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Mir Cəlal adma 
beynəlxalq hekayə 

müsabiqəsinin qalibləri

• •

O tən ilin sentyabr ayında XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 
korifeylərindən görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas-alim və pedaqoq

Mir Cəlalın bir zamanlar İçəri Şəhərdə yaşadığı, hal-hazırda “Ədibin 
evi” kimi tanınan mənzilində yazıçının xatirəsinə həsr olunmuş məclisdə 
ədəbiyyatımızın inkişafı naminə daimi hekayə müsabiqəsi keçirilməsi 
ideyası irəli sürüldü və məclis iştirakçıları bu fikri yekdilliklə bəyəndilər. 
Çox keçmədi, elə həmin məkanda gələcək müsabiqənin münsiflər heyəti 
toplanıb bu ədəbi yarışın şərtlərini müəyyənləşdirdilər və onların 
ictimaiyyətə çatdırılması üçün qərar verdilər.

Qələm əhli müsabiqəyə gözlənildiyindən də artıq maraq göstərdi, beş 
ay ərzində müsabiqəyə 389 hekayə göndərildi; bunlar arasında 
Azərbaycan dilindən başqa - rus, ingilis, ərəb və fars dillərində də 
hekayələr vardı. Münsiflər heyəti əsərləri bir neçə mərhələdə müzakirə 
etdikdən sonra ümumi qərar belə oldu: I yer verilmədi; iki hekayə II yerə 
və altı hekayə III yerə layiq görüldü.

“Azərbaycan” jurnalı müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq qaliblərin 
hekayələrini oxucuların diqqətinə çatdırır.
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Yaşar BÜNYAD 

II yer

HƏLƏ Kİ
TƏYYARƏLƏR UÇUR..

... Dalana dolan ilıq külək yanağımdan öpdü, burnuma, dodaqlarıma toxundu, 
bığımın ucuna sığal çəkdi, qıvrılaraq qabağına qatıb gətirdiyi qovurulmuş şabalıd, 
qozlu-ballı paxlava və səməni halvasının məstedici ətrini balaca həyətimizə dol
durdu. Bayram xonçalarının dadı-duzu şəhərin havasına qarışmışdı axı. Uşaqlı
ğımdan Qala divarlarının, daş küçələrin, bir-birinə qısılmış evlərin balaca hə
yətlərində, hər daşında, hər dirəyində bu qoxuları hiss etmişəm. Nənəm deyərdi 
ki, o günlər getsin qayıtmasın, bir vaxtlar dəlisov xəzri yad bir qoxu da gətirmişdi 
Qalaya - barıt qoxusu. Özü ilə fəlakət, qorxu, ölüm gətirmişdi, pəhləvan cüssəli 
oğulları aparmışdı, sonra üçkünc “qara kağız’larla döymüşdü qapıları, amma nə 
illah eləmişdi, iç şəhərin canına-qanına hopan qoxuları silib-süpürə bilməmişdi...

Səhər doğhadoğdadı, mən gözümü də yummamışam. Axşam gələn isma
rıc fikrimi qarışdırıb, yuxumu oğurlayıb... Yaddaşımı qurcalaya-qurcalaya bo
şalıb qəribsəmiş meydanda tək-tənha, veyil-veyil gəzirəm, amma heç nə xa
tırlaya bilmirəm.

Gilavar, dənizin duzlu, mazutlu havasını dar dalanlarda oynada-oynada 
Qala meydanının oyuq-oyuq daş divarlarını yalayan yaz dumanını diksindirib 
qovdu; gümüşü-bənövşəyi duman Şamaxı darvazasından ehmalca şütüyüb, 
Bayırşəhərin genişliyindəcə əriyib yox oldu...

Bayram şənlikləri dünən bitsə də, əntiq mallar, xalçalar, suvenirlər, 
şirniyyat və ləziz təamlar satılan, üstünə muncuq-muncuq şeh düşmüş taxta 
köşklər, meydanın cənub tərəfində quraşdırılmış üstü brezent örtüklü səyyar 
səhnə, nəhəng səsgücləndiricilər hələ yığışdırılmayıb. Rəngarəng lampalar 
havada yırğalana-yırğalana qırovabənzər şehdən nəmlənmiş qəmbər 
döşəmədə pikassosayağı məzəli cizgilər cızır...

Yüngül geyindiyimdən üşüdüm. Tələsik evə döndüm. Maraqsız bir kitab olsay
dı, oxuyub yuxulayardım. Kitabxanamı ələk-vələk elədim, maraqsız kitab nə 
gəzirdi... Bir fincan soyuq qəhvə süzüb eyvana çıxdım. Onsuz da yata bilməyəcəm.

Qaranlıq küçəyə boylanıram. Darısqal məhəlləmizdəki evlər ayrılmaz dost 
kimi küçə boyu çiyin-çiyinə düzülüb, sanki əyri-üyrü dalan boyu yallı gedirlər. 
Dolanbac dalanlar o qədər darısqal, evlər o qədər yaxındı ki, yalan olmasın, 
eyvandan əl uzatsan, qonşunun damına çatar. Babam deyərdi ki, qalada 
yaşayanların can bir qəlbdə olmasına səbəb elə bu yaxınlıqdı, simsarlıqdı, 
sanki hamı bir evdə yaşayır... İki ildi Almaniyaya köçmüş üzbəüz qonşumun 
iri pəncərəsində özümü görürəm. Yorğun, halsız...

Otağa qayıtdım. Qəfildən ev yüngülcə silkələndi. “Deməli, saat altıdı, metro 
açıldı...”

İçəri Şəhərin yeraltı zəngli saatıdı metro. Nədənsə, bəzən mənə elə gəlir 
ki, altından qatarlar keçən binalarda zəngli saat olmur...
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Divanda uzanıb telefonu açdım, “WhatsApp’’a gələn ismarışı bir də 

oxudum. “Şirin qoğal və Cırtdan.” Məhəlləyə çıxanacan əlli dəfə oxumuşdum. 
Bayaqdan baş sındırır, heç nə başa düşmürəm. Nə qoğal?.. Hansı Cırtdan? 
Novruz zarafatına da bənzəmir... Axı, kim idi məni gic eləyən?! Yox bir, 
Qulliver!.. Nömrə də, kod da tanış gəlmir. Zəng vurdum. Açmadı. Maraq üçün 
yazdım ki, kimsən?... Hələ də cavab yoxdu.

Əvvəlcə Raufdan şübhələnmişdim. Ailə-uşağımın İstanbulda olduğunu o bi
lirdi. Yəqin mənimlə məzələnmək istəyib. Yaşına-başına görə deyil, uşaqlıqdan 
şit zarafatlardan xoşu gəlir Raufun. Bayaq zəng vurdum, and-aman elədi ki 
“xəbərim yoxdu”. İnandım, çünki anasının qəbrinə and içdi... “Kim ola bilərdi?”

“Dəli şeytan deyir, düş aşağı, gir metroya, min vaqona, iki-üç saat get o 
baş-bu başa, yuxunu da al, Qoğal da yaddan çıxsın... Metroda o qədər 
yuxusunu alan var ki.”

Hə, dəli şeytan düz deyir! Geyinib çıxdım...
...Və bir də gördüm Vahid bağındayam; Bəsti xalamgilin evinin yerində 

dayanmışam. Sən demə, uşaqlığa dönmək üçün nə uçan xalçaya, nə də 
Simurq quşuna ehtiyac varmış. Kifayətdi ki bunu istəyəsən, bütün 
qayğılarından, problemlərindən qopub o illərə qayıda biləsən. Heç olmasa bir 
anlıq... Qəfil gələn ismarış, deyəsən, yaddaşımı oyatmışdı, məni nağıl kimi 
möcüzəli, noğul kimi şirin doğma qalamın hər qarışında izi qalan xatirələrimin 
dalınca aparırdı...

Bax, o əyri küçənin tinindəki evin çat vermiş divarına qısılan qoca tut ağacı, 
altındakı sınıq-salxaq dəmir çarpayı, bir az aralıda, böyür-başına taxta-şalban 
qalaqlanmış iri qır tiyanı, ikimərtəbəli evin damından yerəcən sallanan paslı 
dəmir pilləkən, pilləkənə sarmaşan üzüm tənəyi, qonşu qızına “pis gözlə” 
baxan rayonlu tələbəni bıçaqlayıb səkkiz il iş almış Sədullanın quş damı, 
dondurma satan Şəfi kişinin üstü tentli, təkərli “letni” budkası, metro 
stansiyasıyla Qala divarları arasındakı avtobus dayanacağından gələn 
qulaqbatırıcı mühərrik və siqnal səsləri... yadımdadı.

...Xalam oğlu Səlimlə eyni yaşda olduğumdan evimizə yatandan-yatana 
yığışardım. Məndən olsaydı, bütün yayı xalamgildə qalardım. Atam-anam 
məni danlamaqdan təngə gəlmişdilər. “Qurbanın olum, a Vaqif, imkan 
tapanda öyə də dəy” - nənəmin guya zarafatla dediyi kinayəli sözlərini eşi
dəndən sonra, abrım tökülməsin deyə, evə “vaxtında” gəlməyə başlamışdım; 
“Vremya"nın siqnalı vuranda. Bilirdim ki, nənəm incisə, dondurma, kino pulu 
getdi işinin dalınca!...

Günortanın qzmarını saymasaq, demək olardı, günümüz Səlimgilin 
damında keçirdi. Bizim damdan Qız qalasının kəlləsi görünmədiyi halda, 
ordan baxanda sanki dəniz ovcumun içindəydi. Səlimin atası köhnə dəmir 
çarpayısını dama qaldırmışdı, üstündə də üç-dörd döşək mitili, süzülmüş 
üzlüyündən qaz tükləri çıxan bir cüt nimdaş yastıq... Qırı deşməsin deyə, 
təkərlərin altına “Oqonyok” jurnalının yağlı vərəqlərinə bükülmüş taxta 
parçaları qoymuşdu. Divarboyu qıvrıla-qıvrıla dama qalxan ağ şanı o qədər 
qol-budaq atmışdı ki, çarpayının üstündəki çardağı da örtmüşdü, yarısı da 
küçəyə sallanmışdı. Çarpayı bürkülü gecələrdə onun, gündüzlər bizim 
sərəncamımızdaydı. Uzanıb üzü dənizə baxanda elə bilrdin ki, qədim, 
basılmaz qalanın sahilində lövbər salmış iri bir gəminin göyərtəsindəsən. 
Başının üstündə açıq səma, ətrafında mavi Xəzər, ağ qağayılar, gümüşü 
dalğalar... məğrur dayanan Qız qalası... Şirvanşahlar sarayı... göylərə ucalan 
minarələr... Lap Sindbadın nağılındakı kimi! Xalam paltar yuyub sərəndə 
külək zivədəki nişastalı mələfələri oynadar, dam sahildən qopub sonsuz 
dənizə can atan əsl yelkənli qayığa dönərdi...

Metroya düşməkdən vaz keçdim.
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Bir anlığa gözlərimi yumdum. Elə bil otuz səkkiz il əvvəl “avariyni” adıyla 

sökülən ev həmənki yerindəydi. Həyətdən Bəsti xala Səlimi, məni, Pakizəni 
səsləyir, “istidi, evə yığışun” deyir... Kazım kişiynən Ağasəfər dayı tutun 
altında nərd ata-ata gah papiros tüstülədir, gah da pürrəng çaydan qurtum 
alırdılar. Əvvəllər elə bilirdim bu kişilərin evi-eşiyi bu tutun altıdı, havaxt 
gəlsən, orda görərsən... Məhəllənin bütün uşaqları qala qapısından girən Şəfi 
kişinin təkərli “budka”sını görüb dondurma almaq üçün pul dalınca evlərinə 
cumuşurlar... İstidən yumşalan qırın iyi burnuma dolur... Zivələrdə ağ paltarlar 
yellənir... Barmaqlarımda, dodağımda xar tutun şirəsini duyuram... Dondurma 
istədim lap. Mən də qaçam evə, pul dalınca...

Hökumət evi, sökməmişdən əvvəl xalamgilə dörd otaqlı mənzil vermişdi. 
Yasamalda. Yadımdadı, Cəfər əmi “ZİL” tutmuşdu, bütün məhəllə, böyüklü- 
kiçikli, evin əşyalarını maşına yükləyirdi. Elə sevinirdik ki! Ən çox da Səlimlə 
Pakizə.Yeni mənzilə köçürdülər axı...Təkcə xalamla Cəfər əmi kədərliydi. Ata- 
baba yurdundan ayrılmağın necə nisgilli olduğunu uşaq ağlımızla hələ anlaya 
bilməmişdik. Bəsti xalanın için-için ağlamağını ilk dəfə onda görmüşdüm. 
Anam bacısını nə qədər ovudurdusa da, xalamın gözünün yaşı qurumur - “o 
evdə necə yaşiyacam?” deyib dururdu, elə bil Yasamal dünyanın axırındaydı.

İndi fikirləşirəm ki, nə yaxşı, buldozer insafsızcasına evi dağıdanda xalam 
orada olmayıb. Yəqin ürəyi dayanardı arvadın...

* * *

Bahar günəşi havanı xəsis-xəsis isidir.
Kiçik Qalayla yavaş-yavaş üzüaşağı düşürəm. Ağa Mikayıl hamamına 

çatanda yadıma babam düşdü. Rəhmətlik həmişə “O olmasın, bu olsun”a 
baxanda deyərdi: "Məşədi İbad kimi mənim, əminin, dədənin də toy hamamı, 
bax, burda olub. Vaqif bala, əhd eləmişəm, inşallah, ölməsəm, sənin toy 
hamamında oynaya-oynaya hamıdan qabağda gedəcəm, kisəçiyə də ütülü 
qirmızı onluq verəcəm.” ...Yazıq kişi, heç toyumu da görmədi. Sağ olsaydı, 
onsuz da arzusu ürəyində qalacaqdı, çünki toyum olan ili hamam təmirdəydi, 
biz də paklanmağa “Fantaziya”ya getmişdik.

Babam kimi, barmaqlarımı oyuq daşlara sürtə-sürtə irəlilədikcə divarın 
istisini hiss edirəm. Kişi deyərdi ki, bu daşların canına min illərin hərarəti 
hopub. Düz deyirmiş babam.

İndiki kimi tünlük olmazdı İçəri Şəhər. Qalanın o başından vurub bu 
başından çıxardıq. Ayaqyalın-başıaçıq çərpələng uçurduğumuz damları, 
gizlənpaç, “dava-dava” oynadığımız küçələri, dalanları gördükcə uşaqlığımın 
qırıq-qırıq xatirələri məni dalınca çəkib aparırdı.

Böyük Minarə küçəsində dostumun xalça dükanı var. Fikirləşdim ki, 
indilərdə açılar, gedim bir baş çəkim, bayramlaşım, sonra düşərəm bulvara. 
Bazar meydanına çatar-çatmaz telefonuma ismarış gəldi. Köhnə şəkil idi. 
Diqqətlə baxdım. Deyəsən, Raufgilin qapısında çəkdirmişdik. Saralıb, elə bil 
gün yandırıb, üzlər güclə seçilsə də, hamını tanıdım. “Aman Allah, bu şəkildən 
heç məndə yoxdu”. On dörd yaşındayıq. Bax, taxta qapının çərçivəsinə 
söykənib əlini qoynunda sıxan Raufdu. Yanındakı mənəm. Lovğa-lovğa 
irişirəm. Ofa (Ofeliya) özünü “Avara” filmindəki Nərgizə oxşadıb, barmağını 
yanağına qoyub gülümsəyir, bircə sarisi çatışmır. Səlim Banişevski kimi, 
qoltuğunda dəri top, pilləkənin tinində çömbəlib. “Farmazon yaramaz... Necə 
gülməlidi”... Firəngiz dizinin üstünə yığdığı kitabları qucaqlayıb.” İndi doktordu 
Fira”...Yanındakı ...Lalədi. Çənəsini skripkasının futlyarına söykəyib 
gülümsəyir... Kadra düşməyən də Ağasəmid, fotoqraflıq edən o idi axı...

Deməli ismarışı göndərən Laləymiş?! Düz otuz il keçib... Unutmayıbmış...
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Ədibin oğlu Hafiz Paşayev qalibləri təbrik edir
■* * *

...Atası məşhur neftçiydi. Bir həftədən sonra Tümənə köçəcəkdilər. 
Həmişəlik. Getməyini istəmirdim. Ondan xoşum gəldiyini bilirdi. Qəfil 
soruşdum ki, məndən bir şey istə. Ürəyindən nə keçirsə... Fikirləşirdim ki, 
görəsən, on dörd yaşlı qız bir daha görməyəcəyi, bəlkə də ömürlük unudacağı 
bir oğlandan nə istəyə bilər? Ağlımdan o qədər şeylər keçmişdi ki!.. Amma o, 
mənə deyəndə ki Qız qalasından baxıb Günəşin çıxmağını görmək istəyirəm, 
təəccüblə sadəlövh qızı süzdüm. “Bu mümkün deyil” demək istədim, amma 
ürəyini sındırmaqdan vaz keçdim.

-Heç vaxt günəşin zühurunu görməmisən? - Soruşdum.
-Yox, - dedi, - həmişə gecikmişəm. Mən yatağanam axı...
Başa saldım ki, Qız qalası axşamlar bağlanır, kilidlə, gün doğandan sonra 

da açılır, başa düşürsən? Ora muzeydi. Deməli, Günəşin çıxmasına başqa 
yerdən tamaşa etməlisən. Məsələn, o gördüyün hündür binanın damından, 
“Yaşıl teatr”ın axırıncı sırasından, ya da dağüstü parkdan. Ora daha 
hündürdü. Günəş qızılı telləriylə dənizi, şəhəri, lap Qız qalasını da isidəndə 
onu ilk görən sən olarsan... İstəsən... əgər istəsən, səni ora apararam.

-İstəyirəm.
..Səhər obaşdan, alatoranda, evdən çıxıb xəbərsiz Bəhrəmgurun 

heykəlinə çatanacan qaçdıq. Sanki nəhəng şəhərdə özgə kimsə yox idi, 
yoxsa, görən dəli deyərdi bizə. Funikulyorun böyrüylə pilləkəni üzü yuxarı 
qalxıb dayandıq. Xəzərlə üzbəüz. İkimiz də təngimişdik. Çox keçmədi Xəzərin 
göylə öpüşdüyü yerdə bir işartı göründü. Bu, səhərin doğuluşuydu. Ecazkar
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bir görüntü! Sanki yuxarıdan gözəgörünməz nəhəng bir əl asta-asta, dənizin 
üzünü qızıl suyuna boyayırdı. Çevrilib Lalənin gözlərinə baxdım; gözlərində 
Günəş qızıl kimi bərq vururdu. On-on beş dəqiqədən sonra özü də günəş 
rənginə büründü...

Əlimdən yapışdı. Ovucu od tutub yanırdı. Mən də həyəcanlıydım. Qəfildən 
məni qucaqladı. Günəşlə öpüşən Xəzərə baxıb boynuma sarılmışdı. Özümü 
itirdim. Dizlərim titrəyirdi. O, sinəmə elə sıxılmışdı ki!.. Dodaqlarım yanağına 
toxundu. Günəşin oduyla dolu gözlərini qapadı. Bilmədim qəsdən, yoxsa 
təsadüfən, yanağını sola çevirəndə dodaqları dodağıma yapışdı... Diksinib 
geri çəkildim. Yanaqları lalə kimi qızarmışdı...

Qayıdanbaş parkdan bir bağlama tapdıq. Açdıq. İçində ikiyə bölünmüş, la
kin yeyilməmiş povidlalı bulka və nazik bir kitab - “Cırtdan”ın nağılı. “Qisməti- 
mizdi” deyib bulkanı öz malımız kimi yedik. Kitabı da Lalə yadigar saxlayaca
ğına söz verdi. Elə xoşbəxt idi ki! Günəşin doğuluşunu gördüyünəmi, tanıma
dığı birinin unutduğu nağıl kitabını tapdığınamı, yoxsa o günə qədər gizli sax
ladığı hisslərini mənə çatdırdığına görəmi özünü bəxtəvər sanırdı, bilmədim...

Köhnə kişilərdəndi deyə, atam həmən gün ilk dəfə mənə əl qaldırmışdı. 
Onun fikrincə yəqin ki qəbahətli iş görmüşdüm. Nənəm araya girməsəydi, 
məni şil-küt edəcəkdi. Laləni də yola düşən günəcən evdən çölə buraxma
mışdılar...

“Səni yola salmağa hamıdan tez gəlmişdim vağzala. Amma vaqona 
yaxınlaşmağa cəsarət etmədim. Qohum-qonşularla vidalaşdığınızı kənardan 
gizlincə seyr edirdim. Kupeyə valideynlərindən tez girib başını yarıaçıq 
pəncərədən çölə çıxardığını, sola-sağa boylandığını görürdüm. Elə yanında 
olmaq istəyirdim ki... Bağışla... Getməsəydin...” - yazmağı fikirləşirdim ki, səsli 
ismarış gəldi:

“Vaqif, privet! Keçmiş bayramın mübarək! Tanıdın? Bəlkə də məni çoxdan 
unutmusan. ...Səsim bir az kallaşıb. Buranın şaxtasındandır yəqin... Nazik üzlü 
kitab yadında? “Cırtdan”ı deyirəm; hələ də məndədi. Əvvəllər qızıma tez-tez 
oxuyardım, indi nəvəm Ruslana oxuyuram. Nağılsız yatmır yaramaz... Onu 
deyim ki nömrəni Tamerlandan, sənin aspirantından aldım, simpoziumda. 
İncimirsən ki? Dedi Afrikada ezamiyyətdəsən, sənin əvəzinə gəlib... Bakıdan, 
doğma içəri Şəhərimizdən, uğurlarından o qədər danışdı ki!.. Onda başa 
düşdüm ki, sən demə, dünya bapbalacaymış, Vaqif, lap bizim İçəri Şəhər 
boyda... Eşitdim gözəl ailən var. Sənə görə sevinirəm... Hə, lap yadımdan 
çıxmışdı, əlbəttə, əgər əlaqəmiz olsaydı, çoxdan deyəcəkdim; O gün səni 
görmüşdüm axı... vağzalda... Heç inana bilmirəm ki, o gündən düz otuz il keçib.”

Onun nəfəsini duyuram. Sanki yanımdadı. Demək istədiklərini götür-qoy 
edirmiş kimi, xeyli susdu. Yenidən danışmağa başlayanda kövrəldiyini hiss etdim.

“Bakı üçün, Xəzər üçün elə darıxıram ki!.. Bilirsən, burda da Günəş çıxır, 
amma isitmir, qızdırmır adamı. Qəribə də olsa, həmişə mənə elə gəlib ki, 
buranın sərt soyuğuna Bakıda canıma hopmuş istinin hesabına dözmüşəm...”

Səsi elə yaxından gəldi ki! Sanki indicə tindən çıxacaq, qollarını açıb 
üstümə atılacaq, var gücüylə “Va-qiif!” bağıracaq. Elə bağıracaq ki, səsindən 
şəhər diksinəcək. Uşaq kimi əl-ələ verib Qız qalasının dolanbac pilləkənləriylə 
yuxarı-işığa sarı qalxacaq, ilk dəfə dəniz görən uşaq kimi sevinəcəyik. İstək 
varsa, bu, elə də çətin deyil, məncə; aramızdakı məsafəni bir addımlıq etmək 
üçün bilet almaq yetər. Hələ ki təyyarələr uçur...

Çevrilib Karvansaraya burulan yola baxdım. Az qala iki dəfə Qız qalasının 
başına dolandım. Neftçilər prospektində dayanmış turist avtobusundan düşüb 
yuxarı qalxan əcnəbiləri bir-bir gözdən keçirdim. Başım gicəlləndi. Kaş ki 
yanılmayaydım. Axı dünya bapbalacadı, lap İçəri Şəhər boyda...
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Şahin SƏRDARLİ 

II yer

Rənglərə boyanmış
yalanlar
Günəş oğrun-oğrun gözdən itir, şər yenicə qarışır... Hava qaraldıqca 

xoşbəxtliyim sanki sübh çağının şəfəqlərinə boyanır. Niyə rəng 
verib rəng almayım ki? Axı, sabah babamla qoyun nobatındayıq... Günorta 

babam rayona gedəcək, bir də axşamçağı qayıdacaq. Mən də təkbaşına 
nobatı sovuşdurub, artıq böyüdüyümü isbat edəcəyəm. Nənəm də axşama 
çolpa kəsəcək, uşaqlıqdan ən sevdiyim yeməyi - “düyülü ət” bişirəcək. Mal- 
qaranın gələn vaxtı da həyətdə oturub yolumu gözləyəcək. “Allah, balamın 
qadasın alaram, balam nobatdan gəlib” - deyəcək. Babamla “bazar 
sumkasf’nın künclərinə kiçik daş bağlayıb, ot bağlaması ilə də çiyinlik 
düzəldirik. Nənəm də sabah üçün azuqəni (kartof soyutması, iki yumurta, 
lavaş, təndir çörəyi, pendir, duz, göy-göyərti, iki xiyar, bir dənə də pomidor) 
hazırlayır. Bu ümidlə də kitab-dəftərimi çantama yığıb sabaha tədarük 
görürəm.

“Şeko bala, a cahil, dur gəl” - babam məni səsləyir. Axşamdan baş 
ucuma yığdığım paltarlarımı tez-tələsik geyinib aşağı düşürəm. Nənəm 
çaylarımızı süzüb, yağlı-şorlu dürmək də düzəldib bizə. Hava yaman 
çiskinlidir, heç dünənki havadan əsər-əlamət yoxdur. Babam əlini çiynimə 
vurub, bir-iki saata havanın açılacağını söyləyir. Çayımı içib həyətə 
çıxıram. “A bala, əynini qalın geyin” - nənəm arxamca çağırır - “pencəyini 
qapının yanma qoymuşam, bəri qayıt, yeməyi də götür, yaddan çıxıb qalar 
burda”. Nənəm çox qoçaq arvaddır. Bu günün işini sabaha saxlamaz, 
həmişəki kimi, çantamızı da dünəndən hazır edib.

Küçədə qoyun-quzu mələşir. Çantamı çiynimə keçirirəm, balaca 
çomağımı da götürüb babamla məhləmizin başına yollanırıq. Ədəb-ərkanla 
hamıyla salamlaşırıq. Namaz baba, Ələs baba, Şaxsuvar əmi, Zakir baba və 
başqaları - hamı burdadır. Bircə Qurban baba yoxdur. Kənd camaatı 
yavaş-yavaş ətrafımıza toplaşır. Aha, budur, Qurban baba də gəlir. Qurban 
kişinin iki yekə cins qoçu var. Cansız-cəsədsiz uşaqlarıq, yalan olmasın, 
qoçlar elə bizim boydadır. Keçən dəfə əmioğlu Sarı ilə (adı Sərxandır, 
kənddə hamı ona Sarı deyir) qoyun nobatma gedəndə qoçların belinə 
minmişdik, bu balaca canıma and olsun ki, at kimi gedirdilər.

Sürü dağa qalxır. “Şeko, bala” - babamdır, məni çağırır - “çox uzağa 
aparma, gəlirəm mən də”. Qoyunların otlaması, nəfəslərinə qarışmış otun 
qoxusu... Əslində, həmin anları, sadəcə, izləmək lazımdır.

Səssiz-səmirsiz günəşin çən-duman arasından boylanmasını gözləyirəm.
“Bostanların düzü” adlanan ərazidən keçib “Ağbulaq” tərəfə, meşəliyə 

doğru yollanırıq. Tay-tuşlarım da mal növbəsinə gəliblər. Çöl adamı yaman
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acdırır. Günorta qoyunlar yatışacaq, biz də bir yerə toplaşıb çörək 
yeyəcəyik.

Babamın dediyi kimi də olur, duman tamamilə çəkilir. Çantamdan 
riyaziyyat kitabımı çıxarıb ev tapşırıqlarını yerinə yetirirəm. Bir az sonra 
babam qoyunları mənə, məni də Allaha tapşırıb evə qayıdır. Tapşırıqlarım 
hazırdır, indi də çantamdan ədəbiyyat kitabını çıxarıb “Basatın Təpəgözü 
öldürdüyü boy”u oxuyuram. Hərdən gözucu sürüyə baxır, hərdən də tezdən 
nənəmin pencəyimin cibinə qoyduğu pendir dürməyindən dadıram.

Meşənin o tayından boğuq səslər gəlir. Yaman hay-küy var. Kimsə 
tutaşır. Çantamı götürüb sürünü səs gələn tərəfə haylayıram. İki uşaqdır. 
Biri mənim kimi cılızdır, o birini piy basıb. Deyəsən, qonşu kənddəndirlər. 
Əlbəyaxa olublar. Ocağa atdıqları kartofun qoxusu da aləmi cənginə alıb. 
Bir ala it də ocağın başında quyruğunu bulayır. Çantaları açıqdır, it 
insaflıdır, çörəklərinə toxunmayıb. Cılız tayı o biri yoldaşını qamarlayıb 
yumruqlayır. İkiəlli yaxasından yapışıb qışqırır - “Yalandır! Ağ 
yalandır!!!”.

Çantamı ocağın yanına atıb onlara tərəf qaçıram. Al qanın içindədirlər. 
Hərəsinə bir çomaq çəkib aralayıram. Əlimdən çıxıb yenə tutaşırlar. Sürü 
də yavaş-yavaş meşədən çıxır. Meşədən də yaman boğunuq səslər gəlir. Elə 
bilirəm bunların səsidir, əks-səda doğurur. Qoyunlar ürküb hərəsi bir tərəfə 
dağılır. Sən demə, sürüyə canavar girib. Qorxudan tər basır məni. 
Çomağımı götürüb hay-küylə meşəyə qaçıram. Sürüdən üç qoyun al qan 
içindədir. Quyruqlarını canavar parçalayıb. Cığırla içəri girirəm, qoyunun 
biri də burada inləyir. Deyəsən, qışqırığa canavar qoyunu atıb qaçmışdı. 
İndi mən babama, nənəmə, kəndə nə cavab verəcəyəm? Qəhər məni boğur. 
Cansız-cələfsiz, 10 yaşlı bir uşaq. Belə bir mənzərə qarşısında nə edə 
bilərdim axı? Hıçqıra-hıçqıra qoyunları meşədən çıxarıram. Ürküb qaçmış 
sürünü bir yerə toplamağa çalışıram. Yaralanmış qoyunların başlarını 
sığallayır, bağrıma basır, dərdlərinə məlhəm olduğumu düşünürəm.

Meşənin qırağında məni dəli bir ağlamaq tutur. Yuxarıda da o cılız gədə 
hönkür-hönkür ağlayır. Közə atdıqları kartofun üstündə qırırlarmış bir- 
birini. Kül olmuş, qaralmış bircə dənə kartofdan ötrü. Adlarını da 
öyrənmədim. Arıq oğlan övladlığa götürülübmüş. Amma bundan xəbəri 
yoxmuş. Sözləri çəp gələndə o piy basmış gədə bu əhvalatı danışır, cılız 
tayını aşağılayır. Olanlar da elə buradan başlayr.

İndi, o, sönmüş ocaq başında Tanrının yaxasından yapışıb “Yalandır! 
Ağ yalandır!!!” - deyə hayqırır...

Onsuz da bir dəri, bir sümük idi o zalım. İndi onun beli bükülüb, elə bil, 
ayaqları da topuqdan sınıb. Dizi üstə çöküb üsyan edir...

Dəhşətdir! 8 il sonra anidən ortaya çıxan “ağ yalan”, bəlkə də acı bir 
həqiqət... Görəsən, məzlum oğlan bu acı taleyi ilə barışırmı?!

O gündən 11 il ötüb. Elə bil hər şey indicə yaşanıb. Hadisənin təsirindən 
hələ də ayıla bilməmişəm. Tanrı şillə çəkmişdi ikimizə də. Nobatına həvəslə 
yollandığım sürüdən 4 qoyunu canavar parçalamışdı. Onun da halı göz 
qabağındadır...

“Yalan ayaq tutar, yeriməz” - deyib atalar. Bilmirəm, bəlkə də onu bu 
hala salan ya 8 il ayaq tutub yeriyən “ağ" yalan idi, ya da “qara" kartofun 
illər sonra ortaya çıxardığı acı gerçəklik...

X
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Mübariz CƏFƏRLİ 

III yer

GÜZGÜ
Qəfil səksəkə içində oyanmaq istədi, gözü qaranlığa alışmadığından 

otaqdakı əşyaları ayırd eləyə bilmədi, tamam ayılmamışdı, fəhmən 
çalışırdı ki, ayağa dursun, çünki vahimələnmişdi, ancaq yadına sala bilmirdi 

gördüyü yuxunu. Nə o yanlıq idi, nə bu yanlıq. Ölümün qardaşı onu ağuşundan 
buraxmırdı, o isə var gücü ilə müqavimət göstərməyində idi, lakin get-gedə 
qüvvəsi tükənirdi, nəhayət, bədəni sustaldı, gözləri təzədən yumuldu. Yenə baş 
vurdu üzü o tərəfə. Bəriyə dönmək üçün kənar köməyə ehtiyac vardı. Ya saatın 
zəngi çalınmalıydı, ya telefonun səsi aləmi başına götürməliydi, ya da, Allah elə
məmiş, zəlzələ-filan olmalıydı. Amma zaman sakit axmağında idi. Qismət be- 
ləymiş, o, yarımçıq yuxusunu başa vurmalı, tamamlamalı, upuzun, sonu görün
məyən yolu axıracan getməliymiş. Əvvəlcə maşında, bozumtul asfaltla, sonra 
pay-piyada otsuz-qanqalsız qupquru çöllüklə... O, hara yol almışdı, niyə gedirdi, 
mənzil başında onu nə gözləyirdi? Yuxu özü də açılacaq sabahlar kimi sirri- 
xudadı. Yuxu, vaqeə öyrəşdiyimiz həyat tərzindən həm qəlizdi, həm də dərin...

Hər səhər oyanıb eyni qadını yanında görmək çox yorucudu. Üstəgəl, eyni 
iş-güc, institutun auditoriyalarında oxuduğu mühazirələr. Eyni müəllim 
yoldaşları, illər ötdükcə təzələnməyən, köhnə kitablardan əzbərlədiyi 
təkrarlama... Çevir tatı, vur tatı... "Nələr arzuladım, nələr qazandım..." Elə 
günahın, səhvin, müəmmanın ən böyüyü burda gizlənib; dünyaya qazanc 
dalınca gəlmək istəyində... Guya, doğrudan-doğruya nə isə qazanmaq 
olarmış. Görəsən, kim qoyub bu mənasız alış-verişin əsasını? Qumluqda 
imarət, cah-cəlal qurmaq eşqinə birinci kim düşüb? Dünya malı ilə əbədiyyət 
qazanmaq xülyası kimin ağlına gəlib? Firondan da o yana gedib çıxır... Adəm- 
Həvva dövrünə... Habillə Qabilin ölüm-dirim savaşına... Qarğanın öldürülmüş 
ilk Adəm övladını torpağa basdırmağın yolunu göstərməsinə. Şeytan öz işini 
nə tez görmüşdü, xudaya! Bu davada, bu oyunda Tanrı özünəbənzər 
yaratdığına tərəfkeşlik eləsəydi, mizan-tərəzi pozulardı. Amma qovulmuşları 
özbaşına buraxmaq da olmazdı. Beləcə, peyğəmbərlərə ehtiyac yarandı. 
Yerə müqəddəs kitablar göndərildi. Əsrlər ötüşdü, gəlib çatdıq son 
mərhələyə, tənəzzül dövrünə, çevrə qapanmağa yaxınlaşır, yenidən daş 
dövrünə qayıtmaq üçün milyon illər keçməliydi. Oyunun, böyük mərcin 
axıraxırıydı, ağıl ölçüsü ilə dərk eləmək müşkül olan oyunun sonu. Qalib- 
məğlub məsələsi bizlik deyildi, şərt kəsiləndə də bizim rəyimizi soruşan 
olmamışdı. Zəncirvari olaraq biz də öhdəmizə düşəni başa vurub estafeti 
özümüzdən sonrakılara ötürməliydik. Əlbəttə, bacardığımız qədər. 
Boyumuzdan yuxarı tullana bilməzdik ki! Bəxtimizə yazılanı yerinə yetirib 
dünya adlı güzgüdən anicə boylanaraq yolumuza davam elədik.
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Yuxu ilə ayıqlığın arasında var-gəl eləyib axırda taleyi ilə barışan institut 

müəllimi, başını girləyən saysız- hesabsız ortabab elm adamlarından biri hələ 
də güzgüyə baxırdı. Həmin güzgüdə təkcə özünü görmürdü, bütün nəsil- 
nəcabətinin surəti ardıcıllıqla gözünün qabağında canlanırdı. Qəribə burasıydı 
kı, özündən sonra heç kimi görmürdü güzgüdə. O, sonuncu idi. Bəs oğlu? 
Məntiqlə sonra oğlunun əksi görünməliydi. Ağlına qəfil gələn fikirdən 
yuxudamı, ayıqlıqdamı tükləri biz-biz oldu, bir anlığa nəfəsi kəsildi, az qala 
canını tapşıracaqdı. "İlahi, ip qırılıb, o, mənim oğlum deyil. Mənim övladım 
yoxdu..." Deməli, xəyanət... Əsrlər boyu təkrar-təkrar baş verən, bir-birini 
əvəzləyən qadın xəyanəti. Tarix həqiqətən təkrar olunurmuş. Görəsən arvadı 
ona kiminlə xəyanət eləyirmiş? Düzdü, o özü də az aşın duzu deyildi, 
intəhası, iş övlad, uşaq məsələsinə gedib çıxmırdı. Heç vaxt imkan verməzdi 
buna. Elə bir şey olsaydı, özündən sonra güzgüdə ayrı sima görərdi. Öz 
davamçısını, öz oxşarını... Amma böyüdüb yekə kişi elədiyi ona qətiyyən 
bənzəmirdi. Bu da belə! Qadınlara inanmaq səfehlikdi. Arvadın pisi pisdi, 
yaxşısının zatına lənət! İllər boyu çalış-vuruş, qazan, axırda da qal quru 
yurdda. Demə, özgə törəməsini böyüdürsənmiş, nəslinin sonuncususanmış. 
Vəssalam, səndən sonra nöqtə qoyulur. Görəsən, bərkə dursaydı arvadı nə 
deyəcəkdi? Yəqin boynuna almayacaqdı. Necə sübut eləyə bilərdi? Yuxuda 
filan məsələ mənə əyan olub... Bəlkə, arvadı qızıl-qırmızı onun üzünə 
dayanacaqdı ki, yaxşı eləmişəm, lap belə əlimin içindən gəlib, sən yüzü ilə 
yaxınlıq eləmisən, mən də biri ilə başbir olmuşam?! Biri ilə?.. Kim sayıb 
siyahılamışdı zinakarları? Bir, ya yüz, fərqi yoxdu, arvadı onu barmağına 
dolamışdı. Kişi ilə qadını eyniləşdirib bir tərəziyə qoymaq düzgün deyil axı... 
Kişi andı, güldən-gülə qonub şirə çəkməsi qəbahət deyil. Qadınsa öz "arısını" 
gözləməlidi, "arısına" sadiq qalmalıdı.

Adam yuxuda ya tamaşaçıdı, ya aktyor. Həmişə gözəgörünməz rejissorun 
əmrlərini yerinə yetirir. Həyatda belə səbrli deyildi. Onu aldatmışdılar, o isə 
sakitcə olub-keçənləri götür-qoy eləyirdi. Oğlunun, daha doğrusu, böyütdüyü 
oğlanın təvəllüdünü nəzərə alıb bu xəyanətin təxmini vaxtını bilmək 
mümkündü. Lakin noolsun? Sonra? Görəsən, arvadı hansı Yusifcamala bənd 
olmuşdu? Arvadına inanmışdı həmişə, onu aydan arı, sudan duru sanmışdı. 
Amma şübhəyə səbəb göz qabağındaydı. Sadəcə, bir az diqqətli olmaq lazım 
idi. Böyütdüyü oğlan ona zərrəcə bənzəmirdi. Sarışındı, gözləri də gömgöy. 
İndiyəcən fikir vermədiyi bu detallar uzaqdan adama "gəl-gəl" deyirdi. Bəs 
onun, elmlər namizədinin boş başı hardaydı? Tələbələrdən rüşvət yığmağa 
qarışmışdı? Hərdənbir başını qaldırıb ətrafa baxsaydı, anlayardı məsələni. 
Buna şəkk-şübhə yoxdu. Oğurluqla ayağısürüşkənliyin qırx gün ömrü var. 
İndisə qatar gedib...

Görəsən o, böyütdüyü oğlanın atasını tanıyırdımı? Çox güman ki... O adam 
Aydan-zaddan gəlməmişdi. Ən azı, böyütdüyü oğlanın atası onu görmüşdü. 
İndi dərdini kimə deyəsən, çıxış yolunu harda axtarasan? Böyütdüyü oğlan 
nişanlı idi. Beş-on günə toyu olacaqdı. Bəlkə, oğlanın atası toya gəlib bir 
küncdə oturacaqdı, yavaş-yavaş araq vurub keflənəcəkdi, qol götürüb 
oynayacaqdı və ürəyində ona, "toy yiyəsinə" güləcəkdi? Bəlkə, lap dəm olub 
onun yaxasından yapışaraq qəhqəhə çəkəcəkdi, dəli, vəhşi qəhqəhə ilə 
deyilən kəlmələr toydakıları donduracaqdı: "Bu toy sənin oğlunun deyil, 
mənim oğlumundu..." Ağlına gələnlərdən elə röyadaca əti ürpəşdi. Oyaq 
olsaydı, bəlkə də ürəyi dayanardı. Yuxuda ölmək ona görə xoşdu ki, onsuz da 
az qala ölümün içindəsən, daha irəli-geri var-gəl eləməyə lüzum yoxdu, təkcə 
Əzrayıl gəlmir, yatan da sövq-təbii ona doğru addım atır.

Aldadılanla aldadan bir çarpayıda yatmışdı, aldadılan oyananda 
xəyanətkarı yatağında, yanında görəcəkdi. Qonşu otaqdasa mayası
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xəyanətdən yoğrulanın xorultusu aləmi götürmüşdü. O, elə uşaqlıqdan 
"başından yekə" xoruldayırdı. Bir ara onu həkimə də aparmışdı. Elə bilirdi 
uşağın burun-boğazında artıq ət var, ona görə rahat nəfəs almır. Həkimsə 
demişdi ki, hər şey, daha doğrusu, uşağın burun-boğazı qaydasındadı, 
xoruldamağına gəlincə, bunun ziyanı yoxdu. Ola bilsin, irsidi... "Ola bilsin, 
irsidi..." O vaxt bu kəlmələri vecinə almamışdı, həkimin: "Bunun ziyanı 
yoxdu,"- deməsindən elə sevincək olmuşdu ki, daha dərinə getməmişdi, 
indisə elə yuxudaca başı saat kimi işləyirdi; axı o da, arvadı da quzu kimi sakit 
yatırdı. Deməli, uşaq əsl atasına oxşamışdı. Beləydisə, onu elə 
xoruldamağından tanımaq olardı. Əlbəttə, bu, dəryada balıq sevdasıydı. Suda 
boğulan saman çöpündən yapışar, aldadılan da nədənsə yapışıb qamətini 
düzəltmək, dikəlmək istəyirdi, amma başa düşürdü ki, bu dava çoxdan 
uduzulub, indi hara əl atsaydı, hansı yola üz tutsaydı, heç nə dəyişməyəcəkdi; 
olan olmuşdu, torba dolmuşdu. Kaş aldadıldığını ölənəcən anlamayaydı. 
Gözüyumulu yaşamaq can rahatlığıymış. Həqiqəti bilməyi nəyi dəyişdi ki?.. 
Ürək ağrısı və təlaşla bu fani dünyada tamam-kamal tək-tənha qaldığını hiss 
elədi. Sonra? Kiminlə, necə mübarizə aparasan? Neçə illik nəzir-niyazdan, 
dava-dərmandan sonra arvadı uşağa qalmışdı. Ay-hay! Bu, Allah payı yox, 
Tanrının istehzası imiş. Niyə? Səbəbi? Yaradan gizlinləri məqamı yetişməmiş 
açmır. Yaxındakı işarələri başa düşməyə hər kəsin kəraməti çatmır. Yalnız 
dayazdakıları anlaya-anlaya, oxuya-oxuya dərinə getmək mümkündü. Yoxsa 
batarsan! Necə ki, o, batırdı, o, boğulurdu. Aldadılanın öz övladı olmayacaqdı. 
Buna nə yaşı, nə də güc-qüvvəsi imkan verirdi. Onun ölümü və son! Amma 
kim belə amiranə hökm verə bilər? Hər şeyi yerli-yataqlı götür-qoy eləmək 
lazımdı. Bəlkə, əsas məsələ həqiqəti tapmaq yox, daha dərində gizlətməkdi? 
İndi də özünü aldatmalıydı? Özünü heç nədən xəbərsiz göstərməliydi? Elə 
həqiqət var ki, yalandan ziyanlıdı. O, adına "hörmət" deyilən çox haqq almışdı, 
deyəsən, indi də haqqvermə məqamı yetişirdi. Heç kəs bütün ömrü boyu 
yalnız və yalnız qələbə qazanmır. Qazancla itki əkizdi. Yoxsa, tərəzi əyilər. O, 
keçmişini itirmişdi, gələcəyi duman içindəydi. Ancaq bundan sonra hansı 
gələcəkdən söhbət gedə bilərdi? Gələcək özü də keçib getmişdi. Yuxuda 
zaman ölçüsü bir-birinə qarışır. Yuxu görən yatdığını anlayıb istədiyi 
məqamda oyana bilsəydi, insan röyanı idarə eləmək gücündə olardı. Bu da 
insanların qanadlanması anlamına gələrdi. Yuxu bir qırağa, adamlar ağlı 
başında olan dəmlərdə oyanışlarını düz-əməlli idarə eləyə bilmirlər. Nəyi isə 
tapmaq üçün arayıb-axtarmaqdan da əfzəl, bircə şeyi unutmamaq lazımdı; 
göylərin iradəsi olmadan heç nə tapmayacaqsan. Tapıntı kimi görünən 
başaldadıcı ilğımdı. Necə ki, o, böyütdüyünün atasını tapa bilməyəcəkdi. Nə 
yuxuda, nə də sonra... Elə özünü bilməməzliyə vurub axıracan ata rolunu 
oynamaq ən başağrısız, dava-şavasız, sakit çıxış yoluydu. Ya da heç 
oyanmayıb hər şeyi fələyin ixtiyarına buraxmaq... Onsuz da ikiayaqlıların 
cidd-cəhdlə gizlətməyə çalışdığı sirlər göylərdə açılacaq. Ən yaxşı çıxış yolu 
yuxudan üzü o tərəfə addamaqdı. Sonrasına, Allah kərimdi...
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Elşad BARAT 

III yer

GÜNAH
••

Kəndin ayağında ikiotaqlı küməmiz var idi. Bir otaqda biz qalırdıq, 
birində inəyimiz. Bacım üç yaşını təzə tamamlamışdı. İnəyimizi o

qədər sevirdi ki, hərdən axurunda yatıb qalırdı.
Bacımı dünyaya gətirəndə anam nədənsə qorxmuşdu deyə, südü 

kəsilmişdi. Bacım da inəyimizin südü ilə böyümüşdü.
İnəklə bir evdə yaşayırdıq deyə, kənd bizə gülürdü. Atam bütün gülüşlərə 

son qoymaq üçün Rusiyaya işləməyə getdi. Gedəndə də demişdi ki, bir ətək 
pul gətirib kəndin ən böyük evini tikəcəm. Anama da qartallı jaket 
alacaqdı.

Qaranquşlar haravarımızda yuva bağlamışdı. Hələ də atamdan xəbər 
yoxuydu. Anamı hamilə qoyub getmişdi. Artıq arvadın qarnı burnundaydı.

Anam dəryazı yegələyə bilmədiyi üçün bacımla məni kilimin üstünə 
qoyub üzüaşağı çəkirdi ki, otlar əyilsin. Əyilmiş otu daha rahat biçə bilirdi.

Boş-boş gəzən əmilərimin acığına anam bütün kişi işlərinə girişirdi. Elə 
bil ki, qarnındakı körpədən güc alırdı.

Bacım xəstələnmişdi. Nə illah elədiksə, sağalmadı. Həkimlər demişdi ki, 
əməliyyat olunmasa, mümkün deyil. Anam bütün qohumları qapı-qapı 
gəzdi, faydası olmadı. Atamdan hələ də xəbər yoxuydu. Yerini-yurdunu da 
bilmirdik.

Anam rayon poçtundan Rusiya prezidentinə məktub yazdırdı ki, uşaq 
xəstədir, ərimi göndərin.

Səhər oyandım ki, bacım ölüb. Anamın naləsi kəndi başına yığmışdı. 
İnəyimiz elə böyürürdü ki, buruntuluğu olmasaydı, küməmizi başımıza 
yıxardı.

Atam gələndə qabağına qaçan olmadı. Onu qarşılayan anamın göz 
yaşlarıydı.

Anam qartallı jaketini ocağa atıb yandırdı. Atam gecəsini gündüzünə 
qatıb evimizi tikdi.

Kəndin ən böyük evində xoşbəxt ola bilmirdik. Divarlar üstümüzə 
gəlirdi. İnəyimiz də murdar olmuşdu. Bacım gizlənpaç oynayanda onun 
axurunda gizlənirdi. Mənə elə gəldi ki, inəyin ürəyi partlayıb.

Anam sancı çəkirdi. Atam rus qızlarıyla çəkdirdiyi şəkilləri yandırdıqca 
saqqalı islanırdı. Birdən uşaq səsi gəldi. Yeni doğulmuş qız körpənin burnu 
ölmüş bacımın burnuna oxşayırdı.
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Mülayim HÜMBƏTOVA 

III yer

MƏNƏ OĞLUMDAN
DANIŞ

Yaşının bu qoca vaxtında gəldiyi uzun yol yormuşdu onu. Yaxşıca 
dincəlməyə ehtiyacı vardı. Lakin məqsədinə çatmayınca, ruhən 
rahatlıq tapmayınca bədəninin də dincələ biləcəyinə inanmırdı. Budur, bir 

neçə addım da atacaq, nəşriyyatda ona nişan verilmiş qapını döyəcək və 
lənətə gəlmiş faşizmin törətdiyi müharibənin ağuşuna aldığı oğlundan bir 
xəbər alacaqdı. Bir anlıq dayandı. Sinəsindən qopan ağrı qoluna və kürəyinə 
vurur, nəfəs almasını çətinləşdirirdi.

-Yox, ləngimək olmaz, - deyə düşündü. Gözlərini ümidlərinin qapısına 
dikərək sanki baxışları ilə məsafəni yaxınlaşdırmağa çalışırdı. Bu da son 
addım və titrəyən əlini qaldırıb qapını ehmalca tıqqıldatdı.

-Buyurun, - içəridən səs eşidildi və həmin səs qocaya o qədər doğma gəldi 
ki, bir az da ürəklənib qapını açdı, içəri boylananda otaqda pəncərə önünə 
qoyulmuş masanın arxasında əyləşərək əlindəki yazılı vərəqləri gözdən 
keçirən 34-35 yaşlarında gənc ədibi gördü. O, ayağa qalxıb qapıya tərəf 
gələrək mülayim səslə:

-İçəri gəlin, buyurun, - dedi.
Qoca bir az da ürəkləndi. Bu adama qanı qaynamışdı:
-Oğlum, xoş gördük. Mən Cəlal müəllimi...
-Eşidirəm sizi.
Qocanın üzünə təbəssüm qondu. Əzizini görürmüş kimi, gözləri güldü. 

İçəri keçdi və bu anda ona elə gəldi ki, yorğunluğu da, ağrıları da yoxa çıxıb.
Ədib oturmaq üçün ona masanın ətrafında yer göstərdi və özü də onunla 

üzbəüz əyləşdi.
-Oğlum, onu görən gözlərinə qurban olum, demə ki, qoca kişisən, 

nəfəsinin qabağı gedir, dalı gəlmir, otur evində-deyə qoca söhbətə başladı, - 
otura bilmədim, daha səbrim qalmadı. Axı, neçə vaxtdır bir parça kağız da 
gəlmir - qocanın səsi titrədi, qəhərləndiyi aydın görünürdü. Ədib isə heç nə 
anlamadığını ifadə edən baxışlarla qocaya baxır, lakin sözünü sona 
çatdırması üçün ona imkan verib susurdu.

Qoca cibindən dəsmalını çıxarıb nəmlənmiş gözlərini sildi:
-Oğlum, son ümidim sənsən. Mənə oğlumdan bir xəbər çatdir. Vallah, ürə

yim düşmən deməyəni deyir, - qoca yenə qəhərləndi. - Rəhmətlik anaları çox 
tez dünyasını dəyişdi. Təkbaşına böyütdüm onları. Üç nər kimi oğul böyütdüm. 
Biri atam idi, biri qardaşım, biri də dostum. Eh, nə gözəl günlərimiz vardı... Elə 
onları ev-eşik yiyəsi eləməyi düşünürdüm ki, dava başladı, üçü də getdi. Müha
ribənin əvvəllərində iki oğlumun qara kağızı gəldi... İndi gözümü bu sonbeşiyə 
dikmişəm. Məni həyata bağlayan tək odur. Ondan da nə vaxtdır kağız gəlmir.

Qoca susdu. Ortalığa qısa bir müddətə sükut köçdü. Sonra ədib yenə də 
mülayim bir səslə:
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-Baxın, mən sizi axıracan dinlədim. Dərdinizi başa düşdüm. Amma sizə 

yardım edəcək adam mən deyiləm. Bura nəşriyyatdır, siz səhv salmısınız, 
gərək hərbi...

Qoca onun sözünü kəsdi:
- Yox, yox, mən heç nəyi səhv salmamışam. Hara gəldiyimi də yaxşı 

bilirəm. Onu da bilirəm ki, keçən dəfə olduğu kimi, yenə mənə oğlumdan 
danışa bilərsən. Axı, onu yaxşı tanıyırsan. Çox təvəqqe edirəm, onun indi 
harada olduğunu, nə etdiyini mənə danışasan.

-Keçən dəfə? Axı, bu necə ola bilər? Mən sizi də, oğlunuzu da tanımıram.
-Necə yəni tanımıram? Yox, oğlum... Dayan bir...
Qoca qoltuq cibindən bir neçə dəfə qatlanmış qəzet çıxardı. Qəzetin 

səhifələri oxunmaqdan sürtülüb ərpimiş, yazıları da bir az getmişdi. Qoca bir 
yazının üstünə barmağını qoyaraq:

-Budur, bax, burada mənim oğlum haqqında yazmısan.
Ədib qəzetdə dərc olunmuş əsgər həyatı haqqında hekayəyə və onun 

sonunda öz imzasına baxan kimi, işin nə yerdə olduğunu başa düşdü. Qoca 
hekayənin qəhrəmanı olan əsgəri öz oğlu zənn etmişdi. Artıq ona yanıldığını 
anlatmağın deyil, könlünü almağın, ürək-dirək verməyin, təsəlli tapıb 
yaşaması üçün bir ümid işığı yandırmağın vacibliyini dərk edən ədib 
nəcibliyin, alicənablığın cizgiləri xəlq olunmuş simasına bir az da qayğıkeş 
ifadə verərək dedi:

-Hə, o yazını mən yazmışam. İndi sizi başa düşdüm. Gəlin belə danışaq. 
Siz qayıdın evinizə və yenə bu qəzeti izləyin, mənim imzam olan yazını 
oxuyun. Mənə inanın, sizə kömək etməyə çalışacağam.

Qocanın üzü güldü. Nə isə demək istəyirdi ki, qəhər onu boğdu. Yenə 
nəmlənmiş gözlərini dəsmalı ilə silərək titrək və bir az da həyəcanlı səslə:

- Allah səndən razı olsun, oğlum! Sən nə qədər xeyirxah, nə qədər nəcib 
insansan, Allah səni qorusun, - söyləyib ayağa qalxdı.

* ★ -k

Kəndə gedən dar cığırla qəzet və məktublarla dolu çantasını çiyninə atıb, 
günortaya az qalmasına, günəşin tezliklə yandırıb-yaxacağına əhəmiyyət 
vermədən tələsmədən, ağır addımlarla bir poçtalyon irəliləyirdi. Kəndin rayon 
mərkəzindən uzaq olmasına baxmayaraq, buralardan az hallarda keçən yük 
maşınına da minmək istəməmişdi. Hər dəfə poçta gələndə Allaha yalvarırdı ki, 
götürəcəyi məktubların arasında qara kağız olmasın. Çünki, onu ümid və 
nigarançılıqla gözləyən qocalara, ana-bacılara, gəlinlərə ölüm xəbərini vermək 
onu da daxilən sarsıdır, qəlbini göynədirdi. Hər dəfə “qara kağız” verməli 
olanda nə qədər əzab çəkdiyini bir Allah bilirdi, bir də özü.

Bu gün də o çətin günlərdən biri idi. İki oğlunun qara kağızını verdiyi bir 
qoca, ürəyi xəstə ataya artıq son ümidi olan kiçik oğlunun da ölüm xəbərini 
çatdırmalı idi.

Kəndin mərkəzindəki poçt məntəqəsinin qabağına çatanda qorxduğu 
başına gəldi. Hər gün “mənə oğlumdan xəbər” deyə onun qarşısını kəsən o 
qoca məntəqənin pilləkənində oturub, əlini günlük kimi gözlərinin üstünə 
qoyub yola boylanır, onun gəlişini gözləyirdi. Poçtalyon o biri məktublara 
qarışdırmadan əlində ayrıca tutduğu o qara xəbərli kağızı tez pencəyinin yan 
cibinə basdı. Hiss elədi ki, həyəcandan dili-dodağı quruyub. “Yox, hələ verə 
bilmərəm, hələ buna hazır deyiləm” - deyə öz-özünə düşündü.

Qocanın sevinc və ümid dolu baxışları poçtalyona dikildi:
-Ay gəlişin xoşxəbərli olsun, o gətirdiyin qəzetlərə bir bax, oğlum haqqında 

yazı olmalıdır, - dedi.
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Xalq yazıçısı Elçin müsabiqənin qaliblərini elan edir

Qocanın məktub deyil, qəzeti soruşması poçtalyonu çətin vəziyyətdən 
qurtardı. Yadına düşdü ki, o, son bir həftədə tez-tez gəlir, qəzetdə oğlu 
haqqında yazı olacağını söyləyir, ondan diqqətli olmasını xahiş edirdi. Sonra 
da cibində gəzdirdiyi köhnə, qatlanmış qəzeti çıxarıb yazı müəllifinin imzasını 
da göstərmişdi. Poçtalyon da qəzetlərə baxacağına söz vermişdi.

İndi məktub mövzusundan yayınmağa, br az vaxt qazanmağa fürsət 
yaranmışdı. Poçtalyon çantanı çiynindən aşırıb pilləkənə qoydu və 
qəzetlərdən birini götürüb vərəqləməyə başladı. Birdən gözü axtardığı imzaya 
sataşdı. Həvəslə yazını gözdən keçirdi. Bu həmin ədibin müharibəyə həsr 
olunan növbəti hekayəsi idi.

Qoca poçtalyonun üzündəki təbəssümü görüb ümidlə soruşdu:
-Hə, yoxsa oğlum haqqında yazı çıxıb? Dillənsənə...
-Al, eynəyini tax, özün oxu.
Qoca cəld pencəyinin qoltuq cibindən eynəyini çıxarıb gözünə taxtı. Qəzeti 

alıb, poçtalyonun göstərdiyi yazıya baxdı:
-Hə, odur, onun adıdır. Allahım, sənə çox şükür, - dedi və pilləkənin 

məhəccərinə yaxın bir yerdə oturdu. Qəzeti üzünə yaxınlaşdırıb oxumağa 
başladı.

Poçtalyon çantanı da götürüb pillləkəni qalxdı, içəri keçib məktubları 
otaqdakı masanın üzərinə qoydu. Bərk susuzlamışdı, həm də tər içində idi. 
Qrafindən stəkana su tökdü. Üzünün tərini silmək üçün cib dəsmalını axtardı. 
Əlini pencəyinin yan cibinə salanda qocaya çatdırmalı olduğu qara kağıza 
toxundu. Ona elə gəldi ki, yalnız bədəni deyil, bütün ruhu silkələndi. Stəkanı 
dodaqlarına yaxınlaşdırıb sudan bir qurtum aldı, sanki boğazı da tikilmişdi, 
uda bilmədi. Açıq pəncərədən pilləkənə boylandı. Qoca dodağının altında 
qəzeti oxuyur, arabir də öz-özünə danışırmış kimi:

-Ay mənim igid oğlum, halal olsun... - deyirdi.
Poçtalyon öz-özünə pıçıldadı:
-Düz deyirsən, igid olub, bu kağızda da elə yazıblar - “böyük qəhrəmanlıq 

göstərərək...” Eh, indi mən bu xəbəri necə verəcəyəm?
O, özünü taqətsiz hiss edib stula oturdu, dirsəklərini masaya dirəyib başını

əllərinin arasına aldı: L " „~~ “
AaertJsyearı Rwpuölıkası Prczıdentırır.ı

İşlar idarəsi

PREZİDENT KİTABXANASI
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-İndi mən nə edim? Bəlkə sədrin yanına gedim, ya da qonşulara, yaxud 

ağsaqqallara deyim, onlarla birlikdə gedim verim? Nə bilim ey... ürəyi xəstə 
adamdır, onu həyata bağlayan son ümidinin də qara xəbərini alsa, 
dözməyəcək. Axı, onu lap bələkdə olandan özü böyütmüşdü, anasızlığı hiss 
elətdirməməyə çalışmışdı. Yox, hələ verməyəcəyəm kağızı, heç olmasa bu 
gün verməyəcəyəm.

Yenə pəncərədən pilləkənə təfəf baxdı. Qoca qəzeti öpür, öpür, üzünə 
sıxıb saxlayırdı. Sanki əllərinin arasındakı qəzet deyil, qarşısında dayanan 
övladının çöhrəsi idi.

Poçtalyon şkafdan möhürü götürərək masanın üstünə qoydu, bir qalaq 
zərfi də önünə çəkib işləməyə başladı...

Sonuncu zərfə də möhür vurub ayağa qaxdı, pəncərəyə yaxınlaşdı. Qoca 
başını pilləkənin məhəccərinə söykəyib sakitcə oturmuşdu. Arxası pəncərəyə 
tərəf olduğundan poçtalyon onun üzünü görə bilmirdi.

- Hə, nə yazır, yenə də qəhrəmanlıq göstərib bizim əsgər balamız? - deyə 
poştalyon səsləndi. Lakin qocadan cavab gəlmədi. Heç başını da ona tərəf 
çevirmədi. Poçtalyon bir də qocanı çağırdı və onun susduğunu görüb diksindi:

-Aman Allah, yoxsa...
O, özünü pilləkənə yetirdi. Qocanın baxışları sonsuzluğa dikilmiş, üzündə 

xoş bir təbəssüm donmuşdu. Qollarını çarpazlayıb, övladını bağrına basırmış 
kimi, qəzeti sinəsinə sıxmışdı.

Poçtalyon dizləri üstə pilləkənə çökdü, əlləri ilə üzünü qapayıb hönkürdü. 
Yaxınlıqdan keçənlər onların ətrafına toplaşdılar. Poçtalyon cibindən 
dəsmalını çıxaranda yenə də qocanın oğlunun qara kağızı əlinə gəldi:

-Bu gün bu bəd xəbəri ona verə bilmədim, əlim gəlmədi. Yazıq, qəzetdəki 
çap olunan hekayədəkini öz oğlu bilmişdi, onun sağ olduğuna əmin olub 
sevinirdi. Dedim ki, qoy sevinsin, onsuz da qara xəbəri ha bu gün verdim, ha 
sonra, nə olacaq ki?... Amma məni qınamayın, nə yaxşı ki, verməmişəm 
deyirəm. Heç olmasa həyatının son anlarında ciyərparasının sağ olması 
xoşbəxtliyini yaşadı, - söylədi.

Yerbəyerdən “düz eləmisən, düz” - dedilər. Kim isə qoltuğunda gətirdiyi 
qara kəlağayını qocanın üzünə saldı.

Yaxınlıqdakı evin eyvanından həzin, yanıqlı səslə oxunan bayatı eşidilirdi: 
Əziziyəm, bağlıdır,
Elim qarabağlıdır.
Sinəmə daş qoymayın,
Sinəm övlad dağlıdır.

^4
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Arif QULİYEV 

III yer

природы, созданная

СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ4

оистине таинственна суть и красота
Всевышним. И как-бы не была описана она талантом раба 

божьего - не будет до конца познана тайна ее сути, потому как каждый 
читающий и страждущий познать ее увидит и ощутит в ней собственное 
восприятие окружающего мира, словно созданного Богом для тебя и 
только для тебя.

Такие мысли окутали меня, сидя на зеленой лужайке вблизи 
сказочного озера, в водной глади которого отражалась великолепная 
картина лесистого склона высокой горы.

Иссиня - голубая бесконечность прозрачного неба обняла в свои 
необъятные объятия всю красоту обозримого и необозримого мира 
моей фантазии, оторвав меня от земли для лучшего обозрения Рая 
Земного.

Здесь на ярко-зеленой лужайке, озаренной теплыми лучами доброго 
солнца, внимание мое привлекла единственная во всей округе красивая 
от счастья курочка в окружении желтеньких кругленьких цыплят. Громко 
кудахтая, она призывала к завтраку только что вылупившихся сладких 
роднюсеньких деток своих.

Любо было смотреть и восхищаться материнской любовью курочки, 
когда при каждом кудахтанье ее, как по команде, все детки лихо 
устремлялись к мамочке, помогая ускорению своими маленькими 
крылышками.

«Какое безмятежное счастье!» - подумал я и стал мечтательно 
рассматривать красоту безоблачного неба над головой.

Высоко в небе красиво кружила одинокая птица. Вначале я 
восхищался совершенством аэродинамики планирования этой птицы, 
но через некоторое время заметил, что она совершает петлеобразный 
спуск к земле. Ближе я уже ясно рассмотрел в птице крупного и хищного 
орла, готового к внезапному вероломству. Я весь напрягся и встал на 
защиту ничего не подозревающей безмятежной жизни. А орел все 
кружил и кружил над нами, выбирая момент, чтобы камнем лететь вниз 
и унести в своих коварных когтях мать, безжалостно вмиг сделав 
сиротами ее детишек.

* Hekayənin Azərbaycan dilinə tərcüməsi jurnalımızın növbəti saylarında 
dərc olunacaq.
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Təqdimatdan sonra

C мыслями о трагичности момента я стал искать орудие в роде, хотя 
бы, палки, но ничего не найдя, засучил рукава и был готов к кровавой 
схватке с врагом. Чтобы не нарушить идиллию счастливой жизни и не 
спугнуть птичье семейство, я стал медленно придвигаться к цыплятам, 
а мать, увидев во мне неприятеля, высоко подняла голову, издавая 
звуки тревоги, от которой детки тут же сбежались к матери и забились 
под ее крылья. Мать еще выше подняла голову и, во всеоружии 
растопырив перья, агрессивно встала на защиту своего семейства. 
Сделав несколько шагов назад, я немного успокоил ситуацию, но 
тревога не оставляла бдительную мать.

Ситуация несколько успокоилась, но волнение по-прежнему не 
оставляло ее. Я сделал еще несколько шагов назад, отойдя на 
нейтральную позицию, и, чтобы еще больше успокоить курочку-мать, 
отвернулся от них и стал, якобы рассматривать небо, одновременно 
следя за поведением матери и хищника в небе.

А он все кружил и кружил, и на каждом витке становился все опаснее.
Боевая обстановка не позволяла мне подойти близко к семейству и в 

то же время, отойдя далеко, я не успел бы в случае агрессии вмешаться 
в бой.

Как быть? С нарастающей тревогой за жизнь цыплят и матери я стал 
изучать театр военной обстановки, когда до меня долетели тревожные 
звуки со стороны горы.

И тут я увидел в скале красивое гнездышко синички-матери в 
окружении своих прелестных детенышей, видимо также только что 
народившихся на свет. Детеныши широко, очень широко раскрыв 
желтые клювики, наперебой звонко-жалобно требовали еду. Она же 
клала каждому в раскрытый клюв заранее запасенный корм и, как я 
заметил, одновременно, также как и я, с тревогой следила за 
агрессором. По всему было видно, что она больше тревожилась о 
курочке-соседке с ее цыплятами, нежели о своих детенышах, так как в 
любой момент могла бы своих укрыть в гнезде, куда не смог бы 
проникнуть орел. «Теперь я уже не один», - проскользнула мысль. И тут
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же подумал, что может эта хрупкая синичка сделать против сильного 
орла? Какова от нее помощь? И, вообще, какова помощь от этого 
маленького создания?

Но я глубоко ошибался!
Всё произошло молниеносно. Враг оказался коварным агрессором. В 

мгновение ока он стремительно припал к земле и схватил курочку-мать 
своими острыми когтями. Я бросился к орлу. Но не тут-то было: орел, 
взмахнув мощными крыльями, мигом взлетел, унося жалобно 
призывающую меня на помощь мать, а детеныши в испуге веером 
разбежались в стороны, пища и тоже призывая на помощь.

Какая от меня помощь? Я, здоровый мужчина, проклиная и ненавидя 
себя, стою беспомощный с вытянутыми вверх руками, смотрю, как у 
меня на глазах орел уносит от детей мать?!

И вдруг, о Боже!.. Синичка, оставив своих детей с широко 
раскрытыми голодными клювиками, как «истребитель-перехватчик» 
летит к орлу.

Что будет?!
Синичка-камикадзе, подлетев к хищнику с тыла, ловко села ему на 

голову, крепко вцепившись лапками в его шею, и маленькими 
крылышками закрыла глаза орлу. Хищник стал в истерике мотать 
головой в надежде избавиться от синички, и ничего не видя, стал 
метаться, не понимая, куда он летит. Во имя спасения собственной 
жизни он выпустил курочку, которая благополучно спланировала к 
своим деткам.

А когда орел на большой скорости приблизился к горе, синичка 
отпустила его, и тот по инерции ударился о скалу, окровавленный 
рухнул на землю. Он еще долго залечивал свои раны и уже в эти места 
больше не прилетал.

А отважная синичка, рискуя своей жизнью, мастерски выполнив 
боевую операцию по обезвреживанию преступника, с чувством 
исполненного долга гордо вернулась к своим деткам.

Курочка и ее цыплятки так и не узнали, кто их спас.
«Да!.. Бог милостив... и Пути Господни неисповедимы!» - вслух 

произнес я, как молитву надежды во спасение.
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DİLSUZ

III yer

YARADICILIQ GÜNÜ, 
YAXUD ŞEİRİN 
OĞURLANMASI 
(Tragikomik və bir az da fantasmaqorik hekayə)

Mirzə Məhi, rəhbərliyin də iştirak etdiyi srağagünkü mötəbər 
iclasda, rəsmi qaydada, yekdilliklə Qeyri-adi İşlər Şirkətinin şairi 
təyin olunduqdan (məhz təyin olunduqdan!) sonra götürdüyü ilk yaradıcılıq 

gününün uğurlu alınması üçün hər cür hazırlıq görmüşdü: Malayziyada 
Şərq üslubunda nəfis şəkildə düzəldilmiş yazı masası, diyircəkli qoltuq, ağ, 
yaşıl, göy, sarı, qırmızı, bənövşəyi, çəhrayı, narıncı vərəqlər və bu vərəqlərə 
də uyğun rəngbərəng qələmlər...

Vərəqlərin arasında dörd dənə də - cəmisi bu qədər tapa bilmişdi, - 
qapqara, karton qalınlığında kağız vardı.

Mirzə Məhi bu qapqara, karton qalınlığındakı kağızda əhəngdən 
düzəltdiyi ağappaq mürəkkəblə Qarabağ həqiqətlərini nəzmə çəkəcəkdi və 
BMT-nin Baş katibi Antonio Quttereşə göndərəcəkdi, şübhəsiz, bir xeyri 
olacaqdı, hökmən olacaqdı, çünki bu portuqaliyalılar da, eynən bizim kimi, 
möhkəm şeirbazdılar, adi bir sözdən, görürsən ki, uşaq kimi kövrəldilər.

Mirzə Məhi başqa hazırlıqlar da görmüşdü: pilisse eynək, ətəyi dizdən bir 
az aşağı qara mahuddan arxalıq, kəpənək qalstuk, boyaboy saf, qədimi sə
dəflə süslənmiş əsa, qaragül dərisindən tikilmiş papaq. Amma bunlar irəlidə, 
çox-çox irəlidə - məşhurlaşandan, ad-san qazanandan sonra lazım olacaqdı.

Mirzə Məhi şirkətdə iş başladığı vaxtda - düz saat doqquzda yazı masa
sının arxasına keçdi. Əlini elə qələmə atmaq istəyirdi ki, qeybdən səs gəldi: 

- Bala, demişdin mənə şeir yazacaqsan, nə oldu?
- Yazacam, nənə, yazacam... Qoy bu şirkətin işlərindən başım bir balaca 

açılsın...
Mirzə Məhi dodağının altında mızıldandı:
-Bu arvad, lap portuqaliyalılar kimi, şeirbaz olub gedib. Heç nədən 

vaxtımı aldı.
Qeybdən gələn səs qəfildən xırp kəsildi.
Mirzə Məhi yenə qələmi əlinə almaq istəyirdi ki, qapı döyüldü, o, 

qoltuqdan qalxmaq istədi, amma sonra, nədənsə, fikrini dəyişdi:
- Açmayacağam!
Qapı bir də döyüldü. Mirzə Məhi hövsələdən çıxdı:
- Dedim ki, açmayacağam!
Qapı üçüncü dəfə döyüləndə, o, artıq sakitləşmişdi:
- Heç vecimə də deyil, istəyirsən, lap yüz dəfə döy, açmayacağam!
Mirzə Məhi istəmirdi ki, yaradıcılıq gününün bir saniyəsini də kənar işə 

sərf etsin. Nəhayət, bənövşəyi qələmi götürüb, narıncı vərəqdə bu misraları 
yazdı:
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Fikir vermə 
qeybdən gələn səsə, 
fikir vermə döyülən qapıya, 
işində ol, şair!

Şeir, nədənsə, xoşuna gəlmədi, cırıb atdı, təzə vərəq, təzə qələm götürdü, 
yazdı-pozdu, yazdı-pozdu... Günortaya yaxın həm sağ, həm sol çiynində 
yalnız ilham pərilərinə məxsus olan yüngül, son dərəcə yüngül bir ağırlıq 
hiss etdi, bununla da zehni açıldı, təbi coşdu, sözləri muncuq kimi yan-yana 
düzdü.

Mirzə Məhi elə son nöqtəni qoymuşdu ki, yenə qeybdən səs gəldi:
-Bala, deyəsən, mənim şeirimi yazıb qurtardın axı.
-Yox, ay nənə, yox.
-Bəs, o nə kağızdı elə?
-Sənəddi, ay nənə, sənəd.
-Nəyin sənədidi, bala?
-Şirkətin, ay nənə, şirkətin, yadımda ikən, aparım qoyum seyfə, itməsin.
-Yubatdın, mənim şeirimi yaman yubatdın. Mən indi Cənnətin kənar 

məhəllələrindən birində oluram. O şeiri yazsan, mərkəzə köçürərlər. Burda 
kimə deyirəm ki, nəvəm şairdir, inanmır.

-Yazacam, nənə, yazacam. Və gətirəcəm.
-Özün gəlmə, ver o çiynindəki pərilər gətirsinlər.
Qeybdən gələn səs yenə qəfildən xırp kəsildi...
Mirzə Məhi saata baxdı - 13:00. Nahar fasiləsi. Sevincək olduğundan, 

iştahı qaçmışdı. Amma gəzmək... gəzmək olardı. Belə qərara gəldi ki, 
bayıra çıxmasın, elə evin içində - dəhlizdə var-gəl etsin, pilisse eynəyini, 
mahud arxalığını, kəpənək qalstukunu, əsasını, papağını yoxlayıb görsün 
necədir.

Mirzə Məhi pilisse eynəyi gözünə taxıb, bədənnüma güzgünün qabağına 
keçdi: bəh-bəh, yaraşdı, hətta bir anlıq ona elə gəldi ki, doğulanda elə bu 
pilisse eynək gözündə olub...

Arxalıq... bütün dövrlərə yarayırdı - yeddinci, on üçüncü, iyirmi birinci 
əsrə. Yəqin ki, otuzuncu əsrdə də dəbdə olacaqdı.

Kəpənək qalstuk... Elə bil, canlıdır - indicə “pırr” eləyib uçacaq. 
Gülməlidir.

Əsanı götürdü, bir addım atdı, az qaldı yıxılsın, məəttəl qaldı: üç ayaqla 
yerimək iki ayaqla yeriməkdən çətin imiş... Yazıq heyvanlar... dörd 
ayaqla... Amma nə etmək olar? Məşhur olandan, ad-san qazanandan 
sonra bu üçüncü ayağa öyrəşməyə məcbursan.

Mirzə Məhi papağı götürüb başına qoydu, yenə güzgünün önünə keçdi: 
mirət xeyli böyükdü - alnını örtür və bir az da gözünün üstünə düşür. 
Papaqçı demişdi: “Ömrümdə bu cür balaca baş görməmişəm. Papaqlar 
ölkəsi İndoneziyadan gətirdiyim ən kiçik qəlibdə tikmişəm, istəyirsən - 
götür, istəmirsən - yox.” Və o, papağı götürmüşdü, fikirləşmişdi ki, şan- 
şöhrət köpəkoğlu şeydi, bir də gördün, başı şişirdə-şişirdə papağın 
formasına saldı...

Mirzə Məhi saata baxdı - 14:00. Deməli, nahar fasiləsi qurtardı. Yazı 
masasının arxasına keçdi. Yenə yazdı-pozdu, yazdı-pozdu...

Mirzə Məhi düşündü ki, indi havaya çıxmaq heç də pis olmaz. Bu, təkcə 
ekotələbatlamı əlaqədar idi? Əsla, yox. O həm də istəyirdi ki, on-on beş 
dəqiqə də olsa, xalqın - gələcək oxucularının arasında olsun.
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Küçədə adam az idi. Hava yavaş-yavaş qaralmağa başlamışdı. Gəzə-gə

zə işıqlı və gediş-gəlişin gur olduğu yerə - metrostansiyanın qabağına gəldi: 
bəh, bəh, buna deyərəm izdiham, buna deyərəm xalqla qaynayıb-qarışmaq, 
ünsiyyət! Amma, nə olsun? Bu qədər adamın içində onu bir tanıyan yox idi. 
Kədərlənsə də, özünü tez ələ aldı: "Vaxt gələcək, məni barmaqla 
göstərəcəklər, tramvayda, trolleybusda, avtobusda, metroda üzümə o qədər 
göz zillənəcək ki, ora-bura taksi ilə gedib-gəlməyə məcbur olacağam."

Mirzə Məhi qəflətən lap arxada gələn bir adamın zəndlə ona baxdığını 
hiss etdi: “Yəqin qəzetlərdə şəklimi görüb, hələ bəlkə şeirimi də oxuyub. 
Maraqlıdır, gözünü məndən heç çəkmir. Qoy gəlsin, gözləyəcəyəm.”

Gözlədi, gözlədi, gözlədi... Bir də gördü kim, kim, Qubad - iş yoldaşı.
- Mirzə Məhi, bayaqdan gələ-gələ öz-özümə deyirəm, ay Allah, bu odur, 

o deyil? Deyəsən, bu gün yaradıcılıq günündü, hə?
- Hə.
- Bir şey yaza bildin?
- Yazdım, qardaş, yazdım!
- Təbrik! Təbrik! Böyük hadisədir, gərək qeyd eləyək.
- Mütləq! Mütləq!
- Yəqin, şənbə günü, hə?
- Şənbə günü niyə?
- Bəs nə vaxt?
- Elə indi. Gedirik bizə, boğazımızı bir balaca yaşlayarıq.
- Həm də o yazdığın şeiri oxuyuruq.
- Varam da hal əhlinə! Yaşa!
- Mağazadan bir şey götürək?
- Yox. Evdə hər şey var.
Mirzə Məhi yaxınlıqda olurdu, içəri girən kimi xörəyi qazın üstünə qoy

du. Soyuducudan araq, qazsız su, pendir, göy-göyərti, limon, zeytun turşu
su çıxartdı, çörək doğradı - xudmani bir süfrə düzəltdi, qədəhlərə araq süzdü:

- Qubad, götür görək! Xoş gəlmisən! - dedi.
Qubad hörmət əlaməti olaraq, yerindən azca dikəldi:
- Sağ ol!
- Dümlə!
Araq, elə bil, Qubadın boğazını bir balaca acışdırdı, çeçədi, nitqi batan 

kimi oldu:
- Dünən, - dedi, televiziyada Vaqif Səmədoğlunun köhnə lent 

yazılarından birini verirdilər. Elə qəribə şeylər danışırdı ki...
- Məsələn, nə?
- Nə bilim, deyirdi, guya,bu dünyada əvvəllər də olub, hələ indən belə bir 

dəfə də olacaq.
- Qubad, kim "guya" desə də, sən demə. O, həqiqətən də, əvvəllər bu 

dünyada olub.
- Nə vaxt?
- Ya üçüncü əsrin sonunda, ya dördüncü əsrin əvvəlində. Nədən bilirəm? 

"Kitabi-Dədə Qorqud" o vaxt yazılıb. Hə, bax, bu "Kitabi-Dədə 
Qorqud"un əsil adı "Kirabi-Dədə Vaqifdir. Deməli, bu bunu yazır, özü də 
lap qoca vaxtında, küçədən keçən bir uşağı çağırır, deyir, a bala, bunu apar 
ver nəşriyyata. Uşaq kim olsa yaxşıdı? Qorqud! Yolda açıb oxuyur, görür 
əntiqə şeydi. İndi başa düşdün?

- At, ev, bank oğrusu eşitmişdim, şeir oğrusu yox...
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- A kişi, şeir nədi, simfoniya oğurlayırlar, orkestr ilə bir yerdə, muzey 

oğurlayırlar, Leonardo da Vinçi ilə bir yerdə.
Nə isə... O ki qaldı Vaqif Səmədoğlunun üçüncü dəfə dünyaya gəlmə

sinə, mən inanıram, gələcək, özü də, əlində dəlil-sübut... Nə isə, götür 
vuraq.

Araq bu dəfə, nədənsə. Qubadın boğazını acışdırmadı - yağ kimi getdi:
-Mən bunları bilmirdim, - dedi. Mirzə Məhi, sən çox böyük adam 

olacaqsan! Bax, bizim o şirkətin girəcəyinə lövhə vuracaqlar, üstünə də 
yazacaqlar ki, şair Mirzə Məhi filan ildən filan ilə kimi burada işləmişdir.

-Nə olsun? Mən ki onu görə bilməyəcəyəm. Belə şeyləri, Qubad, adam 
öləndən sonra eləyirlər.

-Yəni, deyirsən, Vaqif Səmədoğlu dünyaya üç dəfə gələndə, sən iki dəfə 
gələ bilməyəcəksən?

-Ya qismət. Onda, mənim səndən bir xahişim var.
-Buyur.
-Çalış o lövhənin üstünü Orxan-Yenisey əlifbası ilə yazsınlar. Belə 

görürəm ki, o əlifbanın zamanı və dövranı gəlir... Harda qaldıq? Hə, 
dünyada elə haqsızlıqlar var ki... A kişi, Ömər Xəyyam kimi adamın heç 
harda adı yoxdu...

-Mən bilən var axı. Adma küçə, universitet. Hələ heykəlini də qoyublar.
-Ay-hay. Bu elə yox kimi bir şeydi də. Ömər Xəyyam neyləyir heykəli, 

küçəni, universiteti. İndi gərək onun adma bir bar, bir şərab zavodu, heç 
olmasa, bir ayıltma məntəqəsi olaydı. Götür görüm qədəhi.

Qubad qədəhi götürdü. Mirzə Məhi Ömər Xəyyamın bir beytini xüsusi 
intonasiya ilə dedi:

Çox içnw, gizli iç, meyo alışma, 
içsən, xumar gözlü bir ceyranla iç.

Qubad qədəhi yerə qoydu, stolun üstündəki bıçağa sarı baxdı və 
bozarmış halda soruşdu:

-Sən məni bura nəyə gətirmisən? Kimdi ceyran?
Mirzə Məhi bıçağı bir az uzağa çəkdi:
-Deyəsən, araq səni tutub... Səfehləyirsən...
-Yox ey, de görüm, məni bura nəyə gətirmisən? Ceyran kimdi?
-İşə düşmədik... Dur gəl bura...
Mirzə Məhi dəhlizin baş tərəfində - üstünə oboy çəkilmiş divarla üzbəüz 

dayandı:
-Bu nədi?
-Divar.
-Qapıdı, siyirtməli qapı. Çəkirik yanlara, açılır. Açaq. Bəs bu nədi?
-Dəmir.
-Dəmir yox, seyf.
-Bu boyda?
-Hə. Mən böyük otağı boyaboy seyf eləmişəm.
-Bunun içində nə var ki?
-Seyf.
-Seyfin içində seyf?
-Hə.
-Bəs o seyfin içində?
-Onun da içində seyf. Yəni, iç-içə qırx seyf. Bizə lazım olan şey axırıncı 

seyfdədir.
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-Aç görüm.
Mirzə Məhi seyflərin qapısını bir-bir açdı. Qırxıncı seyfdə ağappaq bir 

vərəq vardı.
Mirzə Məhi Qubada:
-Ey ilk yaradıcılıq gününün ilk şeirinin ilk oxucusu, götür oxu! - dedi. 

Amma ucadan!
Qubad dodağının altında mızıldadı:

Mən cahan mülkündə mütləq, doğru halət görmədim,
Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim.

Mirzə Məhi pərt halda:
-Sən nə oxuyursan?! - dedi.
-Burda yazılanı.
-Baxım? Vay...Vay...Vay... Bu qırxqat seyfə də girdi? Şeirimi oğurlayıb, 

yerinə də Molla Pənah Vaqifin şeirini qoyub.
-Kim?
-O...
-O kimdi?
-Deyəcəm, Qubad, deyəcəm.
-Amma, bu işi belə qoymaq olmaz... Toyuq balasını çalağandan 

qoruduğu kimi, şair də gərək şeirini bu cür oğrulardan qorusun.
-Şirkət sənə bir mühafizəçi versin.
-Mühafizəçiyə inanmaq olar? Şeirin birini bir qəpiyə satar. Sən Səddam 

Hüseynin nüvə silahının yerini bilmirsən ki?
-O bədbəxt oğlunun nüvə silahı nədi, heç dayandoldurumu da yox imiş. 
-Doğrudan?
-Bəs nə... Üstü açıldı də...
-Onda, Kim Jonqdan mənə bir atom bombası ala bilərsən?
-Yox... Mən kiməm ki?.. Amma, şirkət istəsə, ala bilər... Neyləyirsən

atom bombasını?
-Qoyacam şeirin içinə. Elə əlini uzadan kimi: part!
Bu vaxt qəflətən güclü partlayış oldu: bütün işıqlar söndü, ulduzlar

çilik-çilik olub yerə töküldü, Ay parçalandı, hər yan zil qaranlığa 
büründü...

Qubad özünü itirdi:
-Bu nədi, ə?
Mirzə Məhi qorxdu:
-Axırzamandı, güni-qiyamətdi. Qubad.
Qubad yerdən bir ulduz götürdü:
-Bunun içinin spiralı yanıb.
Sonra bir başqa ulduz götürdü:
-Bunun da içinin spiralı yanıb...
Mirzə Məhi Ayı yerdən qaldırdı:
-Bunun da.
-Deməli, hamısı forte?
-Hə... Bəs qiyamət günü necə olmalı idi ki? O əlindəki nədi elə?
-Araq.
-Araq? Görsələr, vallah, bizi cəhənnəmə göndərərlər...
-Bəs nə edim?
-Yanında Qara dəlik olmalıdır, at ora...
-Qaranlıqdı, görmürəm.
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-Əlinlə axtar.
-Tapdım. Amma girmir, dardı.
-Genəlt, drel-fılan.
-Yox, olmur.
-Onda, çıx get.
-Hara?
-Hansı planetdən gəlmisənsə, ora. Təxribatçı. Casus. Gəldin Yer kü

rəsini bədbəxt elədin. İndi də mənə - Övliya nəslindən olan, gündə beş rükət 
namaz qılan adama araq təklif edirsən, bu axırzamanda - qiyamət günündə 
cənnətimi murdarlamaq istəyirsən? Çıx get, yoxsa, polis çağıraram.

Qubad getmək istəyəndə. Mirzə Məhi dedi:
-Dayan, deyəsən, hava ağarır axı, - dedi və qəfildən var gücü ilə qışqırdı: 

- Odur, o! Şam yandırıb!
Qubad qorxa-qorxa soruşdu:
-O - kim?
-Məhəmməd Füzuli! Mənim şeirlərimi oğurlayan!
-Mirzə Məhi, lap ağ elədin ha! Sən hara. Məhəmməd Füzuli hara?
-Qubad, sən bu kərbəlalıları tanımırsan. Sonra üzünü yuxarı tutdu: - O 

lələyi bir saniyə əlindən yerə qoy də. Səni görüm quş qripinə tutulasan!
Sonra göydən dəmir tak-tukuna bənzər bir səs gəldi.
Mirzə Məhi:
-Deyəsən, ulduzları dəyişirlər.
Birdən ulduzlar “Pırr” eləyib yandılar.
Qubad:
-Amma, elə bil işıqları azdı, əvvəlki ulduzlara nisbətən...
-Yəqin, Çin istehsalıdır.
Göydən yenə dəmir tak-tukuna bənzər səs gəldi:
-İndi də Ayı dəyişirlər.
-Elə birdəfəlik günəşi də dəyişsəydilər, yaxşı olardı.
-Gecənin bu vaxtı? Günəşi?
Qubad Ayın da yandığını görüb dedi:
-Şükür, hər şey qaydaya düşdü. Amma, Mirzə Məhi, mən səndən incidim.
-Niyə?
-Heç bir azərbaycanlı Cənnətə görə qonağı evindən qovmaz.
-Səndə yumor hissi heç yox imiş ki. Zarafat elədim. İstədim səni 

qorxudum. Arağı neylədin?
-Burdadı.
-Yaşa!
Səhərə yaxın Günəşi də dəyişdilər - deyəsən, Həbəşistan istehsalı idi - iri, 

isti və parlaq! Birdən-birə Mirzə Məhinin gözünə gur işıq düşdü - yuxudan 
hövlnak ayıldı. Bir müddət key kimi yerinin içində uzanıqlı qaldı, nə baş 
verdiyini anlamağa çalışdı...

Sonra yataqdan çıxdı - əvvəlcə “Kitabi-Dədə Qorqud”u, sonra da 
Füzulinin əsərlərini götürdü bir-bir öpüb, gözünün üstünə qoydu.

Düşündü ki, dünən həqiqətən də iclasda ona bu gündən şirkətin şairisən, 
eynən Yazıçılar Birliyində olduğu kimi, həftədə bir dəfə yaradıcılıq günü 
götürə bilərsən, demişdilər. Və o yaradıcılıq günü bu gün idi. Bu 
fantasmaqorik, qarmaqarışıq yuxudan sonra Mirzə Məhi bir şey yaza 
biləcəkdi, bilməyəcəkdi - Allah bilir!
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Vaqif NƏSİB 

III yer

“Çiyinlərə 
qonan əl”

Hər sənətin şöhrət tərəfi tez, 
zəhmət tərəfi gec görünür.

Mir CƏLAL

Xəzər sahilindəki dəniz təlatümü şəhərin iki səmtində üzüntüsü bir- 
biriylə bağlı iki nisgilli adam yaşayırdı. Və hər ikisinə içərisinə

düşdükləri dünya yetimlik taleyi bəxş eləmişdi.
Şəhərin günbatan səmtində hər gün daş Bəhramın daş əjdahanı öldürmək 

istədiyi, yerin ətrafında o birindən iyirmi yaş böyük yetim işığını yandırmışdı. 
Günbatan səmti onun simasından nuru, şəfəqi günün hər zamanında əskildə 
bilmirdi. (Ata, ana qəbrini Ərdəbildə qoyub Ceyrançöl yetimxanasında 
kədərinin qara, Bakıda tələbəlik ömrü yaşayıb, qəribçiliyinin sarı tüklərini tökə 
bilməsi sonrası).

Bəhramın Əjdahanı öldürmək istədiyi yerin qonşuluğunda yaşayan həmin 
adamı, işlədiyi universitetdə yetimlər atası adlandırırdılar. Ən çox da 
Ceyrançöl yetimxanasından təşrif gətirənlərin.

Şəhərin gündoğan səmtində yarı mənzil, yarı emalatxana, - bir tikilidə 
tənha ömür sürən (başqa sənət dostları kimi heç əsərlərini də mənəvi övladı 
hesab etməyən) Selcan adlı heykəltəraşa isə tanış-bilişləri dünya yetimi adı 
qoymuşdu. Bu yaraşıqlı cavan xalq düşməni övladı olduğundan əvvəl-əvvəl 
evlənməyə tələsməmiş, sonralar da insanlığı dünya əzabkeşi hesab edib 
dünyaya yeni bədbəxt gətirməkdən vaz keçmişdi. Yaşadığı gündoğan səmti 
də onun sir-sifətini kölgəlikdən xilas edə bilməmişdi.

Hər iki yetim, bir-birindən xəbərsiz, şəhərdəki ömürlərini üzü Ceyrançöl 
yetimxanası səmtinə yaşayırdı. Və hər ikisi də illər boyu, özləri ilə bağlı bir 
nisgili daşıyırdı.

Nəhayət, tale rəhmə gəlib həmin nisgil sahiblərini illər sonrası, qoynundan 
pərvazlandıqları Ceyrançöl yetimxanasında görüşdürmək qərarına gəldi. 
Professor Paşa Güneyli Ceyrançöldən teleqram aldı: Sizi yetimlərimizdən 
birinin “Çiyinlərə qonan əl" heykəlinin açılışına dəvət edirik.

Paşa müəllimin üzünü həmin dəvət bəlkə də Ceyrançöl səmtinə döndərə 
bilməyəcəkdi, əgər Tapdıq müəllim zəng etməsəydi (həmin adam onun 
yetimxana yoldaşı idi. Uzun illərdi ki yetimxanaya rəhbərlik edirdi).

- Selcanı özün də tanımalısan. Bir zamanlar qəbula yanına göndərmişdim. 
Selcan adı professorun qulaqlarına Ceyrançölün Dilboz atlarının 

kişnərtisini gətirdi və onu bir səfərin yalmanına yatırdı. “Çiyninlərə qonan əl”ə 
doğru çapmağa başladı.
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... Günlərin bir günü Paşa müəllimi iş yoldaşları muştuluqlamışdı: 

Ceyrançöl yetimxanasından bir uşaq səni axtarır...
Başdan-ayağa hüznə çəkilmiş həmin gənci görəndə Paşa müəllim sifətinin 

nurunu, təbəssümünü bir az da artırmalı olmuşdu. İlk gəncliyinin elçisi kimi 
gördüyü oğlanı ürəkləndirməyə hazırlaşmışdı. Oğlan Tapdıq müəllimin 
məktubunu verib cavab gözləmişdi. Qızılbaş (bu adı yetimxanada dostları ona 
biliyinə, çalışqanlığına görə vermişdi). Selcan da eyni sənin kimi 
qızılbaşlardandı. Ona hər cür köməyini elə, peşman qayıtmasın.

- Səninlə bərabər özüm də imtahan verəcəyəm. Yəqin ki, iki yetimə “iki" 
verən tapılmaz...

Oğlanı yataqxanaya yerləşdirib nə qədər dil-ağız eləsə də, Ceyrançöldən 
gətirdiyi çənini, dumanını uçura bilməmişdi. Selcan sanki kəsiləcəyini bilib 
hüznü əvvəlcədən tuturdu. İmtahanlardan qabaq Paşa müəllimi Universitetin 
xüsusi şöbəsinə çağırdılar. Dövlət təhlükəsizlik idarəsindən ora bir 
müstəntiqin təşviş gətirməsi dalağını sancdırdı. Və məlum oldu ki, 
Ceyrançölün bir yetiminin hüquq fakültəsinə daxil olması dövlət üçün 
təhlükəyə çevrilə bilərdi. Erməni əsilli müstəntiq oturduğu az müddətdə otağın 
havasını ağırlaşdırmışdı. Paşa müəllim özünü boğulmadan xilas etmək üçün 
sözünün yolunu açdı:

- Yetimlərin qurduğu cəmiyyətin bir yetiminin hüquqşünaslığı seçməsi niyə 
təhlükəli olsun?

- Həmin cəmiyyətin içində quzu dərisində qurdlar da gözlənib. Bu 
məktubla tanış olun. Demə, Ceyrançöl təhlükəsizlik idarəsinə yenə erməni 
millətindən biri rəhbərlik edirmiş (onlar yetimxanada olarkən da həmin vəzifə 
başqa erməniyə həvalə olunmuşdu. O da Qori Seminariyasının Ceyrançöldə 
yerləşən Tatar şöbəsinin kitabxanasını yandırtdırmışdı).

Selcanın xalq düşməni övladı olduğuna görə dövlət əhəmiyyətli ixtisaslara 
yiyələnməsinə qadağa qoyulurdu.

Paşa müəllim sözlərinin daşa-divara dəyib qayıdacağını bilə-bilə yenə də 
deyəsi oldu:

- Axı, yoldaş Stalin özü şəxsən buyurub ki, uşaqlar atalarına cavabdeh 
deyil, onları tərbiyələndirib, cəmiyyət üçün faydalı mütəxəssis etmək olar.

- Mənim boyda professor diplomun var, amma alaçiy danışırsan. Tərbiyə 
ola bilənləri biz seçə bilirik. Ata intiqamı almaq, hüququmuzu sarsıtmaq 
istəyənləri də seçirik...

Vəzifə səriştəsi ilə sözünün təsirini yoxlamaq üçün gözlərini qarşısındakı 
müayinə vasitəsinə çevirmişdi. Ağlı bir şey kəsmədiyindən sözünün kəsərini 
artırmağa başladı.

-Sirkdə heç canavar balası görmüsüz, yox! Çünki qurddan törəyən ancaq 
qurd ola bilir. Onun atası Pantürkist təşkilatın sadə üzvlərindən deyil, 
təşkilatçılarındandı, oğlunu da böyük Turan əsgəri kimi böyütməyə 
çalışmışdı...

Professor qarşısındakının dəmyə yerlərinin boz rənginə çalan sifətinə 
baxırdı və orda bir damcı da su görə bilmirdi. Ona görə də ağzına su almağı 
uyğun bildi.

- Uzun sözün qısası, o uşaq hüquq fakültəsinə qəbul olmamalıdı...
Selcan üçün əli baltalısa, insanların qanı çəkilmiş cinsindən olan Şirvan

müəllimi seçilmişdi. Bu adam məmnuniyyətlə növbəti tələbə qanı töküb həzz 
almağa hazır idi. Şirvan müəllimin ala və qara dağdan olan suallarına gənc 
sərrast cavablar verirdi. Bunları yanlış hesab etməyə çalışan Şirvan müəllimin 
avarını professor ala və qara qarğaların qaraltısına bənzədirdi.

Həmin gün yetkin yaşında professor bir faciənin şahidi olmuşdu. Gözü 
qarşısında bir yeniyetməyə bir elm ocağında erməni divanı tutulmuşdu.
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Həmin gün Universitetin ən hörmətli bir müəllimi özünü zamanın sınağından 
çıxa bilməyən, kəsilən və bu kəsiri heç vaxt düzəldə bilməyəcək bir tələbə 
hesab eləmişdi. Selcandan qabaq, Selcanın əvəzinə həmin “iki”ni Şirvan 
qoluna çevrilmiş bir erməni dığasından o özü almışdı.

Üstəlik, keçmişdə Andronikin əsgərlərindən olmuş təhlükəsizlik işçisinin 
hədə-qorxuları qulaqlarında bir də səslənmişdi:

- Dədənin Pişəvərinin əsgəri olduğundan da xəbərimiz var. Bizim 
quruluşu bəyənməyib cənubda qaldığını, Ərk qalasında şəhid olduğunu da 
bilirik. Siz ərdəbillilər bir zaman hamınız Şah ismayılın qızılbaşı kimi böyük 
Azərbaycan yaradıb yaşada bilməmisiniz. İndi də böyük Turan eşqinə 
düşmüsünüz...

Həmin gün həm də təşrif gətirib əyninə isti kürk kimi geyə bildiyi 
Azərbaycanın bu parçasının da təhlükədə olduğunu hiss eləmişdi. Və 
Azərbaycan boyda kürkünə birə düşməyə başlamışdı. Daşınmışdı: 
Doğrudanmı, bu dığalar axırımıza çıxacaq, iki vətənimiz ola-ola heç birində 
yaşaya bilməyəcəyik.

Düşünmüşdü: Yox, Şeyx Xiyabanilərin, Səttarxanların yurdu fars erməni 
torpağına çevriləmməz, onun Firudin İbrahimilər, atam kimi oğulları dar 
ağacından asıla-asıla öz övladlarına şəhidlik dərsi keçə biliblər.

Şərxahdan “iki”sini alıb ayağa duranda Ceyrançöl yetimi xeyirxah bildiyi 
professora baxmışdı. Və həmin an başını məğlub insan kimi aşağı salmış 
professor üzündə əqrəb gəzdiyini hiss eləmiş, çalmasını arzulamamışdı. Onu 
həmin əqrəb deyil, yeniyetmənin demədiyi, ancaq özünün eşitdiyi sözlər 
çalmışdı: Eh, sizə güvəndiyim dağlar, Sizi Ceyrançölün qarançı dağından da 
uca bilmişdim. Demə, həm kor, həm də kar imişsiniz. Nə gözünüzü görə, nə 
səsinizi duya bildim. Usta Veysəl kişi sizdən uca mərtəbədəymiş.

... Selcan ordan dəniz kənarına yolunu salmışdı (əslində, özündən 
xəbərsiz ayaqları onu ora aparmışdı).

O, dənizin bir addımlığında bir guşəyə çəkilib gözünü sıxıb, özünü 
sakitləşdirməyə çalışmışdı. Amma nə qədər çalışmışdısa, gözündən bir-iki 
damla çıxara bilməmişdi. Özünün və gözünün dünya ağırlığında iki damla göz 
yaşı ilə Xəzərin duzlu sularını iki damla ağırlaşdırıb özünü yüngülləşdirməyi 
bacarmamışdı.

Həmin an Selcanın çiyninə əl qonmuşdu. Professorun səsini boğula- 
boğula udmağa başlamışdı (onlar da dəniz suyu kimi duzlu idi).

- Sən hüquqşünas olmağın daşını yalamı kimi bu dənizə at. Bir sənətə 
meylini sal.

Bu dəfə Selcan qarşısındakı gözləri yaxalaya bilib nifrətini yayındırmağa 
çalışdı və bacarmadı. Bəlkə də çiyninə qonan əldən canıma axa bilən hərarət 
buna imkan vermədi.

Professor yenə onun demədiklərini eşidə bildi: yaxşı kişilər, yamanlar 
vasitəsilə bu dəfə yaxşı atların yalmanında deyil, yük vaqonlarında Sibirlərə 
göndərilib, buralarda Şaumyanlara əlaltılıq eləmiş Əzizbəyov qalıb.

...Selcanı, əlinə bir az pul-para salmaq üçün Ceyrançöl evlərinin çoxunu 
ucaldan bənna Veysəlin yanına həmin kəlmələrin müşayiəti ilə 
göndərmişdirlər, - Bakıya, qəbul imtahanına gedəcək, köməkçin olsun, bir az 
xərclik qazandır.

Usta yeniyetməni iki daşın arasında göz sınağından keçirib söz sınağına 
keçmişdi:

-Haqqını günəmuzd istəyirsən, ya axırda hesablaşacağıq, (Günəmuzd 
işləyənlərin nə yuvanın quşu olduğunu bilirdi)?

-Allah qoysa, oxuyub nə çıxmaq istəyirsən, a bala?
-Hüquqşünas...
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- Uğurun xeyir olsun, oxu gəl, bu Ceyrançölün bəzi insanlıqdan çıxanlarını 

damla...
...Selcan oxuyub qayıda bilməmişdi. Ağzından vurub geri qaytarmışdılar. 

Özünü yenə usta Veysəlin yanına vermişdi. O da başıaşağı cavanı 
ürəkləndirmək istəmişdi.

- Səni kökdən salmaq istəmədim. Prokurorluğa belinə pul şələləyib gedən
lər qəbul olur.

Selcan çək-çevirdən dilini qurtarıb əlini işə salmaq üçün mətləbini kəsələ- 
di:

- Belə, mən xalq düşməninin oğluyam, mənim kimiləri də həmin fakültəyə 
götürmürlər.

-Yəni heç ağzını açmağa qoymadılar?
-Yox, hər suala cavabımda ağzımdan vurdular.
-Heç içlərində insaflısı, ağsaqqalı yox idimi?
-Professor heç mənə gözünü göstərmək istəmədi. Hələ bir arxamca gəlib 

başıma ağıl da qoymaq istədi. Acığımı üstünə carlaya da bilmədim, üzündə 
elə bir peyğəmbər tükü var idi.

-Bəs sənə məsləhəti necə oldu?
-Dedi hüquqşünaslığın, sənin bu daşlarından birini altına, o birini də üstünə 

qoyum. Sənət dalınca gedim.
-Düz buyurub, ikimizin də başı haqqı...
Susub, özünün oğlanın gözündə daşürəkliyə çevrilib-çevrilmədiyini 

yoxlamaq istədi:
-Buxarı üçün daşları naxışladığını görmüşdüm. Məndən olsa, daşlara əlini 

yatırdıb, sən də onları heykəlləşdirə biləsən...
Həmin sözləri də elə həmin gün Selcanın qulaqlarından sırğa kimi asa 

bildi.
Həftə sonu usta İncə dərəsinə ailəsinə baş çəkməyə gedəndə o da özünü 

Avey dağı səmtinə verdi. Bir zamanlar tarix müəllimləri siniflərini ora tənəz- 
zöhə aparmışdı. O da orda, qayalarda insan əlinin səriştələrini görə bilmişdi.

İlk səfərində açıq havadakı muzeyə doyunca tamaşa elədi. Sonra əl çatan 
yerlərin daşlarını müştəri gözüylə nəzərdən keçirdi.

Bir müddət sonra, qayalarda Selcanın əl işləri doğulmağa başladı. 
Əvvəllər o, təbiətin məftunu olduğundan ağacları adamlara bənzətməyə 
çalışırdı. Elə kəsilib Ceyrançölə qayıdanda sevdiyi müğənnilərdən birinin 
nəğməsi onu kövrəltmişdi. Elə bilmişdi ki, yetimxana qonşuluğundakı söyüd 
həmin müğənnidi. Həmin mahnıları da həmin söyüd ağacı oxuyur. Sonra 
müsadirə olunmuş bağlarındakı innab ağacını xatırlamışdı, küləkli günlərdə 
onu ölkənin məşhur rəqqasəsinə bənzətmişdi. O gündən hər xəzri qopanda 
Selcana elə gəlirdi ki, məşhur rəqqasə bağlarında innabı oynayır.

...Bu dəfə daşları gördüklərinə, tanıdıqlarına bənzətməyə çalışdı, ilk 
oxşatdığı daşürəklilərin Sibirlik elədiyi atasının bənzəri idi. İşini qurtarıb, 
özündən asılı olmadan səsləndi:

-Qayıda bilmişən ata...
Sonra zirvədəki daşların birini nəhəng” “Durna çırağına" döndərdi. Onun 

daş çırağı bu səmtin durnalarını səma yollarında azmağa qoymayacaqdı. 
Avey ətrafındakı daşları get-gedə quşa, quzuya, ata, atasının dostu gələndə 
müəllimə çevirməyə başladı.

Günlərin bir günündə hamıdan xəbərsiz, tək bir nəfərin iştirakıyla təbiət 
qoynunda bir sərginin açılışı oldu. Selcanın iştirakıyla Selcanın sərgisi. 
Onların fotosunu Moskva Rəssamlıq Akademiyasına göndərdi. Bir əl işinin ilk 
durna səfi kimi. Onları yəqin ki, daş “Durna çırağı” səmada azmağa 
qoymayacaqdı.
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Moskvadan muştuluqvari cavab gəldi. İki nəhəng gözə bənzətdiyi (gözlərə 

döndərə bildiyi) “Nazim Hikmətin gözləri” adlandırdığı işini bəyənmişdilər: 
“Bunların işiniz olduğunun sübutu kimi istedad sınağından keçməli 
olacaqsınız”.

Yolu Moskvaya düşdü, 
istedad sınağından keçə bildi...

* * *

Xoruzların ilk banında professor Ceyrançölün dəmiryol vağzalında 
qatardan endi. Gəlişini heç kəsə xəbər verməmişdi. Uşaqlığın ilk gənclik 
xatirələrinin izi ilə səhərin alaqaranlığında tək-tənha gəzib-dolaşmaq istəyirdi. 
Arazın o tayında ata, ana qəbri qoyub bu tayına yetim kimə qədəmlərini 
basmışdı. İlk günlər saralıb-solacağını düşünürdü. Amma çox keçmədi ki, 
ətrafındakı adamlar ona eyni yurdun bir başından - o birinə gəldiyini başa 
saldı. Çox keçmədi ki, saralmaq əvəzi sarı tüklərini tökməyə başladı, ilk dəfə 
öz ana dilində dərs alıb, özünün də, ata-anasının da ana yurduna qovuşa 
bildi.

... Gözlər yetimxanaya Ceyrançöl bazarı səmtindən gələn yola dikilmişdi. 
Hamı professorun yolunu gözləyirdi.

Zaman qaşlarını da ağardıb özünün dəyirmançılarına bənzətdiklərindən 
Tapdıq müəllim Selcana ürək-dirək verirdi:

-Ürəyimə damıb ki, Paşa gələcək...
Gəzintisinin son məskəni Ağköynək ətrafındakı dağdağanla görüşü olmuş 

professoru əlində bir dəstə çöl çiçəyi alaqapıda göründü.
Pionerlər farağat durub onu salamladılar. Gül-çiçək içində qərq etmək 

istədilər.
-Çiçəkləri heykəlin önünə qoyun. Onlar qoy abidənin qızıl lentinə dönsün, 

həm də müəllifinin çələnginə. -Özü də çöl çiçəkləriylə heykəli salamladı.
Selcanın gözü bir zamanlar acıladığı adama dikilmişdi. Onu tanıyıb- 

tanımayacağı abidə sahibini həyəcanlandırırdı.
Heykəlin açılışını etdilər. Uşaqlar səmaya arzularının sayı qədər ağ 

göyərçin uçurdular. Demə, bura illərlə bir nisgillə yaşamış professorun da bir 
növ uçarlıq meydanı imiş. Həyat onun üçün özünün gözlənilməz bir səhnəsini 
hazırlayıbmış. Abidəyə müəllifi “Çiyinlərə qonan əl” adı vermişdi. Heykəlin ağı 
uçurulanda professor cavanlığı ilə görüşdü. Həmin görüş onun üz-gözünü 
müəllifə doğru çevirirdi. Baxışdılar. Hər ikisinin yaddaşından və gözlərindən 
ötən illərin xatirələri damcılamağa başladı.

Professorun timsalında xeyirxah bir insanın qolları yeniyetmələrinin çiyninə 
qonub, onları öz arzu səmalarına pərvazlandırmaq istəmişdi. Müəllifin səsi də 
ağ göyərçinlərvari, səmaya pərvazlanırdı.

-Biz yetimlərin çiyninə vaxtında qona bilmiş əl həyatımızın yolunu göstərə 
bilmişdi.

Professor Selcana baxdı. Demədi: sən həmən cavansan, sözümə baxıb, 
özünə ürəyincə sənət seçə bilmişən. Amma Selcan eşitdi. O da demədi: Bir 
zamanlar üzünüzə ağ olmaq istəmişdim, bağışlayın. Professor da həmin 
kəlmələri duya bildi.

Ceyrançöl səmasında ağ göyərçin uçurdu. Onlar həm də iki ürəyin nisgilini 
uçururdu.
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