqamətində 

sovrulan yarpaq kimi bütün yollara baş vurur və heç birindən əmin  

ola bilmirdi... Görəsən, atası ona nəyi məsləhət görərdi? Doğru yo-

lun hansı olduğunu düşünərdi? Özü qərar verə bilmirdi. Hər şey o 

qədər dolaşmışdı ki, artıq yolların hansının düz, hansının əyri oldu-

ğunu bilmək istəmirdi. Yorulmuşdu...  

Telefonuna mesaj gəldi. “Həmişəki yerdə gözləyirəm” – Vü-

qar yazmışdı. 

Aliyə tez əşyalarını çantasına atıb, sürətli addımlarla ofisdən 

çıxdı. Çox fikirli idi, deyəsən, iş yoldaşları ilə sağollaşmağı da unut-

du. Binadan çıxıb, həyəcanla sağa-sola baxa-baxa bir az aralıda onu 

gözləyən maşına oturdu... 
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*** 

– Sənin həyatında nələr baş verib? Nə yaşamısan? Nə prob-

lemlərin var? Elə bu dəqiqə mənə hər şeyi açıq danışmağını istəyi-

rəm. – Vüqar baxışlarını onun üzünə dikib cavab gözlədi.  

– Mən... necə yəni? Anlamadım nəyi soruşursan. – Aliyə pı-

çıltı ilə dilləndi, sanki kiminsə onları eşidəcəyindən ehtiyat edirdi. 

Hərçənd, yenə Vüqarın evindəydilər və mənzildə onlardan başqa 

heç kim yox idi.  

– Anlamayacaq nə var?  Sual verdim. Həyatında baş verənlə-

ri mənə danışmağını istəyirəm. – Vüqar onun əlini tutub daha yaxın 

oturdu.  

– Danışmışam axı. Evliyəm, bir oğlum vardı, qaçırılıb. Başına 

nə gəldiyindən xəbərim yoxdur, bunu danışmışam. Başqa nəyi de-

yirsən, bilmirəm... – Aliyənin gözləri doldu, danışarkən çənəsi əsir-

di.  

– Anladım, onu bilirəm, danışmısan. – Vüqar bir az da yaxın 

oturub onu qucaqladı. Bu an Aliyə özünü saxlaya bilməyib bərkdən 

ağlamağa başladı. Vüqar onun gözlərini silib, üzünü əllərinin arsına 

aldı. – Yaxşı, sakitləş, qorxulu heç nə yoxdur. Sadəcə, bunları bil-

məyim lazımdır, başa düşürsən?   

– Hə... – Aliyə başıyla təsdiqlədi. – Mən... – yenidən səsi əsdi, 

danışa bilməyib dayandı.   

– Götür, iç sakitləş. –Vüqar stəkandakı suyu ona uzatdı.  

– Tələbə vaxtı bir oğlanla münasibətim vardı. Heç kəsi yox 

idi. Məni çox sevirdi. Mən də onu sevirdim və... – Aliyə susdu.  

– Və nə? – Vüqar səbirsizliklə soruşdu.  
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– Ondan hamilə qaldım. – Aliyə gözlərini yerə dikdi.  

– Oğlan bilirdi? – Vüqar onun sözünü yarımçıq qoydu.  

– Yox, bilmirdi. Daha doğrusu, deməyə fürsətim olmadı. 

Mən artıq universiteti bitirmişdim, həmin yay evlənməyi düşünür-

dük. Amma onu narkotik alverinə görə həbs etdilər. Əslində, son 

görüşümüzdə günahsız olduğunu demişdi, mənə yalvararaq ona 

inanmağımı istəmişdi...  

– İnandın ona? – Vüqarın sualı özünə də qəribə göründü.  

– Bilmirəm... – Aliyə baxışlarını pəncərəyə dikdi. O an ağlım 

qarışmışdı. Düşündüm, bəlkə, maddi imkanını düzəltmək üçün 

edib. Əslində, onu çox vicdanlı adam kimi tanıyırdım, amma nə bi-

lim.. Ürəyimə şübhələr də doldu. Amma daha vacib olan oydu ki, 

onu həbs etmişdilər və mən hamiləydim. Həmin vaxtlar mənimlə 

çox israrla maraqlanan bir nəfər vardı. Nurəddin... Yəni, indiki hə-

yat yoldaşım... – Aliyə nə deyəcəyini bilməyib susdu.  

– Eşidirəm səni. Sonra nə oldu? – Vüqar ciddi tərzdə soruş-

du. Üzündə donuq ifadə yaranmışdı. Nə hisslər keçirdiyini anlamaq 

olmurdu.  

– Sonra... – Aliyə gözünü pəncərədən ayırıb, onun üzünə 

diqqətlə baxdı. Bu çox ağır söhbəti etməzdən əvvəl sanki Vüqara 

ciddi səbəblərinin olduğunu izah etmək və ondan bəraət eşitmək 

istəyirmiş kimi gözlərini ondan ayırmırdı. – Sonra Nurəddinə ərə 

getməli oldum. Onun məni çox istədiyini düşünürdüm. Düşündüm, 

ya xəbəri olmaz başqasından hamilə olduğumdan, ya da qəbul 

edər...   

– Qəbul etdi? – Vüqarın səsində kinayə hiss olundu.  
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Aliyə daha onun üzünə əvvəlki kimi baxa bilməyib, məyus 

halda başını aşağı saldı.  

– Yaxşı, dayanma, danış görüm sonra nə oldu? – Vüqar 

yenidən dilləndi.  

– O  oldu ki... – Aliyə  bir neçə saniyə dayanıb, sonra sözünə 

davam etdi. – Biləndə çox əsəbiləşdi, mənimlə yalnız kağız üzərində 

ər-arvad olacağımızı dedi, o öz həyatını yaşayacaqdı, mənsə bu səh-

vimin cəzasını ömür boyu çəkəcəkdim.   

– Niyə səndən belə bir şey istədi ki? – Vüqar danışsa da, elə 

bil fikri ayrı yerdəydi.  

– Bilmirəm. Hamiləliyimdən hamının xəbərsiz olduğunu bi-

ləndə bir az sakitləşdi və bu qərarı verdi. Uşağın ondan olduğunu 

düşünəcəkdilər... – Aliyə yenə bir neçə dəqiqə dayanıb, sonra da-

vam elədi. – Mən çox qorxmuşdum. Atam-anam bilsə, mənən çökər-

dilər. Ən çox onlara görə qorxurdum. Bəlkə, heç üzümə də baxma-

yacaqdılar. Onları məyus eləmək istəmirdim. Sən psixoloqsan, anla-

yarsan məni. Mən səhv elədim, bilirəm, anlayıram, amma çox qorx-

muşdum. Nurəddin onsuz da bizim münasibətimizi bilirdi, amma 

hamiləliyimdən hər kəsin xəbərsiz olması Nurəddini cəsarətləndir-

di... Hər səhv daha böyük səhvlərə yol açır. Qorxduğum üçün riskə 

getdim və toy günündən sonra boşanıb daha böyük biabırçılıqlar 

yaşamayım deyə, Nurəddinin dediklərinə razı oldum... Məni anla-

yırsan? İstəyirəm ki, kimsə məni anlasın... – Aliyənin son cümlələ-

rində çarəsizlik hiss olunurdu. Vüqarın gözündən düşəcəyindən na-

rahat idi. “Kimsə məni anlasın” dedi, amma önəmli deyildi, heç kim 

başa düşməsə də olardı. İndi o, yalnız Vüqarın anlamağını istəyir-

di...  
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– Anlayıram... – Vüqar astadan yavaş və boğuq səslə dedi. 

Gözlərini pəncərəyə dikmişdi. Sanki onu heç dinləmirdi, fikri başqa 

yerdə idi.  

– Çox sağ ol... – Aliyə həyəcandan dodaqlarını çeynəyə-çey-

nəyə barmaqlarını bir-birinə keçirmişdi. Bu dəqiqə yer yarılsa, içinə 

girə bilərdi. Gözünü öz əllərinə dikmişdi. Vüqarın üzünə baxa bil-

mirdi. Dərdini danışdığı üçün bir az yüngüləşmişdi, amma ürəyin-

də yalvarırdı: kaş bunları danışdığı üçün Vüqarın ondan zəhləsi 

getməyəydi. Görəsən, bu qədər açıq danışmaqla səhv etmədi ki? Axı 

hər şeyi olduğu kimi danışmaya bilərdi. Nə isə... Ən azından, gizli 

heç nə qalmamışdı. Nə olacaqsa-olsun. Hiss etdi ki, yanaqları od 

tutub yanır. Vüqar heç nə demədən gözünü pəncərəyə zilləmişdi. 

Görəsən, nə düşünür? Yəqin, artıq Aliyəyə nifrət edir. Nifrət etməsə 

də, ən azından, münasibəti dəyişib. Qəribədir, həyatındakı hər şey 

aydınlığa qovuşmuşdu, amma Aliyəyə elə gəldi ki, Vüqarla müna-

sibətlərinə qaranlıq çökür. İndi Vüqarın onun barəsində nə fikirləş-

diyini bilmirdi. Birdən ona yazığı gəlsə... Aliyə bunu düşünəndə bir 

az da məyus oldu. Heç vaxt istəməzdi, sevdiyi insanın ona yazığı 

gəlsin. Sevdiyi... Qəribədir, ilk dəfə özünə etiraf etdi ki, onu sevir. 

İndi Vüqara daha məhrəm hisslər duyurdu. Axı o  indi Aliyənin bü-

tün sirlərini bilirdi. Bu gün onu bura çağırıb, təlaşla sorğu-suala tut-

mağının səbəbi nəydi görəsən? Başqa vaxt da soruşa bilərdi. Vüqa-

rın bu qədər fikirli görünməyi artıq onu narahat etməyə başlamışdı. 

İçindən keçirdi, durub onu qucaqlasın və saatlarla belə qalsınlar. 

Amma cəsarəti çatmadı. Sanki hansısa bir qüvvə onu oturduğu yer-

dən tərpənməyə izin vermirdi. Bəlkə də, Vüqarı heç vaxt belə gör-

mədiyi üçün özünü bu qədər narahat hiss edirdi... 

*** 

Namiq otağa girib, çarpayıda yatmış uşağa diqqətlə baxdı. 

Deyəsən, məsələ təkcə onun baxışlarında deyildi, Ramil gözləri yu-

mulu ikən də Səmayəni xatırladırdı. Qaraşın üzü, uzun kiprikləri, 
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dolu dodaqları, bir az şişkin yanaqları eynən Səmayədəki kimi idi. 

Uşaqkən tez-tez bacısını cırnadardı. Bunu düşünüb gülümsədi.  

– Sənin üzün şişdir, körpə vaxtı yanaqlarını arı sancmışdı, 

anamgil səni sevmədikləri üçün müalicə etmədilər, ona görə üzün 

şiş qaldı. – Namiq ciddi-ciddi belə deyib Səmayənin üzünə bax-

mışdı.  

– Anamgil məni niyə sevmirdi ki? – Səmayə gözünü yemək-

dən ayırıb, kədər dolu iri, qara gözlərini məyus-məyus Namiqə dik-

mişdi.  

– Çünki sən ikinci uşaqsan, bilmirsən valideynlər birinci uşa-

ğı sevirlər, onu qoruyurlar, ikinci uşaqlarını isə çox istəmirlər, amma 

daha varsan da, nə edək? – Namiq bacısının ona inanıb, kədərlən-

diyini görəndə, acı zarafatını davam etdirmək istəmişdi.  

– Anamgil səni çox istəyir, məni yox? – Balaca Səmayənin 

qara gözləri dolmuşdu. – Elə bilirdim, məni çox sevirlər. 

Namiq dözə bilməyib onun yanaqlarından öpmüşdü. Uşaq-

lar necə də sadəlövh, şirin və saf olurlar... Ramili oğurlayıb qaçıran-

da o da elə Səmayənin həmin yalana inandığı yaşda idi, sevgiyə, 

qayğıya çox ehtiyacı vardı... Yaxınlaşıb uşağın yanında, yerdə otur-

du. Onun üzünə, gözlərinə, saçlarına diqqətlə baxmağa başladı. 

Otaq isti olduğundan Ramil tərləmişdi. Yumulu gözlərinin kənar-

larında yaş vardı. Bəlkə də, pis yuxu görürdü. Saçları tərdən alnına 

yapışmışdı. Əli ilə onun nəm saçlarını kənara çəkdi. Divara baxıb pı-

çıldadı:  

– Səmayə, buradasan? Bəlkə, bu uşağın cildinə girmisən? Bəl-

kə, mən sənə əziyyət verirəm. Bu uşağın üzündə səni görürəm. Bəl-

kə, dəli oluram, mənə söz de, canım bacım, mənə söz de. Bu qədər 

pis adam olduğum üçün məni qınama, axı sən də bilirsən, səni o... – 

Namiq başını çarpayıya söykəyib tavana baxdı. – Səni o öldürdü, 
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bunu bilirəm. Buradasansa, bir söz de mənə, bu uşaq sən deyilsən, 

hə? Bilirsən, bu uşaq sənin kimi baxanda, elə bilirəm, sənsən, hərdən 

istəyirəm, onu qucaqlayım, öpüm. Buradasansa, nəsə de qardaşına... 

Səmayə? Hə, bildim, burada deyilsən... 

Uşaq birdən gözlərini açıb yatdığı yerdən yazıq-yazıq ona 

baxmağa başladı. 

– Nədi? Nə olub, nə baxırsan? Burada oturmaq üçün səndən 

icazə almalıydım? 

Uşaq heç nə demədən donuq nəzərlə ona baxırdı. Sanki lal-

kar idi, eşitmirdi.  

– Baxma, mənə. Yatanda üzünü çevir, divara bax. – Bir neçə 

saniyə uşağa nəzər salandan sonra onu çevirib üzü divara uzandır-

dı. – Bax belə, söz deyəndə anlamırsan?  

Gəlib yenidən stulda oturdu.  

– Narahat olma, Vüqar əmin özünü yaxşı aparmasa, bu ya-

xınlarda sənə dost gətirəcəm, daha burada tək olmayacaqsan. – Na-

miq bir az düşündü, sonra əlini əlinə vurub ucadan güldü. 

Uşaq üzünü çevirib, yenidən ona baxmağa başladı.  

– Nədir yenə? Nə baxırsan?   

– Su istəyirəm. – Ramil ürkək səslə dedi.  

– Su istəyirsən, dur iç də. – Divarın yanındakı balaca masa-

nın üstündəki qrafindəki suyu və yanındakı balaca fincanı göstərib 

dedi. – Sənə suyu mən verməliyəm? 
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Uşaq qorxa-qorxa ayağa qalxdı, suyu fincana süzüb içdi. 

Sonra yenidən çarpayıda oturub dizlərini qucaqladı. Gözlərinin al-

tından yenə Namiqə baxırdı.   

– Bilirsən, əvvəl səndən zəhləm gedirdi. – Namiq əlindəki 

elektron siqareti yandırıb tüstüsünü ciyərlərinə çəkdi. – İndi də zəh-

ləm gedir, amma indi artıq sənə, bu çarəsiz baxışlarına öyrəşmişəm. 

– Bir şey deyəcəm, amma qudurma. – Namiq qəhqəhə çəkdi. – Bir 

gün səni görməyəndə darıxıram. – Stulunu ona yaxın çəkib, sanki 

kimsə eşitməsin deyə pıçıltıyla dedi. – Kaş səninlə daha yaxşı şərt-

lərdə tanış olaydıq, onda səninlə dostlaşa da bilərdik, dost bilirsən 

nədi? Yəqin bilmirsən. Mən də indi sənə bunu başa sala bilmərəm. 

Amma yaxşı dostdan danışıram haa. Əsl dostdan, atanın dostları 

kimi dostları demirəm.  

– Ata… – Uşaq pıçıldadı.  

– Hə, sənin atan var, onun dostları da var, amma çox satqın 

dostlardır, beş qəpik görən kimi necə mənim tərəfimə keçdiklərini 

görsən, atana yazığın gələrdi. İndi o qədər çətin vəziyyətdədir ki, 

ölkədən qaçmaq istəyir. Onu belə aciz vəziyyətə salmışam, bilir-

sən… Amma qaça da bilmir, qorxaqdır axı… – Namiq siqaretin tüs-

tüsünü üfürüb yenə ucadan güldü. – Hə, balaca, sənin atan çox 

qorxaqdır, indi onun barəsində ən kobud, alçaldıcı sözləri deyə 

bilərdim, onda atanı yaxşı tanıyardın, amma demirəm, çünki onsuz 

da anlamayacaqsan. – Bir az dayanıb, gözünü səssiz-səssiz ona zil-

ləmiş uşağın üzünə baxdı. – Atanın nə demək olduğunu bilirsən heç 

olmasa? Atanı xatırlayırsan?  

– Ata… – Uşaq yenə pıçıldadı.  

– Hə, ata. Əslində, atalar uşaqlarını qorumalı, onlara sahib 

çıxmalı, bu dünyada övladlarının xoşbəxt ola bilməsi üçün hər şeyi 

etməlidirlər, amma sənin atan edə bilməyib, ona görə də, illərdir bu-
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rada qalmısan. O, ata olmağa layiq deyil, o, pis adamdır. – Yaxın-

laşıb uşağın gözlərinin içinə baxdı. – Başa düşürsən? 

Uşaq heç nə demədən sakitcə ona baxırdı.  

– Söz soruşdum, cavab ver, məni başa düşürsən? – Namiq 

eyni sualı bu dəfə daha ucadan təkrarladı. 

Uşaq yenə heç nə demədən razılıq əlaməti kimi başını aşağı 

saldı. 

– Çox sağ ol, bax belə. – Namiq bu “cavab”dan məmnun hal-

da stula yayxandı. – Bax belə, dedim axı, əslində, səninlə dost ola 

bilərdik. – Xırıltılı səslə güldü.  

Telefona baxıb kontaktların arasında Elşadın adını tapdı.  

– Nə oldu? Vəziyyət nə yerdədir? – Telefonu qulağına yaxın-

laşdırıb soruşdu.  

– Hər şey istədiyiniz kimidir, Namiq bəy. Necə demişdinizsə, 

elə də edirik.  

– Oldu. – Telefonu kilidə qoymamışdan əvvəl qalareyadan 

Vüqarla Aliyənin şəkillərinə bir də baxdı.  

– Əclaf qadın... – Namiq pıçıldadı. – Sənə baş qoşanın ağlı 

yoxdur, elə yanındakının da başına oyun açacam, kimə rast 

gəldiyini hələ bilmir... – Başını qaldırıb uşağın hələ də ona diqqətlə 

baxdığını görüb, telefonu kilidə salıb, cibinə qoydu. Ağlına gələn 

qorxunc fikirdən xoşbəxt oldu. – Sağ ol, dostum, valideynlərinin cə-

zasını sən də çəkirsən deyə məndən incimə. Mən getdim, danışarıq... 

Bilirsən, indi çox xoşbəxtəm, sənin bu çarəsiz baxışların məni daha 

da sevindirir. – Ucadan gülüb, otaqdan çıxıb, qapını arxadan bağ-

ladı. 
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*** 

Səhər saat yeddi idi. Küçədə tək-tük adam gözə dəyirdi. Vü-

qar sürətli addımlarla yaşadıqları binanın yanındakı küçəylə qaçır-

dı. Bu, çoxdankı adəti idi. Son iki ayda buna fürsəti olmamışdı, indi 

birdən-birə çox qaçdığı üçün tez yoruldu. Dayanıb yolun kənarın-

dakı skamyaya oturdu. Günlərdi beynində Namiqin ona dediklərini 

unuda bilmirdi. Sonuncu cümlə durmadan ağlında fırlanırdı: “Hər 

halda, onu ailəndən üstün tutası deyilsən...” Aliyənin danışdıqların-

dan çox məyus olsa da, ona hissləri dəyişməmişdi. Ona əvvəlki kimi 

aşiq idi. Amma Namiq... Məlum məsələdir, problemli adamdır. Dü-

şündü ki, ağlı başında olan adam ondan mümkün qədər uzaq dur-

malıdır. Beyni pozulub, artıq ona psixoloji müayinə də fayda ver-

məz. Aliyəyə görə kədərlənsə də, özünü və ailəsini təhlükəyə atdı-

ğının fərqində idi. Evdəkilər onun ucbatından problem yaşasalar, 

özünü bağışlaya bilməzdi. Namiqin ona təklif etdikləri isə... özü qə-

dər iyrənc idi.  

– Sən, əslində, adam tanıyan birinə bənzəyirsən, ən azından, 

illər ərzində psixoloq  kimi nə qədər adam görmüsən. Necə oldu ki, 

bu qadının səninlə də oynadığını dərk edə bilmədin? – Namiq bunu 

deyib üzünə tökülən qara saçlarını əli ilə arxaya daraqlamışdı. – Nə 

isə... Eybi yox, indi səhvini düzəltmək vaxtıdır. Sən mənim dedik-

lərimi edəcəksən, mən də sənə və ailənə toxunmayacağam. İtərəcək 

bir şeyim yoxdu, bu həyatdakı hər şeyimi – valideynlərimi, bacımı, 

sevdiyim qadını və ən əsası, adamlığımı itirmişəm... – Bir neçə sa-

niyə susub sözlərinə ara verdi. – Elə baxma, səninlə səmimi danı-

şıram ki, aramızda gizli heç nə qalmasın. Səndən də eynisini istəyə-

cəyəm. Bilirsən, yəqin ki, itirəcək heç nəyi qalmayan insan bu dün-

yada ən güclü insandır. Bu gücü pis əməllərə də sərf etmək olar, 

yaxşı əməllərə də. Məni pis işlər görməyə vadar ediblər...  

– Mənə həyat dərsi keçmə, dərdini de. – Vüqar onun sözünü 

yarımçıq kəsdi.  
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– Dərdim yoxdur, çox şükür. – Namiq oturduğu kreslonu 

kənarlara doğru yüngülcə hərlətdi. – Amma bilirəm ki, onu tez-tez 

evinə aparırsan, hər şeydən xəbərim var. – Namiqin həyasız gülüşü 

üzünə yayıldı.  

– Bundan sənə nə?  

– Belə sərt xarakter sənə yaraşmır, sən insanlarla mülayim 

davranmağı bacarmalısan axı. – Namiq stolunun altındakı siyirməni 

açıb, Vüqarın e-mailinə göndərdiyi şəkillərin nüxsələrini çıxardıb, 

ona tərəf atdı. – Bu şəkillərdə çox qəşəng çıxmısınız, məncə, onun 

ərinin də bunları görməyə haqqı var, sən necə düşünürsən? Sürpriz 

edək ona?   

– Bayaqdan saatlarca mənasız-mənasız danışmaq yerinə sö-

zünün canını deyə bilərdin.  

– Sözümün canını da deyəcəm. Bunları ona görə danışıram 

ki, yanlış qərarlar verib sonra nəticələrinə qatlanmalı olmayasan. Sə-

nə yaxşılıq edirəm də, sözümə qulaq asmasan, başına nə gələcə-

yindən xəbər verirəm. – Namiq ucadan güldü. – Deməli, belə edəcə-

yik. Sən sevgilini evinə çağıracaqsan, amma özün getməyəcəksən, 

süpriz edəcəyik, sənin yerinə mən gedəcəyəm. – Namiqin zil qara iri 

gözlərində parlayan iyrənc təbəssüm üzünə yayıldı. 

Vüqar söz tapmayıb, onu nifrət dolu baxışlarla süzürdü.  

– Yaxşı, bu qədər əsəbiləşmə, nəyindi axı o sənin? Nə önəmi 

var? Lap tutalım, çox xoşun gəlir, ailəndən, işindən, nüfuzundan va-

cib deyil ki? 

Vüqar heç nə demədən otaqdan çıxmışdı. Bilmirdi Aliyəyə 

bu barədə nəsə desin, ya yox. Onu qorxutmağa ehtiyac vardımı? 

Düşünüb qərar verə bilmirdi. Birdən ürəyinə qorxu hissi hakim ol-

du. Telefonu götürüb qızına zəng etdi.  
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– Necəsən, Günayım?   

– Yaxşıyam, ata, sən necəsən? Nəsə olub?  

– Yox, nə olacaq ki? Sadəcə, halını xəbər aldım.  

– Həə, – Günayın səsindəki təlaş yoxa çıxdı. – Səhər tezdən 

zəng etmisən deyə soruşdum.  

– Qızıma səhər tezdən zəng edə bilmərəm?  

– Əlbəttə, edə bilərsən.  

– Artıq evdən çıxmısan?   

– Yox, hələ çıxmamışıq, niyə soruşursan ki?  

– Onda gözlə, özüm gəlib səni aparacam.  

– Yaxşı, amma tez gəl.  

– Oldu. 

Ayağa qalxdı, evə doğru sürətlə addımlamağa başladı. Səki-

dəki skamyalardan birində bir qız və bir oğlan oturub söhbət edir-

dilər. Uzağı, 18-20 yaşları olardı. Deyəsən, oğlan hərdən gülməli nə-

sə deyirdi, qız ucadan gülürdü. Adama elə gəlirdi ki, bu gülüş bü-

tün şəhərin əhvalını qaldırmağa kifayət edər. Çox səmimi, şaqraq 

gülüşü vardı. Eynən Aliyə kimi... Vüqar onu xatırlayanda qeyri-ix-

tiyari gülümsədi. Bu gülüşü eşitmədən yaşaya bilərdimi? Bilərdi. 

Amma həyatı duzsuz yemək dadında olacaqdı. Kənardan qəşəng 

qablaşdırılmış, çox dadlı görünən, amma əslində, heç bir tamı ol-

mayan yemək kimi... Nə olur-olsun, Aliyə həmişə həyatında olma-

lıydı. Heç kimdə rast gəlmədiyi o gülüşü daim Vüqarın günlərinə 

sevinc qatmalı idi. Bütün insanlar səhv edə bilər, o da səhv eləmişdi 

və uzun illər bunun cəzasını çəkmişdi. Amma bu qədər səmimi gü-
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lüşü olan adam heç bir halda pis adam ola bilməzdi... Vüqar qərarını 

vermişdi. Aliyəni düşdüyü vəziyyətdən xilas etmək üçün əlindən 

gələni edəcəkdi. Uzaqdan qızın gülüşü hələ də eşidilirdi. Birdən Ali-

yə üçün çox darıxdı. Zəng vurmaq istədi, Sonra fikirləşdi ki, bu vaxt 

evdə olur. Başdanxarab əri eşidə bilər. Mesaj yazdı: “Sabahın xeyir. 

Necəsən?” 

Telefonu cibinə qoyub liftə girdi. Evə çatmışdı... 

– Necəsən, Nurəddin? – Elşad ayağını ayağının üstə aşırıb 

Nurəddinin ofisdəki divana yayxanıb oturdu. Əslində, bu aralar 

onun vəziyyətinin heç yaxşı olmadığını bilirdi. Amma qəsdən so-

ruşdu ki, hər şeyi onun ağzından eşitsin.  

– Bildiyin kimi... – Nurəddin əlindəki kağızların arasında nə-

sə axtarırdı, Eışadın üzünə baxmadan cavab verdi. – Bu aralar işlə-

rim heç yaxşı getmir. Normal pul təklif edən olsa, şirkəti satacağam, 

işləyə bilmirəm.  

– Əşşi, qanını bu qədər qaraltma. – Elşad dildə ona ürək-di-

rək verdi. Divanda yerini lap rahatlayıb masanın üstündəki qabdakı 

konfetlərdən birinin kağızını açıb, çaydan bir qurtum aldı. – Eşitmə-

misən? Su gələn arxa bir də gələr. Odur ki, narahat olma, qardaşım.  

– Çox sağ ol, amma heç düzələnə oxşamır. Dediyim kimi, ilk 

fürsətdə şirkəti normal qiymətə satmağı fikirləşirəm, sonra ola bil-

sin, qaçaq yolu ilə xarici ölkələrdən birinə rədd olub gedərəm. – Nu-

rəddin yenə onun üzünə baxmadan boğuq səslə və həvəssiz dil-

ləndi. – Sən də maraqlan, ətrafında normal qiymət təklif edən olsa, 

mənə deyərsən.  

– Hə, narahat olma, maraqlanaram, problem yoxdur. – Elşad 

elə arxayın cavab verdi, sanki bu işi artıq həll etmişdi. – Bilirsən, nə 

yadıma düşdü? Bu sənin illər əvvəl həbsə atdırdığın adam vardı 

haa, Namiq, onu xatırladım. – Elşad bir neçə saniyə ara verib Nu-
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rəddinin üzünə diqqətlə baxdı. – Sonralar ondan xəbərin olmayıb 

ki?  

– Yox, olmayıb, niyə soruşdun? – Bayaqdan soyuq, etinasız 

cavablar verən Nurəddin bu dəfə təlaşlanıb, Elşadı diqqətlə nəzər-

dən keçirdi.  

– Heç... elə-belə... dedim axı, birdən xatırladım. Nəsə əşşi, 

unut getsin, mən də xatırlamağa adam tapdım e. Rədd olsun. Qanı-

qara vaxtında bir də ondan danışmayaq... – Elşad guya Nurəddinin 

yaxşılığını istəyib, canı yanan adamlar kimi narahat halda dilləndi. 

Nurəddin əslində Namiqin həbsdən çıxdığını çoxdan bilirdi. 

Hətta uşağı qaçıranın da o olduğundan əmin idi. Amma qəsdən mə-

sələnin üstünə düşüb, onu axtarmamışdı. Nə pislik etsə, öz uşağına 

edəcəkdi. Uşağın günahsız olduğunu düşünəndə əvvəlcə bir az vic-

danı əzab çəkmişdi, amma sonra düşünmüşdü ki, Namiq onu Nu-

rəddinin uşağı hesab elədiyi üçün qaçırır. Namiq heç vicdan əzabı 

duymurdusa, Nurəddin niyə pis olmalı idi ki? Odur ki, buna əhə-

miyyət verməmişdi. Yaxşı ki, uşağı kimin qaçıra biləcəyi Aliyənin 

heç ağlına gəlməmişdi. Bu vəziyyət Nurəddinə sərf edirdi. Yoxsa 

hər şey ortaya çıxa bilərdi. Sonralar da uşaqdan səs-soraq çıxmaması 

onu sevindirmişdi. O zaman Nurəddinin işləri yaxşı gedirdi. Pulu 

çox olduğundan sevgililərinin də sayı-hesabı yox idi. Heç düşün-

məzdi ki, bir gün müflis ola bilər. İndi özünü sudan çıxarılmış balıq 

çarəsiz və miskin kimi hiss edirdi.... Ona çətin vəziyyətlərdə necə 

davranmaq lazım gəldiyini öyrədən olmamışdı. Həmişə pul, var-

dövlət görmüşdü. Onunçun hər şeyi atası etmişdi: məktəbdə qiy-

mətlərini “almışdı”, bütün problemlərini həll etmişdi, universitetə 

qəbul etdirmişdi, maşın almışdı, şirkət qurmuşdu, mütəxəssisləri 

ora toplamışdı... Nurəddin heç vaxt düzgün düşünüb özü barədə 

normal qərar verə bilməmişdi. Həmişə atasına güvənmişdi. İndi də 

çox çətin vəziyyətdə idi, amma qaçmaqdan başqa çarə görmürdü, 

çünki atası üç il öncə vəfat etmişdi. Artıq öz qərarlarını özü verməli 
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idi... Bir dəfə məktəbdən gəlib atası ilə birlikdə yemək yeyəndə ona 

məktəbdə yaşadığı bir problemdən söz açmışdı. Atası onu dinləmə-

dən bircə bunu demişdi:  

– Düşünmə.  

– Nə edəcəyimi bilmirəm. –Nurəddin narahat halda demişdi.  

– Dedim axı, düşünmə, həll olunmuş bil, mən sənin üçün ən 

yaxşısının nə olduğunu bilirəm, narahat olma və düşünmə. 

Nurəddin həmişəki kimi atasına arxayın olub, onun dediyini 

eləmişdi. Yəni düşünməmişdi. Əslində, düşünməliydi. Bəlkə də, 

hərdən öz qərarlarını özü verməli idi. Elə olsa, indi bu qədər ağır 

duruma düşməzdi... Başını əllərinin arasına alıb, şirkətin sənədlə-

rinə bir də baxdı. Yenidən toparlanmağa, çıxış yolu tapmağa çalışsa 

da, ağlına heç nə gəlmirdi. Gözlərini qaldırıb otağa nəzər saldı. 

Bayaqdan mənasız şeylərdən danışan Elşad artıq yox idi. Fikirliydi 

deyə, onun getdiyindən xəbəri olmamışdı. Masanın yanındakı şkafı 

açdı, başağrısı əleyhinə dərmanı götürüb suyla içdi. Sənədləri stolun 

altındakı siyirməyə qoyub, açarla bağladı.  

*** 

    Bayaqdandan əlində tutduğu məktubu təkrar-təkrar oxu-

yurdu: 

“Həyat yoldaşından gizli münasibətindən xəbərim var, buna 

son qoymasan, sənin üçün pis olacaq...” 

İşdən qayıdarkən məktubu həyətdəki gözətçi vermişdi. Bu 

yaşlı adamla əvvəllər heç ünsiyyəti olmasa da, hər gün işə gedib-qa-

yıdanda onu görürdü. Həyətə girib-çıxan adamları xüsusi diqqətlə 

süzürdü. Uzun illərdən bəri ilk dəfə bu gün kəlmə kəsmişdilər:  
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– Salam, qızım. – Kişi sərt, soyuqqanlı baxışlarını Aliyəyə 

dikmişdi.  

– Salam, dayı. – Aliyə hər gün gördüyü bu adamla ilk dəfə 

ünsiyyət saxladığından əvvəlcə ona necə müraciət edəcəyini bil-

mədi. Adını qonşulardan eşitsə də, indi xatırlaya bilmədi. Gözətçi-

nin çuxura düşmüş mavi gözlərinin içində qorxunc ifadə vardı. 

Aliyə mavi gözlü adamların gözlərinin içinə baxa bilmirdi. Ona elə 

gəlirdi, bu gözlərdə nəsə bir sirr var. Sanki baxışlarının dərinliyində 

daim hər kəsdən nəsə gizlədirlər. Odur ki, həmin an bu adamın ba-

xışlarından da diksinib, qorxa-qorxa cavab verdi.  

– Yəqin, Aliyə sənsən. – Yaşlı adam cavabı özü bilsə də, qarşı 

tərəfdən təsdiq gözləyərək, çuxura düşmüş mavi gözləri Aliyənin 

üzünə zillədi.  

– Bəli, mənəm, buyurun. – Aliyənin qorxusu bir az da artdı. 

Ona elə gəldi, bu dəqiqə başına nəsə pis bir hadisə gələcək.   

– Bir nəfər bu məktubu sənə verməyimi istədi. – Gözətçi ba-

yaqdan əlində saxladığı məktuba baxıb, onu Aliyəyə uzatdı.  

– Məktub? – Aliyə çaşqın vəziyyətdə gah kağıza, gah da ada-

mın üzünə təəccüblə baxdı.  

– Hə, məktub. Bu məktubdu. – Gözətçi ona uzatdığı kağızı 

bir də göstərdi.  

– Mənə kim və niyə məktub göndərsin axı? Necə adam idi? 

Heç nə demədi? – Aliyə sanki saatlı bomba götürürmüş kimi qorxa-

qorxa əlini uzadıb məktubu götürdü.  

– Bilmirəm, qızım. Hündürboylu, orta yaşlı kişi idi, gözündə 

qara günəş eynəyi var idi. Bunu sənə verməli olduğumu deyib get-

di. Başqa heç nə danışmadıq. – Adam birdən xatılayıbmış kimi əlavə 
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etdi. – Hə, bir də dedi ki, məktubu həyat yoldaşın Nurəddinə yox, 

məhz özünə verim.  

– Anladım, dayı, çox sağ olun. – Aliyə bayaqdan yersiz sual-

ları bir-birinin ardınca düzdüyünü anlayıb, narahatlıqla məktubu 

çantasına qoyub, yavaş-yavaş liftə yaxınlaşdı... 

Bəlkə də, Nurəddin xəbərdar olsa da, məsələni bəlli etməyib. 

Axır vaxtlar heç zəng edib harada olduğunu da soruşmurdu. Son 

yeddi-səkkiz aydakı Nurəddinin bütün davranışları gözünün önün-

dən keçdi. Bir dəfə Vüqarla görüşdükləri üçün evə işdən vaxtından 

iki saat gec çatmışdı. Nurəddin həmin gün işinin çox olacağını, gec 

gələcəyini demişdi, amma Aliyə evə çatanda, o, çoxdan evdəydi. 

Aliyə qapını açıb içəri girdi.  

– Salam. – Qəfil Nurəddini evdə görmüşdü. Qorxmuşdu ki, 

bu vaxtadək harada olduğunu soruşacaq. Qorxduğunu hiss etdir-

məməyə çalışdı.  

– Salam. – Gözlərini önündəki komputerə zilləmiş Nurəddin 

onun üzünə baxmadan salamı almışdı.   

– İşim vardı. – Bunu deyib qorxa-qorxa gözlərini Nurəddinə 

zilləmişdi. Ondan nə işi olduğunu soruşsa, veriləcək cavabı yox idi. 

Bir neçə saniyə ərzində ağlına min fikir gəldi. Düşünürdü, hansını 

desə, daha uyğun ola bilər, amma gözlədiyi sual gəlmədi. Nurəddin 

onu laqeydliklə süzüb, yenidən gözlərini komputerə dikdi.  

İndi ağlına gəldi ki, belə hallar dəfələrlə təkrarlanmışdı. Am-

ma heç biri Nurəddində maraq doğurmamışdı. Əvvəllər hər şeyi ən 

xırda detallarınadək soruşub maraqlanan Nurəddin anidən niyə be-

lə dəyişmişdi? Niyə hər şeyə qarşı bu qədər soyuq və laqeyd ol-

muşdu? Əslində, səbəbini anlayırdı, düşünürdü, bu onun işləriylə 

bağlıdır. Amma gerçək səbəb bu deyilsə?.. Bəlkə də, bütün bunlar 

oyun idi. Axı Aliyəyə niyə bu qədər pislik eləsin ki? “Pislik” kəlimə-
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si ona qəribə gəldi. Nə olsa, Nurəddinlə evliydi və hər qadın kimi 

ərinə sadiq qalmaq onun borcuydu. Deməli, əslində, pislik edən 

özüydü... Bəlkə də, Nurəddinin heç nədən xəbəri yoxdur və bunu 

tamam ayrı adam yazıb. Bəlkə, elə Elşad yazıb. Ola bilsin, Aliyəni 

izləyirmiş. Amma niyə belə eləsin axı? Çox xoşu gəldiyi üçün ola 

bilərdi? Aliyə həmişə Elşadın ona şəhvətlə baxdığını hiss etmişdi. 

Bəlkə də, bir müddət sonra özü kimliyini açıqlayacaqdı və Aliyə 

onun istədiyini verməsə, onu şantaj edəcəkdi? Hə, yəqin oydu, Ali-

yə ilə başqa kimin nə problemi olsun ki? Bəlkə, qonşulardan, ya Nu-

rəddini tanıyanlardan biridir. Sadəcə istəmir, Nurəddin aldadılsın. 

Buna görə Aliyəyə xəbərdarlıq məktubu yollayıb. Ola bilərdi. Bir 

şey bəlliydi: artıq Vüqarla onun münasibəti kiməsə gizli deyildi və 

ətrafında bunu bilən adam vardı. bu fikirlərdən canı sıxıldı, ürəyinə 

qorxu çökdü. Bir an istədi, Vüqara heç nə izah etmədən onun nöm-

rələrini telefondan silsin. Yox, bu çox axmaq qərar idi. Zəng edib, 

məsələni aydınlaşdıracaqdı. Qərar verə bilmirdi, bunları Vüqara de-

sin, ya yox... Keçən dəfəki etiraflarını xatırlayıb pis oldu. Bunu da 

desə, yəqin Vüqar ondan bezəcəkdi. Heç zəng etmək, danışmaq və 

görüşmək də istəməyəcəkdi. Gözləri doldu, amma ağlaya bilmirdi. 

İndi ürəyini qorxu almışdı... 

*** 

Vüqar ofisdə öz otağında əsəbi həyəcanla gah pəncərənin 

yanına gedir, gah da stolun yanına gəlib telefona baxırdı. Nə edəcə-

yinə qərar verə bilmirdi. Sanki beyni işləmirdi. Stolun üstündəki su 

fincanını götürüb yerə çırpmaq istədi. Əlləri əsirdi. Ofis otağının qa-

pısının düz yanında köməkçisi oturmuşdu. Bu məsələdən  heç kəs 

xəbər tutmamalıydı. Fincanı qaytarıb stolun üstünə qoydu. Saat 

yeddiydi.  İşdən çıxmağına az qalmış Həmidə zəng etmişdi.   

– Vüqar... – Həmidənin səsi çox təlaşlı idi.  
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– Buyur, nəsə  olub? – Vüqar narahat səslə cavab verdi. Elə 

bil, indicə pis xəbər alacaqdı.  

– Bayaqdan Günaya zəng edirəm. Telefonu bağlıdır. – Həmi-

də sanki boğulurdu, zorla danışırdı. – Sənə demişdim axı, danış 

onunla, bəlkə, oğlan...  

– Hansı oğlan? – Vüqar əslində Həmidənin dediyini anlasa 

da, qeyri-iradi soruşdu.  

– Görüşdüyü oğlan. Bilirsən, kimi deyirəm. Deyirəm, bəlkə, 

onunladır? – Həmidə səbirsiz və əsəbi səslə cavab verdi.  

– Dayan görək, bir az səbrli ol. Günaydan çoxdan xəbər yox-

du? Bəlkə, telefonu sönüb, ya dərsi uzun çəkib? Niyə o dəqiqə prob-

lem yaradırsan? – Vüqar onu sakitləşdirməyə çalışdı.  

– Yox, yox... – Həmidə ağlamağa başladı. – Onunla danışmış-

dım, saat ikidə universitetdən çıxıb Elmlər Akademiyasının qarşısın-

da məni gözləyəcəkdi. Birlikdə paltar almağa gedəcəkdik. O, mə-

nimlə alış-verişə getməyi xoşlayır, bilirsən də, mənə xəbər etmədən 

getməz. Ürəyimə damıb, nəsə pis bir şey olub, tez ol, nəsə elə, yoxsa 

ürəyim partlayacaq. – Həmidə qırıq-qırıq danışırdı. 

– Oldu, get sən evə. Narahat olma. Özün də heç yerə zəng 

eləmə, heç kim heç nə bilməsin, özüm həll edəcəm. Oldu?  

– Niyə ki? Niyə heç yerə zəng etməyək? Nəsə bilirsən, mənə 

demirsən? – Həmidə ağlamağını kəsib həyəcan və qorxu dolu səslə 

yenidən soruşdu.  

– Mən də sənin kimi heç nə bilmirəm. Sadəcə belə məsləhət-

di. Eşitdin? –Vüqar səbirsizliklə söhbəti tez bitirmək istədi.  

– Oldu, eşitdim. – Həmidə məyus halda cavab verdi. – Qızı-

mı tez tap, xahiş edirəm.  
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– Narahat olma. – Vüqar bunu deyib telefonu bağladı. 

Düşünüb qərar verməyə çalışırdı. Ağlına gələn fikirdən özü 

də qorxdu. Amma başqa yolu yoxdu. Sarsıntı içində telefonu götür-

dü, dərindən nəfəs alaraq siyahıdakı nömrələrə göz gəzdirdi. Nami-

qin adının üstündə dayanıb, bir neçə dəqiqə telefona baxdı. Telefo-

nu yenidən kilidə salıb çölə çıxdı.  

– Nərgiz, bu telefona zəng edib məni axtaran olub? – Vüqar 

qeydiyyat bölməsindəki köməkçisinə yaxınlaşıb, nədənsə ehtiyat 

edirmiş kimi astadan soruşdu.  

– Xeyr, Vüqar bəy. Sizə yönləndirdiyim zənglərdən başqa 

sizi axtaran olmayıb.  

– Anladım, Nərgiz, yaxşı, işində ol.  

Otağına girib, yenidən telefonu götürdü. Heç nə düşünmə-

dən Namiqin nömrəsinə zəng etdi. Telefon çağrıları uzandıqca ürə-

yində dua edirdi ki, kaş düşündüyü şey olmayaydı. Kaş Namiq bu 

qədər əclaf olmayaydı.  

– Ooo, axır ki, Vüqar müəllimin yadına düşə bildik. Nə gö-

zəl. Neçə gündür sənin zəngini gözləyirəm, cənab psixoloq, adam 

adama işi düşəndə zəng edər ancaq? – Telefonu açan kimi Namiqin 

kinayəli səsi gəldi.  

– Nə sayaqlayırsan yenə? Mənim sənə nə işim düşə bilər? – 

Vüqar onun iyrənc, təkəbbürlü səsini eşidəndə əmin oldu ki, çox pis 

şeylər eşidəcək. Bir an otaq başına fırlandı. Müvazinətini itirməmək 

üçün stulda oturdu.  

– Sən hazırda çox yaxşı bilirsən, mənə nə işin düşüb. Zəng 

etməyinin də səbəbini yaxşı bilirsən. Amma elə bil bir az gec oldu. 

Gərək mən bu gözəl qıza əziyyət verib şəhərin kənarına gətirəydim? 
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Darıxır axı burada. Özü də mənə yaman nifrətlə baxır. Sən canın, 

götür telefonu, özün ona başa sal ki, mən pis adam deyiləm. – Na-

miq telefonu yanında əl-ayağı bağlı vəziyyətdə dayanıb ona nifrətlə 

baxan qıza uzatdı.  

– Ata, bu zibil nə istəyir bizdən? – Günayın səsində qorxu-

dan çox nifrət vardı.  

– Narahat olma, qızım, tezliklə hər şey yaxşı olacaq. Qorxma, 

oldu?   

– Oldu, atası, oldu, bilir əşi, narahat olma. Səndən istədik-

lərimi yaxşı bilirsən. Onları həll edib, mənə məlumat vercəksən. 

Bilirsən, sənə ehtiyac duymadan, özüm bu gözələ əziyyət vermədən, 

onu qaçıra da bilərdim, mənim buna gücüm çatır, amma istəyirəm, 

o da güvəndiyi adam tərəfindən aldadılsın, bunun əzabını yaşasın, 

sonrasına baxarıq. Nə bilim, mən beləyəm də, bir az macərapərəst 

adamam. – Namiq bir neçə saniyə gözləyib yenidən əlavə etdi. – Hə, 

bir də deməyimə ehtiyac yoxdur, bilirsən də, polisin məsələyə qarış-

dığını hiss etdiyim an heç istəmədiyin şeylər ola bilər. Bu gözəl qızın 

bir teli əskik olsun istəməzsən yəqin. – Namiq astadan və həyasız-

casına güldü. – Əvvəl demişdim sənə, yenə xatırladıram, sonra de-

mədi demə, mənim itirəsi heç nəyim yoxdur, istədiyimi eləməsən, 

düşünmə ki, vicdanım sızlayacaq, çünki məndə o vicdan heç yoxdu. 

–Namiq bu dəfə xırıltılı səsiylə qəhqəhə çəkdi.   

– Buna şübhəm yoxdur, vicdansız olduğunu elə ilk görüşdə 

anlamışdım, xatırlatmasan da olar.   

– Ay sağ ol, afərin, bax belə, hər şeyi özün anla. Anla və de-

diklərimə əməl elə. Oldu, sağ ol, ən qısa zamanda zəngini gözləyi-

rəm. – Namiq bunu deyib cavab gözləmədən telefonu bağladı. 
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*** 

Vüqarla danışandan sonra telefonu bağladı, nömrəni çıxara-

raq, qırıb atdı. Günay ayaqlarını və əllərini bərk sıxan kəndiri bir az 

boşaltmaq üçün yerində qurdalanırdı.  

– Nədir, gözəl qız, bir az səbrin olsun da. Bax, bu uşaq tam 

beş ildir səbirlə gözləyir. – Namiq çarpayıda səssiz mütiliklə oturub 

təəccüb və qorxu içində onlara baxan uşağı göstərdi. – Sənə nə olub 

belə qurdalanırsan. Hələ indi gəlmisən ki... – Namiq bunu deyib 

ayağa durdu, qızın qollarındakı kəndiri bir az da bərkitdi.  

– Sən nə manyak adamsan. – Günay onun üzünə tüpürdü. – 

Ümumiyyətlə sən adamsan ki?  

– Bu yaşına çatmısan, amma tərbiyə görməmisən. – Namiq 

üzünü silib Günaya acıqla baxdı. – Heç yaraşdı sənə bu hərəkət?  

– Get işinlə məşğul ol, azadlıqda son günlərini yaşa, az qalıb, 

həbsdə layiq olduğun həyatı görəcəksən. – Günay yenidən kəndiri 

dartışdırmağa başladı.  

– Mən də ən az sənin qədər qorxusuzam, gözəl qız, narahat 

olma, nə yaşayacağım vecimə də deyil. – Namiq ucadan güldü, qa-

pını çırpıb çölə çıxdı. 

Qorxunc sifətli lal qadın içəri girib onların yanında oturdu. 

Bir neçə dəqiqə idi ki, o, heç bir məna ifadə etməyən gözlərini Gü-

naya zilləmişdi.  

– Salam, xala. – Günay əllərini darta-darta qadına baxıb, as-

tadan dilləndi. 

Qadın cavab vermədi. Heç üz ifadəsi də dəyişmədi. O hələ 

də Günayı süzürdü. Sonra ayağa durub qıza yaxınlaşdı. Boynundan 

asılan uzun zəncir boyunbağının ucundakı medalyonu əlinə götü-
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rüb diqqətlə baxdı. Şəffaf şüşədən hazırlanmış ürək formalı medal-

yon idi. İçində sarı rəngdə gün və ay fiqurları var idi.  

– Xoşunuza gəldi? Anam onu mənə doğum günümdə al-

mışdı. Mənim batil inanclarım yoxdur, amma düşünürəm, bir əşya-

ya çox bağlansan, o üstündə olduğu müddətcə bütün çətin vəziyyət-

lərdə səni qoruyacaq. Siz də belə şeylərə inanırsınız? – Günay diq-

qətlə onun üzünə baxdı. – Cavab vermək istəmirsiniz? Baxıram, heç 

pis insana bənzəmirsiniz, niyə bu murdar adama xidmət edirsiniz?  

– Səni eşitmir. – Bayaqdan onlara baxan uşaq qorxa-qorxaq 

pıçıldadı.  

– Necə yəni? Danışa da bilmir? – Günay çevrilib uşağa baxdı.  

– Yox. – Uşaq cavab verdi. 

Qadın barmaqlarını Günayın dodaqlarına yaxınlaşdırdıb, 

sanki onun dediklərini anlayırdı. Donuq baxışlarının yerinə gözlə-

rində kövrək ifadə sezilirdi. Qırıq-qırıq səslə qəribə şəkildə nəsə de-

məyə çalışdı. Səsi çox qorxunc idi, sanki kimsə ona olmazın əzab 

verirdi.   

– Qorxmayın, danışın mənimlə. – Günay onu həvəsləndirmə-

yə çalışdı. –Deyin. 

Qadın yenidən keçib kənardakı stulda oturdu. İndi gözün-

dən yaş sel kimi yanağı boyu axırdı. Əlinin arxasıyla gözlərini silib, 

baxışlarını yerə dikdi.  

– Xala, ay xala. – Günay onu çağırsa da, cavab gəlmədi. – Bi-

zə kömək elə, xahiş edirəm. Yəqin, sənin də uşağın var, yoxdursa 

da, valideynlərin olub, sən də istəməzdin onların başına pis iş gəl-

sin. – Günay qadının başını qaldırıb ona baxdığını görəndə daha da 

həvəsləndi. – Xahiş edirəm, bizə kömək elə, mən insanları tanıya-
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nam, bu adamın, daha doğrusu, bu heyvanın yanına necə düşmü-

sən, bilmirəm, bəlkə, sənədə əzab verib, ya da nə bilim, qorxudubsa, 

narahat olma, buradan xilas ola bilsək, söz verirəm, səni qoruyacam. 

Amma bizə kömək elə, Nə olar! 

Qadın daha onu dinləmək istəməyib çölə çıxdı. Günay çev-

rilib çarpayıda səssizcə oturmuş Ramilə baxdı.  

– Onu tanıyırsan? Sənə o baxır?   

– Hə... – Uşaq bir neçə saniyə susub, sonra yenə əvvəlki ür-

kək səsiylə yavaşdan təsdiqlədi.  

– Anladım... – Günay otağa diqqətlə göz gəzdirərək astadan 

dilləndi. 

*** 

Əvvəlcə bir neçə saniyə liftin yanında dayandı. Sonra qə-

rarını dəyişib pilləkənlə qalxmağa başladı. Evlərinin dəqiq ünvanını 

bilirdi, keçən dəfə Aliyə yuxuluykən onun çantasındakı elektrik 

haqqı qəbzinin şəklini telefonuna çəkmişdi. Vüqar artıq izləndik-

lərini bilirdi. Aliyəyə məktubu yazmaqda məqsədi onu da xəbərdar 

etmək idi. Nədənsə Vüqar həmin adamın Namiq olduğunu bildir-

məkdən çəkinmişdi. Sadəcə istəmişdi, Aliyə də vəziyyəti bilsin və 

ehtiyatlı olsun. Əslində, yaxşı olardı, hər şeyi açıq-açıq danışsın. Bu-

nu niyə etmədiyini özü də anlamadı. Yəqin, Namiqin bu qədər irəli 

gedəcəcini düşünməmişdi. Fikirləşirdi ki, Aliyənin keçmiş sevgilisi 

sadəcə onu qorxutmaq istəyir...  

Əsəbindən yumruğunu sıxdı. Pilləkənləri qalxdıqca sanki pis 

bir hadisənin baş verəcəyini hiss etdi. Özünü hər şeyin yaxşı ola-

cağına inandırmağa çalışdı. Görəsən, indi qızı nə edirdi? Günayı 

yaxşı tanıyırdı. Bilirdi ki, heç nədən qorxan deyil. Yenə də onun Na-

miqin yanında olduğunu düşünəndə əsəbdən az qalırdı ürəyi part-
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lasın. Yavaş-yavaş on ikinci mərtəbəyə çatırdı. Telefonu kiliddən 

çıxardıb, ünvana bir də baxdı. Elə bura idi. Bir neçə saniyə qapının 

yanında dayandı. Yəqin ki, evdəydi. Zəng edib onunla görüşmək is-

tədiyini demişdi. Evdə daha rahat söhbət edə biləcəkdilər. Qapını 

zəngini çaldı.  

– Salam. – Nurəddin qapını açıb diqqətlə ona baxdı. – Yəqin, 

Vüqar sizsiniz.  

– Salam. Mənəm, bəli.  

– Keçin içəri. – Nurəddin onu başdan-ayağa süzüb içəri də-

vət etdi. – Mənimlə danışmaq istədiyiniz bu qədər vacib mövzu nə-

dir?  

– Bu qədər vacib mövzu... – Vüqar onun sözlərini təkrarlayıb 

susdu, haradan başlayacağını düşündü. – Əvvəlcə onu deyim ki, bu-

rada iki mədəni insan kimi danışacaq və içində olduğumuz vəziy-

yətdən çıxmaq üçün birgə qərar verəcəyik.  

– Kimin içində olduğu vəziyyət? Nədən danışdığınızı anla-

mıram. Bəlkə, daha aydın izah edəsiniz? Mənim vəziyyətimi siz ha-

radan bilirsiniz? – Nurəddinin  yavaş-yavaş, təmkinlə danışan Vü-

qarı dinləməyə səbri çatmadı, sualları bir-birinin ardıyca yağdırdı.  

– Sənin və mənim. Hər ikimizin içində olduğumuz vəziyyət. 

– Vüqar ona diqqətlə baxdı. – Namiq... – Bir neçə saniyə susub onun 

reaksiyasını gözlədi. Nurəddinin gözləri təəccübdən böyümüşdü. – 

Bu ad sənə nəsə deyir?  

– Sən onu haradan tanıyırsan? – Nurəddinin gözlərində indi 

təəccübdən çox qorxu vardı.  

– Yaxşı sualdır. Onu tanımalı oldum, çünki...  – Vüqar yenə 

nə deyəcəyini düşünüb, sözünə ara verməli oldu.  
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– Çünki nə?.. – Nurəddinin həyəcanı hər keçən saniyə artırdı. 

– Çünki Aliyə ilə münasibətimiz var. Sənin həyat yoldaşınla, daha 

doğrusu, sənin sadəcə kağız üstündə həyat yoldaşın olan qadınla. – 

Vüqar gözlərini zilləyib ona baxdı. – Təxminən doqquz ildir bir-bi-

rinizi sevmədən, hətta real ər-arvad olmadan bir yerdə yaşayırsınız. 

İzah edə bilərsən, səni buna nə vadar edib? Aliyədən eşitdiyim və 

anladığım qədərilə, sənin problemin əslində Namiqləymiş, Aliyə ilə 

yox... Sevmədiyin qadınla evlənib, bu qədər vaxtı birgə yaşamağa, 

bu boyda böyük yalan danışmağa səni nə məcbur edib, onu bilmək 

istəyirəm.  

– Bir dəqiqə, anlamadım, bizim evliliyimizin formal olmağı-

nın sənə nə dəxli var? İkincisi, bu cəsarəti haradan tapmısan ki, gəlib 

evimdə məni soğru-suala tutursan?  

– Namiq mənim qızımı qaçırıb, qarşılığında səni öldürmə-

yimi istəyib. Oradan tapmışam bu cəsarəti. İndi ya bir anlaşmaya 

gələcəyik, ya da qızımı xilas etməkçün səni öldürmək məcburiyyə-

tində qalacağam.  

– Nə anlaşma? – Nurəddin qorxmuş halda soruşdu... 

*** 

– Necə oldu? Həll etdin? Hər şey planladığımız kimi oldu? – 

Namiq gecə saat 12-də Elşada zəng etdi.  

– Bəli. Planladığımız kimi oldu. – Elşadın təlaşlı, eyni zaman-

da arxayın səsi eşidildi.  

– Oldu, sabah ofisə gəl, danışaq.  

Namiq Elşadla danışıb, telefonu divanın üstünə atdı. Dü-

şündü ki, xoşbəxt günlər yaşamağına az qalıb. “Nurəddin... Artıq 

yoxsan sən... Bax, həyat bu qədər vəfasızdır. Bir zamanlar sən güc-
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lüydün, indi isə Namiqin zamanıdır”. Bacısının xəyalını beynində 

canlandırmağa çalışdı. Qəribədir, həmişə bacısını düşünərkən  bey-

nində evdə gördüyü son səhnə canlanırdı. İndi isə bacısı xəyalında 

ona gülümsəyirdi. Xoşbəxtlik dolu gözlərindən minnətdarlıq oxu-

nurdu. “Görürsən, sənə demişdim, rahat ol. Artıq o da sənin dün-

yandadır. İndi orada da sən ona haqqını halal etməzsən. Mən heç 

imkan verərdim, sən öldükdən sonra o, başqalarıyla xoşbəxt olsun?” 

Gözləri doldu. Bu yolu o seçməmişdi. O pis adam olmaq istəmirdi. 

Amma ətrafındakılar Namiqi buna məcbur etdilər... Şkafdan iki stə-

kan götürdü, soyuducunu açıb, ikisinə də araq tökdü. Salona keçdi, 

Aliyənin televizorun önündəki çərçivələnmiş şəklini götürüb yeni-

dən mətbəxə qayıtdı. Şəkli masanın üstünə qoyub qarşısında otur-

du. “Necəsən indi? Bax uşağın da yoxdu, ərin də öldü. Yaxşısan? 

Bunu istəyirdin? Hə, unutmamışdan onu da deyim ki, sevgilindən 

də xəbərim var, heç narahat olma, o da həbsə düşəcək. Təkcə qa-

lacaqsan, görüm ondan sonra nə edəcəksən. Amma bilmirəm, bəlkə 

də, görmədim. Təkcə onu bilirəm ki, sən bir də çətin özünə gələsən. 

Səbrli ol, çox yaxında görüşəcəyik, onda bunları o mənasız üzünə 

deyəcəm, o artıq mənim üçün yaxşı heç nə ifadə etməyən gözlərinə 

baxacam, onda çıxış yolun da qalmayacaq. Bütün suallarıma bir-bir 

cavab verməli olacaqsan. Bilirsən bu günləri nə qədər gözləmişəm? 

Bilməzsən, heç nə bilməzsən, sənə nə var ki? Hər şeydən xəbərsiz öz 

rahat və xoşbəxt həyatını yaşayırdın. Ölmüşəm-qalmışam, marağın-

da da deyildin, səni ümumiyyətlə mənimlə bağlı nə maraqlandırırdı 

ki? Amma bilirsən, səndən ən çox nəyi soruşacağam? Madam mən 

həbsə düşən kimi tez qaçıb bu axmaq Nurəddinə ərə getmisənsə, 

yəni onu bu qədər sevmişdinsə, niyə xəyanət edirsən? Ondan da 

bezdin, hə? Bezərsən də. Səndə sevəsi ürək nə gəzir? O ürək indi heç 

məndə də yoxdur, amma sən əvvəldən yox idi. Ona görə hər şey be-

lə oldu. Etdiyini bəyəndin? Amma bir şeydə sənə haqq verirəm, yax-

şı edib Nurəddin alçağı aldatmısan. Ona bu da azdı...” Namiq bərk-

dən güldü: “Kefin olsun sənin. Qəribə qadınsan. Həm ağladıb, həm 

güldürürsən adamı. Bax, oğlun da buradadır”. Əli ilə otağın qapısını 
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göstərdi. “Sənin ucbatından sevgilinin qızı da bura düşüb. Onların 

taleyi necə olacaq, bilmirəm. Ölsünlər də... Mən yaşamadıqdan son-

ra nə fərqi?.. Görürsən, məndən necə canavar yaratmısan. Sən elə bu 

Namiqə layiqsən. Sən mənim bütün gözəl xəyallarımı dağıtdın. 

Uşaqlığım məhv olmuşdu, bunu bildiyin halda gəncliyimi də sən 

xarab elədin. İndi o qədər məyusam ki, hamının əzab çəkməsini 

istəyirəm, xoşbəxt ailələri görmək mənim qəlbimi yaralayır. Görür-

sən, gözümün yaşı necə axır. Bunlar sevinc göz yaşlarıdır. Sənin də 

gəncliyin əllərindən qum kimi axıb gedərkən ömrün aldığın zədələri 

sağaltmağa çalışmaqla keçəcək. Həmişə bu günləri gözləmişdim. Sə-

nin sürünməyini... Bu hələ harasıdır. Səbirli ol, bir neçə günə gö-

rüşəcəyik. Onda belə susaraq baxmayacaqsan üzümə. Bütün sual-

larıma bir-bir cavab verməli olacaqsan. Az qalıb, insafsız, az qalıb...” 

Şəkli götürüb mətbəxin döşəməsinə çırpdı. Zərbədən yırtılmış şəkli 

götürüb, bərkdən güldü. “Çox qəşəng görünürsən indi. Sənə bu ya-

raşır. Parçalan, silin, çıx get həyatımızdan. Hamımızın həyatından 

çıx, məhv ol. Gedim görüm, sevgilinin qızıyla sənin oğlun nə edir”. 

Ayağa qalxanda başı hərləndi, yenidən oturdu. Sonra səndələyə-

səndələyə uşaqlar olan otağın qapısını açıb içəri girdi. Ramil çarpa-

yısından qalxıb, dizlərini qucaqlayaraq oturdu.  

– Necəsiz, cavanlar? – Namiq gülə-gülə uşaqların qarşısında 

oturdu. – Sən necəsən, atasının qızı?  

– Nə qədər ki, gec deyil, burax bizi gedək, sonra səninçün 

çox pis olacaq. – Günay ona nifrətlə baxaraq dedi.  

– Pah, pis olacaqmış, eşidirsən? – Namiq balaca Ramilə baxıb 

soruşdu. – Sən də bir şey denən, sən də təhdid elə, sən nədən qor-

xursan?  

    İçkinin təsirindən Namiqin gözləri yumulurdu. Oturduğu 

yerdəcə başı çiyninə sallanmışdı. Anidən stuldan yerə yıxıldı. Ramil 

çox qorxdu, Günay ona tərəf dönüb, barmağını dodaqlarına yaxın-
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laşdıraraq “sus” işarəsi göstərdi. Qızın ayağı nazik zəncirlə otaqdakı 

dəmir stola, əlləri isə kəndirlə bir-birinə bağlamışdı. Ramil on də-

qiqə əvvəl onun əllərindəki kəndiri açmışdı. Günay yalandan kən-

diri qollarına sarıyıb oturmuşdu. Namiq yerə yıxılan kimi əyilib, 

diqqətlə onun üzünə baxdı. Deyəsən, yuxulamışdı. Ehmalca ciblə-

rini yoxlayıb, açarı axtarsa da, tapa bilmədi. Sonra Ramilə baxıb pı-

çıldadı:  

– Get onun telefonunu gətir.  

– Mən qorxuram. – Ramil mızıldandı.  

– Sus, yavaş səslə danış, oyanmasın. Qorxma. Mənə səni bu-

radan həmişəlik çıxaracam. Get, gətir. Oralara bax, ayaqlarının 

ucunda get, oyanmasın. – Günay pıçıltıyla dedi. 

Ramil ayağa durub qorxa-qorxa barmaqlarının ucunda çölə 

çıxdı. Mətbəxin qapısı açıq qalmışdı. Yerdə şüşə qırıqlarını görüb 

ürkək addımlarla o tərəfə getdi. Telefon mətbəxdə, masanın üstün-

dəydi. Götürüb tez oradan çıxdı. Yenidən öz otağına qayıdıb, tele-

fonu Günaya uzatdı.  

– Afərin, ağıllı bala. – Günay telefonu görəndə sevinib asta 

səslə dedi. 

Bir neçə dəqiqə keçməmiş Namiq tərpənib oyandı.  

*** 

Aliyənin telefonunu zəng çaldı. Deyəsən, səs qonaq otağın-

dan gəlirdi. Ayağa durub qorxa-qorxa çantasından telefonu götür-

dü.   

– Salam, işdən çıxmısan?  – Vüqar narahat səslə soruşdu.  
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– Hə, bu gün yarım saat tez çıxmışdım, amma... – Aliyənin 

kövrəlmişdi, qəfildən hönkürtüylə ağlamağa başladı.  

– Amma nə? –Vüqar az qala qışqıracaqdı.  

– Nurəddin ölüb. Yəni mən gələndə ölmüşdü. – Aliyə  başını 

çevirib divanda uzanmış cansız Nurəddinə baxdı.  

– Necə yəni ölüb? – Vüqar elə təəccüblə soruşdu, sanki 

“ölüm” kəlməsini ilk dəfə eşidirdi.  

– Qollarını kəsib deyəsən, çox yaxınlaşmağa qorxuram, baxa 

bilmirəm. –Aliyə səsi titrəyə-titrəyə izah etməyə çalışdı.  

– Get yaxından bax, mənə dəqiq de, ona nə olub. 

Aliyə telefon əlində Nurəddinə yaxınlaşıb, üzünə tutduğu 

barmaqlarının arasında qorxa-qorxa ona baxdı.   

– Qolunu kəsib. – Aliyə titrək səslə dedi.  

– Anladım, qardaşına zəng et, gəlsin sizə.  

– Yaxşı. 

*** 

Bu gün günorta Vüqar özünün iş telefonundakı “votsap”da o 

biri nömrəsinin adını dəyişib, “Aliyə” yazdı. Sonra bu “votsap”dan 

özünün o biri nömrəsi ilə yazışmağa başladı, ekranın şəklini çəkib 

Namiqin e-mail ünvanına göndərdi. Yazışmada sabah səhər saat-

larında Vüqarın evində görüşəcəkləri qeyd olunmuşdu. Əslində, 

Nurəddinlə anlaşmışdılar.   

– Sən canın Namiqdən birdəfəlik qurtaracaq, mən də qızımı 

xilas edəcəm. Razısan? – Vüqar divanda oturub, rahatlıqla Nurəd-

dinə baxdı. Onun başqa yolunun olmadığını bilirdi.  
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– Nə edəcəyimizi de. – Nurəddin çarəsiz halda cavab verdi.  

– Bəribaşdan onu da deyim ki, Aliyədən də boşanacaqsan. 

Yəqin, onu da bu illər ərzində Namiqə görə əsir saxlamısan.  

– Sən nə edəcəyimizi de, onun sənə dəxli yoxdur. – Nurəd-

din bayaqdan yerə dikdiyi baxışlarını qaldırıb ona baxdı.  

– Hazırda gözümə o qədər aciz görünürsən ki, sənə əsəbləşə 

də bilmirəm. – Vüqar ürəkdən acıdığı carəsiz, yaralı heyvana ba-

xırmış kimi onu başdan-ayağa süzdü. – Namiq ölmədiyi müddətcə 

sənin həyatın üçün təhlükə olacaq. Ümid edirəm, formal evliliyini 

həyatından üstün tutacaq qədər ağılsız deyilsən.  

– Mən nəyin nə olduğunu səndən yaxşı bilirəm, narahat ol-

ma. Şərtini de, oldu, boşanacam, hara istəyirsə, çıxsın getsin. – Nu-

rəddin əsəbi və çarəsiz halda dilləndi.  

– İndi bu köynəyini dəyişib, ağ köynək geyinəcəksən, üstünə 

qırmızı boya sürtəcəyik, səni ölmüş bilsinlər.  

– Pah, işimiz var da. – Nurəddin əsəbi halda ucadan güldü.  

– Hazırda vəziyyətimiz heç də gülməli deyil, başqa yolumuz 

yoxdur. Belə etməliyik. Hər keçən dəqiqə vaxt itkisidir. Namiq qı-

zımı xilas etməkçün mənə iki şərt qoyub: səni öldürməliyəm və Ali-

yəni onunla görüşdürməliyəm. Qızımı xilas edincəyə qədər səni, 

birgünlük da olsa, ölmüş bilməlidir. Həyatın boyu pis işlər etmisən, 

bir dəfə yaxşı iş gör, mənə kömək elə, səni də öldürməli olmayım.  

– Yaxşı, məni öldürməli olma. – Nurəddin kinayəylə güldü. – 

Necə olacaq o iş? Qızını necə xilas edəcəksən?  

– Mənə kömək elə, qalanı sənlik deyil. 
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Sonra Vüqarın dediyi kimi etmişdilər, “ölmüş Nurəddinin” 

şəklini çəkib, Namiqə göndərmişdilər. Amma demək ki, Vüqar 

oradan çıxandan sonra Namiq özü Nurəddingilə gedib... 

İki gün öncə 

Hava qaralmışdı. Yolun kənarıyla gələn iri maşın polis for-

masındakı adamın yanına çatanda dayandı. Elşad diqqətlə ətrafa ba-

xıb maşına oturdu. Maşın yerindən sürətlə tərpəndi.  

– Sabah dostumuzun nəfəs aldığı sonuncu gün olacaq. – Sü-

kan arxasındakı Namiq çevrilib Elşada baxdı. – Nəfəs almaq deyi-

rəm, onsuz da, bir müddətdir ki, adam kimi yaşamır. – Namiq gül-

dü. – Bu işə sən nə deyirsən?  

– Necə olacaq? – Elşad təlaş və qorxu dolu nəzərlərlə onun 

üzünə baxdı.  

– Yaxşı sualdır. Görək psixoloq bu işin öhdəsindən necə gə-

lir, amma ona güvənmirəm. Sabah təxminən saat 4-də evdə gö-

rüşəcəklərini bilirəm, sən də orada ol və nəzarət elə, amma elə et ki, 

psixoloq bəy sənin orada olduğunu bilməsin. Bir yolunu tap, başqa 

otaqda gözlə. O, işini bacarmasa, bu şərəfli vəzifə sənin öhdənə dü-

şür. – Namiq bərkdən gülüb ona baxdı. – Nə olub? Deyəsən, dostu-

na görə yaman narahatsan. – Kinayə ilə soruşdu.  

– Yox, o kimə lazımdır? Ölməsi heç vecimə də deyil, sadəcə, 

mən necə orada ola bilərəm? – Elşad fikirli halda dedi.  

– Sənin dostundur, mən nə bilim, onu da mən öyrədəsi de-

yiləm ki. Bacararsan, narahat olma, sənin yaxşı təxəyyülün var. 

İçimdən bir səs psixoloqun mənimlə oyun oynadığını deyir.  

– Yaxşı, çalışacam... – Elşad yenə nəsə demək istədi, sonra 

fikrini dəyişdi. 
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– Ümid edirəm, anladın. Sabah bizimkinin son günü olma-

lıdır. Saat 4-ə qədər Nurəddinlə danış, bir bəhanə tapıb onların evin-

də ol, psixoloq işi tamamlamasa, sən həll et, problem yoxdur, sən-

dən heç kim şübhələnməyəcək. Sənə emaildən psixoloqun Nurəd-

dinin gözəlçə arvadıyla birgə şəkillərini göndərmişəm. Onları əsas 

tutaraq, psixoloqu şübhəli şəxs kimi qələmə verib həbsə atdıra bilər-

sən.   

– Sən onun qızını qaçırmısan axı, o məsələ necə olacaq?  

– Sən bunu düşünmə. Mən nə edəcəyimi bilirəm. Adamla-

rımdan birinə tapşırmışam, Nurəddinin işini tamamlaya bilsən, bir 

həftə sonra sənə vəd etdiyim pulu alacaqsan.  

– Yaxşı, oldu.  

– Çox fikir eləmə, düzələr. Öz aramızdı, səninlə yaman dost-

laşdıq ha. Halbuki əvvəl düşməndik. Əzablar insanları birləşdirir. 

Sənin pula olan hərisliyin, mənim də intiqam hissim bizi dostlaş-

dırdı. Bilirsən, hər insanın sənin kimi bir dostu olsun gərək. – Na-

miq bərkdən güldü. – Harada düşürüm səni?  

– Bakıxanovda, icra hakimiyyətinin yanında zəhmət olmasa. 

– Elşad zorla gülümsəməyə çalışdı. 

*** 

Elşad günorta saat 2-də Nurəddinə zəng etdi.  

– Neynirsən? Bəlkə, bu gün görüşək, nə deyirsən?  

– Yox, bu gün alınmır, işim var. – Nurəddin narahat və fikirli 

halda dedi.  

– Əşi, iş həmişə var da, gələcəm saat 3-də, bir yerdə çıxarıq.   
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– Onda saat 3-də bizim evə gələrsən, danışarıq.  

– Oldu, görüşərik, hələlik. 

Nurəddin günorta saat ikidə artıq evdə idi. Saat 3-də qapı 

döyüldü.  

– Salam, Elşad, xoş gəldin. Gəl, keç, otur. Bilirsən, əslində, 

sənin də evdə olmağın yaxşı oldu. O gün məndən soruşmuşdun. 

Deyəsən, Namiqlə bağlı problemlərimiz yenidən yaranıb. – Nurəd-

din əlində tutduğu qəhvə fincanlarını divanın önündəki jurnal ma-

sasının üstünə qoyub dedi. – O, artıq əvvəlki adam deyil. Haradansa 

yaxşı pul qazanıb, düşünürəm ki, mənim satdığım şirkətin his-

sələrini də o alıb.  

– O haradan çıxdı? Mən deyirdim, daha ölmüş olar. – Elşad 

özünü çox təəccüblənmiş kimi göstərdi. – Dünyanın işinə bax e, bir 

vaxtlar onu adam hesab eləmirdik, indi şirkətin hissələri alır.  

– Mən indi də onu adam hesab eləmirəm. – Nurəddin əlin-

dəki çay qaşığı ilə qəhvəni qarışdırıb yenidən köpükləndirdi. – Sən 

nə əcəb birdən-birə belə israrla görüşmək istədin?  

– Dostumla görüşmək istəmişəmsə, burada nə qəbahət var? – 

Elşad güldü.   

– Heç, dedim, bəlkə, vacib sözün varmış. Bir azdan psixoloq 

gələcək, nəsə ürəyimə damıb ki, bu görüşün Namiqlə bir əlaqəsi var. 

Yoxsa mənimlə niyə görüşmək istəsin? Özü də evdə. – Nurəddin 

təsdiq cavabı gözləyirmiş kimi maraqla Elşada baxdı.  

– Həə... Nə bilim... ola bilər.. – Elşad çiyinlərini çəkdi. 

Nurəddin saata baxdı, artıq 4-ə 10 dəqiqə qalmışdı.  
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– Sən istəyirsən, keç mənim iş otağımda otur. – Nurəddin 

üzünü Elşada tutub dedi.  

Elşad durub telefona baxa-baxa onun iş otağına keçdi. Nu-

rəddin fincanları yaxalayıb yerinə qoydu. Elşadın qapının yanındakı 

ayaqqabılarını götürüb, şkafda gizlətdi. Bir saat sonra Vüqar artıq 

evdən çıxıb getmişdi. Nurəddin də Namiqi aldatmaq üçün geyin-

diyi köynəyi çıxardı, qəzetə büküb atdı. İş otağının qapısını açıb, hə-

lə də telefonda kiminləsə yazışan Elşada baxdı.   

– Gələ bilərsən, getdi.  

– Nə olub? Nə məsələydi? – Elşad nigaranlıqla soruşdu.  

– Məsələ odur ki, Namiq müəllim yenə iş başındadı. – Nu-

rəddin istehzayla güldü. – Mənim ölməyimi istəyib.  

– Bunu bu gələn adam özü sənə dedi?  

– Hə. Namiq onun qızını qaçırıb. Səhv elədim, gərək elə 

həbsxanada öldürdəydim onu. Başıma bunların gələcəyini heç dü-

şünməmişdim. – Nurəddin əlindəki siqareti külqabının içində əsəblə 

elə əzdi, sanki kötüyə işgəncə vermək istəyirdi.  

– Həə... düzdür, amma bunların başımıza gələcəyini haradan 

biləydik ki? –Elşad yenə çiyinlərini çəkdi, sanki ona ürək-dirək ver-

məyə çalışırdı. – Gedim sənə su gətirim. 

Elşad mətbəxə keçdi, qrafindən su süzüb içinə yuxu dərmanı 

atdı. Beş, uzağı, on dəqiqə sonra Nurəddini yuxu aparacaqdı.  

– Al, iç, sonra çıxıb gəzərik bir az. – Elşad stəkandakı suyu 

divanda fikirli halda oturan Nurəddinə uzatdı.  

– Bu gün şəhərə çıxa bilmərəm. Anlaşmaya görə, Namiq bu 

gün mənim ölüm xəbərimi almalıdır.  



180 
 

Elşad suyu götürüb, jurnal masasının üstünə qoydu.  

– Anladım, yaxşı, evdə oturarıq, sən yenə də bu suyu iç, rən-

gin-ruhun qaçıb. – Elşad səbirsiz və narahat halda dedi. – Onun qı-

zını qaçırıbsa, bəs polisə niyə xəbər etməyib?  

– Təhdid edib. Namiq dəlidir, bilmirsən? Nədən qorxacaq ki? 

Quduz it kimidir. – Nurəddin stəkanı götürüb, yarıya qədər içdi.  

– Hə, o da düzdür. Heç nədən qorxusu yoxdur. Həbsdə az 

döyülüb yəqin, ona görə belə qudurub. – Elşad gözlərini Nurəddinə 

zillənib, onun əl hərəkətlərini izləyərək asta və təmkinli səslə dedi.  

– Demişəm, bu məsələlər bitsin, ölkədən çıxıb gedəcəm.  

– Çıx, qardaşım, çıx get. İmkan olsa, mən özüm də bu dəqiqə 

gedərəm, amma imkan yoxdur, nə edim?  

– Mən bir az burada uzanım, son hadisələrdən çox canım sı-

xılıb, nəsə halım heç yaxşı deyil.  

– Yaxşı... – Elşad gözünü telefona dikib, fikri ayrı yerdəymiş 

kimi dedi. 

Nurəddin divanın üstündəki balaca döşəyi başının altına qo-

yub, gözlərini yumdu. Elşad gözünü telefondan ayırdı. Gəlib Nu-

rəddinin başının üstündə dayandı, yarım dəqiqə diqqətlə baxdı. 

Əlini onun üzünə yaxınlaşdırıb tam yuxuladığından əmin olmağa 

çalışdı. Cibindəki ipi çıxarıb, onun əllərini və ayaqlarını bir-birinə 

sarıdı. Yapışdırıcı ilə ağzını bağladı. Cibindəki ülgücü çıxarıb sol qo-

lunun bütün damarlarını kəsdi. Nurəddin ağrının təsirindən gözlə-

rini açıb yerində çabaladı.  

Elşad onun başının üstündə dayanmışdı. Nurəddin gözləri 

böyümüşdü. Həm qan itkisindən gücünü itirir, həm də sarsıntı ke-
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çirirdi. Gözləri o qədər böyümüşdü ki, elə bil vacib bir söz deyə-

cəkdi. Elşad gəlib onun yanında oturdu.   

– Bağışla ki, belə etdim. Bilirsən, əslində, səndən həmişə zəh-

ləm gedirdi. Yadımdadır, məktəbdə səndən daha yaxşı oxuyurdum. 

Amma sənin məndən yüksək qiymətlər almağına, müəllimlərin səni 

yalandan tərifləmələrinə o qədər əsəbləşdirdim ki. Hələ sinif nüma-

yəndəsi də seçmişdilər səni, yadındadır? Nümayəndə e... Sən kimə 

nümunə idin görəsən? Kimsən ki sən? Hamı sənə atanın puluna gö-

rə yaltaqlanırdı. Sənsə bunu anlamayacaq qədər axmaq idin... Am-

ma qızlar səni sevirdilər. O qız... Səmayə... yadındadır? Demişdim, 

bacımın sinif yoldaşıdır. Bəlkə də, səni puluna görə yox, məhz özü-

nə görə sevən tək-tük qızlardan biriydi. Bir az kişi olardın, elədiyin 

səhvi boynuna alardın. Amma yox... Sən onun qardaşını həbsə at-

dırdın. Onda vicdanın heç sızlamadı? Səni öldürməyimi də elə o 

istədi – Namiq! Bəs nə bilmişdin? Bu gün sənin pulun çoxdur deyə, 

yanında olan insanlar, əlbəttə ki, sabah sənə mənim kimi davra-

nacaqdılar. Bəlkə, düşünürsən ki, mənim də vicdanım yoxdur. Haq-

lısan, buna bir söz deyə bilmərəm. Çünki mən də sənin sahib oldu-

ğun hər şeyi arzulamışam... Pul, gözəl həyat yoldaşı, uşaq... Hə, bir 

də, uşağın itəndə heç üzülməmişdim. Onda anladım ki, heç mən də 

yaxşı insan deyiləm, körpə uşağın itməyinə sevinirəm, amma ney-

nim ki, onun sənin kimi əclaf atası vardı? Ömür boyu sənin kimi 

axmağa özümü yaxın göstərib, ikiüzlülük etməli olmuşam, amma 

bilirsən, mən heç vaxt səni dost saymamışam, əlimdə olsa, səni bir 

qaşıq suda boğardım. Onu da bil ki, arvadın Aliyənin səni sevmə-

diyini çoxdan bilirdim. Yanımda özünü elə göstərirdin ki, guya o 

səni sevir. Amma mən ürəyimdə sənin bu yazıqlığına gülürdüm. 

Yazıq adamsan sən, ölməmişdən qabaq bunu bilməni istəyirəm... 

Əlimi sənin murdar qanına da bulamaq istəməzdim, amma murdar-

lıqda da səndən geri qalmaq istəmədim. Sağ ol, o biri dünyada gö-

rüşənə qədər...  
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Nurəddin çoxlu qan itkisindən tamam zəifləmiş, halsız və-

ziyyətdə uzanmışdı. Elşad onun əllərindəki və ayaqlarındakı ipləri 

açıb, ağzındakı yapışdırıcını qopardı. Ülgücün üstündəki əl izlərini 

sildi. Hamama keçib qollarını çirmələdi, əllərini yudu. Köynəyinin 

qollarını düzəldərkən düymələrindən biri düşdü. Bir neçə dəqiqə 

diqqətlə axtarsa da, onu tapa bilmədi. Telefonunu cibindən götürüb 

saata baxdı: 17:30. Durub tez özünə aid olan hər şeyi götürdü. Qa-

pını Nurəddinin açarı ilə bağlayıb çıxdı... 

*** 

Qapı döyüləndə Aliyə qorxu içində mətbəxdə oturub qar-

daşını gözləyirdi. Qardaşına zəng edəndə uzaqda olduğunu, amma 

ən qısa zamanda gəlib özünü çatdıracağını demişdi. Bu qədər tez 

gəlmiş olmazdı. Ayağa durub qorxa-qorxa qapıya yaxınlaşıb göz-

lükdən baxdı. Elşad idi. Bəlkə də, səhv görmüşdü. Yenidən diqqətlə 

baxdı. O idi. Qapını açdı.  

– Salam, Aliyə, necəsən? Nurəddinə görə gəldim, saat 6-da 

vacib görüşümüz vardı, bayaqdan zəng edirəm, zəng çatmır. Nara-

hat oldum. – Elşad gözlərini heç ayırmadan diqqətlə ona baxırdı.  

– Salam. – Aliyə dərindən köks ötürüb üzünü otağa çevirdi. – 

Gəl.   

– Aman Allah, bu nə deməkdir? Necə olub bu? Kim edib? – 

Elşad əlləriylə üzünü tutub sarsıntı içərisində Aliyəyə baxdı.  

– Bilmirəm… – Aliyə nəsə izah etməyə həvəssiz insanlar ki-

mi ona nəzər saldı. – Mən gələndə gördüm. Gəldiyim yarım saat 

olar.  

– Polisə zəng eləmisən?  
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– Yox, qardaşıma zəng elədim. Hiss edirdim ki, son zamanlar 

Nurəddinin çoxlu problemləri var. Bəlkə də, intihar edib. Heç nə 

bilmirəm. – Aliyə keçib mətbəxdə oturdu, başını əllərinin arasına 

aldı.  

Elşad hamama girib əl-üzünü yudu. Beş dəqiqəyə sonra ora-

dan çıxdı. 

– Elə sarsılmışam ki, bilmirəm nə deyim. – Elşad mətbəxə gə-

lib onun qarşısında oturdu. – Özünü topla, səbirli ol. Nə edə bilərik? 

Olmuşa və ölmüşə çarə yoxdur.  

– Düzdür… – Aliyə başını qaldırıb ona baxdı, yorğun-üzgün 

halda cavab dilləndi. – Deyəsən, hamamda bunu axtarırdın. – Aliyə 

əlindəki düyməni ona uzatdı. 

– Bu… – Elşad düyməni götürüb süni təəccüblə ona nəzər 

saldı.  

– Hə, köynəyinin qolundakı düymə qopub. – Aliyə bunu de-

yən kimi başını yenidən əllərinin arasına aldı. Özünü sakit göstər-

məyə çalışsa da, canına üşütmə düşdü. Titrəməmək üçün özünü 

zorla saxlayırdı. Düşündü ki, ərini Elşad da öldürmüş ola bilər. 

Onun Nurəddini özünə gerçək dost saymadığını həmişə hiss etmiş-

di. Aliyə yerindən durub qaçmaq istəyirdi, amma qorxurdu. Elşad 

onu da öldürsə, heç kim bilməyəcəkdi. Ürəyində yalvardı ki, kaş 

qardaşı tez gəlib çıxsın.  

– Bu düymə... Hə, düzdür... mənim qolumdan düşüb... heç 

fikir verməmişəm, indi gördüm. Günorta gəlmişdim axı bura... yə-

qin onda olub... Nurəddin yaman narahat görünürdü. Şirkətin his-

sələrini satacaqdı... mənə demişdi, adam olsa, xəbər edim. Axşam 

görüşüb bir yerə gedəcəkdik, sonra neçə dəfə zəng elədim... telefonu 

açmadı deyə, narahat olub gəldim. – Elşad sanki polisə ifadə ve-

rirmiş kimi həyəcanlı və qırıq-qırıq cümlələrlə izah etməyə çalışdı.  
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– Anladım… – Aliyə onun üzünə diqqətlə baxmamağa çalı-

şırdı. Elşad yalan danışırsa, özünü buna inanmış kimi göstərmə-

liydi. Əks halda, onu da öldürə bilərdi. Düşündü ki, yəqin boş yerə 

şübhələnir, Elşad yaxşı dost olmaya bilər, amma Nurəddini niyə öl-

dürsün ki? Bunun məntiqi izahı yox idi, ona görə də fikirləşmək is-

tədi ki, yanılır. 

*** 

    Namiq uşaqlar olan otağın qapısını açdı, hər ikisinə ani 

nəzər salıb çıxdı. Bir neçə addım atıb yenidən qayıtdı.   

– Ağıllı olun. Əsas da sənə aiddir. – Günaya baxdı. – Dəli qız, 

özünü yaxşı apar.  

Maşında oturub dərindən nəfəs aldı. Güzgüdə özünə baxdı. 

Onunla üz-üzə son söhbətinin üstündən uzun zaman keçmişdi artıq. 

Beş ildi ki, onu uşağından ayırmışdı. Düz eləmişdi. Onun yenə uşağı 

ola bilərdi. Amma Namiqin nəyi vardı? Hər şeyini itirmişdi. Düşü-

nüb özünə haqq qazandırdı. Tərləmişdi, deyəsən. Salfetlə alnını sil-

di. Bu nə deməkdir? Həyəcanlı idi. Gərək bir az içki içərdi. Dünən 

şəklinə baxıb hər şeyi birnəfəsə danışdı. İndi isə nə deyəcəkdi, ağ-

lına heç nə gəlmirdi. Qabaq oturacaqdakı kiçik çantanın içindəki 

pullara gözü sataşdı. Bəlkə, heç nə danışmasın, sadəcə, bunları onun 

üzünə çırpsın? Aliyə onu bu pullara görə tərk etmişdi. Namiq kasıb 

olduğu üçün, başı dərdə girən kimi sonunu gözləmədən, onun ha-

lıyla maraqlanmadan, heç nə soruşub öyrənmədən dərhal pulu çox 

olan biriylə evlənmişdi. Ucadan güldü. Bu lap klassik türk filmlərini 

xatırladırdı. Yox bir, hələ desin ki, bir zamanlar kasıb, amma qürur-

lu bir gənc vardı. Yenidən güldü. Bu gün əhvalı çox yaxşı idi. Yaxşı 

yox, lap möhtəşəm idi. Güzgüdə özünə bir də baxdı. İllər keçdikcə 

daha yaraşıqlı olmuşdu. Elə Aliyə də... Nə? Aliyə də nə? Düşündü-

yü şeyə görə özünü danladı. Amma etiraf etdi ki, o da çox gözəl idi. 

Hətta indi tələbə vaxtındakından çox-çox gözəl idi. Belə qadından 
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intiqam almağa dəyərdi. Əslində... Əslində, onlar çox gözəl ailə ola-

caqdılar, amma... Amma o gözəl qadın hər şeyi məhv etdi. Qadın da 

deyil o əslində. Hə, ifritədir o. Əsl ifritə... Yaxşı ki, ailə-filan olma-

yıblar. Namiqi tanrı qoruyub. Ondan ailə qadını da olmazdı. Namiqi 

də aldadardı. Hə, yüz faiz, aldadardı. Gözləri doldu. Birlikdə yaşa-

yıb ailə ola bilmədilər, amma bu gün birlikdə öləcəkdilər. Günorta 

dördü də öləcəkdi. Kiçik çantada gizlətdiyi tapançaya baxdı. İki dəfə 

atəş açacaqdı. Birini Aliyəyə, biri də özünə. “Bağışla, gözəl qadın, 

bir dəfə səni tək qoyub həbsə girdim, başıma oyun açdın, daha səni 

tək qoya bilmərəm. Mənimlə gələcəksən bu dəfə. Narahat olma, oğ-

lun da bizimlə olacaq. Beş il sonra ona qovuşacaqsan, amma o biri 

dünyada”  

Evinə baxdı. Bir müddət sonra bura da partlayacaqdı. Evdə 

qazı açıq qoyub çıxmışdı. Partlayıb yanacaqdı hamısı. Yansınlar. Na-

miq öldükdən sonra bütün dünya partlasa, nə fərq edər? “Bağışla, 

psixoloq, sənin də qızın ölməli olacaq. Sən də mənə Nurəddin möv-

zusunda oyun oynadın. Əclaf psixoloq. Mənə qarşı yanlış hərəkət 

edən son insan... sən də cəzanı alacaqsan...”  

Maşını sürüb həyətdən çıxdı. Son dəfə uzaqdan evinə baxdı. 

İndi Vüqarın tez-tez Aliyə ilə görüşdüyü ünvana gedirdi. Aliyə ilə 

orada görüşəcəkdilər, amma bu dəfə görüşə Vüqar yox, Namiq ge-

dəcəkdi. Görəsən, Namiqi görəndə nə edəcəkdi? Yəqin, sarsılacaqdı. 

Dərindən nəfəs aldı. Elə bil, nəfəsi çatmırdı. Telefonun ekranı işıq-

landı. Psixoloqun adını ekranda görəndə istədi ki, tez mesajı açıb 

oxusun. 

 “Öz uşağını qaçırıb, beş il əzab içində yaşatmağının vicdan 

əzabı sənə bir ömür boyu bəs edərmi?”  

Mesajı oxuyub sanki qanı dondu. Bu nə demək idi? Öz oğlu? 

Belə çıxır ki, onun oğlu varmış? Oğlu... Namiqin oğlu? Udqundu. 

Qulaqlarında dəhşətli uğultu yarandı. Elə bil, onu fəza boşluğuna 
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atmışdılar və burada səslər qulaqbatırıcı uğultu şəklində idi. Axı ne-

cə ola bilərdi bu? Bir anda bütün detallar beynində bir-birini əvəz-

lədi. On il... Namiqin həbsə girdiyi gün... Ramil... Doqquz yaş... Sə-

mayəyə bənzəyən gözlər...  

Hələ ana yola çıxmamışdı. Kimsəsiz yolla gedirdi. Gözləri 

qaraldı. Əlləri boşalmışdı... Ön tərəfdən iri yük maşını gəlirdi.  

Namiq başqa heç nəyi düşünməyə imkan tapmadı...  

*** 

Vüqar gözlərini yummuşdu. Güclü bir səs eşitdi. Artıq o, 

bəlkə də, qatil sayıla bilərdi. Bunun vicdan əzabını ömür boyu çə-

kəcəkdi, kim bilir, bəlkə də, unudacaqdı. Ola bilsin, heç xatırlamaya-

caqdı, ya da xatırlamamağa çalışacaqdı. 

Yox, hər halda, bu unudulası bir şey deyildi. Gözlərini açıb, 

bir də yumdu...  

İndi xəyalında uşaq idi. Beş-altı yaşları olardı. Evlərində özü-

nün kəşf etdiyi masaüstü futbol oyununa başı bərk qarışmışdı, tək 

oynayırdı. Anası onu yemək yeməyə çağırdı. Atası o, altı aylıq ikən 

vəfat etmişdi. Amma yemək masasına gələndə atasını da orada gör-

dü. Ona baxıb gülümsəyirdi. “Narahat olma, sən düz elədin, sən hər 

şeyi düz elədin. Mən də sənin yerində olsam, belə edərdim, səni qo-

rumaq üçün hər şeyi edərdim...” Gözlərində yaş atasına sarılıb ağ-

layırdı... 

Bitdi... Hər şey bitdi... Dönüb arxada oturmuş qızına baxdı, 

Günay yanındakı uşaq qorxmasın deyə onu qucaqlamışdı...  

– Yaxşısan?  

– Yaxşıyam, ata. Sən necəsən?  
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– Mən də yaxşıyam. Bilirsən də, hər şey aramızda, oldu? – 

Qızına göz vurdu.  

– Oldu. – Günay gülümsədi. 

  Yenidən yola davam etdi. Nurəddinin öldüyünü dünən ax-

şam saatlarında öyrənmişdi. Yəqin ki, onu öldürmüşdülər. Bundan 

sonra Namiqdən daha çox narahat olmağa başlamışdı. Artıq onu 

durdurmağın yolu yox idi. Hər an hər şey edə bilərdi. Ofisdə oturub 

çarəsizcəsinə sabah nə edəcəyini düşündüyü anda “votsap”da tanı-

madığı nömrədən ona mesaj gəlmişdi.  

“Ata, mənəm. İndi sənə olduğum məkanın ünvanını göndə-

rirəm”.  

Bir neçə saniyə sonra ünvan göndərilmişdi. Yer şəhərin lap 

kənarında idi. Başa düşdü ki, qızı haradansa telefon tapa bilib. Yə-

qin, Namiqin telefonu, ya da oradakı kiminsə telefonu idi. Bunu 

yazan kimi “votsap”dan çıxmışdı. Ona görə də, Vüqar geri cavab 

göndərmədi. Qızı artıq yazdığı mesajı silib, telefonu aldığı yerə geri 

qoymuş ola bilərdi. Bir anın içində həm ürəyini partladacaq dərə-

cədə həyəcan, həm də sevinc hissi keçirirdi. Artıq harada olduqla-

rını bilirdi. Afərin qızına! Günay  uşaqlıqdan hər çətin vəziyyətdə çı-

xış yolu tapa bilirdi, amma Vüqar bu qədərini təxmin edə bilməzdi. 

Tez ofisin qapısını bağlayıb, özünü maşına atdı. Telefonu götürüb, 

ünvana bir də baxdı. Deyəsən, oranı tanıyırdı. Burada hündür vil-

lalar bir-birilərinə çox yaxın tikilməmişdi. Ona görə ünvanı asanlıqla 

müəyyənləşdirə bildi. Həyət qapısının yanında dayanıb bir müddət 

içəri baxdı. Heç kim görünmürdü. Sonra bir yaşlı qadın aşağı düşüb, 

bayaqdan həyətdə gəzişən pişiklərə yemək verdi. Başını qaldıranda 

Vüqarı gördü. Qəribə, qorxunc görünüşlü qadın bir neçə dəqiqə 

oturduğu yerdən diqqətlə ona baxdı. Sonra nə düşündüsə, ayağa 

durub, ürkək addımlarla geriyə baxa-baxa Vüqarın yanında dayan-

dığı dəmir barmaqlıqlı qapıya tərəf gəlməyə başladı. Qapıya çatıb 



188 
 

durdu, yenə diqqətlə onu nəzərdən keçirdi. Yaxından daha qorxunc 

görünürdü. Amma elə bil özü də nədənsə qorxurdu. Tez-tez çevrilib 

evin qapısına baxırdı.  

– Salam, siz kimsiniz bilmirəm, amma mənim qızım burada-

dır. Onu qaçırıblar. Onu xilas etməliyəm. – Vüqar bu sözləri həmin 

qadına deyərkən düz edib-etmədiyini bilmirdi, tərəddüdlü idi, həm 

də eşidən olmasın deyə asta səslə danışırdı. 

Qadın xalatının cibindən bir-birinə keçirilmiş çoxlu açar çı-

xardı. Sonra bir də dönüb evin qapısına baxdı. Qəribə qırıq bir səslə 

sanki, nəsə deməyə çalışdı, amma deyə bilmədi. Vüqar anladı ki, o 

laldır. Tələbəykən maraq üçün lal dilini öyrənmişdi. Əl işarələri ilə 

bayaq dediklərini yenidən lal dilində təkrar etdi. Qadın başının hə-

rəkəti ilə onun dediklərini təsdiqlədi. Açarlardan birini yaxınlaş-

dırıb, əlləri əsə-əsə qapını açdı. Tez-tez çevrilib arxaya baxırdı. Vü-

qarı içəri salandan sonra qadın özü də evə girib qapını bağladı.  

Namiqlə yazışmasında Vüqar səhər saat 10-da Aliyə ilə gö-

rüşəcəklərini demişdi. Gecədən səhərə qədər orada gizlənməliydi. 

Yaxşı ki, həyətdə it yox idi.  

Bura gələrkən nəzərə almışdı ki, şəhərə çıxana qədər hələ bir 

müddət kimsəsiz yolla getməli olacaq. Öz maşınını bir qədər aralıda 

Namiqin görə bilməyəcəyi yerdə saxlamışdı. Artıq səhər saat 7 idi. 

Günəş çıxmışdı. Hər yer işıqlanmışdı. Vüqar indi həyəti daha aydın 

görürdü. Evin arxasında hündür ağacların yanında dayanıb gözlə-

yirdi. Buradan şəhərə, Aliyə ilə görüşmək üçün ona verdiyi ünvana 

saat yarıma çatacağı üçün Namiq uzağı saat 8:30-da evdən çıxmalı 

idi. Bu işgəncənin bitməsinə bir saat yarım vaxt qalmışdı. Düşünüb 

özünə təskinlik verməyə çalışdı. Dəqiqələr keçdikcə həyəcanı artır-

dı. Namiq artıq düşüb maşında oturmuşdu. Bunu görəndə ürəyi ra-

hatladı. Həyəcandan ağacdakı yarpaqlardan birini götürüb çeynədi. 

Ən yaxşı həyəcanı öldürmə üsulu saqqız çeynəməkdir, amma indi 
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yanında saqqız yox idi... Namiq həyətdən çıxan kimi qaçıb evə girdi. 

Evdən qaz iyi gəlirdi. Mətbəxin qapısı açıq idi. Əvvəlcə oraya girib 

qazı bağladı. Lal qadın otaqlardan birinin qapısından başını çıxarıb 

ona baxırdı. Mavi gözlərinin içindəki qəribə həyəcanı hiss etmək 

olurdu. Lal dilində ondan qızı olan otağı soruşdu. Qadın ona bir ne-

çə dəqiqə qəribə baxışlarla nəzər saldı, sonra salondan qapıları bir-

birinə açılan otaqlara keçib, bir qapının qarşısısında dayandı, açarla 

onu açdı. Vüqar içəri girəndə Günay sevincindən necə qışqırdısa, 

Ramil qorxub divara qısıldı. Günayın ayağı zəncirlə oturduğu dəmir 

stula bağlamışdı. Qadın cibindəki açarlara baxıb, ən balacasını çıxar-

dı, qızın ayağındakı zənciri açdı. Vüqar uşaqları götürüb otaqdan 

çıxdı. Həyətə düşüb qapıya tərəf getməyə başladılar. Qadın evin hə-

yətə açılan qapısının yanında dayanmışdı. Uşaqlar çevrilib ona bax-

dılar. Ramil birdən geri qaçıb ona sarıldı. Yaşlı qadın da onu bərk-

bərk qucaqladı. Sonra yenə kövrəlmiş qorxunc simasıyla ona baxdı 

və Vüqargilin arxasınca getməyini işarə etdi. Ramil yenidən onların 

yanına gəldi, Günay uşağın əlindən tutdu, qapıdan çıxanda Vüqar 

dönüb son dəfə arxaya baxdı. Yaşlı qadın hələ də baxışları ilə onları 

müşaiyət edirdi... 
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Epiloq 

Nurəddinin və Namiqin ölümlərindən bir ay keçmişdi. Elşad 

adam öldürməkdə şübhəli bilinərək saxlanılmış, hər şeyi etiraf et-

dikdən sonra həbs olunmuşdu. Həmidə qızını sevdiyi oğlanın qaçır-

dığını düşünmüşdü. Daha doğrusu, Günayla atası razılaşmışdılar 

ki, anasına belə bir izahat versinlər: guya atasıyla söhbətdən sonra 

qız düşünüb-daşınıb, ayrılmağa qərarı verib, bunu eşidən oğlan əsə-

biləşib onu qaçırmağa cəhd eləyib. Bu, Həmidənin hadisələrdən xə-

bəri olmasın deyə, Günayla atasının qurması idi. Əslində, Günay ay-

rılmaq istəyini dilə gətirəndən sonra oğlan bunu anlayışla qarşı-

layıb, öz yoluna davam etmişdi. Həmidə bunları eşidəndə hirsləndi, 

hətta polisə şikayət etməyi düşündü, Vüqarla Günay onu fikrindən 

döndərdilər.  

Yaşlı qadının başına çox pis hadisələr gəlmişdi. Nankor öv-

ladları onu öz evindən qovmuşdular. Qalmağa yeri olmadığı üçün 

küçələrdə yatırdı. Namiq onu evinə gətirəndə lal və kar rolunu oy-

namalı olmuşdu. Qorxunc görkəminin uşağı vahimələndirdiyinin 

fərqində idi. Ancaq kiməsə bağlanmağa ehtiyacı var idi. Ən azından 

qalmağa ev və özünə məşğuliyyət tapmışdı. Günayın boyunbağısı 

ona anasının hədiyyə etdiyi medalyonu xatırlatmışdı. Buna görə bir-

dən-birə çox təsirlənmişdi. Uşaqların xilas olmağına kömək edə bil-

diyi üçün indi özünü xoşbəxt hiss edirdi. Hələ də Namiqin şəhər kə-

narındaki evində yaşayırdı. Bəlkə, nə zamansa Aliyə öz oğlu ilə onu 

görməyə gedəcəkdi... 

Aliyə isə... Vüqar oğlunu onun yanına apardığı anı heç unut-

mayacaqdı. O, psixoloq idi, çoxlarının problemlərini dinləmiş, onla-

ra dəstək olmağa, düşdükləri çətin vəziyyətdən çıxarmağa çalışmış-

dı, amma heç vaxt heç nə ona bu qədər təsir etməmişdi. Hətta Vü-

qarın gözləri dolmuşdu. Ramil anasını qucaqlasa da, uzun zamandır 

görmədiyi üçün əvvəlcə ona doğmalıq hiss etməmişdi. Amma 

müəyyən müddət sonra artıq insanlara və anasına uyğunlaşmışdı. 
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Amma yəqin ki, onun hələ müəyyən müddət psixoloji dəstəyə eh-

tiyacı olacaqdı...  

       Yaxşı ki, həyatda gözəl şeylər də olurdu... 

 

                                                         22 mart-28 avqust 2021, Bakı 
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