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…Küçədən keçən maşınların səsindən bildi ki, yuxudan erkən oyanıb, 

çünki bu səslər çox aydın eşidilirdi. 

Yataqdan ona görə qalxmırdı ki, mənzil soyuqdu, sovetdən qalma 

qızdırıcılar işləmirdi, son dəfə möhkəmcə soyuqlayandan sonra qardaşı 

Maarifin səxavət göstərib ona aldığı səkkiz arakəsməli elektrik 

qızdırıcısını, eləcə də öz evindəki köhnədən qalma qızdırıcıları 

işlətməyə qorxurdu, nədənsə ona elə gəlirdi ki, alınandan əsaslı təmir 

görməyən mənzilində elektrik xətləri sıradan çıxıb - naqillər, necə 

deyərlər, bir himə bənddi, qısa qapanma baş verə bilər. 

Orta məktəbdə fizika dərslərində öyrəndiklərinin, demək olar, hamısını 

yaddan çıxartmışdı, adına qısa qapanma deyilən fiziki hadisədən 

başqa. Qısa qapanmanın əsasən, naqillərin həddindən artıq 

yüklənməsindən baş verdiyini bilirdi və son zamanlar ona elə gəlirdi 

ki, insan bədənindəki damarlar da naqillər kimidi, köhnələndən sonra -

hərdən lap təzə vaxtı da - artıq yüklənəndə dözmür, alışıb yanır.  

Son zamanlar ara-sıra qısa qapanma və bunun nəticəsi olan dəhşətli bir 

yanğın hadisəsi yuxusuna girirdi və o, bu yanğından qaçıb qurtara 

bilmirdi; nə qədər qışqırmaq istəsə də, hiss eləyirdi ki, səsi çıxmır, 

ətrafındakı insanlar isə, elə bil, onun diri-diri yandığını görmürdülər. 

Bu qış sabahında da belə bir yuxunun təsirilə oyanmışdı, amma 

peşman deyildi, masanın üstündəki yarımçıq yazı onu gözləyirdi; hələ 

ötən ilin qışında cərrahiyyə əməliyyatından çıxanda və şairliklə də 

məşğul olan həkim dostu məşhur şairdən misal gətirib, “dünya duracaq 

yer deyil, ey can, səfər eylə”, - deyə ona məlum bir həqiqəti bir daha 

anladanda, nə qədər acı da olsa, öz payını götürmüşdü və qərara 

 



almışdı ki, nə qədər ki əli qələm tutur, xatiratlarını yazsın. 

Memuarlarının maraq doğuracağına inanırdı; axı, ömrü səhnədə 

keçmişdi, məşhur aktyorlarla, aktrisalarla, rejissorlarla çiyin-çiyinə 

işləmişdi, orden-medalı öz yerində, hər aktyora nəsib olmayan fəxri 

adı da vardı.  

…Qapının qəfil zəngindən qorxdu, çünki yalqız yaşadığı son beş ildə 

qapısının zəngi belə erkən çalınmamışdı. Nə desən ola bilər, itə daş 

atırsan, aca-yalavaca dəyir. Sanballı təqaüd alması da çoxlarına 

məlumdu, amma çox az adam bilirdi ki, o, ayın əvvəlində aldığı 

sanballı təqaüdü ayın axırınacan xərcləyib qurtarır, artığı qalanda da 

Moskvaya - nəvəsi Seryojaya göndərir. 

…Seryoja vaxtsız həlak olmuş yeganə övladının nişanəsidir və onu bu 

dünyaya bağlayan işıqlı bir teldir. Amma onu bu dünyaya bağlayan bir 

telin də mövcud olduğunu bilirdi və artıq beş ildi fikirləşirdi ki, o telə 

doğru getsin, ya getməsin? Bu qərarsızlıq hərdən yadına adını 

unutduğu bir aşığın misrasını salır: “desəm öldürərlər, deməsəm 

ölləm”. 

…Sağ ayağında ağrılar başladığından qapıya qədər axsaya - zarıya 

gəldi və qapının rəzəsini çəkməzdən öncə bir daha ürəklə zarıdı ki, 

qapının arxasındakı adama da nə isə anlatsın. 

-Kimdi? 

Cavab bir neçə saniyə keçəndən sonra gəldi: 

-Mənəm…  

Səs o qədər doğma, məhrəm idi ki, zəngi çalanın kim olduğunu dübarə 

soruşmağa utandı, şəstlə qapını açdı və kandarda dayanmış qara 

eynəkli, saçı-saqqalı çallaşmış adamın üzünə bircə dəfə baxmaqla 

yerindəcə donuxub qaldı. 

-Edik? 

Qəfil qonaq eynəyini çıxarıb onun üzünə gülümsündü: 

-Düz tapmısan… 

Sərxan Səmədzadə bu sözdənmi kövrəldi, yoxsa bu qəfil görüşün 

ruhunu sarsıdan həyəcanındanmı - bilmədi. Və daha nə isə soruşmağa 

dili gəlmədi. 

Qapının kandarındaca qucaqlaşdılar və doqquz mərtəbəli bu daş 

binanın birinci mərtəbəsində addım səsləri eşidilənəcən bir-birindən 

aralanmadılar. Kim bilir, bu addım səsləri olmasaydı, onlar hələ bu 

qapının kandarındaca bir-birini nə qədər qucaqlayacaqdılar, nə qədər 



bir-birinin üzündən, yaşarmış gözlərindən öpəcəkdilər və artıq 

keçmişdə qalan ayların, illərin - hansı günlərini, anlarını 

yaşayacaqdılar?! 

Qapını örtüb mənzilin dəhlizinə keçəndən sonra soruşdu: 

-Bəs niyə xəbərsiz gəlmisən? Zəng də vura bilməzdin? 

Erməni dostunu rusca yox, Azərbaycan dilində dindirməsi səbəbsiz 

deyildi; Edqar orta məktəbi Azərbaycan dilində bitirmişdi və ruscadan 

fərqli olaraq, Azərbaycan dilində daha səlis danışırdı.  

Qonaq onun verdiyi sualın cavabını ayaqqabılarını soyunandan, 

mətbəxə, hamama, qonaq otağına ehtiyatla nəzər salıb mənzildə 

onlardan başqa heç kim olmadığını təxmin eləyəndən sonra sualla 

verdi: 

-- Sən nə bilirsən ki bizim telefon danışıqlarımızı izləyən yoxdu? 

Əlbəttə, erməni dostunun bu gümanına şəkk gətirmək olmazdı, çünki 

onlar artıq iyirmi beş il idi ki, dünyanın fərqli - bir-birindən min 

kilometrlərlə aralı şəhərlərində yaşasalar da, vaxtaşırı zəngləşirdilər, 

məktublaşırdılar, bayramlarda, ad günlərində bir-birinə açıqca 

göndərirdilər. 

Sərxan Səmədzadə məktub, açıqca məsələsində də ehtiyatlı idi; erməni 

dostu Edqar Lalayana yazdığı məktubları, bir qayda olaraq 

Peterburqda yaşayan aktyor dostunun adına, ünvanına göndərirdi, 

həmçinin Edqardan gələn açıqcaların, məktubların da üstünə rus aktyor 

dostunun adı, soyadı, ünvanı yazılmış olurdu.  

Hələ dəhlizdə ikən mətbəxdən gələn səs qonağı diksindirdi. 

-Evdə bizdən başqa kimsə var? 

-Kim olacaq? - Sərxan Səmədzadə ağızucu cavab verdi, - özün bilirsən 

ki, Qalinadan sonra tək yaşayıram. 

Qonaq mətbəxə sarı boylandı: 

- Orda səs eşitdim, axı. 

Ev sahibi başını buladı: 

-Siçanlardı, - dedi və qonağın eynini açmaq üçün əlavə elədi, - mənim 

ijdiveniyamda yaşayırlar, ailə üzvlərimdilər. 

Bu cavabdan sonra, həqiqətən, qonağın eyni açıldı və o, hər şeydən baş 

çıxaran bir adam kimi: 

-Evdə siçan təhlükəli deyil, -dedi,-amma siçanın qoxusuna gələn ilan 

qorxuludu. 

Əslində, otuz il qabaq bu iki otaqlı mənzili alanda və bu mənzilin 



mətbəxində ilk siçanla qarşılaşanda siçanın arxasınca gələ biləcək 

ilandan qorxmuşdu. Amma bu otuz ildə heç bir vasitə ilə siçanların 

kökünü kəsə bilməmişdi.  

Elə indinin özündə də siçanların mənzildəki davranışı ilə barışa bilmir, 

onu ən çox haldan çıxaran isə bu evdə harda gəldi-mətbəxdə, qonaq 

otağında bu siçanların qoyduqları izlərdi, bu izlərdən gələn kəsif 

qoxudu, amma hərdən fikirləşirdi ki, nə etmək olar, siçan da, ilan da 

hardasa yaşamalıdır ki, dünyanın nizamı pozulmasın. Təpədən - 

dırnağa ateist olsa da, yalnız reallıqla barışsa da ona elə gəlirdi ki, bu 

dünya bir saat mexanizmi kimi nizamlanıb və xalq arasında dünyanın 

çarxı deyilən şey də elə bu nizamdı. 

-O vaxt da bu mətbəxdə siçan var idi, -qonaq dedi, -o vaxt da gecələr 

bu siçanların səsi məni diksindirirdi. 

Qonağın «o vaxtı» yadına 1990-cı ilin yanvarını saldı; məhz o 

günlərdə Sərxan Səmədzadə uşaqlıq, cavanlıq dostu Edqar Lalayanı öz 

evində sərasər bir həftə gizləmişdi və 20 Yanvar faciəsindən sonra 

qardaşı Maarifin köməyilə Bakı Dəniz Limanına aparıb Krasnovodska 

gedən bərəyə mindirərək Xəzərin o tayına -Türkmənistana yola 

salmışdı. 

Əslinə baxsan, Lalayan o vaxt heç bir ehtiyatsızlıq eləməmişdi; hələ 

mövcud olaylardan bir ay qabaq arvadını və yeganə qızını Leninqrada 

göndərmişdi, özü isə Bakıda ona görə qalmışdı ki, on ildən artıq 

növbəyə durandan sonra şəhərin mərkəzində aldığı mənzili ya 

dəyişsin, ya da mümkün olarsa satsın. 

Deyir, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Və yəqin ki, Sərxan 

Səmədzadə olmasaydı, o günlərdə Sərxan onu aramasaydı, bu niyyəti 

həyatı bahasına başa gələ bilərdi.  

Edqar çoxdan bu qənaətə gəlmişdi ki, onu Sərxana uşaqlıq, cavanlıq 

xatirələrindən daha çox, bu yaxşılıq bağlayır, çünki o günlərdə öz 

evində erməni gizləmək hər kişinin hünəri deyildi. 

Ermənistandan qovulanda anası, bacısı zorlanmış, oğlu, qızı gözü 

baxa-baxa öldürülmüş, Bakıda sərgərdan dolananda da təhrikçi 

ünsürlərin qarmağına düşmüş, gözünü qan örtmüş adama necə anlada 

bilərsən ki, qanı suyla da yumaq olar... 

Qonaq, qonaq otağına keçəndən, bu otağın tanış oboyları solub-

saralmış divarlarına, çoxdan dəbdən düşmüş mebellərə, masanın 

üstündəki şahmat taxtasına, içində bir tək banan olan vazaya, təzyiq 



aparatına ötəri nəzər salandan sonra, qədimi olduğu çeşnilərindən, 

butalarından bilinən xalçadan asılmış cavan oğlan və yaşlanmış qadın 

portretlərinin qarşısında dayanıb sinə dolusu köks ötürdü: 

-Allah ikisinə də rəhmət eləsin, -dedi, -mən bu dünyada onlara borclu 

qaldım. 

Qonağın etirafını təbii qarşıladı; həqiqətən də, o soyuq yanvar 

günlərində, qonaq-qaradan, ümumiyyətlə, xoşu gəlməyən arvadı 

Qalina Aleksandrovna bir həftə ərzində Lalayanın qulluğunda ana-bacı 

kimi durmuşdu. Üstəlik, o vaxt bu ikiotaqlı mənzildə darısqallıqdı. 

Oğlu evlənəndən sonra qayınanasının evinə yığışsa da, artıq bir neçə 

ay idi ki, arvadını da qoltuğuna vurub ata ocağına qayıtmışdı. Nəvəsi 

Seryoja da artıq bu mənzilin otaqları arasında iməkləyirdi və o şəxsən 

nəzarət eləyirdi ki, balaca divarların künc-bucağından suvaq, daş-

torpaq qoparıb ağzına təpməsin. Qalina Aleksandrovna isə təkidlə 

bildirirdi ki, uşağın ayrıca otağı olmalıdı və o artıq bu qənaətə gəlmişdi 

ki, adından-sanından istifadə eləyib yenə mənzil növbəsinə dayansın 

və bu mənzil cavan ailəyə qalsın. 

Alçaq masanın arxasında kreslolara çöküb bir daha bir-birini 

təbəssümlə süzəndən və baxışları ilə də bir-birinə məhrəm duyğular 

anladandan sonra ev sahibi soruşdu: 

-Nəynən gəldin? 

-Samalyotla. 

-Bəs səni yoxlamadılar? 

-Yoxladılar.. 

İki dəfə çiyinləri qalxdı və sonra da o, müəmmalı tərzdə başını buladı. 

-Bəs başa düşmədilər ki, sən ermənisən? 

Qonaq mübhəm bir sirrin üstünü açırmış kimi astadan, titrək səslə 

cavab verdi: 

-Mən özgə pasportuyla gəlmişəm. 

Ev sahibi heyrətlə içini çəkdi: 

-Sən nə danışırsan, Edik? -dedi,-ciddi sözündü? 

-Əlbəttə! Tam ciddi. 

-Bəs qorxmursan? 

Qonaq başını aşağı salıb qəmli-qəmli gülümsəyəndən sonra astadan 

cavab verdi: 

-Qorxuram… 

Sərxan Səmədzadə etirazını dərhal bildirdi: 



-Yox! Sən qorxmursan! Qorxan svolıç belə qələt qarışdırmazdı! 

O, uşaqlıqda olduğu kimi yaşa dolandan sonra da Edqarı yeri gələndə 

söyüb-suvamaqdan çəkinmirdi, çünki hiss eləyirdi ki, erməni dostu bu 

söyüşlərdən nəinki incimir, əksinə, xoşallanır. 

Elə indi də o, müəmmalı tərzdə çiyinlərini çəkəndən sonra gülümsədi 

və: 

-Aeroportda taksiyə minəndə doğurdan qorxdum,-dedi, -keçiddə 

pasportumu yoxlayan məmuru böyrümdə görəndə, bir allah bilir nələr 

çəkdim. Taksi magistrala çıxandan sonra da bir gözüm arxada 

qalmışdı. Sabunçu kruqunda «QAİ» taksini əyləyəndə lap ürəyim 

düşdü, -qonaq sözünə ara verib əlində tutduğu siqaret dənəsini masanın 

üstündəki alışqanla odladı, -Sizin blokun ağzında da qəfildən qarşıma 

çıxan kişidən gözüm su içmədi, hətta mənə elə gəldi ki, o, yan tərəfdən 

mənim şəklimi çəkdi. 

Sözün bu yerində Sərxan məsxərə ilə güldü. 

-Demək istəyirsən ki, səninlə siçan-pişik oynayırlar? 

Qonaq çallaşmış qaşlarını düyünləyib müəmmalı tərzdə özü də sualla 

cavab verdi: 

-Bəlkə belə lazımdı? 

Ev sahibi də müəmmalı dilləndi: 

-Bəlkə də… 

…Araya çökən sükutu yenə də siçanların çıxartdığı səslər pozdu, 

amma bu şıqqıltı mətbəxdən yox, onların oturduğu otaqdan, qarşı 

tərəfdəki divanın altından gəldi, qəfildən iki, bəlkə də üç siçanın 

civiltisi bir-birinə qarışanda isə ev sahibi dedi: 

-Sevişirlər… Axı qarşıdan yaz gəlir, nəsil artırmaq lazımdı.. Onlar 

bizim tayımız deyillər. 

Bu zarafat anbaan büzüşən qonağın eynini açmaq üçündü, onun rəngi-

ruhu da ev sahibinin xoşuna gəlmirdi; elə bil gülüb-danışan bir ölü idi. 

-Bəlkə mətbəxə keçib çay dəmləyək, -Sərxan dedi, -orda da 

söhbətimizi eləyək, ora həm də isti olar, görürəm üşüyürsən. 

-Hə, üşüyürəm, -qonaq etiraf elədi və dərhal yerindən dikəldi. 

…Qonağı hər şeydən çox heyrətə gətirən mətbəxin nizamı oldu, elə bil 

Qalina Aleksandrovna indicə bu mətbəxi silib-süpürüb çıxmışdı. 

Yalnız mebellərin, soyuducunun yox, qab-qacağın, cəngəl-bıçağın da 

yeri dəyişdirilməmişdi. Hətta elə bil qaz piltəsinin üstündəki çaydana 

da toxunmamışdılar. Üzərində rus folklorunun ənənəvi, geniş yayılmış 



təsvirlərini yaşadan çəllək formalı duzqabı da, çayqabı da, çörəkqabı 

da öz yerində idi. Bu nizamın yaddaşında kök salmasının, bəlkə də, 

başlıca səbəbi 1990-cı ilin o dəhşətli yanvar günlərində, məhz bu 

mətbəxdə gecələməsi idi. Yuxusu ərşə çəkildiyindən bütün gecəni bu 

mətbəx əşyalarına, bu əşyaların təsvirlərinə göz gəzdirirdi və sanki 

erkən uşaq çağlarında oxuduğu slavyan nağıllarını, «İqor polku 

haqqında dastan»ı yenidən vərəqləyirdi.  

Xilaskarına çevrilən uşaqlıq dostu o zaman elə birinci gündən onun 

başını stolüstü oyunlarla, əsasən, şahmatla qatmağa çalışsa da, gecə 

yarını keçəndən sonra onu bu mətbəxə gətirdi və burda açılma 

çarpayının üstündəki qar kimi ağappaq yatacağı nişan verib:  

-Səni mətbəxdə yatırtdığıma görə üzr istəyirəm,- dedi, - amma 

görürsən ki başqa çarə də yoxdu... 

Bəyəm ona hansısa bir çarə lazım idi? O, bütün gecəni fikirləşdi ki, 

görəsən, sağ qalsa, dostunun bu yaxşılığından necə çıxacaq? Və hələ 

hava işıqlanmamış, küçədə maşın səsləri peyda olanda yataqdan 

qalxıb, yatacağını yığışdırdı ki, gəlin gəlib körpə üçün sıyıq bişirə 

bilsin.  

O yeddi günün nəinki anları, dəqiqələri, saatları da unudulmuşdu, 

amma bu mətbəxin nizamı, ələlxüsus da rus folkloruna məxsus 

təsvirlər hər şeyi təzələdi və o soruşmaq istədi ki, necə olub bu ötən 

illər ərzində bu mətbəxin nizamı dəyişməyib, bəyəm o burda bişirib-

düşürmür? Amma qaz piltəsinin üstündəki çaydan o zamandan ona 

tanış olan fitini çalmağa başlayanda sükutu ev sahibi pozdu: 

- Çay içək, yoxsa kofe? 

- Əlbəttə çay, - qonaq cavab verdi, -kofe təzyiqi qaldırır, bilmirsən? 

- Sənin də təzyiqin var? 

- Əlbəttə var, -qonaq cavab verdi, -bizim yaşımızda təzyiqdən qaçmaq 

mümkün deyil, qan qatılaşıb, damarlarımız kirəcləşib, daralıb, öz 

yükünü daşıya bilmir. 

-Təzyiq dərmanı atırsan? 

-Əlbəttə, bəs sən? 

Ev sahibi bu sualın cavabını gülə-gülə verdi: 

-Mən yox… -Onun etirafı səmimi idi, əslində isə vəziyyəti 

kəskinləşəndə həkimlər yazan bütün dərmanları alırdı, amma bir neçə 

gündən sonra da zibil qutusuna atırdı.  

Ona elə gəlirdi ki, hər bir kimyəvi dərmanın xeyirdən çox zərəri var. 



Düzdür, hələ neçə il qabaq prostat iltihabından əziyyət çəkəndə 

prostomol-uno, omnik-okas adıyla tanınan xarici həbləri qəbul 

eləmişdi, hətta qan təzyiqinə qarşı məsləhət görülmüş pananqinin də 

tamına baxmışdı, amma qısa bir zaman kəsiyində. 

Ətri dərhal mətbəxin ab-havasını təzələyən çayı fincanlara süzəndən, 

soyuducunun qapısını aralayıb ordan səhər yeməyi zamanı istifadə 

etdiyi qırmızı kürünü, balı, kərə yağını, şokoladlı peçenyeni stolun 

üstünə düzəndən sonra, nəhayət ki, onu ən çox düşündürən sualı 

qonağa verdi: 

- Xeyirdimi? 

Qonaq çaşqın halda gözlərini döyməyə başlayanda, o, sualına bir qədər 

aydınlıq gətirdi: 

- Bilmək istəyirəm ki, nədən ötrü gəlmisən? Məqsədin nədi? 

Uşaqlıq yoldaşı sualın cavabını bir xeyli fikirləşəndən, müəmmalı 

tərzdə çiyinlərini çəkəndən, başını bulayandan sonra bir kəlmə ilə 

verdi: 

- Bilmirəm… 

Qonağı təxmini də olsa anladı, amma yenə də narazı halda soruşdu: 

- Necə yəni bilmirəm, Peterburqdan Bakıya uçasan, nəyə görə 

uçduğunu bilməyəsən, elə şey olar? 

Qonaq dinmədi, başını aşağı saldı. 

- Axı, sənin belə bir niyyətin də yox idi. 

- Nə bilirsən? 

- Olsaydı, mənə yazardın, məsləhətləşərdin… 

- Əvvəla, bunu sənə yazmaq, ya telefonla bu mövzuda danışmaq 

olmazdı, özün başa düşürsən, ikincisi də mənə elə gəldi ki, sən mütləq 

etiraz edəcəksən, düzdü? 

-Düzdü. 

Burum-burum buxarlanmaqda olan çaydan bir-iki qurtum alandan 

sonra ev sahibi ona hələ qaranlıq qalan bu məsələyə az da olsa aydınlıq 

gətirmək üçün soruşdu: 

-Bax, tutaq ki, nəzarət - keçid məntəqəsində məsələnin üstü açılaydı, 

onlara nə cavab verəcəkdin? Deyəcəkdin ki, Peterburqdan Bakıya niyə 

uçduğumu bilmirəm? 

Edqar yenə də susub başını aşağı salanda Sərxan ərklə səsini qaldırdı: 

-Cavab ver də, a Lalayan! Lalsan? 

Əlbəttə, Lalayan lal deyildi, amma eynilə Lalayan kimi duyğularının 



əsirinə çevrilən Nalə lal idi, özü də anadangəlmə. 

…Lalın dilini anası bilər, deyirlər, amma Nalənin anası ölmüşdü, 

1989-cu ilin qışında - Ermənistandan Azərbaycana qaçanda yolda 

ölmüşdü və meyidi yolun qırağında basdırmışdılar. 

O zaman on beş yaşına keçən lala atası anlatmışdı ki, bu məzarın 

üstündə ağlamağın mənası yoxdu, onlar qaçmalıdılar ki, canlarını 

qurtarsınlar və lal atasını anlamışdı. 

Lal hamını anlayırdı, amma onu anlayan yoxdu, anasından başqa… 

Yolda atası lalı inandırdı ki, o narahat olmasın, meyidi orda 

qoymayacaq, ara sakitləşən kimi gəlib çıxardıb aparacaq və harda 

məskunlaşsalar, orda da basdıracaq, mərmərdən baş daşı qoyacaq 

ona… 

Lalın özündən kiçik iki bacısı var idi və atası o dağ yolunda ona 

anlatmaq istəyirdi ki, əsas məsələ bu qızları düşmən əlinə verməməkdi, 

o yenə də atasını başa düşdü, sərt döngələrdən yenəndə, aşırımlar 

aşanda bacılarının əlindən tuturdu, tamam əldən düşmüş kiçik bacısını 

isə hərdən dalına alırdı. Və nəhayət, hava qaralandan sonra 

Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan bir kəndinə gəlib çıxdılar. Atası 

kimi o da sevinirdi. Hər halda bacıları düşmən əlinə düşməmişdi.  

Artıq lal qırx yaşını haqlamışdı və bir dəfə yox, dız altı dəfə bu dağ 

yolları ilə Ermənistana gedib qayıtmışdı və ötən ilki səfərində anasının 

yol qırağındakı qəbrini tapmışdı. 

Bakıdan Tiflisə bir qayda olaraq qatarla gedirdi və orda da minirdi 

Tiflis-İrəvan avtobusuna və həmin Azərbaycan kəndində avtobusdan 

düşüb, həmin dağ yolları ilə sərhədi piyada keçirdi. Ermənistan 

ərazisində o, özünü suda balıq kimi hiss eləyirdi.  

İrəvanda isə, onlarla özü kimi lal-kar dostu vardı və onlara sidq 

ürəkdən inanıb arxalanırdı. 

Bu, lalın Ermənistana yeddinci səfəri idi və hələ ki, heç bir çətinliklə 

üzləşməmişdi. İrəvana çatan kimi Arakelgilə gedirdi. Arakel də onu 

başqa lal-kar dostları ilə görüşdürürdü və lalın ağlına da gəlmirdi ki, 

hansısa bir lal dostu onu sata bilər. 

…O yenə də Tiflis - İrəvan avtobusundan sərhədə üç kilometr qalmış, 

hər şeydən çox aşığı bol olan Azərbaycan kəndində avtobusdan düşdü. 

Artıq bu kənddə onu tanıyanlar vardı və onu görən kimi başına 

toplaşıb anladırdılar ki, «fokus» göstərsin, o da cavanların sözünü yerə 

salmırdı və hərdən bu yolla azdan-çoxdan gürcü larisi də qazanırdı. 



Amma bu dəfə cavanlar ona yanaşmadılar, deyəsən, kənddə ölü 

düşmüşdü, qara şallı arvadlar harasa tələsirdilər.  

Lalın bu kənddə ləngiməsinin yalnız bircə səbəbi vardı; gözləyirdi ki, 

axşam düşsün, hava qaralsın.  

-Mən Bakıya niyə uçduğumu həqiqətən bilmirəm, Sərxan, bilmirəm, 

bilmirəm, məni başa düş!.. 

-Mən səni başa düşürəm, Edik, amma bu boyda risk etməyə dəyməzdi, 

axı… 

Beləcə, qonağa narazılığını bildirsə də, nəzakətlə: 

-Hər halda, xoş gəlmisən,- dedi, amma müxtəlif sorğularla məsələnin 

məğzinə varmaq istəyəndə qonaq qəfildən onun sözünü kəsdi: 

-Olarmı, mən də sənnən bir söz soruşum? 

-Buyur… 

-Bax, üç il qabaq sən Peterburqa, mənim yanıma niyə gəlmişdin? 

Ev sahibi qonağın bu müqayisəsi ilə razılaşmadığını dərhal bildirdi: 

-Sən malı malı qatma, Edik, müstəqil bir ölkə vətəndaşının MDB 

məkanındakı bir şəhərə uçması ilə Azərbaycandan qaçmış bir 

erməninin başqa bir adamın pasportuyla Bakıya gəlməsi başqa-başqa 

şeylərdi… 

Əlbəttə, uşaqlıq dostu onun bu mühakiməsilə barışmalı idi, bununla 

belə, yenə də etirazını bildirdi: 

-Bu, məsələnin hüquqi tərəfidi, bəs duyğular? Bəyəm səni mənim 

yanıma duyğular gətirməmişdi? 

Edqarın qənaətində həqiqət vardı, amma məsələ burasındadır ki, o vaxt 

Moskvaya nəvəsini görmək üçün uçmuşdu və orda da birdən-birə 

qərara almışdı ki, qatarla Peterburqa gedib uşaqlıq dostunu da görsün. 

Üstəlik, o vaxt Edqarın ailəsinin - arvadının və yeganə övladının - qızı 

Svetlananın bağ evində baş vermiş yanğında həlak olmasından 

xəbərdardı, bilirdi ki, Edqar da onun kimi tək qalıb, istəyirdi ki, o ağır 

günlərdə dostunun yanında olsun. 

Peterburq səfərindən bir də ona görə razı idi ki, ordan - Edqarın 

mənzilindən Gümrüyə zəng vurub başqa bir erməni uşaqlıq dostu - 

Rantiklə də söhbətləşmişdi. Və məlum olanda ki Rantikin maddi 

durumu yaxşı deyil, dərman almağa pulu yoxdur, elə həmin gün ona 

“BZİRKO” poçt xidməti ilə 200 ABŞ dolları göndərmişdi. 

Rantik yeddinci sinfə qədər sinifdaşı olmuşdu, sonra nədənsə 

valideynləri onu Bakıdakı erməni məktəbinə vermişdilər, amma 



əlaqələri kəsilməmişdi. 

Moskvaya getməsinə isə çox peşmandı, çox sevdiyi bu şəhərdə 

ümidləri göyərməmişdi; nəvəsi Sergey gecə-gündüz qulluğunda dursa 

da, onu Moskvaya gətirən ən ümdə məsələdə son sözü Sergeyin özü 

yox, anası dedi, o, üstüörtülü şəkildə olsa da, anlatdı ki, o yaxşı baba 

olsa, Bakıdakı mənzilini satar, gəlib Moskvada mülk alar və o ev də 

gələcəkdə qalar Sergeyə. 

Təklif ilk baxışda ağlabatandı, amma bütün gecəni götür-qoy 

eləyəndən sonra bu qənaətə gəldi ki, onu bu dünyaya Seryojadan başqa 

da bağlayan tellər var və bu tellərdən biri də Bakı şəhəridir, onun 

insanlarıdır - illərdən bəri ünsiyyətdə olduğu kişilərdi, qadınlardı, 

teatrdı. 

…Moskvaya uçanda ona elə gəlirdi ki, Seryojanı gec-tez Bakıya 

aparacaq, onun taleyini dünyaya göz açdığı şəhərlə bağlayacaq və 

gələcəkdə onun evinin çırağını Seryoja yandıracaq, amma olduqca 

müəmmalı qarşılanan təklifindən sonra Sergeyin də ağzını aradı və 

kəsinliklə anladı ki, nəvəsi Moskvanın meyvəsidi və artıq ərə getmiş, 

yeni ərindən də iki uşaq doğmuş anasının ətəyini buraxmaq istəmir. 

Sərxan Səmədzadə hələ neçə illər qabaq Moskvada ali məktəbi 

bitirəndə ona paytaxt teatrlarından birində iş təklif etmişdilər və o 

zaman götür-qoy etməli olmuşdu və bu qənaətə gəlmişdi ki, yox, 

Bakısız yaşaya bilməz. 

Məsələni Qalinanın qarşısında da sərt qoydu: "ili ya, ili Moskva». 

Qalina öz seçimini göz yaşları içində boğula-boğula elədi və bu üzdən 

də özünü hələ də Qalina Aleksandrovnaya borclu sayır… 

Yenə qonağın fincanına çay süzmək istəyəndə o, etirazını bildirdi: 

-Yetər, bəs elədi. 

-Axı, sən heç nə yemədin, istəyirsən balıq gətirim, qızıl balıq. 

-Qızıl balıq? Hardandı? 

-Hardan olacaq? Xəzərdən. 

-Xəzərdə qızıl balıq qalıb bəyəm? 

-Qalıb ki tuturlar da.. 

-Xəzərin qızıl balığı Qırmızı kitaba düşüb, ovlamaq qadağandı, 

bilirsən? 

Əlbəttə, Sərxan bir köhnə balıqçı kimi bunu bilirdi, hətta onu da bilirdi 

ki, qızıl balığı kürü tökmək üçün Kürə, Araza çıxanda tuta bilirlər, 

Xəzərdə qızıl balıq sövdası, sözün həqiqi anlamında dəryada balıq 



sevdası kimi bir şeydi. 

 

* * * 

 

Qızıl balıq Kürə səmt öz istəyilə üzmürdü, onu aparan anasının qoxusu 

idi. Bu qoxu bütün varlığına hopmuşdu. Bu minvalla nə qədər məsafə 

qət edəcəkdi, bilmirdi, amma bilirdi ki, geriyə yol yoxdur. Qızıl balıq 

dənizin heç bir canlısından qorxmurdu, ehtiyatlandığı şey yalnız 

dayazlıqlar idi və Kürün Xəzərə qovuşduğu dayazlıqda az qalmışdı 

tora düşə. Kim bilir, bəlkə qoxusu burnunun ucunda olan anası ibadət 

üstündə imiş? Qızıl balıq Suqovuşunda - Arazın Kürə töküldüyü yerdə 

Kürə səmt üzən soydaşlarının arxasınca xeyli baxdı, amma anasının 

qoxusu onu Arazdan vurdu. Adına insanların Bəhrəmtəpə dediyi yerdə 

qarşısına çıxan maneəni çətinliklə aşandan sonra çayın əzəli yatağında 

xoş anlar yaşadı, burda yem də boldu, hətta ona yem kimi yan alan 

qunduzu bir toxunuşla naqqalara yem elədi. Növbəti maneəni 

Xudafərində aşmalı oldu, sən demə, qarşıda daha dəhşətli maneələr var 

imiş, Oxçu çayının Araza töküldüyü yerdə çaya nə qarışmışdısa, su 

yalnız rəngini yox, tamını da dəyişmişdi və bu suda boğula biləcəyini 

hiss edəndə geri qayıtmaq istədi, amma onu bu yerə qədər gətirən qoxu 

onu qarşıdan vururdu. Qızıl balıq bu dünyada sərhəd deyilən şeyin nə 

olduğunu bilmirdi, yalnız onu bilirdi ki, anasının qoxusuna doğru 

üzməlidir.  

 

* * * 

 

Qonaq masanın üstündəki kərə yağını, holland pendirini, qırmızı 

kürünü, xamanı göstərib: 

- Yox, mən belə şeylər yeyə bilmirəm, bir tikə balıq bəsdi, mən dieta 

saxlayıram, -dedi və taxçadakı «Qerkules» qutusunu nişan verdi, -

mənim yediyim budu, bunun kaşasıdı, deyəsən, sənin də xoşun gəlir, 

bişirirsən. 

Ev sahibi başını buladı: 

- Yox, mən bu evdə heç nə bişirmirəm, - dedi, -o «Qerkules»i də 

Məhəmməd alıb gətirib, özü də bir-iki dəfə bişirib. 

- Məhəmməd kimdi? 

- Aktyor dostumdu, hər şey bişirə bilir; piti, xaş, aş, hətta maşın da 



sürə bilir. 

Qonaq gülümsədi və zarafat tərzində: 

-Deyirsən, indi Məhəmmədi gözləyək gəlib bizə kaşa bişirsin?- dedi, - 

bəlkə özümüzü sınayaq, süd var? 

-Olmalıdı, soyuducuda. 

Qonaq sıyıq bişirmək üçün tədarük görəndə - yəni lazım olan qədər 

qaynar suyun üstünə süd və «Qerkules» ovuntusu töküb qarışdırmağa 

başlayanda o, çayla peçenye yeyirdi. 

-Bu nədir, bizim yaşımızda belə şeylər yemək olmaz, zərərdi. 

-Bilirəm zərərdi, amma xoşum gəlir, neynəyim, - və birdən-birə nəyisə 

xatırlayıb soruşdu, - bəs niyə mənə Peterburq pryaniki gətirməmisən? 

Bilmirsən ki, onun ölüsüyəm… 

Qonaq dərhal cavab verdi: 

-Gətirmişəm.. 

-Bəs hanı? 

-Çamadanda… 

Ev sahibi sağına, soluna boylandı. 

-Axı sən qapıdan əliboş girdin. 

-Çamadanı kameraxraneniyaya verdim. 

-Elə niyə? 

-Çünki səni evdə tapacağıma ümidvar deyildim. 

Dostuna zarafat elədi: 

-Yox, hələ başın işləyir, deyəsən, -dedi, -amma on gün qabaq 

gəlsəydin, məni evdə tapa bilməyəcəkdin. 

-Hardaydın ki? 

-Harda olacam? Xəstəxanada… Əməliyyat olunmuşdum… 

Erməni dostu onun üç il qabaq bir ay xəstəxanada yatdığını, hətta hansı 

həkim tərəfindən əməliyyat oldunduğunu, müalicədən sonra xeyli 

yaxşılaşdığını bilirdi, ona görə də soruşdu: 

-İndi nədən? 

-Yenə o andıra qalmışdan, prostatdan, qan gəlirdi… Sən demə, şiş bəd 

xassəli imiş… 

Qonaq etirazını bildirdi: 

-Ola bilməz, bəd xassəli olsaydı, tez fəsad verərdi, yəqin, xoş xassəlidi, 

sən bu həkimlərə çox da inanma, yəqin, araqdan gillətmisən, o da 

qanaxma verib. 

O, kəsdirə bilmədi ki, dostu təbabətin bu sahəsinə bələddi ya onu 



ürəkləndirmək üçün belə deyir. 

-Hə, gillətməyinə, gillətmişəm, -dedi, -özün bilmirsən ki, mən əzəldən 

yeyib-içməkdən qalmamışam. 

-Hər halda, gözləmək lazımdı. 

-Nəyi gözləyim? Mənim yaşıdlarımın çoxusu çoxdan torpağa qarışıb, 

mən bu dünyanı tutub durmayacam? 

-Elə niyə düşünürsən, -qonaq dedi, -sənin yarımçıq işlərin var, sən hələ 

ən azı Seryojanı evləndirməlisən. 

Hə, Sergey onun ən yaralı yeri idi, ona görə də söhbəti dəyişdi: 

-İndi belə çıxır ki, biz aeroporta getməliyik, -dedi, -sənin çamadanını 

gətirməyə.. Elədi? 

Qonaq qazın üstə vamla bişən sıyığı qarışdıra-qarışdıra cavab verdi: 

-Mən özüm də gedə bilərəm, sən xəstəxanadan çıxmış adamsan, hava 

da soyuqdu. 

Və o erməni dostu ilə bir daha məzələnmək qərarına gəldi: 

-Bəs qorxmursan ki, orda yenə sən minən taksinin nömrəsini 

götürərlər, bizim bloka girəndə də şəklini çəkərlər? 

Qonaq da zarafata biganə qalmadı. 

-Əlbəttə, qorxuram, -dedi və qazanda buğlanan sıyığı çömçə ilə iki 

boşqaba çəkdi, -bu sıyıq xolesterini tənzimləyir, qanı da duruldur. 

-Bəs, araq necə, durultmur? 

-Duruldur, amma müvəqqəti... 

-Bəs limon? 

-Limon başqa məsələ, amma onu da gərək çox işlətməyəsən. 

Ev sahibi hələ də buğlanmaqda olan sıyıqdan bir qaşıq alıb mətləb üstə 

gəldi: 

-Bəlkə, çamadanı gətirməyi Maarifə tapşıraq, telefonla 

kameraxraneniya kodunu deyərik Maarifə, o da gedib gətirər. 

-Hansı Maarifə? 

-Qardaşımı deyirəm də.  

-O yenə dövlət qulluğundadı? 

-Hə... 

-O ağıllı uşaq idi, yaxşı ailədən evlənmişdi, balaları var? 

-Var, iki oğlu, bir qızı var… 

-Yanına gəlib-gedirlər? 

-Onlar yox, Maarif özü gəlir, məni xəstəxanaya da o apardı, evə də o 

gətirdi. 



- Bacın uşaqları necə?  

-Onlar xaricdədirlər, biri İsveçdə, biri Norveçdə, biri də Fransada. 

-Heç gəlib-getmirlər? 

-Yox… 

-Amma haçansa qayıdacaqlar, qürbət gəzmək üçündü, bayatıda 

deyildiyi kimi, gəzməyə qürbət ölkə… 

Erməni Edqar Lalayanın Azərbaycan folkloruna belə içdən bələd 

olması, Azərbaycan dilində çox səlis danışması kimisə təəccübləndirə 

bilərdi, əlbəttə, Sərxanı yox. 

Onlar eyni sinifdə cəmi üç il oxumuşdular; birinci sinifdən üçüncü 

sinfə qədər. Dördüncü sinifdə yolları ayrılmışdı; zəif oxuyan 

azərbaycanlı uşaqları bu beynəlmiləl məktəbin Azərbaycan bölməsinə 

keçirəndə Edqarı da qoşmuşdular onlara və maraqlıdır ki, Edqar 

Azərbaycan bölməsində ən nümunəvi şagirdə çevrilmişdi və orta 

məkbətin tamamında da ADU-nun filologiya fakültəsinə girmişdi. O 

zaman universitetin ədəbiyyat fakültəsində Edqar Lalayandan başqa da 

bir neçə erməni oxuyurdu. Şayiə gəzirdi ki, onları - qarabağlı Araratı, 

ordubadlı Fronziki Universitetə Daşnakstyun partiyası qəbul elətdirib, 

onlar Daşnakstyunun gələcək casuslarıdır. Əlbəttə, o zaman belə 

şeylərə şəkki vardı və inanırdı ki, Edqar Lalayan qədər sadiq dostu 

yoxdur. 

Telefonun dəstəyini götürüb nömrə yığmağa başlayanda qonaq 

soruşdu: 

-Kimə zəng vurursan? 

-Maarifə.  

-Lazım deyil, o, mənim burda olduğumu bilməsə daha yaxşıdır. 

-Niyə ki? 

-Necə olsa, məmurdu, məni görsə, burda olduğumu bildirməyə 

borcludu. 

Bu söz ağlına batsa da cavab vermədi. Və qonaq söz ehtiyatını daha iki 

müdrik kəlamla nümayiş etdirdi: 

-Qaşınmayan yerdən niyə qan çıxaraq, ağrımayan başımıza niyə 

dəsmal bağlayaq? 

Araya çökən sükutu telefonun zəngi pozdu. Ev sahibi çaparaq dəstəyi 

götürsə də, alo, alo”, - deyə nə qədər qışqırsa da dəstəkdən səs -səmir 

gəlmədi.. Və o dəstəyi yerinə qoyandan sonra soruşdu: 

-Belə çıxır ki, sən həyətə də çıxmayacaqsan, axı bu həyətdə səni 



tanıyanların hamısı rəhmətə getməyib, çoxusu sağdı. 

Qonaq nəyisə xatırlayıb soruşdu: 

-Larisa yenə bu binada yaşayır? 

-Larisa rəhmətə gedib.. 

-Yeri behişt olsun, gərək ki, doqquzuncu blokda olurdu, səkkizinci 

mərtəbədə… Nədən öldü? 

-İndi insanlar nədən ölür? Xərçəngdən… 

-Amma sənə yaman vurulmuşdu, yadındadı? - Ev sahibi başını 

yüngülcə tərpədib gülümsəməklə kifayətləndi - O sənə görə 

universitetə girdi, sən də birinci kursda qaçıb getdin Moskvaya… 

Niyə, bilmədim. 

-Cavanlıq… Amma anam onunla da görüşməyimin əleyhinə idi. 

-Niyə? Anası rus olduğuna görə? 

-Bəlkə də… Anam deyirdi ki, anası gəzən ağacı balası budaq-budaq 

gəzər, amma onun anası hansısa ağacı gəzən arvadlardan deyildi. 

Düzdür, ərindən ayrılmışdı, amma başını aşağı salıb uşaqlarını 

böyüdürdü, -sözünün ardını boğazına çökən qəhəri udandan sonra 

gətirdi, -Larisa da etibarlı arvad çıxdı, ərini tez itirdi, amma övladlarını 

namusla böyütdü. 

Onlar Peterburqda görüşəndə bu barədə danışmışdılar, amma söhbət 

bu qədər nisgil gətirməmişdi, ancaq indi gözləri doldu. Ümumiyyətlə, 

axır zamanlar tez kövrəlirdi və mavisi qarasını üstələyən gözlərinə yaş 

gəlirdi. 

Ev sahibinin gözlərindəki yaş qonağı da qəhərləndirdi, amma o birdən-

birə heyrətlə soruşdu: 

-Sən ağlayırsan? 

O, gülümsündü: 

-Yox, ağlamıram, - dedi, -olur belə şeylər hərdən. 

Qonaq aşkar sezilən qibtə ilə: 

-Sən xoşbəxt adamsan, - dedi, - amma mən ağlaya bilmirəm. 

Və ev sahibi yenə söhbəti Larisanın üstünə gətirdi: 

-Gərək ki, bir oğlu, bir qızı vardı Larisanın. Burda yaşayırlar? 

Ev sahibi qonağın üzünə baxmadan cavab verdi: 

-Yox, qız İtaliyada ərdədir, oğlan da İstanbulda bir türk qızı ilə ailə 

qurub. 

Yenə ev telefonunun qəfil zənginə görə söhbəti kəsməli oldular, yenə 

də ev sahibi dəstəyi qulağına dayayıb “alo, alo” - deyə nə qədər 



qışqırdısa da dəstəkdən səs gəlmədi və o: 

-Yəqin, Seryojadı, -dedi,-ya onların ev telefonunda problem var, ya 

bizim… 

Artıq hava işıqlansa da, günəşdən əsər-əlamət yoxdu, boz-bulanıq 

buludlar isə doqquz mərtəbəli binaların damına qədər çökmüşdü.  

Sərxan Səmədzadə pəncərədən gözünü çəkmədən: 

-Sən Bakıya Peterburq havası gətirmisən, - dedi, - xəbərin var? 

Edqar da yerindən qalxıb pəncərəyə yaxınlaşdı və: 

-Peterburqda ilin doqquz ayı belədi, - dedi, -amma bu, şimallılar üçün 

təbii haldı, bizim kimilər üçünsə dəhşətdi, hərdən adam az qalır başını 

götürüb hara gəldi qaça. 

Sərxanın yadında idi, üç il qabaq Peterburqda görüşəndə də erməni 

dostu indi olduğu kimi, elə hey havadan gileylənirdi və o da bir qayda 

olaraq onun fikrinə şərik olduğunu bildirirdi; amma indi susurdu və 

yenə havadan gileylənən erməni dostuna baxa-baxa fikirləşirdi ki, 

görəsən, bu fağır, bir dəri, bir sümük qalmış erməni iki dövlətin 

sərhəddini özgə pasportuyla necə keçə bilib? Və elə bu müəmmaya 

aydınlıq gətirmək üçün də qonağını sualla dindirdi: 

-Yəni, sən o adama o qədər oxşayırsan?  

Erməni dostu bu suala cavab verməsə də, döş cibindəki pasportu 

çıxardıb ona uzatdı: 

-Baxa bilərsən. 

O, pasportdakı şəkilə, sonra da dostunun üzünə zəndlə baxandan sonra 

soruşdu: 

-Bəs sən bu adamı hardan tapmısan? 

-Qəbiristanlıqdan. -Və qonaq ev sahibinin bu cavabla barışmadığını 

dərhal sezdi. - Heykəltaraşdı, Peterburqda təhsil alıb, taleyi elə gətirib 

ki, orda qalıb, indi qəbiristanlıqda heykəl yonur, -dedi, -mən də istədim 

ki, arvadımın, qızımın xatirəsini bir heykəllə əbədiləşdirim, orda da 

ona rast gəldim… 

-Ona inanırsan? 

-Əlbəttə. 

-Demək, o da sənə inanır? 

-Əlbəttə, inanmasa, pasportunu mənə verməzdi ki? 

-Adı nədi? 

-Orda yazılıb da… 

Ev sahibi eynəyini taxıb pasportdakı yazıları ucadan oxumağa başladı: 



-Namazov Djaxanqir Alı oğlu. Qod rojdeniya: 1937; mesto rojdeniya: 

Arm.SSR. q.Erevan. 

Və ev sahibi kinayə ilə dilləndi: 

-Bu lap sənin eloğlundu ki? 

Qonaq da kinayə ilə cavab verdi: 

-Hardan oldu mənim eloğlum? Mənim babam da, atam da Bakıda 

doğulub. 

Ev sahibi yenə kinayə ilə dilləndi: 

-Onda belə çıxır ki, mən gəlməyəm, hə? 

Qonaq da zarafatından qalmaq istəmədi: 

-Əlbəttə, - dedi, - atan İmran müəllim ərdəbilli idi, anan Ceyran xanım 

da qarabağlı. 

Deyilənlər həqiqətdi; lap uşaqlıqdan onların evinə öz evləri kimi gəlib 

- gedən Edqar onun şəcərəsinə bələddi. 

Deyib-gülməyi, zarafatı çox sevən Sərxanın eyni açıldıqca, ağrıları da 

elə bil azalırdı və istəyirdi ki, yenə də uşaqlıq dostu ilə məzələnsin, 

həm də hiss eləyirdi ki, bu elə onun da ürəyincədi, o nəinki incimir, 

əksinə, xoşallanır. 

-Demək, sənin yeni adın: Cahangirdi. Cahangir Əli oğlu. Özün də 

memarsan. 

-Memar yox, heykəltəraş. 

-Demək, səni dost-tanışa da belə təqdim etməliyəm: heykəltəraş 

Cahangir Əli oğlu. 

-Şübhəsiz… 

Ev sahibi müəmmalı tərzdə başını buladı: 

-Bəs qardaşım Maarifə nə deyim? Deyim ki, bu heykəltəraş Cahangir 

Əli oğludu? 

Sözün bu yerində qonağın üzündəki, gözlərindəki təbəssüm çəkildi və 

o: 

-Sənə dedim, axı, çalış, biz Maariflə qarşılaşmayaq, - sözünə ara verdi. 

- O, xəbərsiz də gəlir? 

Sərxan yarızarafat, yarıgerçək tərzdə: 

-Yox, mədəni oğlandı, gəlməmişdən qabaq zəng vurur, - dedi və 

pasportun daha bir neçə vərəqini aramla çevirdi və diqqətini sonuncu 

vərəqə dəftərxana sancağı ilə yapışdırılmış təyyarə bileti çəkdi: 

-Bu nədi? 

-Abratnı bilet. 



Uçuş tarixinə ötəri nəzər salanda və məlum olanda ki, qonağı üç 

gündən sonra qayıdır, bir qədər yüngülləşdi. Son zamanlar heç kimin-

hətta ən yaxın dostu Məhəmmədin belə, bu evdə gecələməsini 

istəmirdi. Gecələrin tənhalığına o qədər alışmışdı ki, evdə kimsə 

olanda darıxırdı. 

Düzdür, hər yerdə deyirdi ki, o, yalnız ülfətin, ünsiyyətin möhtacıdır, 

amma bu, quruca sözdən başqa bir şey deyildi, gecələr mütləq tək 

qalmaq istəyirdi. 

Tənhalıq məlakəsi, yalnız, o, gecələr tək qalanda gəlirdi. Hə, tənhalıq 

məlakəsi… Bu adı da özü qoymuşdu . 

İyirmi il qabaq yeganə övladını, sonra da arvadını itirəndən sonra tək-

tənha qaldığı gecələrdə evin divarları üstünə gəlirdi. Hər şıqqıltıdan 

diksinirdi, hər hənirtidən qorxurdu. Amma zaman-zaman bu qorxular 

çəkiləndə o, hiss elədi ki, daha bu evdə tək deyil, gecələr tənhalıq 

mələyi onu öz ağuşuna alır. Bu məlakə hərdən səhərə kimi onu 

danışdırıb-dindirirdi və o arxada qalan ömrün hesabatını verirdi. 

Gündüzləri yola verməyə nə vardı ki? Blokun ağzında minirdi taksiyə, 

gedirdi teatra. Düzdür, daha ona rol vermirdilər, adını aktyor 

truppasından da silmişdilər, amma burda ona iltifatla Sərxan müəllim, 

«Sərxan İmranoviç» deyən dostlar, xudmani bufet və buradakı stolların 

birinin üstündə ona məxsus şahmat vardı. 

Şahmat onun yaralı yeridi, özünə də məlumdu ki, yaxşı oynamır, 

amma bilir ki, vaxtı öldürməyin ən sadə yolu bu oyundu. Hərdən 

oynamağa adam tapmayanda başlayır özü ilə oynamağa. Özü ilə 

oynayanda gedişlər üzərində daha çox düşünür və qəribə burasıdır ki, 

başqalarına uduzmağın fərqində deyil, özünə isə, uduzmaq istəmir. 

-Demək, üç gündən sonra qayıdırsan? Bəs, niyə belə tez? 

Qonaq bir qədər fikrə gedəndən sonra cavab verdi: 

-Məndən olsa, elə bu gün qayıdardım. 

Elə bil Sərxanın sifətindəki təbəssümü su çəkən kağızla çəkdilər və elə 

çəkdilər ki, heç yeri də qalmadı.  

-Bu nə sözdü? Nə xoşuna gəlmir? 

-Əsas məsələ səni görmək idi, Allaha şükür, səni də sağ-salamat 

gördüm, mənə özgə nə lazımdı ki? 

-Bəs doğma Bakı? 

-Doğma Bakı mənə doğma bakılılara görə maraqlıdır. 

Sərxanı bu cavab qane etməsə də: 



-Hər halda, mən yeni Bakını sənə göstərəcəyəm,- dedi, - üç gün az 

müddət deyil. 

…Qonağın səsi ona gənəşmədən mətbəxə keçəndən sonra gəldi: 

-Sənə də çay süzümmü? 

O, ayağını çəkə-çəkə pəncərədən aralanandan, televizorun düyməsini 

basandan sonra: 

-Süz, -dedi, amma gətirmə, mən də gəlirəm. 

Fincanı əlinə alanda qonağın barmaqlarının əsməsi və bir an sonra da 

titrəməyə başlaması, rənginin ağarması onu həyəcanlandırdı, amma o 

bu məqamda da yenə də zarafat üçün söz tapdı: 

-Bura bax, ölüb eləyərsən, üstümdə qalarsan ha! 

Qonaq dərindən köks ötürdü:  

-Mənim istədiyim də elə bu deyilmi? Meyidimi çölə atmayacaqsan ki? 

Amma Peterburqda ölsəm, kimdi məni basdıran? 

Sərxan yenə zarafatından qalmadı: 

-Yəni, o Cahangir Əli oğlu da sənin meyidinə yiyə durmaz? 

-Onsuz da gümanım onadı, vəsiyyətimi də ona eləmişəm. 

-Axı, gərək ki, sənin bibin uşaqları da vardı? 

-Onlar Amerikadadılar, heç bir ünsiyyətimiz də yoxdur, açığı, ailəmin 

faciəsindən sonra onları axtardım, amma tapa bilmədim… 

-Yəqin ciddi axtarmamısan, indi adam tapmağa nə var ki, gir internetə, 

adam özü səni tapacaq. 

-Bəlkə də.. 

-Peterburqda erməni diasporu var, onlarla da görüşmürsən? 

Qonaq gülümsədi: 

-Onlarla görüşsəydim, bura gəlməzdim ki… 

Və ev sahibi mükaliməni yenə də məzə məcrasına saldı: 

-Bəlkə elə onlarla görüşdüyünə görə bura gəlibsən? 

Bu sual rəngi onsuz da avazımış qonağı ağappaq ağartdı. 

-Ciddi deyirsən? İnciyərəm ha… 

Və ev sahibi cavab əvəzinə onu dübarə qucaqladı və: 

-Yol səni yorub, bəlkə bir az yatıb dincələsən? -dedi, -rəngin xoşuma 

gəlmir. 

Qonaq onunla razılaşmadı: 

-Yox, samalyotda yatmışam,-dedi, -o ki qaldı rəngimə, yəqin, 

davleniyam düşüb, bilirəm təzyiqim azalanda rəngim qaçır, -və 

mətbəxdən qonaq otağına boylanıb sözünün ardını gətirdi, -stolun 



üstündəki deyəsən təzyiq aparatıdı, sənindi, yoxsa həkimin yadından 

çıxıb qalıb? 

-Mənimdi. 

-İşlədə bilirsən özün? 

-Yox.. 

-Bəs onda nəyinə lazımdı? 

-Qalina gələndən -gələnə davleniyamı da ölçür. 

Peterburqda görüşəndə Qalina Vasilyevna haqqında ətraflı danışmışdı, 

hətta ən incə məqamları da ondan gizlətməmişdi. 

Qalina mərhum arvadı Qalina Aleksandrovnanın keçmiş rəfiqəsi idi. 

Deyəsən onlar rus kilsəsində tanış olmuşdular və sonra da arvadından 

iyirmi yaş kiçik olan bu Qalina onların evinə ayaq açmışdı. Əlbəttə, 

rəfiqə kimi, amma Qalina Aleksandrovna yatağa düşəndən sonra, 

demək olar ki, onların qulluqçusuna çevrildi. Əcəl yastığında arvadının 

etdiyi vəsiyyətin son məqamı da Qalina ilə bağlı idi; onu inandırmaq 

istəyirdi ki, heç kim onun qulluğunda Qalinadan yaxşı durmayacaq, 

ondan əl çəkməsin, hətta bəzi xüsusiyyətlərini də xırdalamışdı, demişdi 

ki, bütün qadınlar kimi pulgirdi, amma bunu ona nöqsan saymaq 

olmaz, əl-ayağı düzdü.  

Arvadını Sulutəpə deyilən yerdə, oğlunun yanında dəfn eləyəndən, 

qırx mərasimini də adına-sanına layiq keçirəndən sonra qardaşı Maarif 

də, həkim bacısı Ofelya xanım da onu evləndirmək istədiklərini, hətta 

münasib arvad da tapdıqlarını bildirəndə qəti etiraz elədi: 

-Mənə yaraşmaz! 

Əslində isə qırx gün ərzində həftədə bir-iki dəfə də olsa, evinə gələn, 

mənzilini silib-süpürən, hərdən ona borş bişirən, hətta tuman-

köynəyini də yuyub-ütüləyən Qalina anlatmışdı ki, o da tənhalıqdan 

bezib, qəlbi susuz çöl kimidi, yağışa möhtacdı. 

…Arvadının vəfatından sonra ona elə gəlirdi ki, çox yaşamayacaq, 

amma bu görüşlər ərzində Qalina onun qəlbində elə bir şam yandırdı 

ki, qarşıdakı ömrünü bu şamın işığında gördü. 

Qalina onun evinə yığışmaq təklifini qəti etirazla qarşılayanda da 

incimədi, onu başa düşdü. Çünki Qalinanın kürəkəni elə-belə 

azərbaycanlı deyildi, Hac ziyarətinə gedib-qayıtmış azərbaycanlı idi; 

Ramazan ayında oruc tuturdu, gündə beş namaz qılırdı, özü də Şəriət 

qaydaları ilə yaşayırdı. 

Hər halda Qalinanın həftədə bir dəfə sadəcə onun evinə gəlib-getməsi 



də, onun aləmində az şey deyildi, sanki o hər gəlişilə mənzilinin soyuq 

divarlarını isidirdi. 

Hələ aradabir Qalinaya münasib bir idarə işi tapmaq istəyirdi ki, başına 

bir iş gəlsə, o qadın daha kiminsə evini silib - süpürməli olmasın. 

O, bütün bunların təfsilatını Peterburqda görüşərkən Edqara 

danışmışdı, anlatmışdı ki, tərkidünyalığa dəyməz, həyatda nəyin varsa, 

gərək paylaşasan, hətta bir Anadolu şarkısından misal da çəkmişdi: 

«həyat paylaşınca gözəl…». 

Qonaq soruşdu: 

-Qalina yenə həftədə bir dəfə gəlir? 

-Yox, xəstələnəndən sonra tez-tez gəlməyə başlayıb. Son əməliyyatdan 

sonra isə hər gün gəlir; həm də mənə iynə vurur, sistem köçürür. 

-Sistem də köçürür? 

-Hə… 

-Onda əməlli-başlı medsestradır ki? 

-Yox, medsestra deyil, amma bacarır… 

-İçir? 

-Rus ola, içməyə… içir də, çəkir də… -yenə sözünə məzə qatmaq 

istədi,- hətta söyüş də söyür. 

-Sən uşaqlıqda heç söyüş götürən deyildin, necə dözürsən? 

-Məni söymür, yox, mən buna yol vermərəm. 

-Bəs kimi söyür? 

-Dünyanı… 

-Niyə söyür ki? 

-Nə bilim. Ürəyini boşaltmaq üçün. Sən söymürsən? 

Qonaq bu suala cavab vermədi, mətbəxdən qonaq otağına keçdi, 

televizorun kanalını dəyişib soruşdu: 

-Deməli, o bu gun də gələcək? 

-Hə, gələcək, yəqin ki. Saat 10-da iynəmin vaxtıdır. 

Qonaq zəncirli cib saatını pencəyinin döş cibindən çıxarıb qapağını 

qaldırdı, ötəri baxdı və soruşdu: 

-Sən bilən, məni tanımaz ki? 

-İnanmıram. 

-Bakı rusudu? 

-Hə, Bakı rusudu. 

-Onda bəlkə də tanıyar. 

-Tanımaz, axı, o bizdən çox cavandı. 



-Hər halda… 

Qonağı sözünü bitirməyə macal vermədi: 

-Əlbəttə, -dedi, -səni ona Cahangir Əli oğlu kimi təqdim edəcəyəm, -

və xəfifcə qımışıb sözünün ardını gətirdi, -heykəltəraş Cahangir Əli 

oğlu kimi! 

Amma, deyəsən, bu vəd də qonağı arxayınlaşdırmadı və o yerindən 

dikəlib: 

-Hər halda, indi mən getsəm yaxşıdır, -dedi, -həm gedib çamadanı 

gətirərəm, həm də o məni görməz. 

-Qorxma! -Ev sahibi dedi, -lap o səni tanısa da… qorxma! 

-Niyə? 

-Mən nə dediyimi bilirəm. 

Erməni dostunun onu anlamasının, ya anlamamasının fərqinə varmadı 

və anlatdı ki, çamadannan yana narahat olmasın, Sərməst gedib 

gətirəcək. 

Edqar təəccüblə soruşdu: 

-Sərməst? Birinci dəfədir belə ad eşidirəm, o kimdi? 

-Ermənistan qaçqınıdı, Kalinino rayonundan, Soyuqbulaq kəndindəndi, 

indi şəhərdə taksovatlıq eləyir, bizim blokun ağzında durur, dostumdu, 

canlara dəyən bir kişidi. 

-Birdən bacarmaz. 

-Necə yəni bacarmaz, od parçasıdı, dəyirmanın boğazına ölü salsan, 

diri çıxacaq. 

…Sərməsti on ilə yaxındı ki, tanıyırdı, taksi ilə harasa getmək lazım 

olanda - onsuz da daha avtobusa minmirdi - onu axtarıb tapırdı. Çox 

axtarmağa da ehtiyac qalmırdı, həyətə düşürdü və görürdü ki, Sərməst 

sükanın arxasında mürgüləyir. O, Sərməstin haçan dincəldiyini kəsdirə 

bilmirdi, çünki hələ elə bir an olmamışdı ki, həyətə düşsün və Sərməsti 

burda görməsin.  

Onların tanışlığının əsl dostluğa çevrilməsinin səbəbkarı isə Sərməstin 

yaxşı şahmat oynamağı bacaran böyük oğlu idi. Sərməstin öz adı kimi 

onun da qəribə adı vardı: Nalə. Nalə anadangəlmə laldı. İrəvan 

şəhərində xüsusi internat məktəbində təhsil görmüşdü. Əlləri, necə 

deyərlər, qırıldı, çox şeylər bacarırdı, amma əsas peşəsi xarratlıqdı, 

ağır işlərə getmirdi, tar, kamança, saz çanağı, nərdtaxta, şahmat 

düzəldib satmaqla məşğuldu. Onların tanışlığına səbəb də oğlanın 

küçədə satmaq üçün əlində tutduğu şahmat olmuşdu, daha doğrusu, bu 



şahmatın son dərəcə ustalıqla yonulmuş fiqurları. Sərxan şahmatı 

almışdı və bununla da onların ünsiyyəti başlamışdı. Şahmat taxtası 

üzərində etdiyi gedişləri çıxmaq şərtilə, demək olar ki, Naləni qətiyyən 

anlamırdı, amma bilirdi ki, Nalə onu tam başa düşür və nə qədər acı da 

olsa hiss eləyirdi ki, Nalənin ona yazığı gəlir və elə bu səbəbdən də 

onunla şahmat oynamaqdan boyun qaçırmır. 

Sərməstin maşınına minəndən sonra nə isə izah etməyə ehtiyac 

qalmırdı. Sərməst artıq onun getdiyi ünvanların hamısını tanıyırdı, 

hətta Sulutəpədəki qəbiristanlığı da, o qəbiristanlıqda hasara alınmış 

bir cüt qəbri də. 

Sərxan Səmədzadə iki qəbrin arasındakı boş yeri özü üçün nəzərdə 

tutmuşdu və bu, Sərməstə də məlumdu və Sərməst onu da bilirdi ki, 

Sərxan müəllim tapşırdı, ya tapşırmadı, yay aylarında həftədə bir dəfə 

o qəbiristanlığa maşın sürüb qızılgülləri sulamalıdı, qəbirləri ot-alafdan 

təmizləməlidi və həmin günün axşamı ona çatdırmalıdı ki, Sulutəpəyə 

maşın sürüb. 

Qızılgülləri Sərməsti tanımamışdan qabaq özü əkmişdi, amma bu 

kolların sonradan qol-budaq atması, yeni şivlər verməsi, bilirdi ki, 

Sərməstin zəhməti ilə bağlıdır. Sərməst onu gündüz saat 11-12 

radələrində teatra aparıb axşam da qaytaranda yol boyu ona hər şeyi 

danışırdı; teatrda kimlərlə görüşüb, kimlərlə şahmat oynayıb, kimə 

neçə dəfə uduzub, kim ağıllıdı, kim simicdi, kim hansı rolda oynamaq 

eşqinə düşüb, indi hansı pyesi səhnəyə qoymağın məqamıdı və s. və i. 

…Edqar yenə mətbəxdən qonaq otağına keçərək pərdəni aralayıb 

bayıra, evlərin damına qədər çökmüş, çılpaq çinar ağacının 

budaqlarında göz yaşı kimi gilə-gilə yaşlara çevrilmiş buludlara baxdı 

və sonra ona sarı çevrilib soruşdu: 

- Demək, mənim aeroporta getməyimə razı deyilsən? 

- Əsla. Aeroportda nə var ki? Bir çamadandı, onu Sərməst gətirəcək. 

Sən mənə yalnız kameraxraneniya kodunu söylə. İndidən xəbər verim 

ki, işini bilsin, bəlkə elə təsadüfən yolu aeroporta düşdü, artıq benzin 

işlətməz, üç yetim böyüdür… 

-Arvadı ölüb? 

-Ölüb… 

-Təzə ölüb? 

-Yox, iyirmi il qabaq Ermənistandan qaçanda yolda ölüb, elə yolun 

qırağında torpağa tapşırıblar. 



Araya çökən sükutu ev telefonunun zəngi pozdu və o, yenə də çaparaq 

dəstəyi götürdü. 

Qəribə idi; o, bu evdə, demək olar ki, bir ayağını çəkə-çəkə, ovuldaya-

ovuldaya gəzirdi, telefonun zəngi isə, sanki ona hər şeyi unutdururdu, 

dəstəyi pişik kimi qamarlayırdı. Bu da səbəbsiz deyildi, son zamanlar 

ona ev telefonu ilə zəng vuran yalnız nəvəsi Seryoja idi. Amma bu 

dəfə dəstəkdən qadın səsi gəldi: 

-Qalina, eto tı? Privet! Koqda priyedeş? Çerez ças? Xoroşo! Da, 

niçeqo ne nado! Yesli mojno, kupi vodku, moskovskiy kakoy-nibud 

polufabrikat, znayeş, ko mne druq priexal, iz Peterburqa… 

Bu sözlərdən Edqarın diksindiyini gördü və dərhal da əlinin işarəsilə 

ona anlatdı ki, narahat olmasın. Yenə dəstəkdən qadın səsi eşidildi. 

-Tot armenin? Edik Lalayan? 

Sərxan Səmədzadə Qalinaya bütün keçmişini danışmağa macal 

tapmasa da, bəzi vacib saydığı məqamları söyləmişdi, bu fikirdə idi ki, 

onu Edqar Lalayanla bir əsrin üçdə biri qədər sürən ünsiyyətdən çox, 

bəlkə də, hələ adı tapılmamış bir insani duyğu bağlayır və bu duyğu 

bütün münasibətlərin fövqündə durur. 

Qonağın təlaş, qorxu ifadə edən üzünə daha bir kərə nəzər yetirəndən 

sonra, hələ də telefonda nəsə üyüdüb tökən Qalinanın sözünü kəsdi: 

-Net, ne tot armenin, ne tot Lalayan, azerbaydjanin Cahangir Alı oqlı, 

zodçiy. 

Edqar da dərhal öz düzəlişini verdi: 

-Ne zodçiy, a skulptor.  

Sərxan Səmədzadə telefon mükaliməsinin tamamında daha bir neçə 

xahişini dilinə gətirdi: 

-Yesli tebe ne trudno, kupi i tendir çöreyi i nemnojko motal pendiri ili 

prosto brınzu. 

Edqar isə ciblərini eşələyirdi və, deyəsən, nəhayət ki, itirdiyini tapdı: 

kameraxraneniya kodu idi, onun Peterburqdan Bakıya uçduğunu 

bildirən biletin arxasına yazmışdı. 

Sərxan Səmədzadə nə üçünsə ona çox uzun görünən bu koda diqqətlə 

nəzər salandan sonra mobil telefonuyla Sərməsti tapdı və şifrələri 

aramla, özü də iki dəfə söylədi və axırda da anlatdı ki, məxsusi bu iş 

üçün aeroporta tələsməsin, bəlkə işi elə gətirəcək ki, axşama kimi istər-

istəməz aeroporta getməli olacaq. 

Həqiqətdə də Sərxan Sərməstin aeroporta tez-tez maşın sürdüyünü 



bilirdi; çünki onun kimi daimi müştərilərindən birinin bir ayağı Bakıda 

idi, bir ayağı Avropa ölkələrində. O, siyasət adamı idi və konkret nə 

işlə məşğul olduğunu Sərxan bilmirdi. Əslinə qalsa, bu onu 

maraqlandırmırdı, amma qulağı çalmışdı ki, bu siyasətçi Avropa 

ölkələrindən aldığı qrantla dolanır. Qrantın nə olduğunu təxminən 

anlayırdı, amma başa düşə bilmirdi ki, bu qarantı ona niyə, nədən ötrü 

verirlər? Bu onun aləmində yeni dövrün, yeni zamanın 

müəmmalarından biri idi. 

-Bəlkə bir partiya şahmat oynayaq,-dedi, -Qalina gələnəcən? 

Edqar başını buladı: 

-Yox, mən şahmatlıq deyiləm, -dedi, -içimdə nigaranlıq var, 

aeroportda taksiyə minəndə ardımca gələn də, blokun ağzında şəklimi 

çəkən də yadımdan çıxmır, mənə elə gəlir ki, izimə düşüblər, ürəyimə 

damıb ki… 

Sərxan Səmədzadə ərklə dostunun sözünü kəsdi: 

-Bəsdir, Edik, başqa söhbət elə, biz bu söhbətə artıq nöqtə qoymuşuq, 

xof təbii şeydi, o ki qaldı sənin xoflanmağına, bu daha təbiidi, başa 

düşdün? İndi gəl şahmatımızı oynayaq. Amma Peterburqda olduğu 

kimi mənə güzəşt eləmə, ciddi oyna! 

Peterburqda görüşəndə də bir neçə partiya oynamışdılar və şahmat, 

dama dərnəklərinə birgə getdikləri günləri xatırlamışdılar. Əslində 

şahmatın, damanın əlifbasını ona Edik öyrətmişdi və o tez bir zamanda 

dama sahəsində uğurlar qazanmışdı, yaşıdları arasında rayon və sonra 

şəhər çempionu olmuşdu, on iki yaşında ustalığa namizəd titulu 

qazanmışdı, amma elə həmin il də dama oynamağın daşını biryolluq 

atmışdı.  

Hələ damanın çikini-bikini unutmasa da, qətiyyən dama oynamırdı və 

dama barəsində söz düşəndə susurdu, qəribə idi, yaxından bələd 

olduğu sahələr - o cümlədən teatr haqqında da çox az danışırdı, hətta 

son müsahibələrindən birində demişdi ki, teatrdan danışmağa dəyməz, 

teatr sözünü deyib qurtarıb, həyat özü ən böyük teatrdı. Onun bu 

müsahibəsi ictimai etirazla qarşılanmışdı, amma o geri çəkilməmişdi, 

nəzakətlə demişdi ki, kaş yanılan tərəf mən olum. 

Qapıya bayırdan açar salınanda və kilid şıqqıldayanda, əlində şahmat 

fiquru düşünməkdə olan qonağın diksindiyini sezdi və dərhal da 

yerindən qalxmadan: 

-Qalinadı, - dedi, - ehtiyat açarı ona vermişəm. 



Hər yerdə özünü bu evin sadəcə qulluqçusu kimi təqdim edən Qalinaya 

mənzilin ehtiyat açarını verməsinin iki səbəbi vardı: başına bir iş gəlsə, 

dəmir qapını sındırası olmasınlar - bir, ikincisi də, bu açar onların 

arasında yaranmış etibarın rəmzi ola bilərdi və Qalina da, sözsüz ki, 

rəfiqələrinin yanında bununla qürrələnərdi.  

O, Qalinanın rəfiqələrini tanımırdı, amma Qalinanın söhbətlərindən 

kəsdirmişdi ki, onlar ərsiz olsalar da, aşnasız deyillər və bazar günləri 

mütləq kilsəyə gedirlər, dua eləyirlər, sonra da birinin evində cəmləşib 

içirlər və baş-başa verib rus xalq mahnıları oxumaqla təsəlli tapırlar, 

özlərini ovudurlar. Və Qalinanın həyat tərzini düşünəndə öz dərd-səri 

yadından çıxırdı, fikirləşirdi ki, o hələ cavandı, mütləq özünə gələcəyi 

olan bir iş tapmalıdı, hər gün geyinib-bəzənib adam arasına çıxmalıdı, 

həftədə bir dəfə kilsədə dua etməklə heç nə qazanmayacaq. O, 

ümumiyyətlə, ateist idi və öz sələflərindən biri kimi bütün dinləri 

əfsanə və puç hesab eləyirdi və bunu vaxtaşırı verdiyi müsahibələrdə 

də danmırdı.  

Qalina otağa girəndən sonra qəzet parçasına büküb gətirdiyi isti təndir 

çörəklərinin ətri otağa doldu və hətta elə bil mənzilin soyuğunu da 

nisbətən aldı. O, çantasından çıxardığı pendiri, yarımfabrikatı, 

göyərtini və arağı masanın üstünə qoyandan sonra qonağa nəzakətlə əl 

verib özünü təqdim elədi və sonra üzünü ev sahibinə tutdu:  

-No vam, Sarxan İmranoviç, pit kateqoriçeski nelzya! 

Qalina ev sahibini yataq otağına keçirib iynəsini vurandan sonra dərhal 

əynini dəyişib öz ənənəvi vəzifə borcunu yerinə yetirməyə başladı və 

demək olar ki, yarım saat ərzində bu iki otaqda və eləcə də bu otaqların 

heç birindən balaca olmayan mətbəxdə əli dəymədiyi künc-bucaq 

qalmadı. Qalina bu müddət ərzində, demək olar ki, onların söhbətinə 

müdaxilə etmədi və vanna otağında əllərini yuyub mətbəxə keçəndən 

sonra, əlini işdən ayırmadan həzin səslə qədim bir rus xalq mahnısını 

zümzümə edə-edə qızartdığı polifabrikat kotletləri gətirib tavadaca 

masanın üstünə qoydu və bildirdi ki, məmnuniyyətlə onlarla oturardı, 

amma rəfiqələrindən biri dünyasını dəyişib; getməlidir. 

Qalina şubasını geyinib dəhlizdəki bədənnüma güzgünün qarşısında 

çiyinlərinə tökülmüş sarı-xurmayı saçlarına sığal verəndə isə qapı 

döyüldü və Sərxan Səmədzadə təxmini də olsa bildi ki, bu, Sərməstdi. 

Çünki o, nədənsə heç vaxt zəngi çalmırdı, qapını döyürdü və elə bil 

həm də bununla bildirirdi ki, gələn özgəsi deyil.  



Orta boylu, cüssəli və iti baxışlı Sərməst bəlkə də ötən yüzilliyin 

əllinci, altmışıncı illərindən qalmış qara çamadanı qapıdanca verib 

qayıtmaq istəyəndə, ev sahibi onun biləyindən yapışıb içəri çəkdi: 

- Hara gedirsən, heç olmasa gəl qonağımla görüş, bizimlə bir stəkan 

çay iç. 

Edqar çamadanı açanda və içindəki bükülüləri səliqə ilə çıxarıb ortaya 

qoyanda Sərxan Səmədzadə bir gözü bu bükülülərdə qalan Qalinanı da 

getməyə qoymadı. Və ona anlatdı ki, bir-iki dəqiqə ləngisə, heç nə 

olmaz, mətbəxə keçib bir çay dəmləsin. 

Qalinanın bir-iki dəqiqə ləngiməsi də onunla nəticələndi ki, ev sahibi 

bükülülərin birindən çıxan iki-üç kiloluq salanı tamına belə baxmadan 

ona bağışladı və: 

-Sənin ailən böyükdü, -dedi, -istəsən bir dilim də kəsib mənə 

gətirərsən.  

Salanı Qalinaya bağışlayanda sanki Edqarın sinəsinə elə bir dağ çəkdi 

ki, tüstüsü təpəsindən çıxdı. 

Qalina isə salaya görə qonağa da ədəb-ərkanla təşəkkürünü bildirəndən 

sonra qapıya yaxınlaşanda: 

-Ya nikoqda na Neve ne bıla,- dedi, - no vas qde-to, koqda-to ya 

videla, postarayus vspomnit… 

Və bu söz qonaq qədər ev sahibini də heyrətləndirdi… 

Sərxan Səmədzadə başqa bir bükülüdən çıxan kiloluq bankada 

xarramış cökə balını sadəcə iyləyəndən sonra Sərməstə bağışlayanda 

Edqar dedi: 

-Heç olmasa, dadına baxaydın. 

Sərxan: 

-Xalis baldı, bilirəm, -dedi, -təmiz kişiyə gərək təmiz bal verəsən… 

Sərməst də hədiyyəyə görə minnətdarlığını bildirdi və üzünü Edqara 

tutub dedi ki, harasa gedəsi olsa qabaqcadan xəbər eləsin. 

Edqar bu təşəkkürə qarşı candərdi bir «Dəyməz» söyləsə də ani 

baxışıyla ona narazılığını da bildirdi və Sərxan bu qənaətə gəldi ki, 

erməni dostu haqlıdır, gərək hədiyyələri onun yanında başqalarına 

bağışlamayaydı. 

Sərməst qapıdan çıxhaçıxda Sərxan ona bir sual da verdi: 

-Nalə hardadır? Niyə bu tərəflərə üzükmür? 

Sərməst çiynini çəkdi: 

-Nə bilim, -dedi, -yeni sevdaya düşüb.  



-Nə sevda? 

-Balıqçılıq sevdasına düşüb, özünə spinninqlər alıb, nevski katuşka 

alıb, bütün günü tilov düzəldir. 

-Balıqçılıq pis məşğuliyyət deyil, -Sərxan dedi, -amma spinninqləri 

nahaq alıb, gəlib mənim spinninqlərimi götürsün, onsuz da mən daha 

balığa getmirəm… 

Sərxan Səmədzadə son illər balığa getməsə də, spinninqlərini, eləcə də 

digər balıqçı ləvazimatlarını kimsəyə qıymırdı, ona elə gəlirdi ki, 

səhhəti düzələcək və yenə də balığa gedə biləcək. Bununla belə, 

spinninqlərini Naləyə verə bilərdi, uzaq başı amanat kimi, işlətsin, ona 

lazım olanda gətirib qaytarsın. 

Sərməst soruşdu: 

-O, bilirmi sizdə spinninq olduğunu? 

-Nə bilim, mənə elə gəlir balkonda görüb. Yay aylarında onlar şahmatı 

balkonda oynayırdılar və ola bilməzdi ki, Nalə o spinninqləri 

görməsin. Hər halda, Naləyə anlat ki, məndə spinninq var, özü də 

yaxşısından… 

-Anladaram, - Sərməst cavab verdi və otağı tərk elədi. 

 

* * * 

 

…Nalə kol-kos və sərt qayalıqların ayırdığı Gürcüstan-Ermənistan 

sərhədini hava qaralandan sonra keçdi, amma yenə də şikar izinə 

düşmüş bəbir kimi sinə-sinə gedirdi. Meşəliyə çatanda və nəfəsini 

dərmək üçün ayaq saxlayanda bıçağını çıxardıb özünə bir ağac da 

kəsdi və bu ağacı dəyənək kimi əlinə alıb sambalını yoxlayanda bir 

qədər də ürəkləndi. Buralarda canavar olduğunu bilirdi, amma indi 

fikirləşirdi ki, daha bu yerlərdə canavar qalmaz: qoyun olmayan yerdə 

canavarın nə işi? Qarşıdakı kəndi, evbəev tanıyırdı, azərbaycanlılar 

qovulandan sonra boş qalmış bu Azərbaycan kəndində bir dəfə 

gecələmişdi; onda bu kənddə bir evin çırağı yanırdı, indi o da 

sönmüşdü, kənd zil qaranlıq içində idi, göy ulduzlu olsa da, Ayın 

işartısı da duyulmurdu. Bu kəndi ona görə tanıyırdı ki, burda vaxtilə 

onun anasının qohumları yaşayırdı və onlar hərdənbir ailəliklə bu 

kəndə toya gəlirdilər. Onların kəndi burdan otuz kilometr aralı idi və o 

bilirdi ki, bu məsafəni piyada qət etmək üçün bir gün vaxt lazımdır. 

Amma hələlik onun məqsədi doğma kəndə yox, İrəvan şəhərinə 



getməkdi. 

Yeddi yaşının tamamında atası onu İrəvan şəhərinə gətirib lal-karlara 

məxsus xüsusi təyinatlı internata qoymuşdu və o, on beş yaşına kimi 

burda oxumuşdu, bir neçə sənət mənimsəmişdi, əsasən də xarratlıq 

peşəsini. Sinifdaşları onun türk olduğunu bilirdilər, amma bununla belə 

ona xüsusi rəğbət vardı, hətta danışa bilən müəllimləri də onun xətrini 

əziz tuturdu. Atası yaydan yaya gəlib onu doğma kəndə aparırdı və 

üzüm yetişənə yaxın yenə İrəvana-internata qaytarırdı. O zamanlar ona 

elə gəlirdi ki, doğma kəndi onun üçün doğma eləyən ancaq anasıdı, 

danışa bilən və hətta aradabir onu yamsılayıb lağ eləyən bacılarından 

xoşu gəlmirdi. Atasından isə ona görə inciyirdi ki, atası onu balığa 

getməyə qoymurdu. Amma o yenə də atasının evdə olmadığını bilən 

kimi beş-on soxulcan çıxarıb, gizlincə saxladığı tilovunu götürüb 

balığa gedirdi. 

 

* * * 

 

…Qızıl balıq daha bir keçilməz maneəni keçəndən sonra özünü iki 

ölkənin şərikli su anbarına çatdırmışdı; bu göl yaşamaq üçün olduqca 

münasibdi: yem bol, su dumduru, dəryaça da dərin, amma qızıl balıq 

bəlkə də burda ləngiyə bilərdi, anasının qoxusu qoymadı, bu su elə bil 

ona qarışan bütün qoxuları itirmişdi, onun anasının qoxusundan başqa. 

Hələ qarşıda nə qədər məsafə vardı? Qızıl balıq bunu bilmirdi, amma 

hiss eləyirdi ki, yorulub.  

Hansı yollasa erməni dostunun könlünü almaq barədə düşünəndə Edik 

onu fikirlərindən ayırdı: 

-Sənin bu Qalinan məni doğrudan tanıya bilər? 

-İnanmıram. 

-Axı, özü dedi ki, məni hardasa, haçansa görüb? 

-Məncə o bunu sadəcə ünsiyyət xatirinə dedi, lap tanısa da səni satmaz, 

öz xristianındı, ikincisi də, arada mən varam… 

-Sən ona inanırsan? 

-Əlbəttə… 

-Sən elə əzəldən hamıya inanırsan! Səksəni haqlamısan, başın daşdan-

daşa dəyib, yenə hamıya inanmısan! Amma yəqin heç ağlına da gəlmir 

ki, o bu evdə qulluqçuluq etməklə yanaşı hansı bir orqanınsa 

tapşırığını da yerinə yetirə bilər? 



-Bəsdir, Edik, mən indi kimə lazımam ki? 

-Necə yəni kimə lazımsan? Sən məşhur aktyorsan, bütün ölkə səni 

tanıyır, sənin dediyin bir kəlmə minlərin, milyonların dediyi sözdən 

çəkilidi, özün də heç zaman ləbbey deyənlərdən olmamısan, elədi? 

Bu suala cavab vermədi, çünki bu sözdə həqiqət vardı, nə qədər 

yaxasını ələ vermək istəməsə də, jurnalistlər ondan əl çəkmirdilər, ən 

sürüşkən məsələlərdə onun mövqeyilə maraqlanırdılar və o özündən 

asılı olmayaraq elə cavablar verirdi ki, necə deyərlər şiş də yanırdı, 

kabab da. 

Arağın qapağını açıb badələrə süzmək istəyəndə də qonaq narazılığını 

bildirdi: 

-Axı indicə dedilər ki, sənə içmək olmaz!  

O, sakitcə: 

-Əlli qram olar, -dedi, -həm də sənin gəlişini biz qeyd etməliyik, ya 

yox? -Badələri yüngülcə toqquşdurub boşaldandan sonra sözünün 

mabədini gətirdi, -ilk dəfə arağı mənə sən içirtmisən ha, yadındadır? 

Yeddinci sinifdə oxuyurduq… 

Qonaq yüngülcə başını tərpədib gülümsəyəndən sonra: 

-Araq o qədər də pis şey deyil, amma qədərində,-dedi,-qanı duruldur, 

ünsiyyətə yol açır… 

İyirmi illik ayrılıqdan sonra onlar Peterburqda görüşəndə də əndazəni 

aşmamışdılar və Edik təklif etmişdi ki, şəhəri ona göstərmək istəyir, 

Peterburq çox gözəl şəhərdi. O, etirazını bildirmişdi, demişdi, o, 

Peterburqa şəhəri gəzmək üçün gəlməyib, gəlib ki, onu görə… 

Peterburqun necə gözəl bir şəhər olduğunu bilirdi, bir neçə dəfə 

olmuşdu, hətta bu şəhərdə «Mosfilm»in bir kinosuna da çəkilmişdi, 

amma xırda bir rolda… 

O, ümumiyyətlə, aktyor kimi bir qədər tanınandan sonra Sovet 

məkanının əksər studiyalarından dəvətlər alırdı, amma həmişə də 

xırda, epizodik rollara. 

Nə teatrda, nə kinoda hələ ona baş rol oynamaq qismət olmamışdı. 

Amma bununla belə sənət taleyindən razı olmasa da, narazı da deyildi, 

onu üzən şəxsi taleyi idi. Ünsiyyətə və şahmata da ona görə can atırdı 

ki, oturub düşünməli olmasın. Haçansa, hansı tamaşadansa eşitdiyi bir 

misra isə vaxtaşırı qəribanə bir səslə beynində təzələnirdi: “gərək 

Günəş dağları aşıb sönməyəydi…” 

Telefonun zəngi onu yenə yerindən tələsik qalxmağa vadar elədi. 



-Alo! Alo! Seryoja, eto tı? Privet, privet! Da! Da! Posle operatsii vsyo 

normalno! Da, da, operatsiya proşla normalno. Narkoz? Da.  

Telefonla gələn səsi qonaq eşitmirdi, amma görünürdü ki, 

mükalimənin kiminlə getdiyini bilib: xəfifcə gülümsəyirdi… 

-Tı ne volnuysa, Seryoja, sleduyuşiy mesyats snova budu tebe prislat 

pyatsot dollar. Da, da, abizatelno! Tı znaeş, Seryoja, ko mne druq 

priexal iz Peterburqa… Sidim i v şaxmatı iqraem. 

Və sözün bu yerində qonaq cəld yerindən qalxıb dəstəyi onun əlindən 

aldı və o dərhal anladı ki, bunun səbəbi nədi. Və dəstəyi yenidən əlinə 

alandan sonra sözünə düzəliş vermək istədi: 

-Ne tot druq, druqoy, skulptor, azerbaydjanes Cahangir Ali oqlu, on 

toje jivyot v Peterburqe, da tı eqo ne znaeş, koneçno… Spasibo za 

priqlaşenie, no… 

Bu telefon söhbətinin mabədində də ev sahibi dalbadal suallar verir, 

cavablar alırdı, amma daha nə bu suallar, nə bəzi hecalarını eşidə 

bildiyi sözlər onun üçün maraqlı deyildi; bəlkə də o dostuna həsəd 

aparırdı; kaş onun da, lap dünyanın o başında olsa da, beləcə bir ümid 

yeri olaydı. 

Telefon söhbətinin tamamında ev sahibi cibindən çıxartdığı qar kimi 

ağappaq dəsmalı yaş dolu gözlərinə basanda qonaq da kövrəldi və 

soruşdu: 

-Yenə Moskvaya gedəcəksən? 

-Çox güman ki, yox. Mən Moskvada gördüyümü gördüm. 

Qonaq dərinə getmədi; çünki onun Moskvada nə gördüyünü bilirdi, 

dostu özü bu barədə ona hər şeyi danışmışdı, hətta «Dom akyor»a 

gedib orda heç bir tanış sima görməməsini də. 

-Bəs Peterburqa, necə? Gələcəksən? 

Güldü. 

-Sənin kimi dəliliyim tutsa, hə… 

Edqar doluxsunda: 

-Sən nə bilirsən ki, mən dəli deyiləm, -dedi, -əgər yurdunu-yuvasını, 

evini-eşiyini, sonra da ailəsini itirən adam bu dünyada yaşayırsa, bu 

dəlilik deyil, bəs nədi? 

Sərxan yerindən qalxıb əlini dostunun çiyninə qoydu: 

-İrəli baxmaq lazımdır, əzizim, -dedi, - geriyə yox... Razısan? 

-Əlbəttə, razıyam,-Edqar cavab verdi, -amma bu təzə söz deyil, sən 

mənə, bir zamanlar sənə dediyim sözləri qaytarırsan. 



Bu həqiqətdi, oğlunun, sonra da arvadının ölümündən sonra Edqar 

Peterburqdan hər gün olmasa da, günaşırı zəng vurub bu və buna 

bənzər sözlərlə təsəlli verirdi: 

-Bağışla… 

Edqar etirazını kəsinliklə bildirdi: 

-Yox, mən səndən üzr istəməliyəm. 

-Nəyə görə? 

-Səni çıxılmaz vəziyyətə saldığıma görə. 

-Bunun nəyi çıxılmazdı ki, bu gün gəlmisən, üç gündən sonra da çıxıb 

gedəcəksən, elə deyil? 

Edqar müəmmalı cavab verdi: 

-Bunu hələ bilmək olmaz,-və dərhal da soruşdu,-qəzetlər yazırlar ki, 

indi Bakıda otuz min erməni yaşayır, inanırsan? 

-İnanıram, bütün azərbaycanlıların erməni arvadlarını saysan, otuz 

mindən də artıq olar, necə bəyəm? 

-Heç elə-belə soruşdum, -dedi və söhbəti başqa bir məcraya yönəltdi.  

-Amma sən də az qalmışdı erməni qızına evlənəsən ha, yadındadır, 

Axundov kitabxanasının yanındakı telefon budkasından zəng edib 

yalvarırdın ki, Sveta balkona çıxsın ki, onu kənardan da olsa, görəsən, 

yadındadır? 

Hə, o həyatında belə bir sevda da yaşamışdı və Svetanı yaxından 

tanıyandan sonra özü ondan aralanmışdı; Sveta onun gələcəkdə aktyor 

olmaq istəyini həqarətlə qarşılamış, xorda komsomol mahnıları 

oxumasını isə məsxərəyə qoymuşdu, halbuki, o, özü, o mahnılarda 

tərənnüm olunan işıqlı gələcək qədər heç nəyə inanmırdı.  

İlk səhnə taleyini, səhnə həyəcanlarını da xorda yaşamışdı. 

Universitetə daxil olan kimi onun xorda oxuduğunu bildilər və dərhal 

bu təhsil ocağının xoruna cəlb elədilər. Bu xorda rast gəldiyi qız isə 

onu başa düşmədi ki, düşmədi… Və indi də hərdən ona elə gəlir ki, o 

zaman universiteti atıb, Moskvaya teatr institutuna getməsinə səbəb də 

o qız oldu. 

Dübarə adama əlli qram içəndən sonra qonaq «həvəsdi-bəsdi» deyə 

yerindən qalxıb süfrəni yığışdırmağa başlayanda dərhal etirazını 

bildirdi: 

-Dəymə, Qalina gəlib yığışdıracaq…  

-Qalina haçan gələcək? 

-Sabah. 



Qonaq ucadan güldü; deyəsən, araq artıq işini görmüşdü. 

-Deyirsən, indi sabaha kimi gözləyək ki, Qalina gəlib süfrəni 

yığışdırsın? 

-Bəs nə… 

Və qonaq aldığı cavabın fərqinə varmadan süfrəni yığışdırıb, masanı 

nəm əsgi ilə sildi, bulaşıq qabları mətbəxə aparandan sonra yumağa 

başlayanda ev sahibi qonaq otağından səsləndi: 

-Sən orda neynəyirsən? 

-Qabları yuyuram. 

-Sən Peterburqdan bura qab yumağa gəlmisən? 

Qonaq bu suala gülə-gülə cavab verdi:  

-Onda gəl özün yu. 

-Mən ömrümdə qab yumamışam! 

-İnanıram, demək onda evdə xörək də bişirmirsən? 

-Yox… 

-Bəs günortalar, axşamlar harda yeyirsən? 

-Günortalar yemirəm, axşamlar isə Əlişirin kababçısında… 

-Əlişir kimdi? 

Arvadı Qalina Aleksandrovnanı itirəndən sonra Əlişir də onun tənha 

həyatına daxil olan İrəvan qaçqınlarından biri idi, artıq aralarındakı 

ünsiyyət o yerə çatmışdı ki, Əlişirə də yeri gələndə borc verirdi, onun 

da xeyirinə-şərinə gedirdi. Hərdən axşamüstü teatrdan çıxıb taksiyə 

minəndən sonra yarı yolda Əlişirin əl telefonuna zəng vururdu: 

manqala bir-iki şiş ciyər qoy, gəlirəm. O, bilirdi ki, Əlişirin bir-iki şiş 

ciyər kababına görə ondan aldığı pula ən dəbdəbəli restoranda da şam 

eləyə bilər, amma o zirzəmidəki kababçıda gördüyü rahatlığı tapa 

bilməz. Və o, bilirdi ki, Əlişirin ona, onun da Əlişirin gülər üzünə 

ehtiyacı var… 

-Demək, axşam məni aparacaqsan Əlişirin kababçısına? 

-Əlbəttə. 

-Amma hələ axşama bir axşam var, neynəyək? 

-Məsləhət sənindi. 

-Bilirsən, Peterburqda qət eləmişdim ki, bu üç günü sənin yanında 

oturacağam, sənə qulaq asacağam, amma indi mənə elə gəlir ki, daha 

bizim bir-birimizə deməyə sözümüz qalmayıb. 

Dostunun nə demək istədiyini təxmini də olsa, başa düşdü və qəfildən 

soruşdu: 



-Nədən narazısan, Edik? 

-Bilmirəm. 

Anbaan ona elə gəlirdi ki, Edqar onun ürəyini bir kardioqramm lenti 

kimi oxuyur və o Edqardan heç nə gizlədə bilmir. 

Edqarı başa düşsə də, onun bu qəfil gəlişi ilə barışa bilmirdi. 

-Peşimansan gəldiyinə? 

-Açığını deyim ki, hə. 

-Bəlkə şəhərə çıxaq? Geyinim? 

-Yox, hələ tələsmə, hava xoşuma gəlmir, açılsa, çıxarıq. 

…Yenə ayağını çəkə-çəkə pəncərənin önünəcən gəldi və çölün havası 

kimi boz pərdəni aralayıb bayıra boylandı ki, havadan hali olsun. 

Gözlə görünən buludlar və binalardı. Amma üç ay qabaq bu 

pəncərənin qarşısında bina yoxdu, ayna xudmani bağçaya açılırdı, 

pəncərəni açan kimi köklü-gövdəli tut, qarağac, çinar ağacları, yaz-yay 

aylarında bu ağacların yaşıllanmış budaqlarında bu məkanı qışda da 

tərk etməyən qumrular və öz nisgilli nəğmələrini bu təbiət guşəsilə, bu 

guşənin insanları ilə səxavətlə paylaşan qaratoyuqlar gözə dəyirdi. Çox 

fikir vermişdi: bu quşlar bütün günü dənlənir, budaqlarda qurduqları 

yuvalara yem daşıyır, gecəni isə bu ağaclarda gecələyirdilər. 

Eni əlli, uzunu təxminən yetmiş addım olan bu xiyabanın tən ortasında 

adına «Şahmat klubu» deyilən tikili də vardı. O, bu kluba hərdənbir 

gəlirdi, amma burda şahmat oynamırdı, uşaqların oyunlarına baxırdı və 

anlayırdı ki, oynasa da onlarla bacarmaz. Yadındadır, o bu binaya 

köçəndə hələ bu bağçanın ağacları balaca idilər, heç hiss eləmədi ki, 

bu ağaclar haçan böyüdülər, necə qol-budaq atdılar, necə oldu ki, o tut 

ağaclarından birinin budağı uzana-uzana onun balkonuna əyildi, 

yamyaşıl yarpaqları ilə pəncərəsinin şüşəsinə toxundu; və yəqin ki, bu 

maneə olmasaydı, budaq otağa keçərdi. Növbəti ildə o bu budaqda bar 

da gördü, bu barın qızarmasını da, şəvə muncuq kimi qaralmasını da, 

şəvə muncuq kimi qaratoyuqların bu barı qorxu-hürkü içində 

dimdikləməsini də.  

Yay aylarında bağça daha da qələbəlik olurdu; gündüz uşaqların, 

axşamlar, gecələr isə sevişən cavanların oylağına çevrilirdi. O ki qaldı 

bağın ortasındakı şahmat klubuna, hərdən onun işığı gecə saat birə, 

ikiyə kimi sönmürdü və bilirdi ki, gecələr yaşlıların ixtiyarına keçən 

klubda şahmat oynayırlar. Arvadının narazılığı olmasaydı, elə özü də 

gecələrini orda keçirərdi, amma Qalina Aleksandrovnanın narazılığı öz 



yerində, heç o özü də arvadını gecələr tək qoymaq istəmirdi, bütün 

günü harda olur-olsun, axşam mütləq evə qaçırdı, amma tez-tez 

balkona çıxıb boylanırdı ki, görsün «Şahmat klubu»nun işığı yanır, ya 

yox? Bəli, hərdən o içindəki şahmat azarını şahmat klubundan gələn o 

işıqla da söndürə bilirdi. 

1992-ci ilin payızında Zəngilandan qovulmuş, köç-külfətlə Arazının o 

taya keçməyə məcbur olmuş və sonra da İran dövlətinin ərazisi ilə 

Astaradan keçib Bakıya pənah gətirmiş bir qaçqın ailəsi şahmat 

klubunu sığınacaq kimi zəbt elədi. O zaman şahmat həvəskarlarının 

etirazına cavab olaraq Evlər idarəsində bildirdilər ki, bu, müvəqqətidir, 

tezliklə dövlət onlara yataqxanada yer verəcək və onlar şahmat 

klubunu boşaldacaqlar. 

Amm elə həmin ilin payızında Bakı şəhəri yeni qaçqın dəstələri ilə 

dolanda və günlərin birində o şahmat klubunun bacasından boru, 

borudan tüstü çıxmağa başlayanda, tikilinin qarşısındakı ağaclardan 

şərid, şəriddən təzə yuyulmuş uşaq paltarları asılanda və hələ sonra da 

klubun damında əldəqayırma televiziya antenası quraşdırılanda, 

Sərxan anladı ki, yox, bu tikilinin zəbti müvəqqəti deyil, vəd olunduğu 

kimi klub tezliklə boşaldılmayacaq.  

Klubu zəbt eləmiş ailə haqqında məlumatı səhihdi, amma hər səhər 

siqaret çəkmək üçün balkona çıxanda, qaçqın sığınacağına çevrilmiş 

bu klubun qapısından əli çantalı beş uşağın - dördü qız, biri oğlan - 

çıxdığını görürdü; ailənin ucaboylu, şüvərək kişisi də harasa gedəndə 

də, hardansa gələndə də bu kişidən ən azı iki-üç addım arxada gələn 

qamış kimi dümdüz qadını da hərdən diqqətini çəkirdi və o fikirləşirdi 

ki, görəsən bütün varidatlarından əli çıxmış bu ər - arvad bu beş 

məktəbli uşağı necə dolandırır? 

Çox güman ki, Yeni ilin ilk gecəsində ağzındakı qızıl qapaqlı sonuncu 

dişi ağrımasaydı, bu ağrıdan xilas olmaq üçün diş həkimi axtarmasaydı 

və təsadüfən qarşısına çıxan qapıbir qonşusu onu qapıdakı «Şahmat 

klubu»na tuşlamasaydı, bu qaçqın ailəsini yaxından tanımayacaqdı. 

-Uzağa niyə gedirsən? -qonşu dedi, -sən hələ bilmirsən ki, qaçqın 

qonşun diş çəkəndi, özü də ali təhsillisindən? 

O gecə Sabir doxtur onu diş ağrısından qurtarandan sonra da onunla 

ünsiyyəti kəsmədi, nəinki özünün, hətta arvadının da yeni protez 

dişlərini ona düzəltdirdi və bu azmış kimi, başladı tanış-biliş arasında 

Sabirə müştəri də axtarmağa. 



Düzdür, birinci dəfə Sabirin bu sığınacağına ayaq basanda, bu ailədə 

böyüyən beş məktəblinin harda yatmasının, harda durmasının fərqinə 

varanda yüz dəfə ölmüşdü, yüz dəfə də dirilmişdi, amma bu ailədəki 

mehribanlığı görəndə həyat səhnəsində ilk böyük kəşfini eləmişdi: 

demək, xoşbəxt olmaq üçün insana çox az şey lazımdı… 

Sabirlə, Sabirin ailəsi ilə vaxtaşırı ünsiyyəti onu daha bir həqiqətə 

inandırdı: taledən qisas almaq istəyirsənsə, üzünə gül! 

Daha uşaqları adbaad tanıyırdı, kimin neçənci sinifdə və necə 

oxuduğunu bilirdi. Və onu da bilirdi ki, Sabiri də, Sabiri bir baxışdan 

anlayan Şükufə xanımı da daha bu dünyada heç nə düşündürmür: bu 

beş uşağın təhsilindən, təlimindən başqa. 

Ömrünün iki ən fərəhli anını yadına salsaydı Sabirin böyük qızının tibb 

universitetinə, oğlunun Xalq təsərrüfatı institutuna bir gündə qəbul 

olunduğu günü də xatırlayardı. 

Bilirdi ki, qıza elçilər gəlib-gedir, bilirdi ki, oğlu onun dostlarından 

birinin qızına vurulub. Sevinirdi. Amma… 

Amma keçən ilin yazında Sabir onun üstünə bəd xəbərlə gəldi: 

-Bizi şahmat klubundan köçürdürlər, Sərxan müəllim!-dedi, -gümanım 

Sizədir, Siz tanınmış adamsınız, bəlkə. 

Arxayıncasına cavab verdi: 

-Qorxma! Prezident özü deyib ki, qaçqınları incitmək olmaz! 

-Üç gün möhlət veriblər.. 

Üç gün ərzində dövlət telefonuyla vurduğu üç zəngin üçü də nəticəsiz 

qaldı və nə qədər acı olsa da, nəhayət, anladı ki, onun adı - sanı 

keçmişin mirası kimi elə yaxın keçmişdə də qalıb. 

Bu qaçqın ailəsini zorla, polisin müdaxiləsilə «Şahmat klubu»ndan 

köçürdəndə qonşuların arasında buna sevinənlər də vardı, elə bilirdilər 

«Şahmat klubu»nu yenə onların ixtiyarına verəcəklər və onlar yenə də 

boş vaxtlarında buraya gəlib şahmat oynayacaqlar, amma elə ertəsi gün 

səhər yuxusundan ayılanda gördülər ki, şahmat klubunun daş binasını 

sökürlər, daşını-taxtasını da iri yük maşınlarına yükləyib harasa 

aparırlar. Bu mənzərə onu da məyus elədi, amma kimsə dedi ki, orda 

yeni şahmat klubu tikəcəklər, tamam yeni - Avropa standartlarına 

uyğun. O da buna inandı, ümumiyyətlə, hər deyilənə inanmaq onun 

başında uşaqlıqdan qalıb. Bir az sonra dörd doqquzmərtəbəli binanın 

ortasında salınmış bu bağça hər tərəfdən faner hasara alınanda və sonra 

da bu hasara təzə, çalovlu buldozerlər salınanda və bu buldozerlə yüz 



ilin ağaclarını ət ürpədən nərilti, gurultu ilə kökündən çıxarmağa 

başlayanda xəbər çıxdı ki, tezliklə ÇAŞ (Çağdaş Ümidlər Şirkəti) bu 

bağçanın yerində on altı mərtəbəli, səkkiz bloklu göydələn qaldıracaq.  

Bu xəbər bir günün içindəcə ətrafdakı doqquzmərtəbəli dörd binanın 

bütün sakinlərini birləşdirdi: hətta eyni binanın yanbayan bloklarında 

illərlə yaşaya-yaşaya bir-birinə salam verməyənlər də bir-birini 

tanıdılar. Məlum oldu ki, bu binaların sakinləri arasında ondan da adlı-

sanlı adamlar var imiş… Amma dörd yüz nəfərin adından yazılmış 

məktubun ən yuxarı başında onun adı, soyadı idi. Məktubu oxuyandan 

sonra, o da qol çəkdi. Şikayət Ekologiya naziriyinə ünvanlanmışdı, 

amma belə çıxırdı ki, surətini bütün nazirliklər alacaq. Bir həftə 

ərzində ərizədən soraq çıxmayanda qonşular fəallaşdılar və bağçanın 

ağaclarını çıxaprmaqla məşğul olan başı qırmızı dəbilqəli fəhlələri 

qovdular, artıq-əskik danışan bir mağmın buldozerçini isə basıb 

döydülər. Əslinə qalsa, artıq-əskik bir söz də danışmamışdı, sadəcə, 

demişdi ki, qoyun bir parça çörəyimizi qazanaq. 

Ertəsi gün bağçanı sökməyə gələnlərin sayı xeyli çoxalsa da, vəziyyət 

gərginləşən kimi hər fəhlə əlinə bir armatur parçası alıb müdafiə 

mövqeyində dayansa da, nəhayətdə, qaçmalı oldular. O gün qonşuların 

birliyi ona mitinqi xatırlatdı. Qonşulardan biri sürücüsü qaçmış 

buldozerin üstünə çıxıb ucadan qışqırdı: 

- Bizim birliyimizin qarşısında heç dünya birliyi də tab gətirə bilməz! 

Bu bağ bizimdi!  

Bir başqası isə buldozerin üstünə dırmaşıb dalbadal iki atalar sözünü 

yada saldı: 

-El gücü, sel gücü, el bir olsa zərbi kərən sındırar! 

Bir neçə gündən sonra bağı sökənlər tikinti meydançasına bir avtobus 

polisin müşayiəti ilə daxil olanda və bağın sökülməsi yenidən 

başlananda qonşular bir müddət adicə seyrçiyə çevrildilər, hətta 

kökündən çıxarılan ağaclara baxa-baxa gözündən gildir-gildir yaş 

axıdan qadınlar da oldu. 

Qonşular uzun sürən məşvərətdən sonra (artıq özlərinə lider də 

seçmişdilər) sınanmış bir yola əl atdılar, artıq əməlli-başlı inşaat 

meydançasına çevrilmiş bu bağçanın yanından keçən magistral yolu 

bağladılar. Yol Patrul Xidmətinin patrulları dərhal yolu açmaq istəsələr 

də bacarmadılar, sözü bir yerə qoymuş qonşular yoldan çəkilmədilər 

və bu da onunla nəticələndi ki, dörd yol ayrıcında yaranmış tıxacın 



səsi-sorağı bütün şəhərə yayıldı və çox keçmədi ki, telekanalların 

reportyorları, müxbirləri tökülüşüb gəldilər və müsahibə məqsədilə 

onu da dindirdilər və o da bir kəlmə ilə: 

-Məqsədimiz problemi ictimaiyyətə çatdırmaqdı, -dedi və sonra da 

əlavə elədi, -heç olmasa o ağaclarda gecələyən quşlara rəhm etmək 

lazımdı… 

Və o gecə onu heyrətləndirən dilindən çıxan bu iki kəlmə sözü Azadlıq 

Radiosundan eşitməsi oldu. 

Şəhərin -bütün ictimaiyyətin tanıdığı məzəli meri də hadisə yerinə 

gələndən və vədlər verəndən sonra qonşular magistralı bağladıqları 

kimi də açdılar.  

Nəticə isə göz qabağında idi; bağçanın, bağçanın ortasındakı şahmat 

klubunun yerində onaltı mərtəbəli bir göydələn tikilmiş, hətta damı da 

örtülmüşdü. İndisə binanın içində və fasadında iş gedirdi, fasadı aqlay 

daşla bəzəyirdilər və əvvəllər pəncərədən, bəzən də eyvandan bu işin 

başı dəbilqəli icraçısına baxanda və onun harasa bərkidilmiş xırda, 

dairəvi, çəlləyə bənzər bir qurğunun içində işlədiyinə şahid olanda 

dərhal gözlərini yumurdu. Kim idi o zavallı, bilmirdi, amma indi başını 

yüngülcə tərpətməklə ona salam da verirdi. Bu dəfə də yenə qapını 

aralayıb eyvana çıxdı ki, həm təmiz hava udsun, həm də ona salam 

versin. Amma o öz aləmində idi, əlini işindən ayırmadan səsini başına 

atıb oxuyurdu. 

Edqarın muğam həvəskarı olması, cavanlığında kamança çalması, 

hətta bu yolla para qazanması da yadında idi. Dərhal onu da balkona 

səslədi: 

-Edik, bura gəl, qulaq as gör tapa bilirsənmi o hansı muğamı oxuyur? 

Edqar sualın cavabını balkona çıxan kimi verdi: 

-Bayatı-Şiraz oxuyur. 

Sərxan Səmədzadə də təxminən belə zənn eləmişdi, musiqi aləminə, 

ümumiyyətlə bələd olsa da, hətta Bethovenin, Çaykovskinin 

əsərlərindən bir sıra məşhur parçaları hərdən pianinoda çalsa da, 

Azərbaycan muğamlarından yalnız Bayatı-Şirazı yadında saxlaya 

bilmişdi. Və çox güman ki, buna səbəb muğamın adı idi, bilirdi ki, 

Şiraz ulu babasının vətənidi, Ərdəbildə sonralar məskunlaşıblar. 

Atası əcəl yastığında ona vəsiyyət etmişdi ki, gələcəkdə sərhədlər 

aradan götürülsə, yollar açılsa, Ərdəbilə gedib, qohum-qardaşı arasın, 

amma ara açılandan, hətta çoban-çoluq da Ərdəbili, Təbrizi su yoluna 



döndərəndən sonra hiss elədi ki, Ərdəbil onu çəkmir. Qəribə idi, onun 

içində əksər aktyor dostlarında sezdiyi türk yanğısı da yoxdu. Hələ 

nəinki Buxaranı, Səmərqəndi, heç Təbrizi də gəzməyə can atmamışdı. 

Bilirdi ki, insanın kökündən ayrı düşməsi, ağacın kökündən qopması 

kimi bir şeydi, amma ona elə gəlirdi ki, əsla kökündən qopmayıb, 

sovet-rus təhsili isə onu sadəcə bəşəri, kürəsəl dəyərlərə tuşlayıb. Və 

bu dəyərlərdən birinin örnəyi indi böyründə durub qarşı binanın 

fasadına aqlay daşı vura-vura fəryadla Bayatı-Şiraz oxuyan fəhləyə 

qulaq asan erməni Edqar Lalayan idi. 

Sən demə, bu fəhlənin Bayatı-Şirazına onlardan başqa da diqqət 

kəsilənlər, qulaq asanlar var imiş, başını irəli uzadıb eyvandan yuxarı 

boylananda buna bir daha şahid oldu. Sanki bir əli öz işində olan fəhlə 

də görürdü, hiss eləyirdi ki, ona qulaq asanlar var və məhz buna görə 

də susmurdu. 

…Soyuq hava hələ qocalığı boyunlarına almayan dostların sür-

sümüyünə işləsə də, otağa qayıtmaq istəmirdilər. Hərdən bir-birinin 

üzünə baxsalar da, dinmirdilər.  

-Yəqin, Qarabağlıdı? 

-Mən də elə düşünürəm, - Sərxan dedi, - çox güman ki, qaçqındı.  

Qonaq onun əlavəsinə öz münasibətini bildirmədən soruşdu: 

-Bakıda qaçqın çoxdu? 

-Əlbəttə, Ermənistandan qovulanların üstünə Qarabağın, sonra 

Qarabağa bitişik rayonların camaatı qoşulanda çoxaldılar, indi 

paytaxtın əhalisinin hər üç nəfərindən biri qaçqındı. 

Qonaq bir qədər fikrə gedəndən sonra dilləndi: 

-Sən mənim bu sözümü başqa cür qəbul eləmə, görəsən bu məsələdə 

cəmi ermənilər kimi mənim də günahım var?  

Bu sualın cavabını dolayısı ilə verdi: 

-Moskva imperiyanın maraqlarını Qafqazda qorumalı idi, -dedi, -bu 

belə də oldu, bütün ermənilərin bura nə dəxli var? 

Onlar bu söhbəti üç il qabaq Peterburqda görüşəndə də çözmüşdülər və 

o zaman Edqar son olaraq demişdi: «Günahın çoxusu bizdədi». Amma 

o kəsdirə bilməmişdi ki, Edqar «bizdədi» deyəndə kimi nəzərdə 

tutur… 

Bəlkə də qarşı binanın fasadını aqlay daşlarla bəzəyən fəhlə öz 

harayını, naləsini tamamlayanda və onlar istər-istəməz otağa keçməli 

olanda yenə bu söhbətin üstünə qayıdacaqdılar, amma elə bu arada 



qapının zəngi çalındı və ev sahibi: 

-Bu evə xəbər vermədən gələn adam yalnız Ramiq ola bilər, -dedi, -

gedim qapını açım. 

Qonaq təlaşla, amma astadan soruşdu: 

-Ramiq? 

-Hə, Ramiq. 

Qonağın bu cavabdan alındığını, meyid kimi ağardığını sezdi, amma 

ağlına da gəlmədi ki, bu adi ad adamı bu dərəcədə qorxuda bilər? 

Ramiq Sərxan Səmədzadənin tənha qalandan sonra curlaşdığı və 

demək olar ki, hər gün olmasa da, günaşırı beş-on partiya şahmat 

oynadığı insanlardan idi. Tibb institutunu bitirmişdi, uzun illər Bakının 

Qaraşəhərdəki poliklinikalarından birində cərrahlıq eləmişdi. Əmək 

Məcəlləsinin mövcud qanunlarıyla təqaüdə çıxmalı olandan sonra da 

cərrah alətlərini özüylə gəzdirirdi, onu axtarıb tapanların uşaqlarını 

sünnət eləyirdi ki, nədənsə, hamının müvəqqəti adlandırdığı bu keçid 

dövründə ehtiyacdan yaxa qurtarsın. Əzəldən də söz sənətinə meyilli 

olan Ramiq təqaüdə çıxandan sonra daha fəal surətdə bədii 

yaradıcılıqla məşğul olur, «Məsum» təxəllüsü ilə şeir yazırdı və Sərxan 

Səmədzadədən də umacağı o idi ki, məşhur aktyor aradabir səhnədə 

görünəndə onun da şeirlərindən oxusun. Bu müstəvidə, demək olar ki, 

bütün şairlərə yarayan Sərxan Səmədzadə Ramiq Məsumdan da 

səxavətini əsirgəmirdi və onların ünsiyyəti davam edirdi. Sərxana da 

özgə nə lazımdı? Təki onu axtaran bir Allah bəndəsi olsun.  

Ev sahibi yanılmamışdı. Gələn Ramiq idi. O, sevinc qarışıq etirazını 

dərhal bildirdi və üzünə açılan qapıdan içəri keçməmiş üyüdüb 

tökməyə başladı: 

-Bu nədi, a qardaş, evə zəng vururam, götürmürsən, əl telefonunu 

yığıram, açmırsan, narahat oldum, dedim əməliyyatdan çıxmışdı, nə 

oldu buna? 

Bu sözlər ev sahibinə çox tanışdı, ona görə də suala cavab vermədən: 

-Xoş gəlmisən, -dedi, -qapıda dayanma, keç içəri! 

Ramiq qara, sürtülmüş, meşin çantada gəzdirdiyi alətlərini güzgünün 

qabağına qoyub çəkələk geyinəndə vanna otağına keçən adamı arxadan 

gördü və soruşdu: 

-Ustadı? 

-Yox, qonaqdı, uşaqlıq dostumdu, Peterburqdan gəlib. 

Ramiq bir anda Tretyakov qalareyası, Pyotrun Neva üstündəki heykəli, 



Peterburqda yaşayan şair dostları haqqında nə bilirdisə bir-birinə caladı 

və ən axırda da soruşdu: 

-Qonağın rusdu?  

O, bu suala anlaşılmayan cavab verdi və Ramiqi qonaq otağında, 

kresloda oturdub şahmat fiqurlarını qarşısına, masanın üstünə tökəndən 

və tələsik bir neçə gediş eləyəndən sonra yerindən qalxıb ayağını çəkə-

çəkə vanna otağına gəldi və qapını içəridən bağlandığını biləndə 

təəccüblə soruşdu: 

-Sən orda neynirsən? Çimirsən? 

Cavab bir qədər sonra gəldi: 

-Yox, hələ ki, üzümü qırxıram… 

-Heç olmasa gəlib Ramiqlə görüşəydin, sonra da… 

Bu dəfə qonaq ehmalca qapının rəzəsini çəkib araladı və: 

-Mən onunla görüşməsəm yaxşıdır, -dedi, - o məni tanıyacaq. 

-Nə bilirsən? 

-Mən onu tanıyıram, cərrahdı, - dedi, sol qaşının üstündəki yara yerini 

nişan verdi, - burdakı şişi o kəsib, səksən beşinci ildə.. 

Sərxan Səmədzadə Ramiqin qəfil gəlişilə belə bir müəmma qarşısında 

qalacağını ağlına da gətirməzdi. 

-Yaxşı, indi mən ona nə deyim? 

-Heç nə demə, çalış ki, o tez çıxıb getsin. 

Ev sahibi gülümsədi: 

-O tez gedən qonaqlardan deyil, -dedi, -masanın üstündəki arağı da 

görüb, hara gedir? 

-İçəndi? 

-Əlbəttə. 

-Onda içirt! Elə içirt ki, - sözünün ardını pıçıltıyla gətirdi, - məni 

tanımasın, məni başa düş, Sərxan, mən sənə görə narahatam.  

Əlbəttə, Sərxan qonağını başa düşdü, amma kəsdirə bilmədi ki, bəs 

şahmat taxtasının arxasında oturub onu gözləyən Ramiqə nə cavab 

versin? Ağlına nə gəldisə, qapını aralayıb hamamın taxçasındakı təzə 

qətfələrin, sabunun, şampunun yerini də ona göstərdi. 

Hərəyə daha bir neçə gediş eləyəndən, vəzirlər dəyişdiriləndən və heç-

heçənin qaçılmaz olduğu anlaşılandan sonra Ramiq soruşdu: 

-Sənin bu qonağın orda neynəyir, üzünü qırxır? -- Elə bil divarın 

arxasından Ediki görürmüş. 

-Hə, üzünü qırxır… 



-Adı nədi qonağın? 

Yalan deməyə məcbur oldu: 

-Cahangir. 

O, ümumiyyətlə yalan deməyi sevmirdi, hətta cavan vaxtlarında 

hərdən arvadına yalan söyləmək məcburiyyətində qalanda da rəng 

verib, rəng alırdı, bülbül kimi ötən dili topuq çalırdı. 

-Nəçidi? 

Daha bir yalan uydurmaq zorunda qaldı: 

-Heykəltəraşdı. 

Bu yalandan sonra Ramiq sənətçilər arasında adına «patetik» deyilən 

bir ifadə işlətdi: 

-Mənim heykəltəraşlara çox böyük hörmətim var! Çox böyük! 

İkinci partiyanı başlayanda Ramiq arağa baxa-baxa soruşdu: 

-Sənin bu qonağının üzünü qırxması nə uzun çəkdi? 

O, bu suala cavab vermədi, amma araq şüşəsini də, boş badəni də ona 

sarı itələdi: 

-Biz içmişik, -dedi, -bəlkə sən də boğazını yaşlayasan? 

Ramiq təklifi dərhal qəbul eləyib badəni boşaldandan bir qədər sonra 

vanna otağından su şırıltısı eşidiləndə isə ucadan güldü: 

-Deyəsən qonağın çimir? 

-Yəqin ki… 

Ramiq yenə ucadan güldü: 

-Qoy çimsin, -dedi, -ona halaldı! 

Ev sahibi qonağın bu sözündə məntiq görməsə də dərinə getmədi, 

çünki Ramiqi yaxından tanıyırdı və üstəlik də ona Ramiqin məntiqi 

lazım deyildi, sadəcə ünsiyyəti gərəkdi. 

İkinci partiyanı da heç-heçə tamamlayandan sonra Ramiq yenə badəni 

doldurub hamamda çimən qonağın şərəfinə qaldıranda onu 

gülümsəməyə və həm də düşünməyə vadar edən bir sual verdi: 

-Bizim bu qonağımız hamamda boğulmaz ki?  

Əslində, Sərxan Səmədzadə onun çıxıb getməsini istəyirdi; iki partiya 

şahmat oynamışdılar, daha araq şüşəsi boşalmışdı və süfrədə yeməyə 

də bir şey qalmamışdı, amma Ramiq elə bil qəsdən getmirdi ki, 

qonağın üzünü görsün. Və tez-tez də deyirdi: «Mənim heykəltəraşlara 

çox böyük hörmətim var, çox böyük!». 

Ramiq növbəti dəfə altmışıncı illərdən qalmış, sürtülməkdən bozarmış 

fiqurları düzməyə başlayanda, o bir də vanna otağına yaxınlaşdı və 



qapını aralayıb, vannada uzanmış, fikir -xəyal aparmış qonağına 

anlatdı ki, o keflidi, onu tanımaz, çıxsın ortalığa. Qonaq etirazını 

bildirdi. 

-O məni tanıyacaq, -dedi, -89-un payızında, operasiyadan beş il sonra 

Azadlıq meydanında qarşılaşanda da o məni dərhal tanıdı, üstümə 

qışqırdı: «ə, sən nə gəzirsən, burda?»  

Sərxan Səmədzadə xəfifcə gülümsədi və istədi soruşsun, ay erməni, 

bəs sən nə gəzirdin orda? Amma kəsdirdi ki, məqamı deyil.  

O, dübarə təkid eləyəndə erməni dostu bircə kəlmə söz dedi: 

- O çox zehinni adamdı… Bu evə gəlib-gedirsə, sən onu 

tanımalıydın… 

Sərxan Səmədzadə Ramiqin həqiqətən də çox zehinli olduğunu bilirdi; 

amma həmişə də təəssüflənirdi ki, o zehnini faydasız, səmərəsiz 

xərcləyib, bir də görürdün ki, altmışıncı illərin ortabab bir şairinin bir 

poemasını əzbər söylədi, bir də görürdün ki, altmışıncı illərdə Əli 

Kərimlə Əli Vəliyev arasında baş vermiş mükaliməni nöqtəsinə, 

vergülünəcən xatırladı. 

Üçüncü oyunda şahmat taxtasında vəziyyət o dərəcədə gərginləşdi ki, 

hamamda qalmış qonaq daha nə ev sahibinin yadına düşürdü, nə 

sonradan gələn qonağın. Sanki bayılmışdılar və qonağın allı-güllü 

qətifəyə bürünmüş halda hamamdan çıxdığını görəndə ayıldılar. 

Bu qiyafədə kişidən çox qadına bənzəyən qonaq dərhal mətbəxə keçib 

qapını örtəndə Ramiq başını aşağı salıb gülümsədi və: 

-Ay qardaş, bunu bayaqdan de, mən çıxıb gedim də, ölmədim, 

Cahangir adında qadın da gördüm, səni təbrik eləyirəm... De, çıxım 

gedim də. 

Sərxan Səmədzadəyə bəyəm onun çıxıb getməsi lazım deyildimi? Qoy 

nə düşünür, düşünsün. Təki Edikin ürəyi səksəkədən qurtarsın, təki o 

özü də qarşıdakı gecəni rahat yatsın… 

Amma heç Ramiq kreslodan qalxmamış, qətifəyə bürünmüş qonaq 

gəlib onlarla üzbəüz oturanda ev sahibi bir anlığa özünü itirdi. Ramiq 

dərhal qonağa əl verib adını, soyadını dedi: 

-Ramiq Məsum. 

Qonaq adını demədi, amma dedi ki, Ramiq Məsumu yaxşı tanıyır. 

Ramiq isə dedi ki, onun heykəltəraşlara çox böyük hörməti var! Çox 

böyük. 

Və dərhal da Ramiq diqqətini qonağın sol qaşının üstündəki yara 



yerinə yönəldib soruşdu: 

- Bu hansı qəssabın əməlidi? 

Cavab qısa oldu: 

- Cərrah işidi. 

Ramiq dərhal etirazını bildirdi: 

- Yox, bu qəssab əməlidi. 

Ən gözlənilməz hadisə qonaq qəfildən qətifəni başından siyirəndə baş 

verdi: 

-İndi də məni tanımadın, doxtur? 

Ramiq keçmiş pasientini səsindən tanıdı, çünki ötən illər onu çox 

dəyişmişdi. 

-Tanıdım… 

Ev sahibi heyrət içində idi. O, dostunun uşaqlıqdan ürəkli olduğunu 

bilirdi, amma ağlına gəlməzdi ki, o hər şeyin yoluna düşdüyü anda 

belə bir addım atar.  

-89-un dekabrında Azadlıq meydanında qarşılaşdığımız yadındadır? 

-Yadımdadır… 

-Bəs mənə dediyin söz? 

-O da yadımdadır. 

Araya çökən ağır sükutu qonaq pozdu: 

-Mən özümü gizləyə də bilərdim, -dedi, -amma birdən-birə fikirləşdim 

ki, sən bu evə gəlib - gedirsənsə, bu evdə çörək kəsirsənsə, məni başa 

düşərsən. Elə deyil? 

Ramiq bu sualı cavabsız qoydu, onun sol qaşının üstündəki yara yerinə 

bir də baxdı, mənalı tərzdə gülümsündü və başladı qonağa tövsiyələr 

verməyə: 

- Hansı niyyətlə gəlmisən, necə gəlmisən, bilmirəm, amma sənə bir 

qardaş kimi məsləhətim budur ki, evdən çıxmayasan, səni tanıyanlar 

ola bilər, hamı da Ramiq Məsum deyil ki, sənə ürəyi yana. 

Sözün bu yerində ev sahibi söhbətə qarışmaq istəsə də Ramiq macal 

vermədi. Ümumiyyətlə, Ramiq, harda olur-olsun, sözünün kəsilməsinə 

yol verməzdi, danışmağa başlayanda hadisəni hadisəyə elə calayırdı ki, 

nə onu susdura, nə də ondan aralana bilirdin… 

- Tem bolee, bu məhlədə yaşamısan, bu məhlədəki kafelərdə kamança 

çalmısan.. Düz deyirəmmi? 

Atasını və yeniyetmə yaşında da anasını itirəndən sonra Edikin 

kimsəsiz qalmasını, bir parça çörək qazanmaq xatirinə ətraf kafelərdə 



kamança çalmasını Sərxan Səmədzadə yaxşı xatırlayırdı. O zaman ona 

elə gəlirdi ki, lap uşaqlıqdan bu alətə alışan dostu elə bu kamançanın 

,arxasınca gedəcək, amma orta məktəbi bitirən il gördü yox, Edikin 

filoloq olmaq istəyi qətidir.  

- Düz buyurursan.. -Qonaq bir xeyli fikirləşəndən sonra Ramiqin 

sualına cavab verdi, -mən bu məhəllədəki kafelərin, demək olar ki, 

hamısında kamança çalmışam. 

- Hələ neçə gün Bakıdasan? -Ramiq bu sualı qonağa qapıdan 

çıxhaçıxda verdi və cavabını alandan sonra,-demək hələ görüşəcəyik, -

dedi.  

- Mənə də elə gəlir… 

Ramiq gedən kimi ev sahibi ərklə qonağını məzəmmət etməyə başladı: 

-Onsuz da o çıxıb gedirdi, izi azdırmışdın, özünü nişan vermək, axı, 

nəyə lazım idi. Dəlisən? 

-Dəliyəm də… Dəli olmasam burda nə gəzirəm? -və dərhal da səsinin 

tonunu dəyişdi, -bilirsən, Sərxan, mənə elə gəldi ki, məni görən kimi 

tanıdı, mən hamamda üzümü qırxanda, çiməndə bu barədə çox 

fikirləşdim və axırda da onu qabaqlamaq qərarına gəldim, hər şey ola 

bilərdi, amma mən bir kəlmə sözlə onu öz tərəfimə çəkdim, sən buna 

dəlilik deyirsən? 

Sərxan atmaca atdı: 

-Mən sənin erməni olduğunu bilirdim, amma bu dərəcədə yox… 

Qonağın bu atmacadan incimədiyini, əksinə, razı qaldığını sezəndə isə 

astadan soruşdu: 

-Kamançan qalır? 

-Qalır, amma çalmıram.. 

-Niyə? 

-Peterburqda kimə lazımdı mənim kamançam? Kamança dərdi 

danışmaq üçündü. Sən Bakıya baxma, Peterburqda kimdi mənim 

kamançamı anlayan? -Sözünün ardını siqaretini alışdırandan, sinə 

dolusu qüllab vurandan sonra gətirdi, - Peterburqda yataqxanada 

məskunlaşmışdıq, hərdən gecələr kamança çalırdım, qonşular şikayət 

yazdılar... İnanırsan? 

Əlbəttə, o dostuna inanırdı, amma məsələ burasındadır o da həyatında 

ən sərt zərbəni «Kamança»ya görə -daha doğrusu Azərbaycan klassiki 

Cəlil Məmmədquluzadənin «Kamança» pyesinə görə almışdı. 

Sovetlər gözlənilmədən dünya siyasəti səhnəsində laxlayanda və 



çökəndə, bütün Qafqaz milli münaqişə ocağına çevriləndə, 

özünümüdafiə dəstələri yarananda, bir-birinə qaynayıb-qarışmış 

millətlər arasında qanlı toqquşmalar başlayanda, o teatrın qocaman 

aktyorlarından biri və baş rejissorun köməkçisi kimi təklif elədi ki, 

erməni-Azərbaycan qarşıdurmasını ən humanist, ən sağlam mövqedən 

əks etdirən «Kamança»nı tamaşaya qoymaq lazımdı. Təbii ki, pyesin 

məziyyətlərindən də danışdı və teatr rəhbərliyini inandırdı ki, bu 

pyesin tamaşaya qoyulmasında var gücünü sərf edəcək, çünki bu əsər 

onun milli münaqişə müstəvisində bələd olduğu ən humanist yazıdır. 

Əslində isə, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan dramaturgiyası, 

Azərbaycan səhnə tarixi ilə tanışlığa çox gec - yəni Moskvada teatr 

institutunu bitirib gələndən də bir neçə il sonra başlamışdı. O, birdən-

birə anlamışdı ki, keçmişindən xəbərsizdi və bu zaman artıq köklü 

surətdə dərk eləyirdi ki, insan keçmişlə gələcək arasında körpüdü, daha 

doğrusu, bu körpünün bir sütunu keçmişdi, bir sütunu gələcək. 

M.F.Axundovla başlayan Azərbaycan dramaturgiyasını və Azərbaycan 

teatrını, həmçinin Azərbaycan kinosunu öyrənmək üçün ömrünün üç 

ilindən keçməli oldu. Məşhur Azərbaycan şairlərinin məşhur şeirlərini 

də ona görə əzbərlədi ki, rus dram teatrının səhnəsində batıb qalmasın, 

Azərbaycan televiziya səhnəsinə çıxsın. 

Bənzərsiz, bəlağətli səsi isə ilahidən gəlmişdi. 

Məşhurlaşdığını, küçəyə, bir sözlə, adam arasına çıxanda dərhal hiss 

eləyirdi və təbii ki, bu, fərəh gətirirdi.  

Azərbaycan dramaturgiyasını araşdırarkən onun diqqətini onlarca 

səhnə əsəri çəkmişdi, amma qət eləmişdi ki, baş rejissor olsa -əlbəttə, 

bütün aktyorlar kimi o da bu arzu ilə yaşayırdı-«Kamança»nı tamaşaya 

qoysun. 

Teatrın rəhbərliyi əvvəlcə onun təklifini müsbət qarşıladı və o qısa bir 

zaman kəsiyində pyesi rus dilinə çevirib tamaşa üçün hazırladı. Amma 

pyesi plana salmaq söhbəti meydana çıxanda ona dedilər ki, hələ 

bunun vaxtı deyil. Əlbəttə, geri çəkilmədi, məsələni yenidən 

qaldıranda dedilər ki, hara istəyirsən, yaz. 

Onun şikayətlərinə yuxarı dairələrdə biganə qala bilmədilər, (çünki 

artıq nüfuz sahibi idi, teatr, kino sənəti ilə bağlı bütün çəkişmələrdə 

onun rəyini soruşurdular) amma son nəhayətdə ona daha sərt söz 

dedilər: «Sən siyasi sayıqlığını, siyasi mövqeyini itirmisən!» 

Və o, şikayət etməyə yer tapmayanda (sən demə, ən ağırı da elə bu 



imiş) «Kamança» ilə bağlı öz mövqeyini internet saytlarında, 

müxalifət mətbuatında bildirdi və bu da onunla nəticələndi ki, adını 

teatrın truppasında saxlasalar da, rol vermədilər.  

Əvvəllər o nəyinsə, nələrinsə dəyişəcəyinə ümid bəsləyirdi və elə bu 

ümidlə hər səhər teatra gəlirdi, hər axşam da qayıdırdı.  

Edqar şahmat taxtasında yarımçıq qalmış oyuna ötəri nəzər salsa da; 

-Yox, -dedi və çoxqatlı bir kəlam işlətdi,-bizim oyunumuz daha 

maraqlı olar. 

Amma Sərxan bunun fərqinə varmadı: 

-Onda şəhərə çıxaq… 

Edqar yenə başını buladı: 

-Mənimçün bu şəhər sənsən!-dedi, -bunu da sənə bir dəfə demişəm, 

yenə hava açılsaydı… 

Hava isə açılana oxşamırdı, binaların damına qədər çökmüş boz-qara 

buludlar get-gedə sıxlaşırdı, yağış yağmasa da, bu boz, qara buludların 

gətirdiyi nəm, çisgin artıq küçələri, asvaltı islatmışdı və küçədən keçən 

maşınların çıxartdığı səslərə apaydın eşidilən su səsləri qarışırdı. 

…Edqarın etirazına baxmayaraq, hava qaralanda, küçələrin neon 

lampaları yananda və bu lampaların işığı balkonu işıqlandıranda onlar, 

nəhayət ki, bu dörd divarın arasından çıxdılar, amma şəhəri gəzmək 

üçün yox, Əlişirin kababçısına gedib şam etmək niyyətilə. 

Ermənistan qaçqını Əlişirin icarəyə götürüb kababxana kimi işlətdiyi 

zirzəmi Sərxan Səmədzadənin evindən çox da aralı deyildi. Bir tini 

adlayıb küçənin o tayına keçəndən sonra kababçıya girib bu zirzəmidə 

yerləşdirilmiş beş-altı stoldan birinin arxasında üzbəüz oturanda və 

orta yaşlı, qıvraq, bığlı-saqqallı Əlişir gülərüzlə, xoş sözlə gəlib onların 

qulluğunda duranda Sərxan Səmədzadə qonağını ona Peterburqlu 

heykəltəraş Cahangir Əli oğlu adıyla nişan verdi və dedi: 

-Göstər məharətini, nəyin varsa gətir... 

Qonaq isə zirzəminin divarlarına bir xeyli göz gəzdirəndən sonra 

başını ona sarı əyib astadan pıçıldadı: 

-Mən burda da kamança çalmışam, o zamanlar da bura kababçı idi… 

Sərxan Səmədzadədən olsaydı, adama yüz qram araqla və çeşidli 

kabablarla şam eləyib üstündən kəkotu çayı içəndən sonra daha bir 

çaynik çay sifariş verərdilər, çünki bu zirzəmi onun mənzilindən qat-

qat isti idi. Amma içəri daha bir müştəri girəndən və onlarla qabaq-

qənşər stolun arxasında əyləşəndən bir qədər sonra Edqar onu 



tələsdirdi, bunun səbəbini isə bir-birinin qolundan tutub hələ 

maşınların seyrəlmədiyi küçəni keçəndən sonra bildirdi: 

-Aeroportda mən minən taksinin nömrəsini götürən oğlan idi.. 

Sərxan başını bulayıb sadəcə gülümsədi, amma mənzilə girəndən sonra 

ərkyana dedi: 

-Sən çox xoflusan, dostum, mən bunun səbəbini başa düşürəm, amma 

unutma ki, bu boyda hökumət sənnən siçan-pişik oynamağa vaxt 

ayırmaz, nəsə duyuq düşsəydilər, səni aeroportdaca qandallayardılar, 

bir də axı, sən kimə lazımsan? 

Edqar bu sualı və eləcə də bu söhbəti Sərxan üçün gözlənilməyən, 

sərrast cavabla qurtardı: 

-Mən heç kimə lazım deyiləm, -dedi, -amma, hər halda, erməniyəm. 

Moskva telekanallarından birinin çağdaş rusların ailə qurması və 

boşanması ilə bağlı əyləncəli yayımına tamaşa eləyəndən sonra yatmaq 

məqamı gələndə və Edqar qonaq otağında yox, mətbəxdə yatmaq 

istədiyini bildirəndə o heyrətlə soruşdu: 

-Nəyə görə? 

-Ev çox soyuqdu, -o cavab verdi, -mən başa düşmürəm, sən burda necə 

yatırsan? -və sonra o divarın küncündəki səkkiz laylı qızdırıcını, qonaq 

otağının balkona açılan qapısının üstündən divara bərkidilmiş 

kondisioneri nişan verdi, -başa düşmürəm bunlar nədən ötrüdü? Niyə 

işlətmirsən? 

Ev sahibi bu xüsusda maraqlananlara, hətta təəccüblənənlərə verdiyi 

cavabı ona da çatdırdı; ona da anlatdı ki, divarın içindəki naqillər 

insanın ürəyinə gedən damarlar kimidi və mənzili alandan əsaslı təmir 

görməyib, naqillər təzələnməyib və qısa qapanmadan qorxur. 

Qonaq qısa qapanmadan necə qorxmaya bilərdi ki, bir günün içində 

bağ evində baş verən qısa qapanma nəticəsində arvadını və yeganə 

övladını itirib bu dünyada yalqız qalmışdı… 

Qapını aralayıb balkona çıxan qonağın səsi bayırdan gəldi: 

-Yağış başlayıb, yağır. 

Sərxan da yağışa baxmağa çıxdı, neon lampaların işığında sarıya çalan 

və sanki ələkdən, xəlbirdən tökülən yağışa baxa-baxa: 

- Belə yağsa, səhər mütləq gün çıxacaq, hava açılacaq, - dedi. 

 

II fəsil 

 



ŞƏNBƏ 

 

Qarmaqarışıq bir yuxunun təsirilə yuxudan ayılanda və yuxuda 

gördüyü qərib məkanda deyil, öz evində olduğunu anlayanda şükür 

elədi və həmişə olduğu kimi, yenə də küçədən keçən maşınların 

səsindən, daha doğrusu, bu səslərin bir-birini necə kəsib -

doğramasından bildi ki, havanın işıqlanmasına az qalıb. 

Gecə - hər gecə olduğu kimi beş dəfə, demək olar ki, hər saatdan bir 

qarmaqarışıq yuxuların təsirilə ayılıb sol ayağını sürüyə-sürüyə özünü 

ayaqyoluna çatdırmışdı, hər dəfə də ayaqyolundan çıxanda mətbəxin 

aynalı qapısından içəri boylanmışdı ki, görsün Edqar burda açdıqları 

ensiz, açma çarpayıda necə yatıb? Üstünü açmayıb ki? 

Üç il qabaq, birinci dəfə prostat iltihabından əməliyyat olunanda cərrah 

onu inandırmışdı ki, daha gecələr qarmaqarışıq, vahiməli yuxulardan 

ayılıb ayaqyoluna qaçmağa məcbur olmayacaq, axşam yatıb səhər 

ayılacaq və şirin yuxular görəcək, amma bu vəd özünü doğrultmamışdı 

və nəhayət, iki həftə öncə taleyini başqa bir cərraha tapşırmışdı. Amma 

yenə də yenilik yoxdu, yenə də gecələr dörd-beş dəfə ayılıb özünü 

ayaqyoluna çatdırırdı və hər dəfə intizarla sidiyinə baxırdı və hərdənbir 

qan nişanəsi görməyəndə sevinirdi. Həkim, cərrah nə qədər vəd verir - 

versin, sövqi - təbii fikirləşirdi ki, qan gəlirsə, demək, içində açıq yara 

var… 

Yatacağına o qarmaqarışıq yuxunun qorxusundan girmədi, bilirdi ki, 

gözünü yumub mürgüləsə o yuxu yenidən qayıdacaq və bu dəfə bu 

soyuq otaqda yuxudan tər içində oyanacaq. Yuxudan tər içində 

oyananda mütləq xəstələnirdi və dərdi azmış kimi zökəm də başlayırdı 

onu silkələməyə… 

Stolüstü lampanın düyməsi əlinin altında idi, toxunan kimi masanın 

üstünə nizamsız halda səpələnmiş vərəqləri, yarımçıq yazını 

işıqlandırdı və onu yazmağa həvəsləndirdi. 

Üç il qabaq birinci dəfə cərrah bıçağı altından sağ-salamat çıxanda, 

gəlimli-gedimli dünyanın ən qaçılmaz həqiqətinə bir daha inananda və 

bu memuarı qələmə almağa başlayanda ona elə gəlirdi ki, yazını uzağı 

beş-altı aya tamamlayacaq, amma bu minvalla aylar illərə döndü, yazı 

isə, hələ də yarımçıqdı. 

Üç il öncə bir büküm ağ vərəqi qaralayandan və gecələrin birində 

yazdıqlarını oxuyandan sonra anladı ki, yetmiş illik ömrün təfsilatını 



ipə-sapa düzmək üçün bəlkə də yetmiş illik bir yazıçı ömrü lazımdı. 

Başa düşdü ki, son dərəcə ciddiyyətlə seçim etməlidi: nələri yazmaq, 

nələri yazmamaq?! Hərdən saatlarla götür-qoy eləyirdi ki, 50-ci 60-cı 

illərdə Sovet hökuməti Macarıstana, sonra da Çexoslavakiyaya qoşun 

yeridəndə, azadlıq istəyən xalqı tankların tırtılları altında əzəndə 

keçirdiyi hissləri qələmə alsın, ya almasın? Axı, bu qanlı hadisələrin 

yaşantıları onun keçmişi idi. 

O, kəsdirə bilmirdi ki, 1988-ci ildə Qarabağ hadisələrinə cavab olaraq 

Bakıda başlayan və 1990-cı ilin yanvarında qanla sonuclanan xalq 

hərəkatı, Azadlıq mübarizəsi adı alan meydan olaylarını yazsın, ya 

yazmasın? Axı, o ilk gündən bu hərəkata qarşı idi… Bütün bunları 

incələmək isə həm də yazıçılıq məharəti istəyirdi və hiss eləyirdi ki, bu 

qabiliyyət onda yoxdu, duyğuları sözə çevirmək çox çətindi… 

Bununla belə, artıq ona elə gəlirdi ki, əsasən şəxsi həyatı və teatr, kino 

sənətində keçən ömrü ilə bağlı memuarlarının üçdə ikisini yazıb və üç 

ildən bəri ona rahatlıq verməyən bu yükün altından çıxmağa az qalıb. 

Qələmi əlinə alandan sonra əlyazmanın yarımçıq qalmış yerindən bir 

səhifəsini əvvəldən axıra kimi oxudu; bu, özünü kökləyib, yazıya 

qayıtmaq üçündü. 

Hərdən bir neçə gün dalbadal bu və ya digər səbəbdən yazmayanda 

hiss eləyirdi ki, yazıdan uzaqlaşır, hətta bu yazının ümumiyyətlə 

gözündən düşdüyü məqamlar da olmuşdu. 

Qələmi əlinə alandan sonra yenə də tanış duyğular yaşadı və Edqar 

qəfildən arxadan əlini çiyninə qoyanda elə bil yuxudan ayıldı… 

Qonağın bu otağa necə girdiyini, ona necə yaxınlaşdığını duymamışdı. 

- Bu nədi, yazıçılığa başlamısan? 

- Yox, Edik, memuar yazıram… 

- Ağıllı ideyadı, məşhur adamların memuarları həmişə gündəmdədir. 

- Sən məni də məşhur adam sayırsan? 

- Əlbəttə, ən azı əlli kinoya çəkilmisən, hökumət sənə o boyda ad 

verib, ömrün teatrda keçib, bu azdı? 

Qonaq masanın üstə qalaqlanmış yazılı vərəqlərdən gözünü çəkmədən 

soruşdu: 

-Haçan başlamısan? 

-Üç ildi… 

-Haçan bitirirsən? 

-Mən deyən olsa, bu ilin axırına... 



-Mən məmnuniyyətlə oxuyardım,-sözünə ara verib soruşdu, -mənnən 

də yazmısan? 

-Əlbəttə… 

-Bax, bu lazım deyil. 

-Niyə? 

-Niyəsini özün bilmirsən? 

Sərxan Səmədzadə bu sualın cavabını qəfildən stoldan qalxandan, kim 

bilir, dünəndən bəri neçənci dəfə onun nataraz burnunu barmaqları 

arasında sıxandan sonra sualla verdi: 

- Mən sənnən necə yazmaya bilərəm, Edik? -dedi, -mən keçmişimi 

yazıram, sən də mənim keçmişimsən, axı… 

-Səni başa düşməzlər, hələ yaralar istidi… 

-Mən bunu gələcək üçün yazıram, Edik, gələcək üçün! O ki qaldı 

yaralara… Hansı yara soyumayıb? - Çiynini çəkdi və sözünə davam 

elədi, -gələcəkdə yenə də Allahverdinin toyuğu İmamverdi kişinin 

hinində yumurtlayacaq, yenə İmamverdi kişinin xoruzu Allahverdinin 

çəpərində banlayacaq… 

Sözün bu yerində Edqar gülümsədi və: 

-Cabbarlıya əlavə etməyə ehtiyac yoxdu,-dedi,-onun pyesində nə xoruz 

var, nə çəpər. Elə deyil? 

Sərxan Səmədzadə zarafata salıb bu sualın da altından çıxdı: 

-Axı, mən yaradıcı aktyoram, bilmirsən? 

Bunu nəinki istəkli dostu, teatr, kino aləmində hamı bilirdi, hamı 

bilirdi ki, o, oynadığı bütün tamaşalarda, çəkildiyi əksər kinolarda 

rejissorlarla kəllə-kəlləyə gəlib ki, bir kəlmə ilə də olsa, öz sözünü 

desin, yaradıcı aktyor olduğunu sübut eləsin. 

-Onda sən yaratmağında ol, -qonaq yarıkinayə, yarızarafatla dedi, -

mən də gedim sənə yulaf kaşası bişirim. 

-Yulaf nədi? 

-Yulaf sənin ana dilində gerkulesin adıdı, hələ bilmirsən? 

Nə qədər qəribə olsa da, uşaq vaxtı bir çox sözləri, o cümlədən yağlı 

söyüşləri erməni dostu Edqar Lalayandan öyrənmişdi. Bunun da 

başlıca səbəbi o idi ki, Edqar bütün günü həyətdə azərbaycanlı 

uşaqlarla oynayırdı, onu isə demək olar həyətə düşməyə, o uşaqlarla 

oynamağa qoymurdular ki, oxusun, gələcəkdə adam olsun. Sərxan 

riyaziyyat sahəsində öz istedadını lap uşaqlıqdan biruzə vermişdi. 

Riyaziyyatçı atası da, alman dili müəllimi olan anası da onu gələcəkdə 



riyaziyyatçı görmək istəyirdilər və ona «Eynşteyn» deyirdilər. 

Amma səkkizinci sinfə keçəndən sonra onu daha bağlı qapı arxasında - 

dörd divar arasında saxlaya bilmədilər. 

Birinci dəfə bağlı qapı arxasından həyətə Edqarın altdan yuxarı onların 

üçüncü mərtəbədəki balkonuna tulladığı kəndirlə düşdü və ata - anası 

işdən qayıtmamış həmin kəndirlə də evə qalxdı. Amma o yaz 

günlərinin birində atası məktəbdən nə üçünçə erkən qayıdıb onu 

həyətdə uşaqlarla şumaqədər oynayan görəndə məsələnin üstü açıldı, 

tərs kimi bir ucu balkonun məhəccərinə bərkidilmiş kəndir də havada 

yellənməkdə idi. 

İlk ata şapalağından sonra bir həftə dayısı evində gecələdi və bir 

həftənin tamamında dayısı onu öz evlərinə gətirəndə, atası ilə anasının 

arasına bərk mübahisə düşdü və əsla gözləmədiyi halda anası onu 

müdafiə elədi: 

-Sənə deyirdim, axı, uşağı çidarlamaq olmaz, uşaq at deyil, uşaq uşaq 

arasında, mühitdə böyüməlidir. 

Atası isə pəncərədən həyətə boylanıb qışqır-bağırla top-top oynayan, 

bir-birini rusca söyüb-suvayan rus, erməni, yəhudi, azərbaycanlı 

uşaqların toplumunu nişan verdi: 

-Sən buna mühit deyirsən? Tüpürüm belə mühitə! 

Ən acınacaqlısı isə o idi ki, atası o kəndiri tapıb gətirənin kim 

olduğunu öyrənmişdi və ona nəinki Edqarla görüşməyi, quruca 

salamlaşmağı da yasaq eləmişdi, halbuki, yaşıdları arasında yalnız 

Edqarla durub-otururdu. 

…Hələ uşaq olsa da, atasının cibində partbilet gəzdirə-gəzdirə ruslara 

qarşı qəzəbinin səbəbini də bilirdi; bu, 1945-ci il, dekabr ayının 12-də 

Təbrizdə yaradılan və bir il sonra odlara qalanan Milli Azərbaycan 

hökumətinin süqutu ilə bağlı idi; atası yana-yana deyirdi ki, ruslar öz 

maraqları naminə Milli Azərbaycan hökumətini fars şovinistlərinin 

caynağına verdilər və onlar da minillərin mübarizəsindən sonra 

azadlığa qovuşmuş yüz minlərlə azərbaycanlını qətlə yetirdilər. 

Daha bir məqam da yadında idi: nədəns,ə müharibəyə çoxları kimi 

1941-də yox, 1944-də aparılan atasının məktubları Təbrizdən gəlməyə 

başlayanda anası ona demişdi: biz Təbrizə köçəcəyik, atan orda nazir 

olacaq. 

Hələ nazir sözünün nə olduğunu tam anlamasa da, köçmək xəbərindən 

şadlanmışdı, çünki artıq həyatında bir dəfə köçün nə olduğunu 



görmüşdü. 

Bir yük maşınının kuzasına minmişdilər, yaşıl dağları aşa-aşa yol 

getmişdilər, yolda maşından düşüb əvəlik yığmışdılar, quzuqulağı 

yemişdilər. 

Köçdükləri məkan isə yadında atasının onu qucağına alıb mindirdiyi, 

qabaq ayaqlarında və alnında qaşqası olan kəhərə görə qalmışdı. Bu 

dünyanın nə qədər gözəl olduğunu bu atın belində oturanda, dünyaya 

bu atın belindən qorxa-qorxa baxanda görmüşdü və ömründə bir daha 

belə bəxtiyar an yaşamamışdı. Görünür, həyatda elə anlar olur ki, onu 

ömründə yalnız bir dəfə yaşaya bilirsən. 

Ertəsi gün yenə ata yaxınlaşdı və aralıdan durub soruşdu ki, arpa 

istəyirmi? O, evində məskunlaşdıqları kişinin bu kəhərə hər gün bir 

torba arpa verdiyini və atın arpanı necə xımır-xımır yediyini 

görmüşdü. O kişi bu kəhərə gündə bir dəfə də bir badya su verirdi və 

axşamdan-axşama cidarını açıb tövləyə salırdı. 

Bir neçə gündən sonra ayağının altına kətil qoyub, kəhərin 

yalmanından yapışıb belinə dırmaşmağa başladı. Bir dəfə, iki dəfə və 

beləcə, atın belində nəinki oturmağa, hətta ayaqüstə durmağa öyrəşdi, 

könlündən keçən isə kəhərin çidarını açmaq və çapmaq idi. 

Bu istəyinə nə az, nə çox, düz otuz il sonra - “Qazaxfilm”də kinoya 

çəkiləndə çatdı. Yəhərli - yüyənli atı minəndən sonra hiss elədi ki, 

belində ayaqüstü durmağa da gücü çatar. 

Rejissor Talomuş Okeyev isə altdan yuxarı ona baxıb gülümsündü. 

-Vam ne nado trenirovka, ne nado Vas nauçit, Vı nastoyaşiy jokey.  

Bütün bunları da memuarına əlavə etmək istəyirdi; bunlar da onun 

keçmişi idi, amma qorxurdu ki, belə-belə təfərrüatlara vara və 

memuarı tamamlamağa ömür çatmaya. 

…Nə qədər özünü toplasa da, altmış yaşının tamamında, daha doğrusu, 

altmış illiyində teatr, kino ictimaiyyəti tərəfindən anılmaması, yada 

salınmaması haqqında bir kəlmə belə döşünə yatan cümlə tapıb yaza 

bilmədi və masanın arxasından qalxıb mətbəxə gəldi, Qalinanın 

önlüyünü taxıb sıyıq bişirməyə başlayan qonağına dedi: 

-O kaşanı bir az artıq elə. 

-Niyə? 

- Qalina da gələcək, mənə iynə vurmağa, hələ, yəqin, Ramiq də özünü 

yetirəcək bir azdan, - dedi, - alətləri burda qalıb. 

Edqar onunla razılaşdığını bildirəndən və artıq bişməkdə olan sıyığa 



bir qədər də yulaf, süd əlavə eləyəndən sonra: 

-Mənə elə gəlir ki, o Ramiq işləri korlayacaq… 

-İnanmıram. 

-Niyə? 

-Birincisi, ona görə ki, arada mən varam, ikincisi də o iqtidara qarşıdı, 

müxalifət qəzetlərində döşəyir iqtidarın cəmdəyinə. 

-Nədən narazıdı? 

-Altmış iki yaşında pensiya adıyla işdən qovulan cərrah nədən razı ola 

bilər? 

-Onunku qisasçılıqdı… 

-Amma adını mübarizə də qoymaq olar. 

Edqar: 

-Hər halda, beləsi çox təhlükəlidi, yalnız öz quyruğu tapdananda haqq-

ədalət yadına düşür, - dedi və birdən - birə mükaliməni başqa məcraya 

yönəltdi, -Peterburqda soruşdum, cavab vermədin, sən də 

müxalifətdəsən? 

Sərxan Səmədzadə çaşqın bir an yaşasa da, başını bulayıb gülümsədi: 

-Yoxsa, Peterburqdan bura elə bunu öyrənməyə gəlmisən? 

Edqar bu atmacadan xoşallanıb sinədolusu güləndən sonra: 

-Kaşa hazırdı, -dedi, -çəkim, yoxsa, Qalinanı gözləyək?  

-Gözləsək yaxşıdı, - o cavab verdi və qonaq otağına keçib televizorun 

düyməsini basdı, qonağı da qonaq otağına çağırdı, - bura gəl sən də.  

Əslində, qonağını televizora baxmağa səsləmirdi, istəyirdi ki, o da 

gəlib pəncərədən yağışdan sonra doğan səhər günəşinin qan kimi 

qızartdığı üfüqlərə, açıq səmaya tamaşa eləsin və bilsin ki, hava 

günəşli olacaq, hara istəsələr gedə biləcəklər. 

Edqar da onun arxasınca eyvana çıxdı, gözlə görünən nə vardısa, 

hamısına acgözlüklə baxdı və birdən-birə Sərxan üçün gözlənilməz bir 

kəlam işlətdi: 

-Mənə elə gəlir mən Bakının üzünə baxmağa utanıram. 

-Niyə? 

-Çünki bu məsələlərdə mənim mənsub olduğum millət daha çox 

günahkardı. 

Sərxan sərt cavab verdi: 

-Biz əvvəl insanıq, sonra millət, -dedi və sonra da bildirdi ki, o, 

imperiyanın öz maraqlarını qorumasına təbii baxır. 

Ekranda yeni ailə quranlar və boşananlar haqqında «Xoçu jenitsya» 



adlı, dünən axşam baxdıqları verilişin təkrarı başlayanda Edqar 

soruşdu: 

-Sən həmişə Moskva kanallarına baxırsan? 

-Demək olar ki, hə. 

Yalan söyləmirdi; Azərbaycan telekanallarının verilişləri onu 

çəkmirdi, hətta hərdən yalnız gündəlik xəbərləri əhatə edən yayımlara 

da axıracan baxmağa hövsələsi çatmırdı. 

-Amma mən istəyirəm ki, bu günlər ərzində yalnız Azərbaycan 

telekanallarına baxım, - sözünə bir anlıq ara verdi,- görürəm, duyuram, 

sən məni başa düşmürsən. 

-Nə bilirsən? 

-Başa düşsən, niyə gəldiyimi dönə-dönə soruşmazsan. Mən doğrudan 

da Bakıya niyə gəldiyimi bilmirəm. 

Daha sonra Edqar söylədi ki, Peterburqda iki nəfərin Azərbaycan 

dilində danışdığını eşidəndə özündən asılı olmayaraq onların arxasınca 

düşür ki, xoş anlar yaşasın, türklər demişkən qulaqları çınlasın.  

O, Edqarın səmimiyyətinə inanırdı, lap uşaqlıqdan inanırdı, amma 

uşaq vaxtı başa düşə bilmədi, anası erməni ola-ola nədən Edqarı 

onların oxuduğu beynəlmiləl məktəbin Azərbaycan bölməsinə 

keçirtdilər, axı, rus bölməsində də zəif şagird təsiri bağışlamırdı, ondan 

da hazırlıqsız uşaqlar vardı, axı! O zaman onun üçün ən böyük 

müəmma ruslara qarşı qəzəbini gizlətməyən atasının onu rus 

bölməsinə verməsi idi. Hətta birinci sinifdə oxuyanda, atası ona rus dili 

müəllimi də tutmuşdu ki, dildən axsamasın, amma o nəinki rus 

dilindən geri qalmadı, artıq beşinci sinfə keçəndə anladı ki, ana dilində 

danışanda çətinlik çəkir, «2»yə «ikı» dediyinə görə ona lağ edənlər 

haqlıdırlar. 

… Dayısı onu anasının ana Vətəninə -Ağdama aparmışdı və orda bir 

neçə gün qalandan sonra Şuşaya -vilayət pioner düşərgəsinə gətirmişdi 

ki, Sərxan əməlli - başlı istirahət eləsin, ən əsası da, kökəlsin. 

Düşərgənin boynu qırmızı qalstuklu pioner heyəti üç dəstədə birləşirdi. 

Birinci dəstədə rusca danışanlar, ikincidə ermənilər, üçüncü dəstədə isə 

azərbaycanlılar. Qərib yerdə, bəlkə də qan çəkdi və adını, soyadını 

söyləyib azərbaycanlı uşaqlara qarışmaq istədi, amma məlum olanda 

ki, o “2”yə “ikı”, 3-ə «uç» deyir, gülüşdülər, dəstə rəhbəri isə dedi ki, 

sənin yerin rus otryadıdır, sən onsuz da bizi başa düşməyəcəksən. 

Düşərgənin «Qırmızı guşə»dən asılmış nizamnaməsini dönə-dönə 



oxumuşdu. Hətta artıq onu da bilirdi ki, onu «Hayes, turkes?» deyə 

dindirən olsa, cavab verməlidi ki, mən Lenin pioneriyəm. Və 

ekskursiyalara gedəndə yetimxana uşaqlarına yaxınlaşmamalıdı. 

Gündə iki dəfə - səhər və axşam dəstələr məxsusi düzəldilmiş 

meydançada sıraya düzülürdülər, manqa başçıları dəstə rəhbərlərinə və 

onlar da Baş dəstə rəhbərinə hesabat verirdilər ki, hamı yerindədir. 

Hər dəstənin yanı-yörəsi açıq olsa da üstüörtülü bir guşəsi vardı və 

səhər yeməyindən sonra hər dəstə özünə məxsus guşədə toplaşırdı. 

Erməni və azərbaycanlı dəstələrdəki uşaqlara nə danışırdılar, o 

bilmirdi, amma onlara «İqor polku dastanı»ndan parçalar oxudurdular. 

Səlis nitqi ilk dəfə o zaman karına gəldi və o, nəhayət ki, bu düşərgədə 

seçildi. 

Seçilmək, fərqlənmək istəyi onun içində lap çoxdan baş qaldırmışdı, 

bəlkə də bu dünyada, daha bir yaşıdının varlığını duyduğu andan… 

Bu pioner düşərgəsindəki cəmi pionerləri birləşdirən, qaynayıb-

qarışmağa həvəsləndirən tar-kaman səsi isə axşamlar ucalırdı və 

oynaya bilənlər ortaya düşüb oynayırdılar. O, əl çalanlardan idi, amma 

xorla oxumaq yeri gələndə bəziləri kimi yalandan ağzını açıb-

yummurdu, ürəkdən oxuyurdu. 

Hər axşam ortaya düşüb sındıra-sındıra «Kolxoz» rəqsi, hərdən də bir 

«Nəlbəki» rəqsi oynayanların arasında şuşalı bir qız da vardı və bəlkə 

də o qız olmasaydı, o qız hərdənbir onun üzünə gülümsəməsəydi, onu 

danışdırmasaydı, dünyanın ən böyük sirrini ona anlatmasaydı -hələ də 

yadındadır, o qız da onun kimi 2-yə «ikı» deyirdi -dayısına məktub 

yazardı ki, gəlib onu aparsın. 

O, həyatında ilk məktubunu bu düşərgədən yazdı, özü də Bakıya - 

Edqara. 

Şuşada ən çox şıdırğı yağışlar yağanda darıxırdı və ilk dəfə 

İsmayıllının Quşencə kəndində atasının köməyi ilə belinə qalxdığı, 

sonralar isə mehr saldığı o çidarlı atın gözlərini xatırlayırdı. 

Adını, soyadını, hətta Şuşa şəhərindəki ev ünvanını hələ də unutmadığı 

o qızı günlərin birində - atası, ya əmisi bilmədi, -gəlib düşərgədən 

aparan gün dayısına - Ağdama çoxdan yazmaq istədiyi məktubu yazdı 

və dayısı bir neçə gündən sonra gəlib onu atın tərkində Ağdama 

aparandan və yenidən qohum-əqrəbaya qarışandan sonra anladı ki, ana 

dilini bir qədər də yadırğayıb. Bunu dərd etməsə də, sıxılırdı və 

çalışırdı az danışsın ki, yaşıdları ona gülməsinlər. Amma hiss eləyirdi 



ki, Ağdamdakı doğmaları arasında onun rus dilində «lap rus kimi» 

danışması ilə qürrələnənlər də var. 

…Baxdıqları televiziya yayımında Ağdamın adı hallananda, cəbhə 

bölgəsindəki bir neçə kəndin, erməni silahlı birləşmələrinin nəzarət 

etdikləri adsız yüksəkliklərdən iri çaplı pulemyotlarla və avtomatlarla 

atəşə tutulduğu vurğulananda və dərhal da düşmənin cavab atəşilə 

susdurulduğu qeyd olunanda Edqar bir gözünü ekrandan ayırmadan 

soruşdu: 

-Sənin Ağdamdakı qohumların necə oldu? Bakıdadılar? 

-Hə, Bakıdadılar, hərəsi bir yataqxanada məskunlaşıb. 

-Necə dolanırlar? 

-Bütün qaçqınlar kimi, səhərdən-axşama küçələrdə alver eləyirlər ki, 

ac yatmasınlar. 

-Gərək ki, onlardan birinin arvadı erməni idi, qızını da yanına salıb 

hərdən Ağdamdan sizə gəlirdi.  

-Susanna xalanı deyirsən? 

-Hə, Susanna xala… Yaşayır? 

-O, elə hadisələr başlananda öldü. 

O, Susannanı tez-tez xatırlayırdı, amma ona görə yox ki, dayısının 

ömür yoldaşı olmuşdu, uşaq vaxtı Ağdama gedəndə qulluğunda 

durmuşdu, nazıyla oynamışdı; ona görə ki, Susanna həmişə qızı 

Əntiqəni nişan verib deyirdi ki, böyüyəndə Əntiqəni ona verəcək. Həm 

də Susanna Əntiqəni məcbur eləyirdi ki, rusca danışsın. Əntiqədən isə 

əzəldən xoşu gəlmirdi, hələ lap balaca ikən bir dəfə dayısı onları 

güləşdirmişdi və Əntiqə onu yerə çırpandan sonra da qulağını ağzına 

alıb var gücü ilə dişləmişdi; özü də elə dişləmişdi ki, dərhal onu 

həkimə qaçırdıb qulağına tikiş qoymalı olmuşdular və o bir neçə gün 

Gülablıda qulağı sarıqlı gəzmişdi. 

O zamanlar anası Susannadan razı deyildi, oturub-durub deyirdi ki, 

köpəyin qızı çox yaxşı gəlindi, amma doğmur, belə getsə, qardaşımı 

oğulsuz qoyacaq, amma Susanna gecdən-gec bir oğlan da doğdu və bu 

zaman anası onu da götürüb gözaydınlığına, Ağdama - qardaşıgilə yola 

düşdü. Sərxan artıq onuncu sinfə keçmişdi və illik qiymətləndirmə 

cədvəlində ona yalnız «Azərbaycan dili» fənnindən kafi yazmışdılar, 

qalan qiymətləri «5» di. 

Görüşmədikləri illər ərzində Əntiqə tamam böyümüş, gözəlləşmişdi, 

özünü ağır aparır və onu nəinki rusca, heç Azərbaycan dilində də 



danışdırmırdı. Heç elə bil bir neçə il qabaq nə o Əntiqənin hörüyünü 

biləyinə dolamışdı, nə də Əntiqə onun qulağını dişləyib qopartmışdı. 

Susanna sözgəlişi anlatdı ki, qohumlar arasında Əntiqəni istəyənlər 

var, sonra da anasının ucadan gülməsinə səbəb olan bir zarafat elədi: 

-İndi mən gərək bir qız da doğam ki, Sərxan gələcəkdə subay 

qalmaya… 

O zaman Sərxan özü də bu zarafata biganə qalmamışdı, başını aşağı 

salıb gülümsünmüşdü, amma Qalina Aleksandrovnanın vəfatından 

sonra özündən otuz yaş kiçik tamam başqa bir Qalina ilə görüşəndə və 

bu Qalina həyatı yenidən onun gözündə gözəlləşdirəndə, ona sıcaq 

anlar yaşadanda, bir daha inandı ki, kişi ilə qadın arasındakı böyük yaş 

fərqi olsa-olsa məhəbbət artıra bilər, özgə heç nə.  

…Ona etibar olunmuş açarla qapını açan Qalina içəri lov xəbərlə girdi, 

təlaş içində birnəfəsə söylədiklərindən belə məlum oldu ki, şəhər 

vahimə içindədir, terrorçu Neft Akademiyasına girib, qarşısına 

çıxanları - onlarca tələbəni, müəllimi güllələyib, axırda da özünü 

vurub. Qalinanın sözündən belə çıxırdı ki, bütün vağzal ətrafı yolları 

bağlayıblar və onu buraya gətirən taksi sürücüsü də məcbur olub ki, 

yolunu dəyişsin və buna görə də ondan əlavə olaraq üç manat da artıq 

pul alıb.  

Sərxan Səmədzadə Qalinanın hər dəfə bu evə həyəcanlı bir xəbərlə 

gəldiyinə, son olaraq da bunu onun kisəsindən çıxacaq paraya 

bağladığına alışmışdı, amma bir qədər sonra Ramiq Məsum içəri daxil 

olanda və Neft Akademiyasında baş vermiş fəlakətin ucundan-

qulağından danışanda birdən-birə hönkür-hönkür ağlamağa 

başlamasından bildi ki, Qalinanın təşvişi əbəs deyil, həqiqətən də 

vağzal ətrafında qarışıqlıqdı. 

-Dadanıblar Neft Akademiyasına, - Ramiq dedi, - haranı qarışdırmaq 

lazım olduğunu bilirlər. 

Ötən ilin payızında Neft Akademiyasında baş verən terror olayı 

Sərxanın yadında idi. Aktyor dostlarından birinin qızı o hadisədə həlak 

olmuşdu və o mərhumun üçünə də, qırxına da getmişdi. 

Sərxan Səmədzadə, ümumiyyətlə, xeyirdən-şərdən qalmağı sevmirdi, 

teatr səhnəsindən daha çox, real həyat səhnəsində olmaq istəyirdi. 

Amma neynəyəsən ki, can o can deyildi. Və ən qəribəsi də bu idi ki, 

toy məclislərində ağlamaq, yas yerlərində gülmək istəyirdi və hərdən 

ona elə gəlirdi ki, bu, artıq dəlilik əlamətidi.  



-Bəs terrorçu kimdi? 

Sərxan Səmədzadənin ortalığa atdığı bu sualı Ramiq dərhal 

cavablandırdı. 

-Bu dünyada ermənilərdən başqa terrorçu var?! - dedi və dərhal da 

çönüb Edqardan üzr istədi,- sən məndən incimə ha.. 

Amma Edqardan çox ev sahibi incidi, ona görə incidi ki, bu sözün 

tamamında Qalina heyrət, təəccüb dolu gözlərini Edqara zillədi və 

müəmmalı tərzdə çiynini çəkdi: 

-No poka liçnost terrorista neizvestna, no qovoryat on ne sam v sebe 

strelyal, yevo otkuda-to ubil snayper.-Bu sözü də Qalina dedi, amma 

Sərxan Səmədzadə kəsdirə bilmədi ki, Ramiqin qonağa nə üçün 

üzrxahlıq etdiyini Qalina başa düşüb, ya yox? Və hər ehtimala qarşı 

Ramiqi bir qırağa çəkdi, - danışığına fikir ver dedi, - Qalina onu 

Cahangir Əli oğlu kimi tanıyır, anladın? O, xəfifcə qımışıb üzr istədi 

və bir qədər sonra da Qalinaya eşitdirə- eşitdirə qonağa üz tutub, - 

Cahangir müəllim, - dedi, -Bakının yeni mənzərələri xoşunuza 

gəlirmi? - Və bir qədər sonra Qalina nəzakətlə Edqara Cahangir 

müəllim deyə üz tutanda bir qədər toxtadı, amma içində bir 

nigarançılıq qaldı və bu Ramiqin Edqardan üzr istəyərkən Qalinanın 

gözlərində doğan ifadə ilə bağlı idi.  

Ev sahibi isə, bir əli televizorun pultunda, bir - bir Azərbaycan 

kanallarını çevirirdi ki, görsün şəhərdə baş vermiş olay haqqında onlar 

nə deyirlər? Amma bütün kanallarda əyləncəli verilişlər gedirdi, elə bil 

kanallar xalqı daha çox əyləndirib-güldürmək uğrunda yarışa 

girmişdilər. Görünür, Ramiq də ev sahibinin telekanallarda nə 

axtardığını duydu və ona görə də: 

-Mən aralıdan gördüm, telereportyorları yaxına da buraxmırdılar, -

dedi, - yəqin ki, axşam xəbərlərində məlumat verəcəklər; bunu xalqdan 

gizlətmək olmaz. 

Ev sahibi soruşdu: 

-Niyə gizlətməlidirdər ki? 

Və Ramiq Məsum həm də siyasi savadını nümayiş etdirməyə başladı: 

-Axı, bu siyasi məsələdi, nə qədər insan öldürülüb, nə qədər insan 

yaralanıb, qatil isə artıq həyatda yoxdur, bu isə o deməkdir ki, 

əməliyyatı kəşfiyyat işləyib, hökumət bu məsələni araşdırmalıdır, 

məsələni xalqa necə çatdırmaq barədə qərar qəbul olunmalıdır, bu da 

axşama çəkər, mən belə düşünürəm. 



Amma bir qədər sonra Moskva telekanallarından biri bu hadisənin bir 

sıra məqamlarına, o cümlədən həlak olanların, yaralananların sayına 

aydınlıq gətirdi və məlum oldu ki, qatil özünü yaralasa da, sağdı, 

qanun qarşısında cavab verəcək. Amma qatilin şəxsiyyətindən söz 

açılmadı və Ramiq Məsum da bunu əsas tutaraq müəmmalı bir ifadə 

işlətdi: 

-Demək, məsələ aydındı… 

Edqar isə bu xüsusda bir kəlmə sözünü xəlvətə salıb onun qulağına 

pıçıldadı: 

-Hamısı mənim qismətimdən, baxtımdandı, bu günə qalmışdı bu 

çaxnaşma?! 

Edqar baxtından gileylənməkdə haqlı ili; onunku əzəldən 

gətirməmişdi, hələ üç yaşında ikən atasız qalanda anası evə bir kişi 

gətirib salmışdı və bu pəzəvəng kişi də evlərinə ayaq basdığı gündən 

Edqarı döyməyə başlamışdı. 

Sərxan o zamanlar dərsə gedəndə anasının ona verdiyi bir büküm 

pendir-çörəyi Edqarsız yeməzdi, harda olur-olsun Edqarı tapıb 

loxmasını onunla bölərdi. 

Hərdən Edqar özü onu axtaranda və deməyə heç bir yeni sözü 

olmayanda başa düşürdü ki, Edqar acdı. 

Müharibədən sonrakı ilk illərdə hərdən onların da evində çörək 

olmurdu, yarma bişirib yeyirdilər və o bilmirdi ki, bu yarmadan Edqara 

necə aparsın? 

…Qalina otaqları silib-süpürəndən, hətta səhər günəşinin bir özgə 

görkəmə gətirdiyi kraxmallanmış köynəklərini, tuman-köynəyini 

şifonerdə, dolabda yerləşdirəndən sonra önlüyünü döşünə taxıb 

mətbəxdə bulaşıq qabları yumağa başlamışdı. Özü də həmişə olduğu 

kimi qüssəli bir rus xalq mahnısını zümzümə eləyə-eləyə. Elə bil o bu 

mənzildə həyəcanla, təşvişlə bir-birinin üzünə baxanları da, iki saat 

qabaq sakini olduğu şəhərdə baş vermiş dəhşətli olayları da tamam 

unutmuşdu və sanki bu mahnı onu bu mahnıda təsvir olunan o yaşıl, 

çaylı, meşəli məkana qovuşdurmuşdu. 

Sərxan isə Qalinanın zümzümə etdiyi bu mahnılara alışmışdı və ona 

elə gəlirdi ki, Qalina öz taleyini oxuyur.  

Qəfil zəng səsi gəldi - ev sahibinin əl telefonuydu. Zəng vuranın səsi 

apaydın eşidilirdi; telefon açanın gur danışığına görə yox, onun 

telefonundakı nizamsızlığa görə. Ötən illərdən qalma bəzi əşyaları 



kimi bu telefona da öyrəşmişdi və son zamanlar təzə nə isə almağa əli 

gəlmirdi. 

-Mənəm, Sərxan müəllim, Sərməstdi, yəqin, şəhərdə baş verənlərdən 

xəbəriniz var, deyirlər ki, başqa institutlarda da terror gözlənilir, hər 

yanda yolları bağlayıblar, maşın sürmək olmur, bu gün gedəsi bir 

yeriniz yoxdursa, mən gedim evə. 

Etirazını dərhal bildirdi: 

-Heç yana getmə, bir azdan düşürük aşağı, bu gün gedəsi yerimiz 

çoxdu. 

Qalina ərklə səsini qaldırdı, sanki öz kəbinli kişisinə qışqırırdı: 

- Kuda tı posle operatsii? Na ulitse xolodno, solntse obmançivoe, 

svetit, no ne qreet. 

Qalinaya əhəmiyyət vermədən üzünü qonağa tutdu: 

- Geyin. 

Bir gözü bayaqdan bəri şahmat taxtasında olan Ramiq Məsum da bu 

sözdən öz payını götürdü: 

-Onda mən də gedim, -dedi, -şahmat oynamağımız qalsın sabaha. 

Ev sahibi qondarma təbəssümlə: 

- İstrumentlərini unutma, - dedi, - hara qoymusan ordadı. 

Qalina mənzilə həyəcanlı girsə də gülərüzlə tərk elədi, üzünü qonağa 

tutaraq dedi ki, o gələn gündən Sərxan İmranoviçin eyni açılıb, onu 

sevindirən də elə budur! 

-Allah Sizi qorusun! 

Ramiq Məsum hər dəfə bu mənzildən çıxanda bu sözü tək halda dilinə 

gətirirdi, Allah səni qorusun, deyirdi, amma bu dəfə qonağı da nəzərə 

aldı və üstəlik, bu kəlamı təkrarladı: 

-Allah sizi qorusun! 

Sərxanın Allahın adı hallanan bu kəlamdan əsla xoşu gəlmirdi; onun 

aləmində «Allah» insanın kəşfi idi, vəssalam, özü də ən böyük kəşfi! 

Haçandan bu qənaətə gəlmişdi, xatırlamırdı, amma kəsinliklə inanırdı 

ki, orta məktəbdə və sonra da institutda aldığı rus-sovet təhsilinin buna 

heç bir dəxli yoxdu, axı, onun orta məktəbdə şagird və eləcə də 

institutda tələbə yoldaşlarının böyük əksəriyyəti başqa cür 

düşünürdülər, «Tövrat», «İncil», «Quran» kimi müqəddəs kitabların 

Allah kəlamları kimi göydən nazil olduğuna inanırdılar. Bəs o niyə 

buna inanmırdı? Artıq ömrünün səkkizinci onilliyinə qədəm 

qoymuşdu, amma hələ də bunun səbəbini dərk edə bilmirdi… 



Həyətə düşüb, artıq qapıları da onların üzünə açılmış taksiyə minəndən 

sonra Sərməst hara gedəcəklərini soruşanda o, fikirləşmədən Edqarı 

nişan verdi: 

-Qonağımız, hara istəsə, ora… 

Edqar isə, sanki o anda mükalimənin bu sayaq məcrasına hazır idi. 

-Sulutəpəyə gedəcəyik, -dedi, -qəbiristanlığa. 

Üç il qabaq Peterburqda görüşərkən oğlunu da, arvadını da Sulutəpədə 

torpağa tapşırdığını Edqara demişdi, bu üzdən də bu müstəvidə sual 

verməyə ehtiyac duymadı, amma narazılığını dilinə gətirdi:  

-Əziyyət olacaq… 

Sərxan Səmədzadə mühakiməsində haqlı idi, o qəbirlərə baş çəkməyi, 

otunu-alafını təmizləməyi ona görə Sərməstə həvalə eləmişdi ki, 

qəbirstanlığın girəcəyində maşından düşəndən sonra qarşıdakı dikdiri, 

daha doğrusu yarım kilometrlik cığırı qalxmalı olmasın, çünki axırıncı 

dəfə o cığırı qalxanda elə bir hala düşdü ki, elə bildi indicə ürəyi 

dayanacaq. 

Ölümün insana nə qədər yaxın olduğunu da, iki dəfə əməliyyat stoluna 

qalxıb cərrah bıçağı altına düşəndə yox, məhz onda duymuşdu. 

O zaman qəbiristanlığa Sərməstlə gəlmişdilər və Sərməst qızılgülləri 

sulamaq üçün beş litrlik kapron çəlləkdə gətirdiyi suyu da güllərə 

verəsi olmamışdı, onun üzünə çiləmişdi ki, ayılsın, özünə gəlsin. 

-Mən bu yolda əziyyət çəkmək istəyirəm, - Edqar dedi, - borcluyam, - 

və sözünün ardını bir qədər fikirləşəndən sonra gətirdi, - bilirəm ki, 

borcdan çıxa bilmərəm, amma… 

Edqar sözünün ardını gətirmədi və Sərxan Səmədzadə elə bu anda 

kəsinliklə qərara gəldi ki, Edqar elə borcundan çıxmağa gəlib, əslində 

isə, o, Edqarı özünə borclu saymırdı və inanırdı ki, o ağır günlərdə 

qarşısına Edqar yox, lap tanımadığı bir erməni çıxsaydı belə, onu 

gətirib evində gizlədərdi. 

…Maşın artıq həyətdən çıxmışdı, amma hər tin başı tıxaclar sürət 

götürməyə imkan vermirdi. Edqar hər küçəsini, hər tinini, dalanını 

tanıdığı şəhərin mənzərələrindən gözlərini çəkməsə də, bir kəlmə olsun 

danışmırdı, sanki ağzına su almışdı. 

Yarım saatdan da artıq çəkən və daha Sərxanı hövsələdən eləyən 

növbəti tıxacda Sərməst bu səhər şəhərdə baş verən terror aksiyası 

haqqında gördüklərindən, eşitdiklərindən danışdı və axırda da: 

-Bu, sözsüz ki, daşnakların əməlidi, - dedi, - amma məsələnin kökündə 



urus barmağı var - və bir qədər fikirləşəndən sonra öz qənaətini 

əsaslandırdı, - bu hadisə haqqında bizimkilərdən qabaq Moskvanın 

məlumat yayması təsadüf ola bilməz, Moskva zorunu göstərir, yəqin, 

yenə də hansı məsələdəsə Bakıdan incikdi, ya da eləcə istəyir ki, 

İrəvanın könlü xoş ola… 

…Lal İrəvan-Tiflis magistralına yaxınlaşanda əlindəki dəyənəyi tulladı 

və İrəvana sarı gedən maşınlara əl etməyə başladı. Demək olar ki, hər 

maşının işığına sevinirdi, amma bu sevinc anları çox da uzun çəkmirdi, 

maşınların çoxusu ona çathaçatda sürəti azaltmırdılar, əksinə 

artırırdılar. Bununla belə, ümidsiz deyildi, bilirdi ki, gecdən - gec də 

olsa, bir ürəyi yanan tapılacaq. Hər dəfə bu səfərə çıxanda bu 

magistralda belə bir nigaranlıq yaşasa da, istəyinə çatmışdı. 

Göy üzü ulduzlu idi, amma birdən-birə səmanı qara buludlar alanda 

qorxdu ki, yağış yağa, daldalanmağa yer tapmağa ona görə də piyada 

İrəvana səmt üz tutdu ki, gözü harda bir üstü örtülü yer alsa, orda 

dayansın. Arada addımlarını xeyli yeyinlətdi ki, soyuq ona təsir 

etməsin. Yolun qırağında qarşısına çıxan arıq, axsaq yabı nəinki ondan 

qaçmadı, əksinə bir az da ona yaxınlaşdı, görünür, acdı və özü də ələ 

öyrəşmişdi, çünki iri, bulaşıq gözlərini ondan çəkmirdi və elə bil bu 

kimsəsiz yolun qırağında bir canlıya rast gəldiyinə sevinirdi. Əslində, 

o da sevinirdi, axı daha tək deyildi. Könlündən keçdi ki, bu üzüyola atı 

minib yoluna davam eləsin, qırılan qoşunnandı. Yabının yalmanından 

tutub əlini belinə çəkəndə başa düşdü ki, çox qocadı, bu yabı onu apara 

bilməz. Atın dişlərinindən çox qoca olduğunu tamamilə kəsdirəndə 

yabıdan aralandı, çünki o yalnız tər yox, həm də kəsif tər qoxusu 

verirdi. Bəlkə də elə bu qoxuya görə onu çölə buraxmışdılar. Qocalığı, 

daha bir işə yaramadığı dərhal hiss olunurdu. 

Yolun qırağındakı, adam boyundakı kolluq qəfil tərpənəndə meşədən 

kəsdiyi dəyənəyi atdığına təəssüfləndi, amma dərhal bıçağını çibindən 

çıxartdı və kolluğa baxmağa başladı. Həmin yabı idi, arxasınca gələn 

bir cüt çaqqalı qovmaq istəyirdi, görünür, çaqqalların da niyyəti onu 

qovmaq, onu əldən salmaq idi. 

Daha bir maşın ona çathaçatda dayansa da, sürücü onun lal olduğunu 

duyan kimi sürəti artırdı. Bir qədər sonra bir cüt işığına əl etdiyi 

maşınlardan biri onu beş-on addım keçəndən sonra əyləndi, maşın boş 

idi, amma o maşının sürücüsü də onun lal olduğunu bilən kimi başını 

buladı və maşının qapısını onu, üzünə açmadı. Bir xeyli gedəndən 



sonra yenə həmin atı gördü, qaçırdı, amma çaqqallar da arxasınca. Ona 

elə gəldi ki, yabının ondan aralanmaması səbəbsiz deyil, onu qovan 

çaqalların niyyətini anladığından və daha qaçmağa da halı 

qalmadığından ona güvənir. Yolun onu gətirib çıxartdığı avtobus 

dayanacaqı xoşuna gəldi, burda hətta skamya da gözünə dəydi və 

kəsdirdi ki, hansısa insan məskəninə yaxındı. 

Daha bir maşın onun tuşunda əyləndi, sükan arxasında qız idi, amma 

deyəsən elə bu qız onun lal olduğunu duyduğu üçün qapını açdı. Qız 

anlatdı ki, İrəvana gedir, bəs onun yolu haradı? O, İrəvana getdiyini 

anlada bildi və maşın tərpənəndən sonra qollarını sinəsində 

çarpazlamaqla minnətdarlığını bildirdi. Yol boyu qızı güldürmək 

istəyirdi, daha doğrusu, bu yolla istəyirdi ki, qızın yaxşılığından çıxsın. 

Özgə nəyə gücü çatardı ki? 

…Qızıl balıq dəryaçanı keçəndən sonra Arazın bir qoluna çıxdı, 

sürətini anasının qoxusuna doğru artırmaq istəyirdi ki, hənirti duydu, 

arxaya çöndü ki, soydaşlarından biridi - özü də erkəkdi. Mərhəm bir 

duyğu qızıl balığa anlatdı ki, bu erkək onun arxasınca gəlib. Sonra bu 

erkək ona o qədər yaxınlaşdı ki, bir-birinə toxundular. Bu təmas onu 

razı salmadı, sürətini artırdı. Anasının qoxusu burnunun ucunda idi 

sanki. 

Sərxan Səmədzadə, ümumiyyətlə, hər adamın siyasətdən danışmasını 

sevmirdi, amma neynəyəsən ki, danışana qulaq asmamaq 

mümkünsüzdü, indisə barmağını maşının radiosuna tuşlayaraq 

Sərməstin sözünü kəsdi: 

-Onu işə sal, görək o nə deyir?  

Son illərin məşhur tikililərindən, metronun “20 yanvar” stansiyasının 

yaxınlığındakı tuneli keçib Bakı - Sumqayıt magistralına çıxanda 

sürücü sürəti artırdı. Çox keçmədi ki, son illər sürətlə böyüyən 

Sulutəpə qəbiristanlığına çatdılar və burda da Sərməsti dərhal tanıyan, 

ədəb-ərkanla salamını alan, hansı qəbirin ziyarətinə gəldiyini bilən 

gözətçinin sözündən məlum oldu ki, maşınla yuxarı qalxa 

bilməyəcəklər, son yağışlar yoxuşu tamam yuyub.  

Bir qayda olaraq çöldə-bayırda heç vaxt zarafatından qalmayan 

Sərməst gözətçinin bu xəbərini sualla qarşıladı: 

-Təklifin nədi? Geri qayıdaq? 

-Məsləhət sizindi, - gözətçi cavab verdi, - görürəm, yaşlı adamdlarsız, 

ürəyim yanır sizə. 



Sərxan birdən-birə gözətçinin cavabını zarafatla vermək qərarına gəldi: 

-Narahat olma, bura elə yerdi ki, bir şey olsa üstümüzdə Quran oxuyan 

tapılar. 

Gözətçi hazırcavab olduğunu dərhal sübut elədi: 

-Elə mən özüm də oxuya bilərəm, - dedi, - qorxmayın. 

Sərxan Səmədzadə, ümumiyyətlə, heç bir ayinin qulu deyildi, amma 

çoxdan bu qənaətə gəlmişdi ki, hər yerdən qaçmaq olmaz, həyatda elə 

məqamlar var ki, mütləq palaza bürünüb elnən sürünməlisən. 

Yayda nəvəsi Sergeyi buraya gətirəndə də bu gözətçi demişdi ki, o, bu 

yoxuşu piyada qalxa bilməz.  

Yayda indikindən qat - qat qıvraqdı; üstəlik, uzun illərin ayrılığından 

sonra yeganə varisi yanına gəlmişdi və onun pərvazlanıb uçmağa 

yalnız qanadı çatmırdı, üstəlik də özünü hər addımda şux göstərmək 

istəyirdi ki, nəvəsi ürəklənsin, onun hələ uzun yaşayacağına əmin 

olsun. 

Seryojanı aeroportda qarşılamağa ona görə taksi ilə yox, Məhəmmədlə 

getmişdi ki, nəvəsi bilsin;onun, aktyorluq öz yerində, maşın da 

sürməyi bacaran dostu var və bu elə bir dostdu ki, onu istənilən vaxt 

işindən ayırmaq olar. 

Seryojanı qarşılamağa iki saat qabaq getmişdilər və bu iki saatı hamı 

kimi gözləmə zalında əyləşib çay, kofe içə-içə də gözləyə bilərdi; 

amma o bu iki saat ərzində su da içməmişdi, ayaqüstə dayanıb 

gözlərini təyyarə reyslərinin monitoruna, sonra da Moskva - Bakı reysi 

ilə gələn sərnişinlərin bir-bir üzə çıxdığı qapıya zilləmişdi… 

Seryoja gələn günün axşamı Qalinaya zəng vurub demişdi ki, nə qədər 

nəvəsi Bakıdadır, onun evinə gəlməsin; Seryoja babası haqqında ayrı 

şey fikirləşər, ürəyinə xal düşər. 

Bakıya istəklisi ilə gələn Seryojanı daha hara qaldı gəzdirməsin, hansı 

çimərlik qaldı aparmasın, hansı restoran qaldı orda onlara qonaqlıq 

verməsin, hələ axırda da Sərməstin maşınıyla Qubaya, Şamaxıya 

apardı ki, Azərbaycan onun yaddaşında Quba, Şamaxı kimi yaşıl 

qalsın.  

Günəşli səhərlərin birində bulvarda gəzinti teploxoduna da mindilər, 

Narginə kimi getdilər, çünki o bu adadan yeni Bakının necə möhtəşəm 

göründüyünün bir dəfə özü şahidi olmuşdu. 

Məqsəd isə bu şəhəri nəvəsinə sevdirmək, onu bu şəhərə bağlamaqdı. 

O bir həftə ərzində Seryojanı uzaq-yaxın qohumları ilə, xüsusən də 



cavanlarla, yeniyetmələrlə görüşdürdü, ünsiyyət yaratdı ki, nəvəsi 

bilsin ki, bu şəhərdə simsarları da var, gələcəkdə Moskvadakı kimi tək 

olmayacaq. 

Lap axırda da gətirdi bu qəbiristanlığa, çünki o zaman ona elə gəlirdi 

ki, nəvəsini Bakıya bağlamaq üçün ən qırılmaz tel bu qəbiristanlıqdı, 

bu qəbiristanlıqdakı bir cüt qəbirdi, Seryojanın doğma atasının və 

doğma nənəsinin qəbri… 

İndi o qəbirlərə doğru qalxırdılar. Hər əlində bir qızılgül dəstəsi tutmuş 

Sərməst öndə, yəqin ki, keçən əsrdən qalmış boynu dərili paltonun 

içində heç bir əzası bilinməyən Edqar ortada, o isə axırda…  

Hələ ki, Edqarın təklifi ilə razılaşdığına peşiman deyildi, sol ayağından 

başqa ağrıyan yeri də yoxdu, son zamanlar Məhəmməd deyirdi ki, 

çəlik götürsün, o isə dərhal etirazını bildirirdi, amma hiss eləyirdi ki, 

əlində bir çəliyi olsa, belə əziyyət çəkməz, çəliyin ucunu son qardan 

sonra hələ qurumamış torpağa basa-basa yuxarı dırmaşar. Burada qar 

hələ tamam əriməmişdi, xüsusən qüzeydə, gün düşməyən yerlərdə 

nişanələri qalmışdı, amma sarımtıl rəngdə, toz içində.  

Hər şeydən öncə üstünə döyülmüş şəkillərlə diqqətini çəkən 

başdaşlarının üstündəki adları, soyadları oxumasa da, doğum və ölüm 

tarixlərini bildirən rəqəmlərə nəzər yetirirdi və öz yaşını bu təpədə 

əbədi uyuyanların yaşı ilə müqayisə etdikcə, anlaşılmaz bir toxdaqlıq 

yaşayırdı. 

Başdaşlarından birinin üstündəki yazılar isə onu heyrətə gətirdi: 

«Səmədzadə Sərxan İmran oğlu». Doğulduğu il - 37. Yalnız 

başdaşındakı şəkil onun deyildi. O, bu dünyada cəmi 37 il yaşamışdı - 

ondan bir dəfə az. Ən qəribəsi isə sinədaşındakı, ona haradansa tanış 

yazı idi: «Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə…». Görəsən, bu 

xitabı sinədaşına necə qıyıb yazıblar, axı o, cəmi 37 il yaşayıb… Bəlkə 

öz vəsiyyətidi? Bəlkə 37 yaşında dünyadan bezibmiş? Kim bilir… Bu 

qənaətə gəldi ki, bu yazı, ümumiyyətlə, onun təsəvvürünə yaddı, bəs 

onda niyə bu yazının önündə donub qalıb? 

Bəzi başdaşlarının qarşısında ona görə ayaq saxlayırdı ki, nəfəsini 

dərsin və belə erkən yorulması onu qorxudurdu, çünki hələ yoxuşu yarı 

eləməmişdilər. 

Bu məkana elə bir sükut hakim idi ki, hərdən ürəyinin döyüntüsünü 

eşidirdi, amma buna görə bu sükutdan çox öz qulaqlarına minnətdar 

olmalı idi, çünki onun hələ nəfəsi gedib-gələn yaşıdlarının çoxusu hər 



hansı bir mükalimə zamanı əllərini qulaqlarına dayayandan sonra 

qulaqlarını (adətən sağ qulaqlarını) qabağa verirdilər ki, nə isə eşidə 

bilsinlər. Belə yaşıdlarından biri bəstəkar olduğundan, ona öz 

aralarında Bethoven deyirdilər.  

Bethovenin kar ola-ola dünya musiqi xəzinəsinə hansı inciləri 

verdiyini bilirdi, amma başa düşə bilmirdi ki, onun bu «Bethoven»i 

oğlu, qızı, nəvələri ola-ola niyə tək yaşayır, nədən istəyir ki, onsuz da 

batmış qulağı səs eşitməsin? Və bu təklik niyə onu bezdirmir? 

Daha bir sinədaşının üstündəki yazı onu ayaq saxlamağa, xalq 

mahnısından ona tanış olan misranı təkrar-təkrar oxumağa vadar elədi: 

«Aman təklik əlindən…» 

Başdaşı da, sinədaşı da yalnız bir mişar daşından ibarət olan qəbrin 

yanında yanını yerə qoydu, dərhal da başa düşdü ki, burada çox otura 

bilməz, yer yaşdı və torpağın nəmi-soyuğu iliyinə-sümüyünə işləyir. 

Ona yaxınlaşan orta yaşlı kişinin kimliyini biçimindən-başındakı 

papaqdan, əlindəki qara muncuqlu təsbehdən təxmin eləyib üzünü 

yana çevirsə də, salamını almalı oldu, amma dərhal verdiyi suala cavab 

axtaranda, kişi bir də soruşdu: 

-Quran oxutduracaqsız? 

Kişinin niyyətini başa düşdü və qərara gəldi ki, onu razı salsın. Kimisə 

sevindirmək onun məramıdı. Hərdən qəpik-qəpik qazandığını elə 

adamlara xərcləyirdi ki, tanıyanlar onun ağlına da şübhə edirdilər, 

amma ağlı kəsəndən, bəlkə də anadan olandan belə yaşamışdı. Hələ 

müharibənin müdhiş illərində, çörəkdən ötrü insanlar bir-birini 

öldürəndə, bir büküm çörəyini Edqarla bölmürdümü?  

-Bəli, - dedi, - oxutduracağam… 

Kişi başdaşı yalnız bir mişar daşından ibarət olan qəbiri nişan verib 

soruşdu: 

-Mərhumənin ismi-şərifi nədir? 

-Bu vacibdi? 

Kişi bəlağətlə cavab verdi: 

-Əlbəttə, oxunan Quran öz sahibini tapmalıdı, bəradərim… 

O, başını bulayıb gülümsədi və cibindən çıxartdığı əskinası kişiyə 

verdi: 

-Bəs eləyər? 

-Əlbəttə, bəsdi, amma Siz mərhumənin ismi-şərifini söyləyin… 

O, əskinası dərhal döş cibindən çıxartdığı portmanatda yerləşdirəndən 



sonra qaytarıb portmanatın yerinə qoyan kişiyə əl verdi: 

-Sən Quranı oxu, mən tələsirəm… 

Son gücünü toplayıb özünü, nəhayət ki, doğma qəbirlərə yetirəndə və 

Sərməstin artıq qəbirləri otdan-alafdan təmizləyib, başdaşlarını 

sildiyini və qızılgülləri də səliqə ilə sinədaşının üstünə düzdüyünü 

görəndə çönüb Edqara baxdı. O, üzünü yana çevirmişdi, amma arıq 

çiyinləri nimdaş paltosunun içində körük kimi qalxıb-enirdi… 

Sonra Edqar asta addımlarla qəbirlərə yaxınlaşaraq yerdən başdaşları 

kimi qara, xırdaca daş parçası götürdü və başdaşlarını ehmalca 

döyəcləyəndən - sanki yad adamın qapısını döyürdü - sonra üzünü bu 

daşlara toxundurub nəsə dedi. 

Sərməst isə heç nəyə məhəl qoymadan cib bıçağı ilə qəbirlərin 

ətrafında torpağa basdırılmış və artıq xeyli çoxalıb-artmış qızılgül 

kollarını budamağa başlamışdı. O kollardan biri qışın bu günündə bir 

gül açmışdı və bu gül aldıqları qızılgüllərdən daha tər görünürdü. 

Bəlkə də hələ kökündən ayrılmadığına görə? 

Bilmirdi ki, neyləsin. İki qəbrin arasındakı boş yer sanki onu çağırırdı: 

“Dünya duracaq yer deyil, ey can”, - deyirdi, - səfər eylə”. 

Yayda Seryojaya bu qəbirləri tanıdanda vəsiyyətini də eləmişdi, o boş 

yeri göstərib demişdi: bax, məni orda dəfn eləyərsən, gözlərimə bir 

ovuc torpağı da özün tökərsən, öz əllərinlə… Amma indi o kəsinliklə 

əmin idi ki, Seryoja daha bu məkanı, bu qəbirləri heç zaman 

görməyəcək. Nə olsun ki, damarında onun qanı axırdı? O, başqa 

mühitin meyvəsi idi. 

Sərməst bu məkana özünü hamıdan tez yetirdiyi kimi hamıdan tez də 

aralandı, o,bunun fərqinə varmadı, onu başa düşürdü, bilirdi ki, qaçqın 

taleyi yaşayan bu sürücü nəinki hər saatını, hər dəqiqəsini də pulla 

ölçür, vaxt onunçün puldu. 

Sərməst gözdən itəndən sonra, Edqar hələ də ovcunda tutduğu daşı ona 

uzatdı və söylədi ki, yəqin onun da mərhuma, mərhuməyə sözü var, 

desin, bir də kim bilir haçan buraya gəlib çıxacaq?  

Və o başını bulayıb, narazılıqla acı-acı gülümsəyəndə Edqar soruşdu: 

-Sən hələ də inanmırsan? 

-Kimə? 

-Necə yəni kimə? Bilmirsən, kimə? 

-Yox!-məsxərə ilə soruşdu, - Guya sən inanırsan? 

-İnanıram. 



-Haçandan? 

-Tək qalan gündən… 

«Doğrudanmı insan inanmaq üçün hər şeyi itirməlidir?» 

Yox, o buna dözə bilməz! 

Ağlına gələn fikirdən onu tər basdı və elə bil bu dəfə iki qəbrin 

arasındakı boş yer-torpaq özü dil açıb pıçıldadı: dünya duracaq yer 

deyil, ey can, səfər eylə.. 

…Birdən-birə arxaya çönəndə və ondan beş-on addım aralanmış 

Edqarın dizlərini yerə dayadığını, əyilib, ağzını torpağa 

yaxınlaşdırdığını və nəsə pıçıldadığını görəndə məəttəl qaldı. 

-Sən neynəyirsən? 

Edqar bu sualın cavabını ağır-ağır yerdən dikələndən, şalvarının 

dizlərindəki tozu-torpağı çırpıb təmizləyəndən sonra verdi: 

-İnanmıram məni başa düşəsən, amma həqiqəti deməliyəm. 

-Niyə inanmıram ki? 

-Bilirsən, mən Peterburqdan çıxanda özümə söz vermişdim ki, Bakıda, 

aeroportda trapdan düşən kimi əyilib asfaltı öpəcəm, amma orda bu 

mümkün olmadı, daha doğrusu, orda bunu bacarmadım, burda isə 

fikirdəşdim ki, qəbiristanlıq da Vətən torpağıdı, müqəddəs yerdi, 

öpmək olar…  

«Doğrudanmı sən bu torpağı Vətən sayırsan?»  

Dərhal ağlına gələn bu sualı dilinin ucundan qaytardı, belə bir anda bu 

sualı Edqara verməyə qıymadı, yazığı gəldi. 

Edqarın torpağı öpmək istəyi ona çox tanışdı, çox doğmadı.  

Orta məktəbi bitirən ili müsabiqədən kənarda qalandan bir ay sonra 

əsgər şineli geyməli olanda, düşdüyü məxfi hərbi hissənin harada 

olduğunu anlayanda, nəinki azərbaycanlı, ümumiyyətlə, mülki insan 

(zabitlərin arvadlarından başqa) üzünə, mülki insan təmasına həsrət 

qalanda, Bakının nəfəsini yalnız Edqarın Azərbaycan dilində yazdığı 

məktublardan alanda, hərdən xəlvətə çəkilib uşaq kimi ağlayanda o da 

belə bir istəklə yaşamışdı… 

Gecələr yalquzaqların ulartısını eşidəndə inanırdı ki, bu məkanda 

insandan başqa da canlı var. Əvvəllər ona elə gəlirdi ki, burdakı həyat 

tərzinə alışa bilməyəcək, gecələrin birində o da xəlvətə salıb bir çoxları 

kimi canına qəsd eləyəcək, amma bu məxfi hərbi hissənin bütün 

əsgərlərin üzünə açıq olan kitabxanası və həm də (zabitlərdən birinin 

arvadı olan) kitabxanaçısı onu bu niyyətindən daşındırdı.  



Üç il keçdi, amma o Bakıda qatardan düşəndə asfaltı öpmədi; bu istək 

də nisgilli xatirəyə çevrildi. Və indi də Edqara baxa-baxa o nisgili 

yaşadı. 

Qəbirlərin arasıyla bir-birinin əlindən tuta-tuta üzüaşağı enəndə, 

üzüyuxarı qalxan iki kişidən birinə Edqarın zəndlə baxdığını və 

birdən-birə yenə ölü rəngi aldığını görəndə təəccüblə soruşdu: 

-Sənə nə oldu? 

Edqar yoxuşu qalxan kişiləri nişan verdi: 

-Onlardan biri o idi, dünən kababçıda gördüyümüz. 

O, başını bulaya-bulaya gülümsədi və birdən sərt səslə: 

-Bəsdir xoflandın, Edik, axı dünən sənə söylədim,-dedi, - bu hökumət 

sənnən siçan-pişik oynamaz!  

Edqar dünən verdiyi cavabı bir başqa tərzdə dilinə gətirdi: 

-Söhbət məndən getmir, söhbət… -Amma sözünün ardını gətirmədi, 

susdu və bir qədər gedəndən sonra çönüb arxaya boylandı. 

Sərməst artıq maşını işə salıb qızdırmışdı və bu səbəbdən də, Sərxan 

qabaq oturacaqda, Edqar isə arxada yerini tutan kimi soruşdu: 

-Hara gedəcəyik? Evə? Yoxsa… 

Edqarın təklifi Sərxandan ötrü son dərəcə gözlənilməz oldu: 

-Məndən olsa Səngəçala gedərik, Vitaliki də bir dəstə çiçəklə yad 

edərdik, -Edqar dedi, -mən bilən burdan Səngəçala o qədər də uzaq 

deyil. 

Sərxan dərhal dilləndi, amma zarafat ovqatında: 

-O qədər yaxın da deyil… 

Bir zamanlar üç dost idilər. Edqar, Vitalik, bir də o. Fransız yazıçısı 

Dümanın məşhur romanının dəbdə olduğu o illərdə məhəllədə onlara 

üç müşketyor deyirdilər. Amma heç biri nəinki qılınc, heç bıçaq 

oynatmağa da həvəsli deyildi. O, riyaziyyata aludə olmuşdu, Edqar 

kamançaya, Vitalik isə balıqçılığa. Martın ortalarından, noyabrın 

axırlarına-Abşeronda havalar, dənizdə su soyuyana kimi onu axtaranda 

məlum olurdu ki, balığa gedib-özü də Səngəçala. 

Səkkizinci sinfə keçəndən sonra Vitalik məktəbdən aralandı və fərqli 

bir həyat yaşamağa başladı; o müstəqildi, haçan istəsə balığa gedirdi, 

haçan kefi kəssə dənizdə gecələyirdi, çaxır içirdi və qapıbir qonşuları 

Svetanı velosipedinin tərkinə mindirib - hərdən də ramanın üstündə 

oturdub - gəzdirir və onlara göz vurub əl eləyirdi.  

Anası Mariya Nikolayevna yeganə oğlunun balıqçılığa qurşanmasının 



tam əleyhinə idi, amma Vitalikin tutduğu balıqları qonşulara özü 

satırdı, azərbaycanca danışa bilməsə də «təzə balıq, təzə balıq!» - deyə 

qışqıra bilirdi. 

Vitalikin atası, deyilənə görə, 1920-ci ildə XI Qızıl Ordunun tərkibində 

Azərbaycana gələn və milli Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşən rus 

bolşevik döyüşçülərindən olmuşdu və Mariya Nikolayevna bununla 

fəxr eləyirli, özünü məhəllənin başqa qadınları ilə müqayisədə 

imtiyazlı sayırdı. Kişisi o döyüşlərdən çox sonra ölmüşdü; balığa 

gedərkən yedək gəmisinin fırtınaya düşüb batması nəticəsində həlak 

olmuşdu, meyidi də tapılmamışdı. Buna görə də pasxa bayramında 

Mariya xala başqa rus qonşuları kimi xristian qəbiristanlığına yox, 

kilsəyə gedirdi və deyirdi ki, orda bir şam yandırıb ərinin ruhuna dua 

eləyir. 

Vitalikə atasından qalan miras balıqçı ləvazimatları idi və o 

ləvazimatlara qıymadığına, onları vaxtında tullamadığına görə Mariya 

xala çox təəssüflənirdi; ona elə gəlirdi ki, Vitaliki balıqçılıq azarına o 

ləvazimatlar salıb. 

Onuncuda oxuyanda və artıq kamal attestatı imtahanlarına 

hazırlaşanda Vitalik necə oldusa onların da saqqızını oğurlayıb- 

Səngəçala, balığa apardı. 

Avtobusla Səngəçal qəsəbəsinə çatandan sonra dənizçiləri buruqlara 

aparan bir yük maşınına minmək istəsələr də, sürücünün yanında 

oturmuş kişi buna mane oldu və onlar boz-qara qumu ilə diqqət çəkən 

yulğun, yovşan, dəvətikanı bitirən çöllə yarım saata qədər yol getdilər 

ki, mənzil başına çatsınlar. 

Yalnız fırtınadan - fırtınaya dənizlə qovuşa bilən bir gölün qırağında 

yarım saata qədər ləngidilər və Vitalik burda özünün rezin libasını 

geyinib, adına «saçok» dediyi balıqçı alətilə göldən balıq yemi -

xərçəng yığmağa başladı və bu «saçok» irili - xırdalı xərçənglərlə 

yanaşı, yosun və başqa dəniz otları ilə dolandan sonra quruya çıxıb 

onların qarşısına boşaltdı: 

-Təmizləyin, - dedi, -bu balıqçılığın əlifbasıdır. 

Onlar bir neçə dəfə Vitalikin sudan çıxardıb quruya boşaltdığı 

yosunun, ot - ələfin arasından xərçəngləri seçib topladılar və əslində bu 

ovda onların gördüyü iş elə bundan ibarət oldu. 

Sükutu estakada boyu uzanan böyük diametrli boruların içindən gələn 

uğultularla yanaşı, həm də qağayılar pozurdu: arabir eynilə insan kimi 



şaqqanaq çəkən qağayılar. Bu quşlar elə bir nəyəsə gülürdülər. 

Estakadanın üstü ilə yarım saat da yol qət eləyib Vitalikin balıq 

ovlağına yetişəndən sonra nə o, nə də Edqar diri xərçəngi qarmağa 

keçirdə bilmədilər, Edqardan fərqli olaraq o buna bir neçə dəfə cəhd 

göstərsə də bacarmadı, əvvəl barmaqları, sonra bütün vücudu titrədi; 

xərçəng elə bil başa düşürdü ki, əcəl deyilən şey başının üstünü alıb, 

son anlarını yaşayır. 

Vitalik tez bir zamanda nizamladığı və sonra uclarını yeyə ilə itilədiyi 

qarmaqların hamısına bir-bir xərçəng keçirdəndən sonra da tilovları 

suya atmadı, estakadanın dəmir məhəccərinə söykədi və peşəkar bir 

balıqçı kimi dedi ki, su çox durudu, külək qalxmasa, suyu 

bulandırmasa tilovu dənizə atmağın mənası yoxdu, külək isə ən azı bir 

saatdan sonra başlayacaq. 

Amma bu bir saat ərzində də onlar boş oturmadılar, tomatlı konserv və 

kolbasa ilə nahar elədilər, çapma stəkanlarda araq içdilər, əsil dostluq 

və arzular haqqında tostlar dedilər. 

Vitalik bu arada tez-tez havanı iyləyirdi və deyirdi ki, cənub küləyinin 

qoxusu gəlir. 

Qağayılar, görünür, dənizdə yox, estakadanın üstündə yem iyi 

almışdılar, qorxa-qorxa da olsa onlara yaxınlaşırdılar və hətta hərdən 

süfrədən nə isə qapmağa can atırdılar. 

Cənub küləyi başlayanda, havanı soyudanda və həqiqətən də azacıq 

sonra suyu bulandıranda Vitalik dedi ki, büzüşməsinlər, hərəkət 

eləsinlər ki, üşüməsinlər. Araqdan sonra o, üşümürdü, oturduğu yerdən 

tərpənməməsinə səbəb də o idi ki, estakadanı dənizdən ayıran 

məhəccərə yaxınlaşmasın, ordan aşağı boylanmalı olmasın, çünki 

dənizin qabarıb köpüklənmiş səthinə baxanda ona elə gəlirdi ki, dəniz 

qeyri-adi bir qüvvə ilə onu çəkir və hər dəfə bu anı yaşadıqca, özündən 

asılı olmayaraq gözlərini yumurdu. 

Vitalikin məhəccərə dırmaşdığını və spininqləri dənizə burdan 

tulladığını görəndə ödü ağzına gəldi. Estakadanın suyun səthindən nə 

qədər hündürdə olduğunu soruşmadı, çünki hər şey göz qabağında idi, 

gəmiləri estakadanın altından o yana da keçirdi, bu yana da. 

Vitalik bu estakadanın dənizin içərilərinə doğru otuz kilometrə qədər 

uzandığını və hər kilometrdə balıq ovladığını bildirəndən sonra dedi ki, 

onun ən sevimli ovlağı buradı, çünki ilk iri balığı sudan burda çıxardıb, 

burada suyun altına da bələddi, bilir ki, spininqi hansı səmtdən hara 



neçə metr tullasa, adına «zatsep» deyilən sualtı maneələrə tuş 

olmayacaq və qarmağa düşən balığı da asanlıqla çəkib estakadaya 

qaldıracaq. 

Vitalik bir daha onları tərpənməyə həvəsləndirəndə yerdən qalxdılar və 

estakadanın o qədər hamar olmayan asfalt səthi ilə gülə-gülə o yana, 

bu yana getməyə başladılar. 

-Darıxmırsan ki? 

Edqarın bu qəfil sualına çiynini çəkməklə cavab verdi, əslində isə 

darıxırdı, çünki nigarandı, onu axtara bilərdilər. 

-Bəs sən necə? 

Edqar onun sualını dərhal, özü də sualla cavablandırdı: 

-Mən sənnən bir yerdə olanda haçan darıxmışam ki? 

…Estakadanın üstündə küləkdən, yağışdan daldalanmağa bir tikili də 

vardı; düzdür, qapısı, pəncərəsi sökülmüşdü, amma üstü örtülü idi, 

yerə də yosun döşəmişdilər və bu yosun qupquru qurusa da yenə də 

balıq, xərçəng iyi verirdi.  

-Yəqin, Vitalik evə gəlməyəndə burda yatır, - Edqar dedi, - yəqin, bu 

yosunu da özü gətirib töküb buralara. 

Vitalikin son zamanlar evdən daha çox dənizdə gecələdiyini bilirdi, 

hətta onu da bilirdi ki, Sveta da buna görə ondan incikdi. 

Dənizə atılmış tilovlar bir-birinin ardınca cır telefon zənginə bənzər 

səslər çıxarmağa başlayanda və Vitalik bir-birinin ardınca sudan 

kiloluq, kiloyarımlıq kütümlər çıxardanda və beləcə özünün necə bir 

balıqçı olduğunu anladanda və onlar istər-istəməz balıqçı dostlarının 

sevincinə şərik olanda, qarmaqdan çıxarılandan sonra asfaltın üstündə 

çabalayan balıqlara əl vurmağa da qorxurdular və bu balıqları adına 

sadok deyilən tor səbətə də Vitalik özü doldurur, ağzını bağlayıb 

estakadanın üstündən dənizə sallayırdı ki, balıqlar diri qalsınlar. 

Arada onun da könlündən keçdi ki, dənizə spinninq atsın, amma 

Vitalik onu inandırdı ki, bacarmaz, o, qumsal bir sahildə günlərlə, 

həftələrlə, bəlkə də aylarla məşq etməlidi ki, bunu öyrənsin. 

Hələ Günəş göy üzündən çəkilməmiş Edqar dedi ki, evə qayıtmalıdılar 

ki, Sərxanın ata-anası bu ovdan duyuq düşməsinlər, yoxsa onlar bu 

yerə bir daha üçlükdə gələ bilməzlər. 

Vitalik etiraz etmədi və üstəlik də bəxtləri onda gətirdi ki, Vitalik 

tilovları sudan çıxardandan, cəmi balıqçı ləvazimatlarını yerbəyer 

eləyib onların hərəsinə bir stəkan hələ tam soyumamış termos çayı 



süzəndən sonra fəhlələri buruqlardan gətirən yük maşını onlara çatar-

çatmaz əyləndi və dərhal da məlum oldu ki, bu səbəbsiz deyil, sürücü 

Vitaliki tanıyır. Əlbəttə, onun Vitaliki haradan tanıdığının fərqinə 

varmadı, amma quruya çıxandan sonra maşından tökülüşəndə və 

Vitalik tutduğu kütümlərdən birini ona verəndə anladı ki, sərbəst həyat 

Vitalikə çox şey öyrədib. 

Sahildən, daha doğrusu, keçid - nəzarət məntəqəsindən şəhərə qədər 

olan bir saatlıq yolu fəhlələri “Azneft” meydanına gətirən avtobusla 

gəldilər, amma ayaqüstə. 

Yol boyu ona görə gözlərini yumurdu ki, heç nə görməsin, gün ərzində 

yaddaşına, xəyalına hopmuş dəniz mənzərələri yenə gözləri önünə 

gəlsin; xərçəng yığdıqları gölməçə, estakada, sudan çıxan balıqlar, 

yosun döşənmiş daldalanacaq… O, balıq ovuna gəldiyinə əsla peşman 

deyildi, hətta fikirləşirdi ki, haçansa müstəqil yaşamağa başlayanda bu 

aləmdə özünü sınayacaq. Ona elə gəlirdi ki, yeni bir aləm kəşf eləyib 

və Vitaliki bu aləmdən ölüm ayıra bilər və bu aləmdə ölüm gözlə qaş 

arasındadır… 

İki həftə sonra Vitalikin anası Mariya Nikolayevna məhəllədə göz yaşı 

axıda-axıda hay salanda ki, bir həftədir Vitalik yoxa çıxıb, onun balıq 

tutmağa getdiyi estakadaya da bələd deyil, Sərxan bir an belə 

fikirləşmədən, alman dili müəllimi olan anasına, atasının yanında 

almanca anlatdı ki, o, Vitalikin balıq tutduğu məkanı tanıyır.  

Artıq bir neçə il idi ki, hərdən ana-bala almanca danışırdılar ki, öz 

aralarındakı məxfi söhbət üçüncü adama əyan olmasın. Amma bu dəfə 

anası mükaliməni almanca davam etdirmədi və məsələnin üstü 

açılanda, adətən, belə hallarda qəzəblənən atası sakit tərzdə dilləndi: 

-Tanıyırsan, düş qabağa, Mariya Nikolayevnanın kimi var ki? 

Məhəllədə ağsaqqal kimi tanınan Hacı kişi məsələdən halı olanda heç 

kimdən heç nə soruşmadan maşınını qarajdan çıxardı. 

Edqarla o arxa oturacaqda oturdular, Mariya Nikolayevna qabaqda. 

Səngəçala çatanda və estakadalara aparan yola burulanda məlum oldu 

ki, Hacı kişi də cavanlığında bu yerlərdə balıqçılıq eləyib və təqaüdə 

çıxandan sonra bu yerlərdə yenə də balıqçılıq etmək ümidi ilə yaşayır.  

Sən demə, Hacı kişi giriş - nəzarət məntəqəsindən necə keçməyin də 

qayda-qanununu bilirmiş, bununla belə, nəzarətçi müəmmalı 

təbəssümlə soruşdu: 

-Bu xanım da balıqçıdı? -sonra da xəbərdarlıq elədi, -yağış yağacaq 



ha! 

Hacı bu estakadanın hər qarışına, hətta ondoqquzuncu buruğa da bələd 

imiş.  

Vitalikin spinninqlərini aralıdan tanıdılar və sonra digər balıqçı 

ləvazimatlarını, o cümlədən, termosunu, qəndqabını, atasından qalma 

əsgər şinelini tapdılar. Əvvəlcə Edik qışqırdı: 

-Vitalik!!! 

Sonra o da var səsilə dostunu səslədi. 

Daha sonra Mariya Nikolayevna da qışqırmaq istədi, amma qəhər onu 

boğdu. Edik daha bir dəfə qışqırdı: 

-Vitalik!!! Vitalik!!! Vitalik!!! 

Edqara haçandan-haçana qağayı səs verdi. Elə bil quş deyildi, 

qağayıya çevrilsə də, insan kimi şaqqanaq çəkmək qabiliyyətini 

özündə saxlayan insan idi. 

Hacı kişi səbrlə spinninqləri yığışdırmağa başlayanda Mariya 

Nikolayevna Vitalikə ərindən qalma şineli sinəsinə sıxıb için-için 

ağlayırdı.  

Hava qaralandan və şıdırğı yağış başlayandan sonra da Mariya 

Nikolayevna dedi ki, o burdan getməyəcək, elə burda ölümünü 

gözləyəcək. Amma Hacı Mariya Nikolayevnanı yola gətirə bildi, söz 

verdi ki, sabah səhər onu yenə bura gətirəcək.  

…Qırx gün sonra may ayının 1-də, dünya zəhmətkeşlərinin həmrəyliyi 

günündə onlar yenidən bu yerə qədəm basanda artıq Mariya 

Nikolayevna gecə-gündüz arzuladığı dünyaya qovuşmuşdu. 

Onlar - məhəllənin bütün cavanları- Sveta da onların arasında idi-bu 

yerə gəldilər və bu estakadanın üstündən açıq dənizə çiçək səpələdilər. 

Sonra bu, ənənəyə çevrildi və onlar bu ənənəni uzun illər yaşatdılar; 

hər il may ayının 1-də bu yerə gəlib bir dəstə çiçəyi dalğaların qoynuna 

tullamaqla Vitaliki andılar. 

…Bax, belə, indi Edik, bir kəlmə sözlə Vitaliki yada salanda, yenə də 

Səngəçala gedib bir dəstə çiçəklə Vitaliki anmağı vurğulayanda bir an 

belə tərəddüd etmədən: 

-Gedək, -dedi, və üzünü Sərməstə tutdu, -sən Səngəçala gedən yolu 

tanıyırsan da? 

-Əlbəttə, tanıyıram, -Sərməst cavab verdi və sürəti artırdı. 



Yenidən Şamaxı magistralına çıxıb Bakıya səmt gedən yola burulanda və 

bir qədər də sonra Hökməli kəndinə gedən yola dönəndə Sərxan 

Səmədzadə maşının aynasından böyük bir insan məskəninə çevrilmiş 

Sulutəpənin azman imarətlərinə, yollarına, küçələrinə və arabir də çönüb 

bu mənzərələrdən gözünü çəkməyən və sanki nə isə demək istəyən 

Edqarın üzünə baxırdı və inanırdı ki, onun susmasına səbəb keçirdiyi 

heyrət hissidi. 

-İyirmi il qabaq bu təpədə yalnız adda-budda buruqlar gözə dəyirdi. 

Sürücünün dilindən qopan bu söz elə bil bir damla mürəkkəb idi, suçəkən 

kağıza hopdu. 

Sərxan Səmədzadə Xırdalana çatanda maşını ona görə bazara sürdürdü 

ki, gül alsınlar… 

Tamamilə yenidən qurulmuş Bakı-Qazax magistralına, son illərin təbiri ilə 

desək, İpək yoluna çıxandan sonra gözlərini bir an da olsun dənizdən 

çəkməyən Edqar yalnız Səngəçala çathaçatda dilləndi: 

-Hər şey çox gözəldi, halal olsun, amma gərək sahil boyunu villa tikmək 

üçün insanlara verməyəydilər, -dedi, -haçansa bu səhvi düzəltmək lazım 

gələcək. 

Edqar elə bil bu fikri onun ürəyindən oxumuşdu. O, hətta bir dəfə 

televiziya müsahibələrindən birində bu mövzuya toxunmuş və bu barədə 

ətraflı söhbət açmışdı, amma elə ertəsi gün anonim bir telefon hədəsinə 

məruz qalmışdı: «Ey, xalqın artisti, başın girməyən yerə burnunu 

soxma!». 

Edqarın ali məktəbi bitirib jurnalistliyə başlayandan sonra Xəzər 

dənizinin problemlərindən onlarca sanballı məqalə yazdığını, hətta hansı 

məqaləyə görə ağrımayan başına dəsmal bağladığını, hansı yazıya görə 

Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının «Qızıl qələm» mükafatını aldığını 

bilirdi. Ona görə Edqarın təəssübkeşliyinə hörmətlə yanaşdı: 

-Sən haqlısan, -dedi, nə qədər çeynənsə də, burda yerinə düşən bir 

ifadəni dilinə gətirdi, -bu dünya belə getməz! 

Estakadalara gedən köhnə - onlara tanış yoldan əsər-əlamət qalmamışdı, 

elə bil təyyarə meydançası idi və bu meydançanın ətrafını alçaq işıq 

dirəkləri yox, dekorativ ağaclar, kollar bəzəyirdi. 

Yeni, səliqəli-sahmanlı görkəmi ilə dərhal diqqət çəkən keçid-nəzarət 

məntəqəsində maşından düşüb ədəb-ərkanla salam versə də, özünü 

təqdim etsə də, hara və nə məqsədlə getdiklərini bildirsə də, nəzarətçi 



bircə kəlmə ilə cavab verdi: «Olmaz!». İnad eləyəndə baş nəzarətçi də 

yan otaqdan çıxıb gəldi; amma son olaraq o da sözünü bir kəlmə ilə 

bitirdi: 

-Olmaz! 

74 illik ömründə rüşvət verməsə də, almasa da Sərməstin işə qarışması 

və qulağına pıçıldadığı söz ağlına batdı: 

-Bəlkə, Siz bizi estakadaya öz maşınınızla aparasınız, -dedi, -borclu 

qalmarıq. 

Amma yenə cavab müxtəsər oldu: 

-Ol-maz!!! 

O, fikirləşirdi ki, necə yəni olmaz, bu qədər yol gələsən, əlin ətəyindən 

uzun geri qayıdasan? Sonuncu dəfə 2005-ci ildə buraya qədər gəlmişdi 

və içəri keçə bilməyəcəyini anlayandan sonra gətirdiyi çiçəkləri bir yük 

maşınının kuzasında, kişilərin arasında növbəyə gedən fəhlə qadına 

vermişdi və xahiş eləmişdi ki, XIX qurğuya çatanda bu çiçəkləri dənizə 

səpsin. 

Bu hadisədən sonra may ayının 1-də Səngəçala gəlməmişdi. Ayrılıq 

amansız şeydi, zaman-zaman başqa uşaqlıq dostları kimi Vitaliki də ona 

unutdurmuşdu, amma indi birdən-birə Edqarın Vitaliki xatırlaması, sonra 

da könlündən keçən niyyət onu ötən günlərinə elə qaytarmışdı ki, sanki 

yenə Vitaliki axtarmağa gedirdilər, dənizə çiçək səpməyə yox. 

Edqarın mağmın-mağmın onun üzünə baxdığını görəndə bir daha 

kəsdirdi ki, nəyin bahasına olur-olsun çıxış yolu tapmalıdı.  

Respublikanın əməkdar artisti olduğunu bildirən qırmızı vəsiqəsi də kara 

gəlmədi, amma bu sənədi görəndən sonra Baş nəzarətçi məsələyə başqa 

bir tonda aydınlıq gətirdi: 

-İş tapmaq indi çox müşkül məsələdi, -dedi, -mənə elə gəlir, Siz də 

istəməzsiniz ki, Sizə görə bizi işdən çıxartsınlar. 

Amma bu cavab Sərxan Səmədzadənin inadını qırmadı: 

-Bəs bizə kim kömək edə bilər? 

Cavab yenə də müxtəsər oldu: 

-Mister Rocers! Yalnız. Mister Rocers! 

-İngilisdi? 

Baş nəzarətçi: 

-Şotlanddı, amma ingiliscə danışır, -dedi, -almanca da bilir. 

Və bu əlavə onu ürəkləndirdi; uşaqlıqda anasından öyrəndiyi alman dilini 



tam unutmamışdı. 

-Bəs indi onu necə görə bilərik? 

-O, şəhərdə oturur, baş ofisdə, bizim vətəndaşları yalnız cümə axşamı 

qəbul eləyir, 4-dən 6-ya kimi. 

Sərxan Səmədzadənin acı-acı gülümsəməkdən başqa çarəsi qalmayanda, 

nədə isə günahkarmış kimi Edqarın üzünə baxanda, çiyninə bir əl qondu. 

Və o, arxaya çönəndə diş həkimi Sabiri tanısa da, gözlərinə inanmadı. 

Sabir onu qucaqlayıb bağrına basandan sonra anladı ki, gözləri onu 

aldatmayıb.  

Amma bu möcuzə idi, qaçqın diş həkimi Sabir hara, Neft və Qazçıxarma 

İdarəsinin keçid-nəzarət məntəqəsi hara? 

Bu həmin Sabir idi ki, külfəti ilə qaçqın düşəndən sonra onların evinin 

qarşısındakı şahmat klubunda sığınacaq tapmışdı, soyuq bir qış 

gecəsində onu dəhşətli diş ağrısından qurtarmışdı, sonra dostlaşmışdılar, 

bir - birinin evinə ayaq açmışdılar. Sabir ona, onun arvadına, bir neçə 

qohumuna protez dişlər düzəltmişdi, xeyirdə-şərdə də karına gəlmişdi və 

ötən qışa kimi onların ünsiyyəti davam eləmişdi. 

-Sən hara, bura hara, ay Sabir? 

Əslində, bu sualı Sabirin də ona verməyə haqqı çatırdı. 

Sərxan Səmədzadə biləndə ki, Sabirin külfətini şahmat klubundan 

çıxardandan sonra gətirib Neft və Qazçıxarma İdarəsinin ərazisində 

yerləşən fəhlə yataqxanasında yerləşdiriblər, daha əlavə sual verməyə 

ehtiyac duymadı və o, özü də məsələni Sabirə anladanda o, bir an belə 

tərəddüd etmədən Baş nəzarətçinin üstünə yeridi: 

-Bunlar mənim qonaqlarımdı, -dedi,-bizə gəliblər, icazə verin aparım 

evimə. 

Baş nəzarətçi bir qədər fikirləşəndən sonra: 

-Doxtur, bir halda ki, sənin qonaqlarındı, evinə apara bilərsən, -dedi, -

amma estakadaya yox, özün bilirsən ki… mən burda balaca adamam. 

Və bu ricətdən sonra Sərxan Səmədzadə başa düşdü ki, Sabir burda da 

hörmət qazanıb və bu hörmət arzu olunan nəticəni verə bilər. Bununla 

belə, Sərməstin maşınını giriş qapısından buraxmadılar. Sabir isə: 

-Heç buna ehtiyac da yoxdur, beşcə dəqiqə piyada yol gedəcəyik, -dedi 

və sonra da üzünü Sərməstə tutdu,-sən də bəri gəl, qağa, maşından yana 

narahat olma. 

Ötəri hal-əhvaldan məlum oldu ki, bu ərazidə onun kimi yüzə qədər 



qaçqın ailəsini yerləşdiriblər, özü də ayrı-ayrı bölgələrin qaçqınlarını, 

amma mehribançılıqdı. Sonra Sabir vurğuladı ki, şahmat klubundan 

çıxarıldığına o qədər də peşiman deyil, çünki buranın havası rütubətli 

olsa da, təmizdi və uşaqlara da hər şeydən öncə təmiz hava lazımdı. 

Dənizlə sahili ayıran azman qara qayaların lap yaxınlığında tikilmiş 

beşmərtəbəli, altı bloklu binanın həyətindəki meydançada top qovan 

uşaqları, yəqin ki, qış günəşi bu həvəsə salmışdı. Uşaqlara yaxınlaşanda, 

onların pörtüb-qızarmış sifətlərinə baxanda Sərxanın eyni tamam açıldı, 

o, son zamanlar, ümumiyyətlə, uşaq görəndə sevinirdi, hətta hərdən az 

qalırdı ki, əlini əsla tanımadığı uşağın başına çəksin. Elə bil hər gün 

əlində, ovcunda bir uşaq telinin sığalına yetdik həsrət doğulurdu. 

-Bəs bu uşaqlar məktəbə necə gedib-gəlirlər?  

Sabir nədənsə bu sualı cavabsız qoydu və soruşdu ki, onlar estakadanın 

Primıçka deyilən yerinə qədər piyada gedə biləcəklərmi? 

Sahildən Primıçkaya qədər acı bağırsaq kimi uzanan yol yadında idi, 

bununla belə sevindi, amma Edqar ondan qabaq dilləndi: 

-Gedərik. 

Sərxan sahildən Primıçkaya qədər uzanan məsafəni yalnız bircə dəfə 

piyada qət eləmişdi; 1997-ci il, may ayının 1-də. 

...O zaman Vitalikin xatirəsini yad etməyə yalnız bir dəstə çiçəklə 

gəlməmişdi, artıq kifayət qədər təcrübəsi olan balıqçı kimi tilovlarını da 

götürmüşdü, Bayıl buxtasında xərçəng tutub satmaqla dolanan köhnə 

matros İvan Andreyeviçdən bir banka xərçəng də almışdı... 

Estakadaya qalxıb yolu əlinə alanda elə bil qanad açmışdı, amma 

qayıdanbaş o qədər yoruldu ki, hətta yarı yolda oturdu, balıqçı 

ləvazimatını başının altına qoyub uzandı ki, bir hovur dincəlsin, güc 

toplasın, amma bir də gözünü açdı ki, ulduzlar ağarmağa başlayıb və 

hardansa xoruz səsi gəlir. 

…Yataqxananın həyətində Sabirin sınıq-salxaq “Jiquli”sini görəndə də 

sevindi, sanki daha bir tanışına rast gəlmişdi  

Qonşuluqları dostluğa çevrilən sonuncu ildə Sabir bu maşını alanda və 

sonra da damına «TAXİ» emblemi yapışdırıb «xaltura»ya başlayanda, o, 

etirazını ərklə bildirdi: 

-Sən həkimsən, sənə yaraşmaz belə şey, -dedi, -dünyanın axırı deyil ki? 

Sabirin cavabından sonra uzun müddət peşimançılıq çəkdi və bu qərara 

gəldi ki, bir daha heç kimin şəxsi işinə qarışmasın. 



Maşının damındakı «TAXİ» embleminin çıxarılması ürəyincə olsa da, yan-

yörəsindəki yamaqların çoxalmasına acıdı və maşına çatar-çatmaz 

soruşdu: 

-Sürürsən? 

Sabir ağızucu cavab verdi: 

-Hərdənbir, uşaqlar instituta tələsəndə magistrala çıxardıram, axşamlar 

asfaltın qırağında yollarını gözləyirəm. 

Sərxan bu mükalimə nəticəsində onu düşündürən daha bir sualın 

cavabını almış oldu, demək, Sabir onları ən azı estakadaya qədər öz 

maşınıyla apara biləcək. Onun gözünə duran da elə estakadaya qədər 

olan yoldu; bu məsafəni bir zamanlar piyada gedəndə nə qədər vaxt 

itirdiyini unutmamışdı. 

Sabirin onları evə dəvət etməsi gözlənilən təklif idi, amma Sərxandan 

qabaq Edqar dilləndi: 

-Bizim vaxtımız azdı, axı… 

Sabir fikirləşmədən: 

-Vaxtınızı nəzərə alarıq, -dedi və Edqarın qoluna girdi, -adama bir stəkan 

çay çox vaxt aparmaz. 

Yataqxananın paslı tünükələrlə, sınıq-salxaq faner, taxta parçaları ilə 

bağlanmış balkonları, bəzi mərtəbələrdə kubiklə hörülüb qapanmış 

pəncərələri və bu pəncərələrdən çıxan borular bu insan məskənində 

dəmlənən çay haqqında da təsəvvür yaradırdı və buna görə də 

vasvasılığını özü də danmayan Sərxan qəti şəkildə etiraz elədi: 

-Yox, evə getməyəcəyik! 

Həyətdə qışqıra-qışqıra top qovan uşaqlara bir qədər də tamaşa elədilər: 

ən maraqlısı isə bu uşaqlara qoşulmuş ağ küçük idi, o da bu uşaqlar kimi 

dayanmadan topun ardınca qaçırdı. 

Sabir onlardan aralanandan azacıq sonra beşinci mərtəbənin balkonunda 

görünən bəstə boylu, qara şala bürünmüş qarabuğdayı qadın onları 

salamlayıb evə dəvət edəndə bir anlığa özünü itirdi, o, məhz bu qadını 

tanıyandan, onun ailəsinə-ərinə, beş övladına münasibətinə-dözümünə, 

səbrinə şahid olandan sonra cavanlığının ən böyük yanlış addımına 

təəssüflənirdi və fikirləşirdi ki, mələk yalnız göydə yox, yerdə də 

olurmuş… 

Beşinci mərtəbəyə qalxan daş pilləkənlərdə -mərtəbələrarası səkilərdə 

ümumi, qarmaqarışıq mətbəxləri, rəngbərəng paltarlar asılmış şəridləri 



ilə diqqət çəkən ensiz, uzun dəhlizlərə baxmaq üçün əylənmirdi; 

dayanırdı ki, bir hovur da nəfəsini dərsin və həm də erməni dostu bu 

ürəksıxan mənzərələri görsün. 

Beşinci mərtəbəyə çatanda və burda da ayaq saxlayanda Edqar: 

-Lap bizim yataqxanaya oxşayır, orda da qadınlar ümumi mətbəxə, qaz 

sobasının başına yığışırlar, -dedi və aşkarca sezilən təəssüf hissilə əlavə 

elədi, -amma onlar dovğa bulamırlar, yarpaq dolması bişirmirlər. 

Nanəli, yarpızlı dovğanın, ətotu vurulmuş yarpaq dolmasının qoxusu 

bütün dəhlizə dolmuşdu. 

Evin xanımı - Sərxanın gözündə mələyi - qapını onların üzünə açanda 

məlum oldu ki, ətri bütün dəhlizi doldurmuş dovğanın da, dolmanın da 

qazanı bu otaqdadır. 

Otağın dənizə açılan yeganə pəncərəsi pərdəsizdi, yerə ilkin rənglərini 

çoxdan itirmiş bir neçə palaz döşəmişdilər, içəridəki yeganə çarpayıya o 

qədər yorğan-döşək yığmışdılar ki, yatacaq tavana dirənmişdi, arada 

olsa-olsa bir qarış məsafə qalmışdı. 

Mənzilin bu sayaq sahmanı da, divardan asılmış kamança da, pəncərənin 

qırağına qoyulmuş qlobus da ona tanışdı. Belə görünürdü ki, şahmat 

klubundan buraya köçürüləndən sonra masanın üstündəki büllur 

gülqabından savayı təzə heç nə almayıblar. Gülqabındakı nərgizlər təzə 

idi, sanki indicə dərilmişdi.  

O, Abşeronda nərgizin qış aylarında açdığını çox görmüşdü, ona görə də 

təəccüblənmədi, amma bu nərgizlərə baxa-baxa yadına düşdü ki, 

Vitalikin ruhu naminə dənizə səpmək üçün aldıqları güllər qalıb maşında 

və ona görə dərhal Sərməstə telefon açdı və anlatdı ki, geri qayıdıb gülü 

onlara versin. 

Sabir də sözünü gülqabındakı nərgizlərin üstünə gətirdi: 

-Bu gün bizim toyumuzun ildönümüdü, otuzbeşinci ildönümü, -dedi, -bu 

gülqabını da, bu gülləri də dünən aldım ki, uşaqların yadında bir şey 

qalsın, bilirsiz… 

O, çoxdan bilirdi ki, bu ailəni bir amal birləşdirir: uşaqlar, uşaqların taleyi. 

Və elə bu səbəbdən də ev sahibinə sözünü tamamlamağa macal 

vermədi:  

-Uşaqlar gözümə dəymir, hardadılar? 

Evin xanımı ərini qabaqladı: 

-Dərsdədirlər, əmisi, axşam gələrlər, görüşərsiniz, - dedi. 



O, burda axşamlamağı ağlına belə gətirmirdi, fikirləşirdi ki, Sabiri necə 

tələsdirsin ki, gülləri dənizə gün işığında səpsinlər. Dəniz gün işığında 

qüssə gətirmir. 

Evin xanımı pərdəsiz pəncərəni nə üçünsə aralayanda, külək bir anda 

mənzildə elə bil at oynatdı ki, divardan asılmış kamançanı saat rəqqası 

kimi yellətməyə başladı və bu da onunla nəticələndi ki, bayaqdan bəri 

bürüşüb oturmuş Edqar ox kimi yerindən dikəldi və sağ əlini kamançanın 

altına tutdu. 

-Siz narahat olmayın, - ev sahibi dedi, - düşməz. 

Sərxan da ona tanış olan bu kamançaya ötəri nəzər saldı və soruşdu: 

-Yenə çalırsan? 

-Hərdən çalıram, - Sabir cavab verdi, - amma indi kökdən düşüb… 

Edqar da söhbətə qarışdı: 

-Kökləyə bilmirsiz? 

Sabir birbaşa cavab verdi: 

-Bilirəm, amma vaxt aparır. 

Sərxan fikirləşirdi ki, görəsən, Sabir burda nə işlə məşğuldu ki, vaxtdan 

gileylənir? 

Edqar Sərxanın istəyilə kamançanı tez bir müddətdə kökləsə də, 

dostunun üz vurmasına baxmayaraq çalmadı: 

-Barmaqlarım sözümə baxmır, - dedi,- barmaqlarım elə bil mənimki deyil. 

-Onda sən çal, - Sərxan üzünü Sabirə tutub dedi, - göstər, qoy mənim bu 

kamançaçalan dostum da bilsin ki, papaq altda necə oğullar yatır. 

Ailə şahmat klubunda məskunlaşanda Sərxan bir neçə dəfə bu 

kamançanın səsini eşitmişdi və Sabirin bu sənətin arxasınca 

düşməməsinə təəssüflənmişdi: 

-Yox, daha mən ümumiyyətlə çalmıram, -dedi, -hərdənbir uşaqlara 

öyrədirəm. 

Hələ şahmat klubunda məskunlaşarkən onun kamança çalmağı oğluna 

öyrətməsi Sərxanın yadında idi və o zamanlar ona elə gəlirdi ki, onlara 

acıları unutduran şeylərdən biri də bu kamançadı. 

Süfrəyə dolma gələn kimi Sabir çapma stəkanlara araq süzdü və: 

- İçin ki, qızışaq,-dedi, -yoxsa estakadayla yol gedə bilmərik. 

Sərməst hardansa telefon açıb gülləri qaytarıb gətirdiyini və keçid-

nəzarət məntəqəsində baş nəzarətçiyə verdiyini bildirəndə daha bir 

nigarançılığı sovuşdu. 



Qapıdan çıxanda və dəhlizdə dayanmış qadınların onu tanıdıqlarını, ona 

necə şəfqətlə baxdıqlarını görəndə xoş anlar yaşadı. Harda olur-olsun, 

camaatın onu tanıdığını duyanda sevinirdi, amma təəssüflənirdi ki, onu 

teatrdakı, kinodakı rollarına görə yox, televiziya ekranından söylədiyi 

beş-altı şeirə görə tanıyırlar.  

Bir əlində çömçə tutmuş qadınlardan biri ona əl verdi və dedi ki, bir də 

gələndə o başı batmış deputatı da gətirsin, ona sözü var. 

Sərxan Səmədzadə o başı batmış deputatın kim olduğunu bilmirdi, amma 

hiss eləyirdi ki, üzüyümşaqlıq etsə, onu bu dəhlizdə hələ çox 

ləngidəcəklər. 

Aşağı enəndə dərhal diqqətini çəkən həyətdəki meydançada hələ də top 

qovan uşaqlardan aralanmayan ağ küçük oldu, bu uşaqlar kimi küçük də 

tərləyib pörtmüşdü. 

Sabirin maşınına minib həyətdən çıxandan sonra Edqar təşvişlə ətrafa 

boylananda Sərxan ona söz atdı: 

-Hə, nədi, yoxsa, yenə səni izləyən var? 

Edqar gülümsədi, Sərxana da elə bu lazım idi; onun eynini açmaq 

istəyirdi.  

Təzə, qapqara asfalt döşənmiş, xeyli genişləndirilmiş dambanın estakada 

ilə birləşdiyi yerə qədər Sabirin “Jiquli”si ilə gəldilər və burda nəzarətçi 

bildirdi ki, bu maşın yalnız onun meyitinin üstündən keçib estakadaya 

çıxa bilər, amma çıxış yolunu da özü göstərdi: 

-Allah cəmi dənizdə batanlara rəhmət eləsin, o cümlədən Sizin 

dostunuza,-dedi,-piyada gedin. 

Belə məlum olurdu ki, o, baş nəzarətçinin tapşırığını yerinə yetirir, hər 

şeydən xəbərdardı. 

Sakitlikdi və bu sükutu hərdənbir qazmaçılara avadanlıq aparan, 

buruqlardan fəhlə gətirən yük maşınlarının nəriltisi, gurultusu və 

estakadanın dəmir sütunlarına çırpılan dalğaların səsi pozurdu. 

Sabir səhər-səhər Neft Akademiyasında baş vermiş olayın məğzinə 

varmaq istəyirdi, Sərxana verdiyi suallar da bununla bağlı idi. 

- Moskva dedi ki, iyirmi faiz torpağınız işğal altda ola-ola atəşkəsə qol 

çəkin, çəkdik, mən başa düşmürəm indi nə istəyir bizdən? 

Bu sualın cavabını Sərxan yox, gözlənilmədən Edqar cavablandırdı, özü 

də sualla. 

-Elə bilirsiz bu gün bu dənizdə ingilislərin at oynatması Moskvaya xoşdu? 



Axı, bu estakada, əslində, onun qurğusudu. 

Bu estakada hər yüz addımdan bir eninə beş addım genişlənirdi və bu, 

əlbəttə, qarşı-qarşıya gələn maşınların bir-birinə yol verməsi üçündü, 

amma balıqçılar məhz bu aralardan dənizə tilov atırdılar və bu araları 

meydança adlandırırdılar. Sərxanın yadında idi, yaz aylarında bu 

meydançalarda o qədər balıqçı cəmləşirdi ki, dənizin dərinliklərinə doğru 

uzanan otuz kilometrlik bu estakadada spinninq atmağa yer tapmırdı. 

Düzdür onda da nəzarət vardı, amma onda nəzarətçinin umacağı bir 

balıq idi, onu da qıyıb versən. Quruluş isə belə şeylərə, yəqin, ona görə 

göz yumurdu ki, onun qurucuları bir-birilə mehriban olsunlar. 

Bu duyğular Sərxana qəribə anlar yaşadırdı, xüsusilə son zaman dilindən 

düşməyən məşhur mahnının bir beytini xatırlayırdı: ötən günlərimi 

qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdim. 

 

* * * 

…Vitalikin dənizdə qeyb olmasından üç il sonra Edqarla sözləşib adama 

bir spinninq alanda, əvvəl Şıx çimərliyində, sonra bir qədər də uzağa 

gedib «Mayak» deyilən qayalıqda, Saja zavoduna çıxan dambada 

balıqçılığa başlayanda ağlına da gəlməzdi ki, haçansa balıq tutmaq üçün 

şəhərdən altmış mil aralıdakı bu estakadaya gələcək və balıqçılıq sevdası 

onu dənizin əsirinə çevirəcək. 

O, burdakı meydançaların, demək olar ki, hamısından dənizə tilov 

atmışdı, hamısında gecələmişdi, hamısında irili-xırdalı balıqlar tutmuşdu, 

hamısında quru yerdəcə yuxuya gedib bir də ayılmışdı ki, səhərdi… 

O zamanlar balığa Edqarla gəlirdilər və Edqar bu balıqçılıq eşqinə köhnə 

bir «Moskviç» də almışdı və dəniz neftçilərinin şanlı əməyindən oçerklər 

yazmağa başlamışdı ki, bu məkanda onu tanısınlar, «KPP»dən keçəndə 

incitməsinlər. Yadındadır, hətta bir dəfə Xəzərin faunası-problemləri 

haqqında da yazmışdı: «Dəniz və insan». Düzdür, bu yazıda ehtiyatsız 

ibarələr işlətmişdi, amma buna görə onu çox çək-çevirə salmadılar, 

cavanlığını nəzərə alıb bir partiya töhməti ilə kifayətləndilər. 

Ola bilməzdi ki, indi Edqar bütün bunları xatırlamasın. Bəlkə də buna 

görə susurdu. Sabirin susması isə ürəyincədi, nə olsun ki, söhbəti yolun 

körpüsü adlandırırlar? Amma elə yol var ki, onun körpüsü ürəkdi. 

Üçüncü meydançada dincəlmək üçün dayanmamışdı, məqsədi o dəhşətli 

payız gecəsini bütün təfərrüatı ilə yada salmaq idi. 



Edqara sarı çönüb soruşdu: 

-Yadındadı bu meydança? 

-Əlbəttə, yadımdadı, -Edqar cavab verdi, -bu meydança yaddan çıxar?  

İri bir kütümü sudan çıxarmaq istəyəndə ayağı büdrəmişdi və 

estakadanın üstündən suya düşmüşdü. Əlbəttə, üzə bilirdi, amma 

əynində «vatnı» şalvar, sırıqlı, ayağında kerz çəkmə necə üzə bilərsən? 

Üstəlik tilovun kapron kəndiri biləyinə dolanmışdı və qarmaqdakı balıq 

can hayında idi, dərinə cumurdu və onu əl-qol atmağa qoymurdu. Yalnız 

ona can atırdı ki, özünü estakada sütunlarına yaxınlaşdırsın və 

batmamaq, boğulmamaq üçün onlardan birini qucaqlasın. 

Edqar isə estakadanın üstündə əynini soyuna-soyuna qışqırırdı: 

«Qorxma, özünü ələ al! Gəlirəm». 

Amma o, özünü necə ələ ala bilərdi ki, qarmağın ucundakı kütüm onu əl-

qol atmağa qoymurdu, dərinə çəkib özü ilə aparmaq istəyirdi. 

Edqarın özünü estakadanın üstündən dənizə necə atdığını görmədi, 

qulaqbatıran şappıltı eşitdi və sonra da başı sudan çıxan Edqarın əlindən 

tutmaq istəyəndə o, yenə qışqırdı: «Sən mənnən yapışma!». 

Və Edqar əlindəki bıçaqla onun pal-paltarını doğramağa başlayanda o, bir 

kəlmə söz deməyə özündə güc tapdı: 

-Əvvəl jilkanı kəs,-jilkanı kəs balıq getsin, -dedi, -odu məni batıran… 

Həqiqətən tilovun kəndiri kəsilən kimi yüngülləşdi, əli-qolu açıldı və 

çətinliklə də olsa özünü estakada sütunlarından birinə çatdırdı. Sinə 

dolusu nəfəs aldı və Edqarın sualına cavab verdi: 

-Yox, yaralanmamışam, deyəsən… 

Edqarın əlindəki bıçaqla onun paltarlarını kəsib-doğraması, 

soyundurması çox çəkmədi, amma estakadanın altı ilə tez-tez 

sütunlardan yapışıb nəfəs dərə-dərə quruya doğru üzməyə başlayanda 

və, nəhayət, sahil görünəndə ona elə gəldi ki, bu dünyaya yenidən 

doğuldu və yeni bir ömür yaşayır. 

Əlbəttə, qış olsaydı onlar bu məsafəni üzüb quruya çıxa bilməzdilər, 

amma payız yenicə girmişdi, hava soyusa da, dəniz ilıqdı. 

O gecə sözü bir yerə qoydular ki, daha balığa gəlməsinlər, amma bir 

həftə sonra yenə bir-birini axtarıb tapdılar… 

O zaman hələ Edqar özünə «Moskviç» almamışdı, bu yerlərə fəhlələri 

buruqlara - iş yerlərinə aparan yük maşınları ilə, çox vaxt da piyada - 

bellərində balıqçı sursatı, əllərində beş-altı spinninq, piyada gəlirdilər.  



İndisə yol gözünə dururdu, arxasını estakadanın məhəccərinə dayayıb 

oturanda elə bil yanına buz yapışdırırdılar.  

Edqarın «Moskviç»i onların estakadada keçən həyatını xeyli 

yüngülləşdirdi; çox yorulanda maşında yuxulamağa da macal tapırdılar 

və demək olar ki, yuxusuz qalmırdılar. 

 

* * * 

…Qulağına durna səsi gələndə bir anlıq ayaq saxladı ki, nəfəsini dərsin. 

Durnaları isə bir əlçim bəyaz buluda qarışan anda gördü-ilğım kimi… 

Yeddinci meydançada isə Edqar onu ayaq saxlamağa vadar elədi: 

-Bu meydança necə, yadındadır? 

Bu suala cavab vermədi, gülümsədi, amma elə gülümsədi ki, Edqar bu 

sualı yenidən dilinə gətirmədi. 

Burda o qəfildən hənirtiyə çevriləndə tutduğu yeganə kütümü bir 

tülkünün ağzında görmüşdü və şələquyruğun arxasınca düşmüşdü, Edqar 

isə qarnını tutub qəşş edincəyə qədər gülmüşdü.  

Ən gülməlisi tülkünün estakadaya çıxması və bu meydançaya qədər 

gəlməsi idi; nəzarət postunu keçmişdi. 

…Onbirinci meydançanı keçəndə Edqarı qəfil tutan öskürək onu 

qorxutdu, çünki o insanın öskürərkən belə boğulduğunu, belə göyərdiyini 

hələ görməmişdi. 

Edqar döş cibindən çıxartdığı dərmanı dilinin altına qoyandan bir qədər 

sonra özünə gəldi və Sabirin sualını cavablandırdı. 

-Hə, mən astmayam. 

-Haçandan? 

-O xaraba şəhərə köçəndən. 

-Bəs həkimə getmirsən? Həkim nə deyir? 

-Həkim deyir ki, sənin dərmanın Vətən havasıdı, çıx get Vətənə. 

-Deyir, gəlin də, niyə gəlmirsiz? 

Edqar bu suala cavab vermədi və üzünü yana çevirib yanaqlarında 

gillələnmiş yaşları siləndən sonra üzünü Sərxana tutub: 

-Yolu yarıdan keçmişik,-dedi, -xəbərin var ? 

Əlbəttə, Sərxan hər şeydən xəbərdardı, amma Edqarın daha nələr 

xatırladığını, burda hansı duyğular yaşadığını bilmirdi; elə bil burda hər 

tin, hər çıxıntı, hər buruq dirəyi ona nəsə danışırdı. 

Primıçka deyilən estakada kəsişməsində sağa burulub daha üç 



meydançanı keçəndən sonra qarşıdakı meydançadakı «CİP»i, bu maşının 

yan-yörəsindəki uca boylu kişiləri və dənizə atılmış spinninqləri görəndə 

Edqar astadan: 

-Yəqin, naşıdılar, -dedi, -qışın bu günündə burda balıq olar? 

Əlbəttə, qış aylarında o balıq küyüllərinin sahildən xeyli aralandığını, 

dənizin dərinliyi iyirmi-iyirmi beş metrə çatan sularında qışladığını və 

təbiətin əzəli nizamı ilə xərçəng sürülərini axtardığını, yosunların 

arasından başqa qaçmağa yeri olmayan xərçənglə qidalandığını o bilirdi, 

amma inana bilmirdi ki, bu «CİP»lə buraya qədər gəlib çıxanlar və dənizə 

on-oniki spinninq atan adamlar bundan xəbərsiz olsunlar. 

Yol yoldaşlarından bir neçə addım arxaya qalsa da, tanımadığı kişilərə 

öncə o salam verdi və onların cavabından başa düşdü ki, ingilisdilər. Və 

dərhal da xeyli uzaqda görünən adanı nişan verib rus dilində izah elədi ki, 

balıq tutmaq istəyirlərsə, oraya yaxınlaşsınlar, burda su soyuqdu, burda 

balıq olmaz. 

Onlar gülümsəyib bir-birinin üzünə baxanda anladı ki, onu başa 

düşmürlər və bu üzdən də gülürlər. Sonra «CİP»dən daha iki nəfər 

düşdü: ikisi də eyni boyda, eyni sir-sifətdə, gözləri də badamı, qıyıq. 

Onları da rus dilində salamladı və onlara da anlatdı ki, buralarda indi 

balıq olmaz, dərinlərə getsinlər, amma onlar da cavab əvəzinə 

gülümsədilər. 

Onların gödəkçələrindəki yazılar diqqətini çəkdi. O, «Orion» sözünün 

hansı dildə olduğunu bilmirdi, amma bildirdi ki, evindəki «Orion» markalı 

televizor Yaponiya istehsalıdı. 

Sabir hələ onlardan aralanmamış: 

-İkinci dünya müharibəsində bunlar bir-birinin qanını içirdilər, -dedi, -

amma indi bir maşında balığa gəliblər. 

Edqarın bu sözə biganə qalmadığını gözlərindən sezdi; bu sözün 

tamamında onun çuxura düşmüş gözlərində bir anlığa da olsa, yanıb-

sönən işığı gördü. 

 

* * * 

…Növbəti meydançada ayaq saxladılar, bir-birinin üzünə baxdılar və 

Edqar ucadan,-yerin behişt olsun, Vitalik,-dedi və sonra da əlindəki 

çiçəkləri estakadanın üstündən dənizə səpələdi. Görünür, azacıq öncə 

onu anlamayan ingilisləri də, yaponları da onlara yaxınlaşmağa və 



məhzun görkəmlə suya baxmağa bu çiçəklər vadar elədi. 

Artıq bir-birini başa düşmüşdülər, dənizə səpiləndən sonra bir-birindən 

aralanan çiçəklər onlara anbaan nə isə anladırdı. Sanki hər çiçək bir 

dilmanc idi… 

Dəniz sakitdi, bununla belə, ləpələr çiçəkləri bir-birindən aralayıb, 

hərəsini bir səmtə-uzaqlara apara bilirdi. Sonuncu çiçək də suyun 

üzündən itənə qədər gözlədilər. Bu yerdə Edqar hamının qabaqlayıb 

ucadan dilləndi: 

-Yerin behişt olsun, Vitali… 

Sərxan Səmədzadə bu sözü ürəyində söylədi. Bu mərasimə qatılan 

ingilislər də, yaponlar da nə isə dedilər.  

Sahildən onlara sarı üzən gəmidə hər şeydən öncə diqqət çəkən 

Azərbaycan bayrağı idi. 

Artıq, demək olar ki, Vitalinin məzarı kimi ziyarət etdikləri meydançadan 

aralananda əcnəbilərin etdiyi təklifi də başa düşmədilər və Sərxan 

Səmədzadə Edqarın, Sabirin üzünə baxa-baxa ingilislərə «sənk yu» 

deyəndən sonra yola düzəldilər. Primıçka deyilən estakada kəsişməsinə 

yetişəndə isə gəminin «CİP» dayanmış meydançaya yan aldığını gördü və 

o anda da göy üzünə elə bir qara bulud gəldi, dənizə elə bir duman 

çökdü ki, gəmi də, «CİP»də, hətta meydançadakı buruğun qülləsi də 

gözdən itdi və Sabir: 

-Boz ayda belə şey olmur, -dedi və qara, boz buludları nişan verdi, -bu 

buludlar tufan gətirə bilər.  

Bir zamanlar bu estakadada tufan başlayanda sevinərdilər, çünki tufan 

balıq gətirirdi. 

Düzdür, tufanda estakadanın üstündən qarmaq atmaq və eləcə də 

estakadanın otuz ildən qalma məhəccərinə ayaq qoyub tilova düşən 

balığı sudan çıxarmaq çox qorxulu idi, amma barmağında qarmağa 

düşmüş balığın çəkisini də təxmin eləyən balıqçının yadına hansı təhlükə 

düşə bilər? 

Belə tufanlı gecələrdə hər şeyi unuda bilirdi və bir də hiss eləyirdi ki, bir 

gecə bir göz qırpımı kimi keçib. Əslində, bütün ömrünü belə yaşamaq 

istəyirdi; belə yaşamaq istəyirdi ki, həyat-günlərin uzunluğu onu 

darıxdırmasın, bezdirməsin. 

Doğmaları hesab eləyirdi ki, o, dənizə səhnədə yaradacağı obrazları 

canlandırmaq, düşünmək üçün gedir, amma əksinə, dənizə ona görə 



gəlirdi ki, heç nə düşünməsin. O zaman bu barədə Edqara da söyləmişdi 

və hiss eləmişdi ki, su axıb çuxurunu tapıb. 

Primıçka deyilən estakada kəsişməsinə yaxınlaşanda dənizdən gələn yük 

maşını onlara çatar-çatmaz əyləndi, başını kabinadan çıxardan sürücü 

Sabirə üz tutdu: 

-Ay doxtur, sən də balıq azarına düşdünsə, biz batdıq ki, - dedi, - bəs 

bizim dişimizi kim çəkəcək? 

Sürücünün atmacası öz yerində, xoşuna gələn onun Sabiri tanıması, 

Sabirə hörmətlə yanaşması oldu. 

Kabinada daha iki nəfər oturmuşdu, kuzada isə beş-altı fəhlə vardı və 

onların köməyilə də yuxarı dırmaşdılar. Əlindən tutub onu kuzaya 

qaldıran fəhləni dərhal dindirdi: 

-Hardan gəlirsiz? 

-Bulladan… 

-Orda necədi vəziyyət, balıq çıxır? 

-Niyə çıxmır ki, indi balığın çıxan yeri oralardı da,-cavab verdi, -amma bizi 

balıq tutmağa qoymurlar, allah Roçersin bəlasını versin, əlində bir 

qarmaq, ya bir metr leska, katuşka tutdularsa, vəssalam, demək sabah 

səni işdən çıxaracaqlar. 

Edqar da bu söhbətə qarışdı: 

-Hər halda, indi orda balıq tutanlar var da? 

-Var, niyə yoxdu. Yekələr tutur… 

O, bu sözü çözməyə ehtiyac hiss eləmədi, təəssüfləndi, amma özü də 

bilmədi ki, nəyə təəssüflənir. 

Kuzadan yalnız mazut iyi yox, həm də təzə balığın qoxusu gəlirdi… 

Estakada qurtaran yerdə yük maşınının kuzasından - yenə də fəhlələrin 

köməyi ilə düşüb Sabirin «Jiquli»sinə minən kimi Edqar: 

-O radioya xod ver, - dedi, - görək nə deyirlər?  

Edqarın təklifi də, sualı da ona qəribə gəldi, onun səsindən hiss elədi ki, 

səhər-səhər bu şəhəri çalxalayan terror olayında Edqar özünü suçlu sayır. 

Bütün radio dalğalarında kamera musiqisi səsləndirirdilər və görünür, bu, 

milli mətəm əlaməti idi. 

Artıq hava qaralmışdı, buruqların işıqları uzaq ulduzlar kimi görünürdü; 

solğun və titrək… 

Sabirin köməyi ilə fəhlələri Bakıya aparan avtobusa minəndən sonra 

Bayıla çatana qədər bir kəlmə də kəsmədilər. 



Edqar dənizə, sahilboyunun yeni tikililərinə, qurğularına baxırdı, 

möhtəşəm Dövlət Bayrağı və “Avrovijn” mahnı müsabiqəsini yada salan 

Büllur Saray görünəndə elə bil dili açıldı: 

-Mən nə vaxtsa Bakını belə görmək istəyirdim, -dedi. 

-Bəs indi? 

Edqar suala cavab vermədi, soruşdu ki, görəsən, indi dəniz tramvayları 

işləyir? 

Dostunu bulvardakı o məşhur restorana aparmaq istəyirdi. Adını 

unutmuşdu, amma yeri yadında idi. Yayda Bakıya gəlmiş Seryojaya da ən 

təntənəli ziyafəti orda vermişdi və ordan görünən mənzərə nəvəsinin 

xoşuna gəlmişdi. 

Bulvarda dəniz tramvaylarının limanına çatanda tramvayın körfəzdən 

yavaş-yavaş aralandığını gördü və bilet kassasına yaxınlaşanda, xəzinədar 

xanım sahil işıqlarının fonunda sahildən aralanmış gəmini nişan verib 

təəssüflə dedi ki, növbəti tramvay gəzintisi sabah olacaq. 

Sonuncu dəfə dəniz tramvayına yayda -Seryoja Bakıya gələndə minmişdi 

və gəzintinin hər anı yadında idi; Seryoja dənizdən şəhərə baxdıqca, o da 

nəvəsinin bu dənizin suları kimi göy gözlərinə baxırdı və inanırdı ki, 

ümidləri göyərəcək, bu dünyadakı son ümidini-nəvəsini Moskvadan 

qoparıb Bakıya bağlaya biləcək.  

Amma on beş il qabaq onun yaddaşına bu şəhərin dənizdən görüntüsü 

ilə bağlı bir kino povestin süjeti də hopmuşdu. 

…1993-cü ildə «Türkmənfilm»dən dəvət alanda ona görə dərhal razılıq 

verdi ki, cibində, necə deyərlər, siçanlar oynayırdı, hərdən siqaret almağa 

da pul tapmırdı. Və bir neçə gündən sonra məlum olanda ki, 

«Türkmənfilm» həmin filmdə çəkilmək üçün Azərbaycandan bir aktrisaya 

da dəvət göndərib, sevindi, çünki o aktrisanı yaxından tanıyırdı və ona bir 

həmkar kimi də, yaşı əllini haqlasa da, cazibəsini, təravətini saxlayan bir 

qadın kimi də rəğbət bəsləyirdi. 

Aşqabadda başlayan çəkilişlər bir ay sonra köhnə adı təzəcə dəyişdirilmiş 

Krasnovodskda başa çatanda aktrisa ilə qərara aldılar ki, Aşqabada 

dönməsinlər, Bakıya bu liman şəhərindən bərə ilə qayıtsınlar. Vaxtı 

öldürmək naminə qayası ağacından qat-qat çox olan bu insan 

məskəninin dükanlarını dolaşanda aktrisanın gözü bir qaragül dərili 

şubaya düşdü, amma məlum oldu ki, ikisi də ciblərində olan pulu bir yerə 

qoysalar belə bu şubanı ala bilməzlər. Aktrisa barmağındakı bu şubadan 



qat-qat bahalı üzüyü girov qoymaq istəyini bildirəndə satıcı qadın üzüyü 

götürmədi, birdən-birə şubanı büküb ona uzatdı, həm türkmən, həm də 

rus dilində anlatdı ki, qalan pulu poçtla göndərərlər. 

Libasın içindəki yazıları oxuyanda və məlum olanda ki, bu şuba iyirmi 

səkkiz quzunun dərisindən əmələ gəlib, qanı qaraldı, doğulan kimi başı 

kəsilən iyirmi səkkiz quzu gözləri önünə gəldi. 

Aktrisanın isə uçmaq üçün yalnız qanadı çatmırdı, amma həmin gün 

Bakıya üzən bərəyə yetişə bilmədilər. 

Daha bir gecəni haçansa Azərbaycan ərazisinin xəritəsinə də düşmüş bu 

şəhərdə gecələmək ürəyindən olmasa da, başqa yol da yoxdu. 

Şəhərin yeganə mehmanxanasında boş otaq olmasa da, qalmağa yer 

tapdılar, amma gecə ev sahibinin arvadı ilə onun azacıq da olsa başa 

düşdüyü bir dildə danışdığını eşidəndə yuxusu qaçdı. Onsuz da bir qədər 

öncə ev sahibi ilə birlikdə Moskvanın Qarabağda gedən qanlı 

toqquşmalardan bəhs edən bir yayımına baxanda və bu verilişdə 

Azərbaycanın ünvanına böhtanlar söylənəndə, erməni yaraqlıları 

«opolçentsı», öz yuvasını-yurdunu qoruyan azərbaycanlılar isə, quldur 

kimi qələmə veriləndə dilxor olmuşdu. 

Aktrisa onun yanında, əvvəlcədən ev sahibəsinə anlatmışdı ki, onlar ər-

arvad deyillər, onların yatacağını ayrı-ayrı otaqlarda salsın, ev sahibəsi 

buna əməl eləmişdi və ikisinə də yatacağı yeri göstərmişdi. Amma gecə 

yarısı yatdığı otağın qapısı aralananda və aktrisa gecə köynəyində ona 

yaxınlaşanda heyrətə gəldi; axı, bir aya qədər sürən çəkilişlərdə müxtəlif 

otellərin qonşu nömrələrində gecələmişdilər, dəfələrlə bir yastığa baş 

qoymaq imkanları olmuşdu və o, duymuşdu ki, aktrisa üçün olsa-olsa 

yalnız həmkar kimi maraqlıdı, ona əsla başqa gözlə baxmır. 

Aktrisa ayaqlarının ucunda ona tamam yaxınlaşandan sonra pıçıldadı: 

-Yatmısan? 

-Yox… 

-Dur gedək… 

-Niyə? 

-Bunlar ermənidilər. 

-Bilirəm, amma hara gedək gecənin bu vaxtı? 

-Hara gəldi, bunlar bizi öldürəcəklər! 

-Qorxma! 

-Mən qorxuram… 



O, çarpayının bir tərəfinə böyrü üstə o qədər çəkildi ki, böyründə daha 

bir adamın uzana bilməsi üçün yer olsun. 

Aktrisa hələ o yerdə uzanmamış xəbərdarlıq elədi: 

-Sənin ürəyinə başqa şey gəlməsin ha, mən doğrudan qorxuram... 

-Mən səni başa düşdüm. 

Bu vəddən sonra aktrisa onun böyründə uzandı və nə üçünsə 

qurcalananda və döşlərinin gilələri kürəyinə toxunanda sanki bütün 

vücuduna köz basdılar. Aktrisanın da titrədiyini hiss eləyirdi və fikirləşirdi 

ki, qorxudandı və ağlına da gəlmirdi ki, ətli-əndamlı bir qadınla bu sayaq 

təmasda yuxuya gedər. 

Ayılanda aktrisanı da yatmış gördü. Ehmalca dikəlib pəncərəyə 

yaxınlaşanda dənizdən boy verən günəş onu heyrətə gətirdi; ona elə 

gəlirdi ki, Xəzərin bu tayında Günəş dənizdən doğmamalıdı, amma Günəş 

göz qabağında idi, bir qədər sonra aktrisanı gözünü açmağa da, çox 

güman ki, bu Günəşin isti şüaları vadar elədi. 

Günortadan sonra onları bərə limanına ev sahibi öz maşınıyla apardı, yol 

boyu Tərtərli olduğunu, Tərtərdə doğulduğunu bir neçə dəfə vurğuladı 

və aktrisaya anlatdı ki, bərəyə minəndə şubanı geyinsin, o şuba qaçaq 

mal sayılır, əynində olmasa, gömrükdə əlindən alacaqlar. 

Avqustun ortaları olsa da, bərəyə minəndə aktrisa həqiqətən də şubanı 

geyinməli oldu. 

Ona gülənlərin üzünə aktrisa elə gülürdü ki, bəlkə elə bilirdilər, o dəlidi. 

İki nəfərlik kayutda yerləşəndən sonra aktrisa birdən-birə onu qucaqlayıb 

çılğıncasına öpdü. Çəkilişlər zamanı onlar rejissorun, operatorun göstərişi 

ilə kamera qarşısında kifayət qədər öpüşmüşdülər, amma o öpüşlər bu 

ani öpüşün yerini verə bilməzdi.  

Aktrisa soyunub öz yatağına girəndən sonra da ona iltifat göstərdi, amma 

həddində. Və o da həddini aşmadı. Səhər isə onu aktrisanın, özündən 

daha məlahətli səsi oyatdı: 

-Qalx Bakıya tamaşa elə,-dedi, -mən Bakının dənizdən belə gözəl 

göründüyünü bilməzdim… 

Kayutdan çıxandan sonra bərə sürətini tamam azaldıb limana yan alana 

qədər kayuta qayıtmadı; səhər günəşinin şəfəqləri altında şəhərin 

dənizdən görünən mənzərələrinə tamaşa elədi və ona elə gəldi ki, içində 

yeni bir Bakı doğuldu. 

O, bütün bunları üç il qabaq Peterburqda görüşərkən Edqara danışdı və 



söylədi ki, bu hadisə onun haçansa yazacağı kino-povestin süjetidir. 

Restoranda şam eləyəndə bu hadisəni Edqarın yadına saldı və Bakının 

indi dənizdən daha möhtəşəm göründüyünü vurğuladı. 

Edqar soruşdu: 

-O aktrisa sağdı? 

-Sağdı. 

-Görüşürsüz? 

-Üz-üzə gələndə, əlbəttə, görüşürük. 

-Necə görüşürsüz? 

-Çox mehriban, o mənə Sərxançik deyir. 

-Amma əslində onun səndən zəhləsi gedir. 

-Niyə? 

-Çünki o aktrisa o erməninin evində də, gəminin kayutunda da istəyirmiş 

ki, sən ona təcavüz eləyəsən.  

-Niyə? 

Edqar gülümsündü: 

-Qadınlar sirri-xudadı, bilmirsən? 

-Bəlkə də, amma mən öz əməlimdən peşman deyiləm,- və Edqar söhbəti 

başqa məcraya saldı: 

-Memuarda o aktrisa haqqında necə, yazmısan? 

-Yazmışam, amma o hadisənin təfsilatını yox. 

Edqar nə isə xatırlayıb gülümsündü: 

-Zintradan da yazmısan? 

Mənalı aktyor ömrü yaşayan, boy-buxunu, yar-yaraşığı, səsi ilə uzun illər 

Sovet məkanındakı kinostudiyaların maraq dairəsində olan Sərxan 

Səmədzadənin həyatında Zintra adında da bir qadın olmuşdu. 

-Əlbəttə, yazmışam, -Sərxan cavab verdi, -Zintra mənim ömrümün kino-

romanıdı. 

-Yenə məktublaşırsız? 

-Yox… 

-Niyə? 

Onların fikirləri əzəldən inam məsələsində haçalanırdı, Sərxandan fərqli 

olaraq, Edqar o dünyaya inanırdı və hətta buna görə, yeri düşən kimi 

Sərxan zarafata salıb onu sancırdı: 

-Çünki o dünyada poçt xidməti yoxdur. 

Edqar gülümsünsə də birdən-birə diksindi və: 



-Deyəsən, bizim şəklimizi çəkdilər, -dedi, -hiss elədin? 

Sərxan etinasız halda: 

-Yox, mən heç nə hiss eləmədim, - dedi, - mənə elə gəlir ki, sən 

çıldaqlıqsan. Bəlkə sabah səni çıldağa aparım? 

Edqar bu atmacadan da xoşallandı və başını aşağı saldı. 

Heç vaxt çıldağa getməmişdi, amma lap uşaqlıqdan bilirdi ki, Abşeronun 

bir neçə kəndində, əsasən də Maştağada adına “çıldağ” deyilən məkanlar 

və orda insanların canındakı xofu “çıxarmaqla” çörək qazanan insanlar 

var. 

Bulvar restoranın aynasından daha tamaşalı görünürdü, sanki körfəzin 

yaxasına boyunbağı kimi taxmışdılar.  

Restorandan çıxandan sonra Sərxan soruşdu: 

- Hara gedək? 

Edqar barmağını Dəniz vağzalına tuşladı və gəzə-gəzə gəlib vağzalın 

binasına çatanda ayaq saxladı, bir xeyli sağa-sola, dənizdə lövbər salmış 

iri gəmilərə göz gəzdirəndən sonra dedi: 

- Gərək mən bir dəstə də çiçək alaydım, - dedi, - onu da burda dənizə 

səpəydim… 

…1990 - cı ildə Edqarı bir həftə öz evində gizlədəndən sonra, nəhayət ki 

yanvarın 21-də bu vağzala gətirib Krasnovodska gedən bərəyə 

mindirmişdi… 

Dəniz vağzalının ağ mərmərlə üzlənmiş binası o günün, o anların 

yaşantılarını təzələdi və istər-istəməz kövrəldi. Edqarın nisgilini isə 

səsindən duydu: 

-Mənim son illər gördüyüm yuxuların çoxusu bu limanla bağlıdı, - o dedi, 

- elə bil mənim bütün keçmişim bu limanda qalıb.  

Mənzilə girəndən sonra hər şeydən öncə televizorun pultunu əlinə alıb 

düyməsini basdı ki, görsün bu səhər şəhərdə baş vermiş terror aksiyası 

haqqında təzə nə deyirlər? Qatilin şəxsiyyəti aydınlaşıbmı? 

Edqar isə paltosunu soyunmadan dilləndi: 

-Sən canın, bütün qızdırıcıları işə sal, -dedi, -mənzil lap xolodelnikə 

dönüb, burda oturmaq olar? 

Əlbəttə, bütün günü evdə olmamışdılar və mənzilin soyuması təbii idi. 

Edqar bir ağız hovxurub: 

-Görürsən, bayırda heç hovxurak bilinmirdi, bütün qızdırıcıları işə sal, 

qısa qapanmadan da qorxma, özümüz evdəyik, nə olasıdı ki? - dedi və 



sonra da məzə ilə soruşdu: 

- Sən yenə sayğacdan qorxursan? 

O, nəinki sayğacdan, bütün elektrik cihazlarından qorxurdu, hətta adi bir 

spiral dəyişməli olanda belə evə usta çağırırdı, bacardığı şey yalnız lampa 

dəyişməkdi, onda da əlləri, barmaqları titrəyirdi və bütün bunları dostu 

bilirdi. 

… Mənzili bir qədər isidib televizora baxa-baxa çay süfrəsi arxasında 

oturanda, dünəndən bəri dəfələrlə Edqara verdiyi sualı yenə dilinə 

gətirdi: 

-Sən canın, düzünü de, sən niyə gəlmisən? 

Edqar bir qədər fikirləşəndən sonra incik halda cavab verdi: 

-Mənə elə gəlir, sən bu gün bunu başa düşməli idin, -dedi, -axı, sən 

həssas adamsan. 

O, dərinə getmədi, soruşdu: 

-Sən yenə mətbəxdə yatacaqsan? 

-Mütləq.  

-Onda gecən xeyrə qalsın, mən gedim yatım… 

-Xeyrə qarşı. 

Kreslodan dikələndə bir də sual dolu baxışlarını Edqara zilləyib soruşdu: 

-Bəs sabah hara gedəcəyik? 

-Sabaha hələ çox var, -Edqar cavab verdi, -yuxun şirin olsun. 

Yatağa girəndən, buz kimi yorğana büküləndən sonra qonağın mətbəxə 

keçib yatmasını gözlədi ki, astaca yerindən qalxsın və Edqarın təhriki ilə 

işə saldığı üç qızdırıcıdan ikisini şəbəkədən ayırsın. 

 

III FƏSİL 

 

BAZAR 

 

Y uxudan ayılıb özünü ayaqyoluna yetirəndən sonra vanna otağına keçib 

üzünə bir-iki ovuc soyuq su da vurdu, çünki hiss eləyirdi ki, yuxusunu 

alıb; yorğanın altına girsə də yata bilməyəcək, sağa-sola qurcalanmaq isə 

min bir fikir-xəyal gətirəcək. 

Mənzildə heç bir işıq yanmasa da, otaqlar həmişə olduğu kimi kifayət 

qədər işıqlı idi, küçənin səhərə yaxın söndürülən işıqları, əzəldən bu 

mənzildə gecə lampası rolunu oynayırdı. 



Mətbəxə boylanıb qonağın hələ yuxuda olduğuna əmin olandan sonra 

yenə qızdırıcıları şəbəkəyə qoşdu ki, həm mənzil isinsin, həm də yuxudan 

ayılandan sonra o, heç nə duymasın. 

Yatacağın böyründəki yazı masasının arxasına keçən kimi stolüstü 

lampanı yandırdı və memuarının masanın üstünə səpələnmiş vərəqlərinə 

qorxa-qorxa baxmağa başladı. Son zamanlar həqiqətən bu vərəqlərdən 

qorxurdu, ona görə qorxurdu ki, yazıb bitirəndən sonra, xoşuna 

gəlməyən bir sıra əlyazmaları kimi onları da cırıb tullaya. 

Bədii əsər yazmasa da, ekran üçün bir neçə kino-povest başlamışdı və 

heç birini də başa çatdırmamışdı.  

Elə bilirdi ki, yazdıqları nəinki ürəyindən keçənləri əks etdirmir, 

ürəyindən keçənlərlə yazdıqlarının arasında uçurum görünürdü və bu 

uçurum yazdığı yazını gözündən salırdı.  

Yenə də əlyazmasının yarımçıq qalmış yerindən bir neçə səhifəsini 

oxudu, özünü köklədi və qələmi əlinə almaq istəyirdi ki, qonağın 

oyandığını duydu və yerindən tərpənmədən səsləndi: 

- Sabahın xeyir, Edqar. 

Edqarın səsi vanna otağından gəldi: 

- Hələ sabah deyil, 5-ə 10 dəqiqə işləyib… 

- Bəs nə tez durmusan?  

-Gedirəm yatmağa, hələ durmaq fikrim yoxdur, sən işində ol.  

Əslində isə, istəyirdi ki, Edqar onu işindən ayırsın. Tənha yaşadığı son beş 

il ona bir həqiqət anlatmışdı; insanın su, hava kimi daha bir ehtiyacı 

varsa, o da ünsiyyətdi. 

-Bəlkə, bir çay dəmləyəsən? 

Edqar yenə də ona mətbəxdən cavab verdi: 

-Axşamkı dəm çaynikdədir, - dedi və sonra da alt qatı kinayə və zarafatla 

yoğrulmuş bir sual verdi, -yoxsa sən hələ də köhnə çay içirsən? 

Yox, tənha qalandan sonra o köhnə çay da içirdi, bir həftədən qalan 

borşu, supu da qızdırıb yeyirdi, amma indi istəyirdi ki, qonaq çay 

dəmləsin və özü də gəlib otursun böyründə. 

O, dostunun sualına cavab vermədi, dedi ki, heç bir köhnə çay təzə çayın 

yerini verə bilməz. 

Edqar bir qədər sonra ona bir fincan təzə çay gətirəndən sonra onun 

təxmin etdiyi kimi getmədi: 

-Hə, indi mənim haqqımda yazdıqlarını oxu görüm, -dedi… 



-Oxuyaram, amma buna vaxt çatmaz. 

-Onda bir parçanı oxu, harasından istəyirsən… 

Edqar əlyazmasına ötəri nəzər salanda və anlayanda ki, memuar 

Azərbaycan dilində yazılıb, sevinc qarışıq heyrətini gizləmədi: 

-Bu nədir, Azərbaycan dilində yazmısan? 

Edqarın heyrəti onu təəccübləndirmədi; axı, həqiqətən o doxsanıncı ilə 

kimi ana dilində yaza bilmirdi. 90-cı ilin o dəhşətli yanvar qırğınından 

sonra birdən dərk elədi ki, ya ana dilini mükəmməl öyrənməlidi, ya da on 

minlərlə rus dillilər kimi bu şəhərdən getməlidi. Moskvalı arvadının ən 

böyük istəyi də elə bu deyildimi? Ana dilində ləhcəsiz, səlis danışmağı, ən 

başlıcası, yazmağı öyrənməsi iki ilə yaxın vaxtını apardı, amma buna əsla 

peşiman deyildi, bir parça çörəyi (xüsusilə son illər) Azərbaycan dilindən 

rus dilinə etdiyi tərcümələrdən çıxırdı, məhz bu tərcümələrin sayəsində 

taksiylə gəzirdi, Moskvaya-nəvəsi Seryojaya hər üç aydan bir pul 

göndərirdi və Qalina Aleksandrovnanın ölümündən sonra ona sığınan 

özündən otuz yaş kiçik Qalinanı razı salırdı.  

90-cı ildən sonra o maraq xatirinə Azərbaycan ədəbiyyatını da 

Azərbaycan dilində mütaliə elədi, amma bu onun rus ədəbiyyatına 

sonsuz sevgisinə kölgə salmadı, bəlkə də əksinə… 

Əlyazmanın vərəqlərini sağdan sola, soldan sağa çevirdi və, nəhayət ki, 

bir dəstə vərəqi ayırandan sonra soruşdu: 

-Oxuyum? 

-Oxu. 

-Amma bəri başdan deyim ki, bu parçanı gündəliyə əsasən yazmışam, 

demək olar ki, azacıq düzəlişlə elə gündəlikdən köçürmüşəm. 

-Hə, sənin gündəliklərin yadımdadır, - Edqar gülümsündü, - Jorj Sandın 

sevgi romanlarını xatırladırdı… 

O, ömrünün müxtəlif illərində - daha çox erkən yaşlarında gündəlik 

yazmışdı və erkən yaşlarında da Edqara oxumuşdu. 

-O gündəlikləri saxlayırsan? 

-Hamısını yox. 

Memuarı başlayanda uzun illər boyu yazdığı gündəliklər ona bələdçilik 

eləmişdi, yaddaşına işıq salmışdı. 

Bir də soruşdu: 

-Oxuyum? 

-Oxu… 



“Bu gün teatra məşqə gedəndə taksi şoferi dedi ki, Xutorda bir erməni 

azərbaycanlı qonşusunu baltalayıb, buna da səbəb qonşusunun onu öz 

evindən çıxmağa məcbur etməsi olub. Şəhərdə milli zəmində 

toqquşmalar baş alıb gedir. Mən bu hadisə barəsində teatrda da eşitdim. 

Məşq baş tutmadı. Dedilər ki, baş qadın rolunun ifaçısı evdən çıxmağa 

qorxur. Bu məni təəccübləndirdi; axı, o, rusdu. Teatrdan Edqara zəng 

vurdum, hal-əhval tutdum, o dedi ki, arvadını da, qızını da təyyarə ilə 

Leninqrada yola salıb, özü isə Bakıda ona görə qalıb ki, mənzilini dəyişsin. 

Mən soruşdum ki, belə bir müştəri varmı? O, cavab verdi ki, var, amma o 

adam hələ Leninqraddan Bakıya gəlib çıxmayıb, onun yolunu gözləyir.” 

 

11 yanvar, 1990 

 

Edqar onun sözünü kəsdi və: 

- Bu, xronikadı, - dedi, - bəs sənin yaşantıların, keçirdiyin hisslər hanı? 

Sərxan bu suala cavab vermədi, soruşdu ki, ardını oxusun, ya yox? 

- Oxu, - Edqar dedi, - bəlkə də memuarı belə yazmaq lazımdı.  

“Bu gün əlimə bir Moskva qəzeti keçdi, orda yazılmışdı ki, ermənilər 

Quqarkda iyirmi səkkiz azərbaycanlı uşağını qaz borusuna doldurandan 

sonra hər iki tərəfdən borunu qaynaq eləyiblər. Həmin yazıda daha bir 

acınacaqlı fakt diqqətimi çəkdi: «Dağlıq Qarabağda milli zəmində 

toqquşmalar başlanandan 1989-un sonunadək 216 azərbaycanlı qətlə 

yetirilib. Onlardan 57-si qadın, 23-ü isə müxtəlif yaşlı uşaqlardı». Bir ay 

qabaq bu xəbəri eşidəndə şayiə hesab etmişdim, amma bir qayda olaraq 

erməni maraqlarını qoruyan mətbuata necə inanmayasan? 

Teatrdan çıxandan sonra Tarqovıda gördüyüm mənzərə məni dəhşətə 

gətirdi: bir meyiti hansı mərtəbədənsə yerə tullamışdılar, üstünə qara 

örtük salmışdılar. Bu hadisənin seyrçiləri sırasında milislər də var idi. 

Mən elə burda da eşitdim ki, talançı dəstələr şəhərin hər yerində evlərə 

basqın edirlər, dərhal Edqara zəng vurdum, qapını heç kimin üzünə 

açmasın, şəhərdə qarışıqlıqdı, o dedi ki, hər şeydən xəbəri var.” 

 

12 yanvar, 1990-cı il 

 

O, bir anlığa ara verib qonağının üzünə baxdı: 

- Ardını oxu, -Edqar dedi, -amma unutma ki, indi bunu çap elətdirsən, 



başın ağrıyacaq, hətta, bəlkə, səni xalqa xəyanətdə də suçladılar, -oxu, 

ardını oxu. 

“Bu gün səhər-səhər qapım taqqa-tupla döyüləndə ona görə dərhal 

açdım ki, sındırmasınlar. 

Qapının ağzında yeddi-səkkiz nəfər durmuşdu: onlardan biri əlində lom 

tutmuşdu. 

Mən onların sualını dərhal cavablandırdım: «Bu mənzildə erməni 

yaşamayıb, indi də yaşamır, səhv gəlmisiz». Onlar içəri keçmək istəyəndə 

Qalina Aleksandrovna da mətbəxdən çıxıb sözünü dedi: 

-A ya ne armyanka, russkaya, moskviçka. 

Səsə oğlum Murad da gələndə talançılar bir-birinin üzünə baxdılar və 

onlardan biri: 

-Deyəsən, doğrudan da səhv gəlmişik, - dedi, - getdik. 

Mən Bakıda münaqişənin belə bir həddə gəlib çıxacağını ağlıma da 

gətirmirdim. 

Bakıda komendant saatı qüvvədə idi və mən qət elədim ki, Edqarı evimə 

elə günün günorta vaxtı gətirməliyəm.  

Edqar mənim təklifimi dərhal qəbul elədi. Bir saat sonra o, artıq 

mənzilinin qapısını mənim üzümə açmışdı və biz üz-üzə oturmuşduq. 

Bəli, sadəcə oturmuşduq, nə o dillənirdi, nə mən. 

Mənzildən çıxanda soruşdum: 

-Bəs heç nə götürmürsən? 

O, başını buladı: 

-Yox, - dedi, - heç nə götürmürəm. 

-Niyə? 

O, çiynini çəkdi və bu suala cavab vermədi, amma qapıdan çıxanda nə 

fikir elədisə, qayıdıb kamançasını götürdü. 

Bizə çatandan sonra isə soruşdu: 

- Arağın var? 

Mən: 

- Niyə yoxdu ki, - dedim,-var. 

Və o, acı-acı gülümsədi. 

-Mən hər şeyi unutmaq istəyirəm, -dedi. 

Balkonda kabab çəkdik və sonra yazıçı Eyvaz Əlləzoğlunun o günlərdə 

mənə bağışladığı bir şüşə tut arağını erməni dostumla qoyduq ortalığa.  

 



Balkondan görünən insan mənzərələri olduqca çeşidli idi, amma daha 

çox talançı dəstələr diqqət çəkirdi.  

Axşam Az.TV-nin xəbərlər proqramında eşitdim ki, AXC Lenin 

meydanında keçirilən mitinqdə Milli Müdafiə Şurasının yaradıldığını elan 

edib. Amma başa düşmədim ki, hökumət olan yerdə bu Şura nə ilə 

məşğul olacaq?” 

 

13 yanvar, 1990 

 

“Bütün günü evdən çıxmadım. Əslində getməyə yer də yoxdu. Şahmat 

oynayanda mənə elə gəlirdi ki, Edqar növbəti gediş haqqında yox, 

tamam başqa şeylər barədə düşünür. Onun bütün oyunları uduzması 

mənim də şahmata marağımı söndürdü. Sonra o başqa əyləncə tapdı, 

hələ dil açmasa da, hər şeyi anlayan Seryoja ilə evcik-evcik oynamağa 

başladı. Qardaşım Maarifə zəng vurub məsələni ona anladanda və 

soruşanda ki, Edqarı Azərbaycandan necə çıxarmaq olar, o, müxtəsər 

cavab verdi:  

-Bu telefon söhbəti deyil. Təxminən bir saat sonra Maarif özü bizə gəldi 

və dedi ki, hələlik evdən çıxmaq xatalıdı, amma uzağı bir həftəyə çıxış 

yolu tapılacaq.” 

14 yanvar, 1990 

 

“Edqarı Murada tapşırıb kinostudiyaya getdim; ordan alacağım var idi. İki 

saat gözləsəm də, kassir gəlib çıxmadı. Yenə də bir araq alıb evə qayıtdım 

ki, Edqara acılarını unutdurum. Mənzilə girəndə gördüm ki, Edqar Qalina 

Aleksandrovnanın çoxdan xarab olmuş tikiş maşınını söküb qoyub 

qabağına, hətta evdarlığa eynilə mənim kimi marağı olmayan Muradı da 

bu işə calayıb. Seryoja isə çalışırdı ki, Edqarı bu işdən ayırsın və Edqar 

yenə onun oyuncaqları ilə oynasın. O, bu tikiş maşınını işə salanda isə 

yalnız Qalina Aleksandrovna yox, gəlin də sevinirdi, sən demə, o da 

tikməyi bacarırmış. 

Bu axşam xəbərlər proqramında Xalq cəbhəsi fəallarından birinin MK 

katibinin üstünə necə bozardığını görəndə mən bir daha inandım ki, bu 

demokratiya oyunu ağır fəlakətlərə aparacaq. Edqar isə o yayıma baxa-

baxa: 

-Daha Sovet hökuməti yoxdur, -dedi, -amma biz buna inanmaq istəmirik, 



bu bizim faciəmizdir.  

Amma mən Sovet hökumətinin yoxluğunu təsəvvür edə bilmirəm, mənə 

elə gəlir ki, onda bu dünyanın nizamı pozular.” 

15 yanvar 1990 

 

“Gecə yarı Edqarla Azadlıq radiosuna qulaq asanda məlum oldu ki, 

yanvarın 13-ü 15-i arasında Bakıda milli zəmində baş vermiş talanlar 

zamanı yüzlərlə erməni öldürülüb. Qəribədir ki, Edqar bu məlumatı 

soyuqqanlı qarşıladı: 

-Bu cavabdı, bu belə də olmalı idi, -dedi, -Moskva neynədiyini bilir… 

Bir saatlığa teatra baş çəkib qayıdandan sonra görəndə ki, Edqar mənim 

köhnə kostyumumu söküb töküb qabağına, astarını üzünə çevirir, 

heyrətə gəldim. Mən Edqarın anasının dərzi olduğunu, hətta mənim 

anama da, bacıma da paltar tikdiyini bilirdim, amma bilmirdim ki, Edqar 

anasından bu peşəni də haçan öyrənib. Axşama yaxın kostyumun təmiri 

başa çatanda və Edqar onu Qalina Aleksandrovnanın, Muradın, gəlinin 

gözü baxa-baxa təntənə ilə əynimə geydirəndə və sonra da güzgünün 

önünə gətirəndə içimdən ani sevinc keçdi, amma məni daha çox 

sevindirən Edqarın eyninin açılması idi. Sən demə, mətbəx şkafının hansı 

küncündəsə bir şüşə də araq var imiş və Qalina Aleksandrovna o arağı 

şəstlə çıxarıb ortalığa qoydu ki, kostyumu yuyaq. Bu kostyum isə mənim 

üçün ona görə qiymətlidir ki, sonuncu rolumda kamera qarşısına onu 

geyinib çıxmışam.” 

16 yanvar, 1990 

 

“Gecə biz yenə də hamı yatandan sonra “Azadlıq” radiosuna qulaq asdıq. 

Məlum oldu ki, Moskva Dağlıq Qarabağda və ona bitişik Azərbaycan və 

Ermənistan rayonlarında fövqəladə vəziyyət haqqında fərman imzalayıb. 

Edqar bu qərarı daldan atılan daş kimi dəyərləndirdi, -bu, Moskvanın 

növbəti siyasi gedişidir, -dedi. 

Məni Az.TV-yə canlı verilişə çağırdılar, amma burda məlum olanda ki, 

rejissor mənim dilimdən yazdığı mətni mənə oxutdurmaq istəyir, imtina 

elədim. Şəhərdə isə diqqətimi çəkən hər tində, hər döngədə dayanmış və 

lüləsinə qərənfil taxılmış tanklar oldu. Bu tankların ətrafında dolaşan 

soldatlar yenə tankların lüləsinə gül taxmaq istəyən uşaqları təbəssümlə 

süzürdülər. Evə qayıdanda Edqar yenə də məni heyrətləndirdi; vanna 



otağının rəngi çoxdan solub-saralmış, çatlamış kafellərini Muradla 

birlikdə sökür, Qalina Aleksandrovna isə onlara tamaşa eləyirdi. 

Seryojanın niyyəti isə bu işə qarışmaq, heç olmasa bir kafeli öz əli ilə 

qopartmaq idi. Sonra məni də bu işə qoşdular və mən sement, qum 

almaq üçün yenə evdən çıxmalı oldum.” 

17 yanvar, 1990 

 

“Bu gün Edqar vanna otağındakı işini başa çatdırandan sonra mənə dedi 

ki, oboy alsam, qonaq otağının kağızını da dəyişə bilər, bu sahədə də 

özünü sınayıb. Qalina Aleksandrovna dillənməsə də mən razılıq 

vermədim və mənə elə gəldi ki, Edqar məyus oldu. O axşam televizorun 

susması isə elə hamını pərişan elədi. Bunun səbəbini anlaya bilməsək də, 

gecə yarısı radioda eşitdik ki, Az.TV-nin enerji blokunda partlayış baş 

verib.” 

19 yanvar, 1990 

 

“Bu gün səhər Edqar dedi ki, onunla ev dəyişmək istəyən adam bəlkə də 

gəlib və sonra da mənzilinin açarını mənə verib dedi ki, vaxt tapsam 

maraqlanım. Günortadan sonra Edqarın mənzilinin qapısına açar salanda 

dərhal hiss elədim ki, qıfılı dəyişiblər. Zəngi çalandan bir qədər sonra 

qapını üzümə orta yaşlı, üzünü tük basmış bir kişi açdı, astanaya 

yaxınlaşan yeddi-səkkiz yaşlı, ayaqyalın qız uşağı onun ayağını qucaqladı, 

on-oniki yaşlı yeniyetmə isə əlindən tutdu. Mən məsələnin nə yerdə 

olduğunu təxmini də olsa anladım, amma bir xeyli kəsdirə bilmədim ki, 

nə deyim, nə soruşum? 

Kişinin sualı isə məni heyrətləndirdi: 

-Edqar Lalayan sizsiz? 

-Yox... 

-Bəs sizə nə lazımdır? 

Və mən həqiqəti ona anlatmalı oldum. 

O, bir qədər fikrə gedəndən sonra: 

-Mən halal adamam, bu evdəki bir çöpə də əl vurmamışam, -dedi, -nə 

istəyirsiz, aparın, amma bu evdən çıxan deyiləm, gedəsi yerim yoxdur. 

Yan otaqdan körpə uşaq səsi gəlirdi, sonra mən hələ bələkdən çıxmamış 

o uşağın üzünü gördüm, özü də o kişidən yaşca xeyli cavan görünən bir 

qadının qucağında. 



Daha sonra kişi mənə Vedibasarda bir ev ünvanı verdi: 

-Gedib yığışsın mənim evimə, halal eləyirəm, - dedi, - üç otaq altdadı, üç 

otaq üstə, qabağında da iyirmi sot üzüm bağı. 

Mən evə qayıdandan sonra bu barədə Edqara heç nə söyləmədim, çünki 

bilirdim ki, Edqar hələ neçə ay qabaq İrəvan şəhərinin mərkəzində 

yerləşən mənzilini onunla dəyişmək istəyənlərə də rədd cavabı verib. 

Amma fikirləşdim ki, bu söhbəti dolayısı yolla da olsa, Edqara 

çatdırmalıyam. Və elə bu zaman da küçədə güllə səsləri, insan qışqırtıları 

eşidildi. Bir güllənin isə havada yana-yana necə uçduğunu, qonaq 

otağının pəncərəsini necə sındırdığını öz gözümlə gördüm və sonra 

işıqları söndürdük. Tankların səsi isə səhərə qədər kəsilmədi, səhər isə bu 

səsləri insan fəryadları əvəz elədi və saat 7-yə qalmış radiodan eşitdik ki, 

Bakıda fövqəladə vəziyyət elan olunub. Ordu Bakıya daxil olub. Mən 

pəncərəyə yaxınlaşdım, bayırda qar havası vardı. Murad çölə çıxıb nə isə 

bir xəbər gətirmək istəsə də, anası qoymadı.  

“Azadlıq” radiosunun xəbərlərindən məlum oldu ki, gecə ordunun Bakıya 

soxulması nəticəsində 168 nəfər həlak olub, 175 adam yaralanıb, 400 

insanın isə taleyi bəlli deyil.” 

19-21 yanvar, 1990 

 

“Günortadan sonra qardaşım Maarif zəng vurub dedi ki, bu gün Edqarı 

bərə ilə Krasnovodska yola sala bilərik. Edqar bu xəbəri eşidən kimi 

geyinməyə başladı. Dəniz vağzalında Edqar kimi yüzlərlə erməni var idi 

və belə məlum olurdu ki, onların əksəriyyətini yaxın qonşuları və dostları 

xilas eləyib. Edqar yenə mənzilinin açarını mənə uzatdı. Açarı ona görə 

aldım ki, ürəyinə başqa şey gəlməsin. Vidalaşanda bir neçə söz dedi və 

axırda da anasının məzarını tapşırdı: 

-İmkan olsa, ildə bir dəfə pasxadan - pasxaya yad elə,- dedi,- nə fərqi, ya 

mən, ya sən, o, səni də öz oğlu bilirdi.” 

 

22 yanvar, 1990 

 

Sərxan udqundu, qarşısındakı soyumuş çaydan bir qurtum alandan sonra 

soruşdu: 

-Yenə oxuyum? 

Edqar suala cavab vermədi, dedi ki, o, bu gün anasının qəbrini ziyarət 



etmək istəyərdi, amma bilir ki, bu mümkün deyil, Bakıda bütün erməni 

qəbiristanlıqlarını dağıdıblar. 

Sərxan Səmədzadə təəccüblə soruşdu: 

-Hardan bilirsən? 

-Qəzetlərdə oxumuşam, Moskva qəzetlərində... 

-Yalandı. 

-Sən orda haçan olmusan? 

-Bu il, pasxada.  

Üç il qabaq Peterburqda görüşərkən Edqar bu barədə heç nə 

soruşmamışdı, o da heç nə söyləməmişdi. Əslində isə 1990-cı ildən bəri 

elə bir pasxa olmamışdı ki, Qalina Aleksandrovna ilə - onun vəfatından 

sonra da tək gedib Qaraçuxur qəsəbəsindəki o qəbri bir dəstə çiçəklə 

ziyarət etməsin. Edqarın anasının nə üçün məşhur erməni 

qəbiristanlığında yox, məhz Qaraçuxurda dəfn edilməsinin səbəbini 

bilirdi; Edqar özü haçansa ona söyləmişdi ki, orda qəbir yeri ucuz imiş. 

Mobil telefonuna gələn zəngə həmişə olduğu kimi tez-tələsik cavab 

verdi: 

-Sərməst sənsən? 

Və dərhal da telefonun səsini qaldırdı ki, onların mükaliməsini Edqar da 

eşitsin. 

-Mənəm, Sərxan müəllim, bilmək istəyirdim, görüm bir yana 

getməyəcəksiz ki? 

Bu sualdan sonra çönüb Edqarın üzünə baxdı, çünki o, istəyirdi ki, qərarı 

qonaq özü versin, amma Edqarın başını aşağı saldığını görəndə özü 

dilləndi: 

-Hələ bilmirəm, amma, yəqin ki, yox.. 

-Sağ olun. 

-Bir dəqiqə, Nalədən bir xəbər yoxdur ki? 

Əvvəl Sərməstin şaqraq gülüşü eşidildi, sonra da yoğun, kal səsi: 

-Nə xəbər olacaq, ay Sərxan müəllim, Nalə qaragünnü bizə telefon açan 

deyil ki? Gələndə biləcəyik ki, gəldi… 

 

* * * 

Sürücü qızın tez-tez qanrılıb üzünə baxması lalı təəccübləndirmirdi, o bir 

kişi kimi son dərəcə gözəl olduğunu bilirdi, yaşına görə də cavan qalmışdı 

və gözəl qadınların ona heyranlıqla baxmasına, üzünə gülümsünməsinə 



alışmışdı. Və lallığını bu qadınlara bildirəndə onların necə mütəəssir 

olduqlarını da çox görmüşdü. Bu sürücü qız baxışlarıyla tez-tez ona 

anladırdı ki, heyif ki, lalsan. Baxışları hər dəfə toqquşanda o, qəsdən qızın 

gözlərinin içinə baxırdı ki, qız da onu başa düşsün; başa düşsün ki, o da 

gözəldi və o, onun gözəlliyinə biganə deyil.  

…Qızın maşının sürətini artırması lalın ürəyincə idi, mənzil başına tez 

çatmaq istəyirdi ki, Arakeli gecənin şirin uyğusundan ayıltmalı olmasın. 

İrəvana yaxınlaşanda, doğma küçələri, meydanları görəndə ürəyinin 

aramsız döyüntüsünü duydu. Qız aradabir başını çevirib onun üzünə 

baxırdı və sanki ona anlatmaq istəyirdi ki, harda düşəcəyini bildirsin, 

amma daha ona fərqi yoxdu, əsas məsələ bu şəhərə çatmaqdı, qız harda 

maşını əyləsə, orda da düşə bilərdi, nədən ki, bu şəhərin bütün küçələrini 

tanıyırdı və bilirdi ki, maşından harda düşsə Arakelgilin evinə daha tez 

çatar. 

Anadangəlmə lallara və karlara məxsus xüsusi internat məktəbdə çoxlu 

dostlar qazanmışdı, amma ən istəklisi Arakeldi. Birinci sinifdən, yeddinci 

sinfə qədər Arakellə bir partada oturmuşdu. Yalnız yeddinci sinifdə 

Arakel başqa partaya keçmişdi, bu da Anaitin xətrinə, əslində o zaman lal 

özü də Anaitlə bir partada oturmaq istəyirdi… Anait onların sinfindəki lal-

kar qızların ən gözəli deyildi, amma ən ağıllısı idi, hər halda lal belə 

düşünürdü və lalı ən çox razı salan Anaitin onu anlaması idi, Anait 

zaman-zaman ona anlatmışdı ki, ona qarşı biganə deyil. İndi isə lal bilirdi 

ki, onların ulduzu çətin ki, barışsın… amma hər dəfə İrəvana gələndə 

Anaiti görmək istəyirdi.  

1990-cı ildən sonra bu şəhərə altı dəfə gəlmişdi, altısında da Arakel onu 

hələ ərə getməmiş Anaitlə görüşdürmüşdü, bu yeddinci səfər idi və o, bu 

dəfə Anaitlə görüşmək istəmirdi, çünki ona elə gəlirdi ki, onlar daha biri-

birilərinə hər şeyi anladıblar. Və daha anlatmağa bir şey qalmayıb. 

İrəvanın mərkəzində, Hızarda meydanında maşından düşəndə və sürücü 

qızın üzünə ürəyinin var hərarəti ilə gülümsəyəndə, yadına cibindəki 

alma düşdü, bu almanı xaraba qalmış Azərbaycan kəndindən keçəndə bir 

alma ağacının budağından qopartmışdı və ətri o qədər xoşuna gəlmişdi 

ki, yeməyə qıymamışdı. 

Qız almanı aldı və dərhal da qoxlayandan sonra gülə-gülə erməni dilində 

dedi ki, qırmızı alma sevgi əlamətidir. O, qızı başa düşdü və ümumiyyətlə 

o, hamını başa düşürdü, dodaqların tərpənməsi, üzün, xüsusən də gözün 



ifadəsi bu lala hər sözü, hər kəlməni anladırdı. Sürücü qız çox güman ki, 

onunla məzələnmək naminə-daha bir söz dedi, ümidvar olduğunu 

bildirdi ki, onlar görüşəcəklər. Lal yenə qızı başa düşdü və bir qədər 

aralanandan sonra da çönüb maşina əl elədi. 

Həmin şəhərdi, həmin binalar, həmin evlərdi, dəyişən yalnız küçələrin adı 

idi. Lal bu binaların, evlərin, küçələrin altından çay keçdiyini bilirdi, bilirdi 

ki, şəhərin o başında yerin altına girən, Gedərçay bir də o biri başında 

üzə çıxır. Nədənsə, o, İrəvanın tanış, doğma küçələrindən, 

meydanlarından çox bu çayı görmək istəyirdi, özü də yerin üzündəki 

yatağında. Amma bilirdi ki, o məkan çox aralıdı və Arakelgilin evindən 

uzaqdı.  

...Arakel onu, həmişə olduğu kimi, gülərüzlə qarşıladı; həmişə olduğu 

kimi, kövrəlib ağladı. Ondan fərqli olaraq, dostu Arakel asanlıqla ağlaya 

bilirdi və gözlərindən gildir-gildir yaş gəlirdi. Yenə Arakelin gözlərinin 

gildir-gildir yaşı onun sifətini islatdı. Arakelin atası Hovasap da, anası 

Məryəm də, hələ ərə getməmiş bacısı Açul da gülərüzlə onun qarşısına 

çıxdılar. Açul da onun kimi anadangəlmə lal-kar doğulmuşdu və o, hiss 

eləyirdi ki, onun bu evə ayaq basmasına Arakel qədər də Açul sevinir. 

Açulun dərhal açdığı süfrə zəngin deyildi, amma süfrədə cecə arağı da 

vardı, baldırğan, bolu, çaşır turşusu da… lal içən deyildi. Amma hər dəfə 

bu evə ayaq basanda və Arakel üz vuranda boğazını yaşlayırdı. 

Gecə yarı olsa da, şəhərdə bir qədər dolanmaq üçün evdən çıxdılar və 

gəzə-gəzə gəlib Zəngi çayının qırağında ayaq saxladılar. Zəngiyə yalnız 

yatağına görə çay demək olardı, quruyub sısqalaşmışdı, hələ ki, axırdı və 

elə bil çaya düşən Ayın əksi yox, özü idi və buna görə də çayın axarı onu 

apara bilmirdi. Əlbəttə, o, bu doğma çayın səsini eşitmirdi, amma bu 

çayın gümüşü sularına baş qoymuş gümüşü Ay ona elə şeylər anladırdı ki, 

bunu anlamaq üçün gərək sən də anadangəlmə lal-kar olasan, canım 

gözüm. Yalnız bir dəfə bu çayın qırağında Anait əlini onun ovcunda 

gizləmişdi və o əlin istisi hələ də canında idi.  

Arakel soruşdu ki, yenə Anaitlə görüşmək istəyirmi? O, əvvəl çiynini 

çəkdi və sonra qətiyyətlə başını buladı. Sonuncu görüşlərində o, Anaitə 

anlatmışdı ki, onu özü ilə Bakıya apara bilər, amma Anait də cavab 

vermişdi ki, yox, yaxşı olar ki, o, özü İrəvanda qalsın, bu məkan onların 

gələcəyi üçün daha münasibdi, lal etiraz etmişdi və demişdi ki, indi 

Bakıda otuz minə qədər erməni qadını var və onların heç birinə də 



güldən ağır söz deyən yoxdu.  

Sonra Arakel soruşdu ki, bəs başqa dostları ilə necə, görüşəcəkmi? O, 

yenə də etirazını bildirdi və açıqca dedi ki, bu dəfə İrəvana gəlməkdə bir 

məqsədi var: anasının nəşini Azərbaycana aparmaq. 

Anasının basdırıldığı yeri keçən il Arakellə birlikdə üç gün axtarmışdılar 

və, nəhayət ki, tapmışdılar və o, bu yerə elə bir işarə qoymuşdu ki, qəbri 

dərhal tapacaqlarına əmin idi.  

 

* * * 

A nasının qoxusuna doğru üzən qızıl balıq aradabir geriyə çönəndə erkək 

qızıl balığı arxasında görürdü, artıq onun niyyətini anlamışdı və bu 

niyyətin qaçılmaz olduğunu anlasa belə cazibə qüvvəsi anasının hələ onu 

çox uzaqlardan vuran qoxusu idi. Qəfil partlayışdan sonra doğma suların 

təkanlarından qısa müddətə olsa da həm qulaqları batdı, həm gözləri 

tutuldu, amma huşu üstündə idi, burda çay çox dayazdı. Özü də bilmədi 

ki, onu suyun üzündə görüb qamarlayan canlının əlindən necə qurtuldu? 

Qızıl balıq insanın nə olduğunu bilmirdi: yalnız onu bilirdi ki, dünyada 

canlılar var və bütün canlılar yırtıcıdılar və hamısından qaçmaq lazımdı. 

 

* * * 

…Sərməstin telefon zəngindən sonra Edqar təəccüblə soruşdu: 

-Bəs Qaraçuxura getməyəcəyik? 

Sərxan yüngülcə başını tərpətdi: 

-Gedəcəyik, -dedi, -amma başqa maşınla. 

Edqar bir qədər fikrə gedəndən sonra dilləndi: 

-Sən haqlısan, - dedi - bu Sərməst mənim kim olduğumu niyə bilməlidi 

ki?  

Bəlkə, Məhəmmədi çağırasan, özün deyirdin ki, maşını var. 

- Məhəmmədi? 

- Hə də, Məhəmmədi, Peterburqda adı dilindən düşmürdü... 

- Məhəmməd Bakıda deyil... 

- Bəs hardadı? 

- Truskavesə gedib... 

Edqar müəmmalı bir təbəssümlə soruşdu: 

- Deyəsən, sən də bir dəfə Truskavesə getmişdin, axı...? 

- Yadındadır? 



- Əlbəttə, bir sevda romanı da orda yaşamışdın, nəsə də yazmışdın, səhv 

etmirəmsə, gecə budaqdan düşən almalar haqqında. 

O, həqiqətən Truskavesdə bir sevda romanı yaşamışdı və, görünür, 

bütün keçmişi kimi bu roman haqqında da Edqara danışmışdı. 

- Bəs indi niyə getmirsən Truskavesə? 

Edqarın qəfil sualına dərhal cavab verdi. 

- Mən çoxdan bu qənaətə gəlmişdim ki, xoşbəxt olduğum yerə bir də 

getməyim. 

Edqar gülümsündü: 

- Bu öz sözündü, yoxsa hardasa oxumusan? 

Sərxan söz altda qalmadı: 

- Sənin məqalələrində oxumuşam, - dedi, - ilk məqalələrindən. 

Qalina, həmişə olduğu kimi, saat 10 tamamda öz açarıyla qapını açıb içəri 

keçəndən sonra otaqdakı təzə sıyığın qoxusunu imsilədi və qonağın 

ünvanına dedi: 

-Takim qostyam, - sözünün ardını Azərbaycan dilində gətirdi,-can 

qurban! 

Sərxanın paltolu olduğunu görəndə isə təəccüblə soruşdu: 

-A ukolit ne budem? Sovsem vızdrovel? 

O, günahkarcasına Qalinanın üzünə gülümsədi və Azərbaycan dilində 

cavab verdi: 

-İynə qalsın sabaha, Qalya, biz tələsirik. 

Qalya ərklə səsini qaldırdı: 

-A nu ka snimi palto! Ya tebe dam «sabaha qalsın!» 

Qalinanın belə ərkyana hərəkətləri, özünə fikir vermədiyinə görə hərdən 

onu danlaması xoşuna gəlirdi və hərdən lap uşaq kimi dəcəllik eləyirdi ki, 

Qalinanı bir az da coşdursun. Bəs Qalina nə dərəcədə səmimi idi? Bunun 

fərqinə varmırdı, amma inanırdı ki, belə anlarında insan həyatı yaşayır. 

Taksiyə minəndən sonra da Qalinadan danışdılar və axırda da o: 

-Sən də bir beləsini tap, Edqar,-dedi, -tək qalmaq dəhşətdi! -Və sonra 

özünə düzəliş verdi: -Sən beləsini niyə tapmalısan ki,-dedi, -eləsini tap ki, 

doğsun. 

Hiss olunurdu ki, bu təklif onun xəyalını çox uzaqlara aparıb. O, öz 

bəraətinə də çox uzaqdan başladı: 

-Yəqin, atamın 60 yaşı olanda anamı aldığını bilirsən? 

-Bilirəm. 



-Deyirsən, bir yetim də mən qoyum bu dünyada? 

Edqarın atasız böyüdüyünü bilirdi, hətta lap uşaq yaşlarından bilirdi ki, 

onların evinə gecə gəlib, gecə də gedən kişi kimdi? 

Araya çökən sükutu bir xeyli keçəndən sonra Edqar pozdu: 

-Elə bilirsən, dərsdən çıxanda mən istəmirdim ki, məni də atam gəlib 

aparsın? Elə bilirsən, mən istəmirdim ki... -Və Edqar ona bu qəbildən, bu 

ahəngdə daha bir neçə sual verəndən sonra o, bir xeyli danışmağa söz 

tapmadı və özü də maşının aynasından şəhərin yeni tikililərinə baxmağa 

başladı. 

Addımbaşı tıxaclar bu gün onu hövsələdən çıxartmırdı, əksinə, o, istəyirdi 

ki, sürücü maşını bir qədər də asta sürməyə məcbur olsun ki, Edqar 

Bakını gözüdolusu görə bilsin. 

Şəhərin mərkəzindən çıxıb, bir neçə ilin içində ağ şəhərə çevrilmiş 

Qaraşəhərə çatandan sonra sürücü Nobel prospektinə burulmasını, bir 

daha tıxaca düşmək istəməməsi ilə bağladı və anlatdı ki, bu yol bir qədər 

uzaq olsa da rahatdı, Zığ kəndini keçib birbaşa Qaraçuxura çıxacaqlar. 

Sərxan bu yola bələddi, sonuncu dəfə pasxada Qaraçuxura, Edqarın 

anasının qəbrini ziyarətə gedəndə taksi onu bu yolla aparmışdı. Bir cüt 

qərənfili də bu yolun üstündəki gül dükanından almışdı. 

Gül üçün yenə də həmin dükana girdilər. 

Qış günəşinin şəfəqlərinə bələnsə də məhzun Xəzər, sahilboyunun köhnə 

tikililəri, köhnə gəmilər görünəndə Edqar yenə gözlərini dənizə zillədi; 

sanki dənizi görən kimi hər şeyi unudurdu, elə bil nə isə itirmişdi və 

axtardığını bu sularda tapmaq ümidində idi… 

-Heç mənim anam da bu dünyada yarımadı,-Edqar gözünü dənizdən 

çəkmədən dedi, -birinci ərini müharibəyə aparıblar, qara kağızı gəlib, 

gecdən-gec qarşısına mənim atam çıxıb, xəstə, qoca atam, yeganə arzusu 

o imiş ki, mənim toyumu görsün, mən də öz toyumda kamança çalım, 

amma… bu da ona nəsib olmadı. 

Edqarın toyu da, o toydakı nizamsızlıq da və axırda bəyin kamança çalıb 

hamını ağlatması da, hətta Vitalikin anasının o toyda dəli kimi oynaması 

da Sərxanın yadında idi və o toyun nizamsız mənzərələri anbaan gözləri 

önünə gəlirdi.  

Adına beton yol deyilən Yeni Aeroport magistralında Hövsan yoluna 

burulub yenidən Zığ şosesinə çıxanda sürücünün salonun güzgüsünə 

baxa-baxa saymazyana dediyi söz onların ikisini də diksindirdi: 



-Daldakı qara «Mersedes» İnqilabı keçəndən arxamızca gəlir. Siz bilən sizi 

izləmirlər ki? 

Sərxandan qabaq Edqar arxaya çöndü. 

Maşının içərisi də bayırı kimi idi: qapqara. 

Sərxan çönüb arxadan gələn maşına baxandan sonra hələ də cavab 

gözləyən sürücünün cavabını verdi:-Bəlkə, Sizi izləyirlər?  

Həqiqətən, qara «Mersedes» onlardan aralanmırdı, elə bil taksi bələdçi 

idi, «Mersedes» naşı. 

-Düşə bilərsiz,-sürücü dedi və o, Edqarın üzünə ani nəzər salmaqla hiss 

elədi ki, dostunun maşından düşməyə halı yoxdur. Əslində o, özü də 

həyəcanlanmışdı; «Mersedes»in yol boyu onları izləməsi və burda -

qəbiristanlığın qapısında arxadan yollarını kəsməsi doğrudanmı təsadüf 

idi? 

-Qorxursan? 

-Nə bilim… 

Onu ürəkləndirmək qərarına gəldi: 

-Qorxma! 

-Mən özümə görə qorxmuram, -Edqar astadan dedi, -mən səni də bəlaya 

saldım. 

Sərxan acı-acı gülümsədi, çünki bu sözü Edqar ona bir dəfə demişdi, özü 

də neçə il qabaq, o zaman onun oğlu artıq üçüncü sinfə gedirdi, Edqar isə 

hələ də subaydı. Amma elə o ərəfədə özündən on yaş kiçik bir yəhudi 

qızına vurulmuşdu. Qız da ona biganə deyildi, amma heç bir ay keçməmiş 

bu sevda onunla nəticələndi ki, qızın qardaşları yəhudi məhəlləsində 

onları yaxaladılar. Qardaşlardan biri bıçaq çıxardanda və bu zaman Edqar 

ağappaq ağaranda o, dostunu ürəkləndirmək istədi: 

-De ki, fikrim ciddidi, ailə qurmaq istəyirəm, nədən qorxursan? 

Edqar doluxsundu: «Mən özümə görə qorxmuram, mən səni də bəlaya 

saldım» dedi. 

Əslində, ağlamaq məqamı idi, amma Edqarın təklifi onu güldürdü: 

-Koroğlu bu yerdə deyib ki, qaçmaq da bir igidlikdi. 

Qardaşlardan birini isə, deyəsən, onun gülməsi təbdən çıxardı və o da 

bıçağa əl atanda qaçdılar. 

Sonralar bu əhvalat onların ən maraqlı xatirələrindən birinə çevrildi. Üç il 

qabaq Peterburqda görüşəndə də o hadisəni yada saldılar və bu xatirat 

nədənsə o zaman Edqarı ağlatdı. 



Unutmamışdı, uşaqlıq illərində Edqarın ən sevimli kitabı «Koroğlu» idi, 

amma o, bir məqama çox təəccüblənirdi: «Görəsən, bu dastanda niyə 

erməni yoxdur?». 

Sərxan çox-çox sonralar dərk elədi ki, bu sualın özü erməni-müsəlman 

qarşıdurmasından doğan bütün sualların müxtəsər cavabıdır. 

…O hadisəni bir də ona görə tez-tez xatırlayır ki, o ərəfədə o da 

vurulmuşdu və tamamilə təsadüfən qarşısına çıxan riqalı Zintra onu 

evindən-eşiyindən soyutmuşdu, hərdən evə də getmirdi, ya artıq ona 

evindən də çox doğmalaşmış estakadada, ya da Edqarın mənzilində 

gecələyirdi. O, bilirdi ki, bu, bir könüldən min könülə sonalayıb aldığı, 

taleyini qürbətə bağladığı, uzaq Arxangelskdə bir tək anasından başqa 

kimsəsi olmayan Qalina Aleksandrovnaya xəyanətdi, amma hiss eləyirdi 

ki, bu xəyanət onu yaşadır. 

Edqar bu romanın qəti əleyhinə idi, hətta hərdən onu hədələyirdi: 

«Deyəcəm Qalina Aleksandrovnaya». 

Riqalı Zintranı Bakıda görüb tanıyandan sonra isə Edqar Allahı 

günahlandırdı: 

-Qurban olduğumun əməllərindən baş açmaq olmur, - dedi, - sizi 

vaxtında da qarşılaşdıra bilərdi… 

…«Odessafilm»dən dəvət alanda və sonra da məlum olanda ki, çəkilişlər 

Riqada olacaq, sevindi, çünki Baltikyanı ölkələrin paytaxtları sırasında 

yalnız Riqanı görməmişdi. 

Fevralın sonu, ya bəlkə də martın əvvəli idi, havalar şaxtalı keçirdi, 

aylardan bəri əriməyən qarın üstünə yenə qar yağmışdı və rejissorlar 

çalışırdılar ki, bu qar əriməmiş filmin bu şəhərdə nəzərdə tutulmuş 

epizodlarını çəksinlər. 

Nədənsə aktyor truppasını Riqanın otellərindən birində yox, yazıçıların 

Yurmaladakı Yaradıcılıq evində yerləşdirdilər və bildirdilər ki, Yaradıcılıq 

evinin tibbi xidmətindən yararlana bilərlər. 

Canından şikayəti yoxdu, amma çəkilişdən qayıdanda və birdən-birə 

başında kəskin ağrılar başlayanda həkimə ağız açmalı oldu.  

Kabinetin qapısındakı adı, soyadı oxuyanda bildi ki, həkim latış köklüdü: 

Veysa Zintra Rudolfovna. 

Həkim qız danışmağa başlayanda gözəlləşdi və o qədər gözəlləşdi ki, 

onun sözünü kəsməsinə peşiman oldu. 

-Da vı pravı, mojet bıt ya ustal... 



Həkim təzyiqini ölçəndən sonra dedi ki, gündə azı üç-dörd saat açıq 

havada olmaq, piyada gəzmək lazımdı. 

Bəyəm, Yurmalaya gələndən bütün günü açıq havada deyildimi? 

Rejissor ssenarisinə uyğun olaraq Latviyalı bir qadın yeni il ərəfəsində 

haçansa onunla dostluq eləmiş, onunla aşnalıq etmiş bir-birini tanımayan 

üç qafqazlı kişini (azərbaycanlını, gürcünü, ermənini) Yurmalada 

qarşılayırdı. Filmin qayəsi xalqlar dostluğu olsa da rejissorun məqsədi bu 

üç qafqazlı Don Juanı məsxərəyə qoymaqdı. Ssenaridə hər şey məlumdu, 

yalnız bircə şey aydın deyildi: «Latviyalı xanım yeni il gecəsini onların 

hansı ilə keçirəcək?». Komik səpgidə qələmə alınmış bu ssenari onun 

xoşuna gəlmirdi, amma bilirdi ki, öz rolunu axıracan oynamalıdı ki, 

burdan əliboş qayıtmasın. 

…Hələ həkimin kabinetində ikən hiss elədi ki, başındakı ağrılar çəkilir, 

eyni açılır. 

Buna səbəb nə idi? Həkimin gözəlliyi, daha doğrusu, danışmağa başlayan 

kimi mələyə çevrilməsi, yoxsa, qəfildən simasını çulğalayan məlahət?  

Sonra həkim qız bir qədər də özündən söz açdı, dedi ki, uşaqlıqda o da 

kino ulduzu kimi parlamaq arzusunda imiş, amma qismətdən qaça 

bilməyib.  

Həkim qız onlarla kino ulduzunun adını sadalayanda və birdən onun da 

adını, soyadını çəkəndə gözləri doldu. Məgər belə anların həsrətilə 

yaşamırdımı?  

On-on beş dəqiqə sürən ünsiyyətin tamamında qadın bir də onun 

təzyiqini ölçmək istəyəndə razılıq vermədi, təbəssümlə dedi ki, daha 

buna ehtiyac yoxdu. 

Sağollaşanda da həkim ondan təbəssümünü əsirgəmədi və sonra da dedi 

ki, haçan istəsə, ona müraciət eləyə bilər.  

Ertəsi gün onlar Yaradıcılıq evinin foyesində təsadüfən qarşılaşdılar və 

salamlaşandan sonra ayaq saxlayıb bir neçə dəqiqə söhbət etdilər. 

O, rus dilində dərhal sezilən ləhcə ilə danışırdı və fikrini çatdırmaq üçün 

hansısa bir sözü tapa bilməyəndə gülümsəyirdi və bu da onun nitqinə 

sanki yeni bir təravət gətirirdi, siması nurla dolurdu. 

Üçüncü gün həkimin kabinetinin qarşısında növbə tutanda heç yanı 

ağrımırdı, sadəcə, həkimə qulaq asmaq istəyirdi, istəyirdi ki, bu qadının 

danışmağa başlayanda necə gözəlləşdiyini bir daha görsün. 

Sonra həkim qıza bir dəstə çiçək bağışladı və qadın çiçəyi alandan sonra 



dedi ki, hələ heç kimin ona verdiyi çiçəyi geri qaytarmayıb. Və bu sözü 

qadının xəbərdarlığı kimi qəbul elədi. 

Beşinci gün axşam hiss elədi ki, kafesi, barı və ümumiyyətlə, hər cür 

səliqə-sahmanı olan bu Yaradıcılıq Evində özünə yer tapmır. Əlbəttə, 

əyləncə tapmaq olardı, burda onu gözləri ilə diri-diri yeyən bir-birindən 

gözəl qadınlar vardı, hətta ondan avtoqraf istəyənlər də olurdu, amma 

hiss eləyirdi ki, bu qadınları avtoqrafdan daha çox yeni bir macəra 

maraqlandırır.  

Növbəti həftənin birinci günü yenə də günbəgün ona doğmalaşan 

kabinetin qapısını döydü. Bu dəfə də ünsiyyət çox sürmədi, amma son 

olaraq Zintraya dedi ki, üzündəki ifadə hərdən ona Cokondanın 

təbəssümünü xatırladır. Həkim soruşdu ki, Cokondanın təbəssümü nə ilə 

əlamətdardır? Bu sualın cavabına hazır idi: «O təbəssümün ifadə etdiyi 

müəmmalı vədlə». 

Sonra o daha doktor Veysanı kabinetində görə bilmədi, məlum oldu ki, 

körpəsi xəstələndiyinə görə bülletenə çıxıb və işə haçan qayıdacağı bəlli 

deyil. Həkimin ev telefonunu öyrənsə də, zəng vurmağa cəsarəti 

çatmadı. Amma çəkilişlər tamamlanandan sonra Bakıya qayıdanda hiss 

elədi ki, ürəyini Yurmalada qoyub, Bakıya özü ilə gətirdiyi quruca 

nəfəsidi. 

Riqadan Qalina Aleksandrovnaya mətbəx dəsti, Murada keti, özünə isə 

latış dilində danışıq lüğəti almışdı, çünki Riqaya düşdükləri ilk gündən 

anlamışdı ki, latış dili alman dilinə bənzədiyi qədər də, rus dilinə yaxındı 

və bu dili tez bir zamanda öyrənə bilər, uşaq vaxtı anasının ona öyrətdiyi 

alman dilini də tam unutmamışdı. 

Bu kitabı tez-tez vərəqləməsi, oxuması, hiss eləyirdi ki, Qalina 

Aleksandrovnanı təəccübləndirir. Hər ehtimala qarşı çalışırdı ki, arvadı 

heç nə duymasın… 

Amma qadın ola, heç nə duymaya?! Ayaqlarını evdə tappıldatmasından 

bilirdi ki, onun əməlindən narazıdı, ona elə gəlirdi ki, Qalina 

Aleksandrovna heç nəyi üzə vurmayacaq, amma günlərin birində çox 

ciddi tərzdə dedi ki, bizim xoruzumuz özgə çəpərində bir belə 

banlamazdı, görəsən, nə olub buna? 

Edqar isə onun duyğularını məsxərə ilə qarşıladı: 

-Sən üzünə gülən hər iki qadından birinə vurulursan,- dedi, -oğlundan 

utan, indi onun vurulan vaxtıdı, sənin yox... 



Yazdığı məktublar cavabsız qalanda fikirləşirdi ki, yəqin, yazıları sahibinə 

çatmır, axı, o, Yaradıcılıq evinin ünvanına yazırdı. Beş-altı məktubu 

cavabsız qalanda Zintranın evinə zəng vurdu və dərhal da soruşdu ki, 

məktublarını alıbmı? 

-Da, ya poluçila... 

-A poçemu ne otveçaete? 

Və Zintra gözlənilməz cavab verdi, dedi ki, bu məktublar onu qorxudur… 

Nə yaxşı ki, dəniz vardı və o, Edqarla bu dənizə balıq tutmağa gedirdi. 

Suya atdığı qarmaq insana çox şeyi unutdururmuş. Əslində onun Zintraya 

yazdığı məktublar da Yurmalaya atılmış qarmaqlar idi. Bəyəm, o Zintraya 

evlənə bilərdimi? Bəs Qalina Aleksandrovna necə olsun? Bəs oğlu nə 

deyərdi? 

Telefon zənglərinin birində isə Zintra ona ev ünvanını verdi və dedi ki, 

Yaradıcılıq evinə məktub göndərməsin, bu iş yerində dedi-qoduya səbəb 

olur.  

Növbəti ilin qışında o, Yurmaladakı Yaradıcılıq evinə yola düşdü. Ara-sıra 

etdiyi tərcümələrə görə bir il ərzində həm SSRİ Yazıçılar İttifaqına qəbul 

olunmuşdu, həm də Yurmaladakı Yaradıcılıq evinə 24 günlük putyovka 

almışdı. 

Həmin kabinetdəki görüş anında Zintra son dərəcə təəccüblənsə də onu 

səmimi qarşıladı, amma biləndə ki, Yurmalaya ona görə gəlib, ağladı və 

sonra da anlatdı ki, o, öz səadətini bir başqasının səadəti üzərində 

qurmaq istəmir, oğlunu böyüdür və hələ ki, ərə getmək barədə 

düşünmür və yalnız ona çalışır ki, ingilis dili öyrənsin… 

O, artıq Zintranın (rəsmən olmasa da) rus ərindən ayrıldığını, ərinin də 

Rusiyanın Tümen vilayətində məskunlaşdığını və ordan məktub yazmasa 

da, hər ay pul yolladığını bilirdi. Zintranı da özü haqqında kifayət qədər 

məlumatlandırmışdı, anlatmışdı ki, duyğularının əsiridi, onu başa 

düşsün.  

Və birdən-birə o niyyətini Zintraya onun dilində -latışca anladanda isə 

qadının göy gözləri işıqla doldu, elə bil quru budaq idi, bir anda çiçəklədi, 

yarpaqladı. Və sonra soruşdu ki, latış dilini haçan öyrənib? O da latış 

dilində cavab verdi ki, ona məktub yazmağa başladığı gündən.  

Düz iyirmi üç gün Zintranın Yaradıcılıq evinin qapısından keçib kabinetinə 

girməsini gözlədi ki, sübh tezdən aldığı bir dəstə çiçəyi ona bağışlasın. 

Zintra çiçəkləri alırdı, qoxlayırdı, pəncərənin qırağındakı gülqabına 



qoyurdu, çox az danışırdı, amma onun latış dilində dediyi cümlələrə 

maraqla qulaq asırdı və acı-acı gülümsəyirdi…Günlər isə keçirdi… 

Hiss olunurdu ki, Yurmalada yazın gəlişinə bəlkə də insanlardan daha çox 

sevinən canlılar da var və bu, özləri hər deyəndə görünməsələr də, sehirli 

səsləri ilə sahilboyuna yeni bir həyat gətirən qaratoyuqlardı. Hətta 

axşamlar hava qaralandan sonra da bir müddət oxuyurdular. O isə burda 

ən çox axşamlar darıxırdı.  

…Amma o axşam gözlənilmədən ona Zintra özü zəng elədi, özü də 

gözlənilməz bir təkliflə; bu axşam onu və oğlunu gəzməyə apara bilərmi? 

O, bu sualın cavabını bir kəlmə ilə, özü də latış dilində verdi: 

-Labi... 

Yurmalanı tərk etməsinə günlər yox, saatlar qalmışdı və o, istər-istəməz 

tez-tez qolundakı saatına baxırdı. 

Sanki Baltik dənizi də o axşam ona görə susub kirimişdi ki, axşamın 

alatoranında öz qərib, qəmgin nəğmələrilə bir-birini arayan 

qaratoyuqları dinləsin.  

Sahildə seyrəklikdi, bəlkə də qəsdinə dursan, bəyaz, nəm qumsallığın 

tutub saxladığı ayaq izlərini də saymaq olardı. 

Yanaşı addımlayırdılar, əsasən latış, hərdən də rusca danışırdılar. Hələ 

məktəb yaşına üç ili qalmış Andris gah onlardan beş-on addım qabaqda 

gedirdi, gah da beş-on addım arxaya qalırdı və əlindəki bulkanı özü 

yemirdi, tikə-tikə bölüb sahil sularında eşələnən qu quşlarına paylayırdı. 

Burda qu quşlarının insandan qaçmamasını, əksinə, insana 

yaxınlaşmasını, o, hər dəfə bu sahilə çıxanda görürdü və bu hələ keçən 

ildən onu heyrətə gətirirdi, çünki onun balıq ovlağında, Səngəçalda 

məskunlaşan qu quşlarının insanı heç qüllə mənzilinə buraxmamasını çox 

görmüşdü. 

Zintra birdən-birə sol əlini onun ovcuna qoyub dedi ki, əlləri üşüyür. 

Bu, onların ilk təması idi.  

Zintra gözlənilmədən sözləri o qədər də çətin başa düşülməyən bir latış 

mahnısını pəsdən oxuyandan sonra soruşdu ki, o, bu mahnıdan nə başa 

düşüb? O, bu mahnının sözlərini tam tuta bilməmişdi, amma anlamışdı 

ki, söhbət pərvanədən gedir, özü də özünü oda toxuyan bir pərvanədən. 

Və bunu Zintraya çatdıranda o, dedi ki, o, bu gecənin pərvanəsidir. 

O, bu sözün tamamında Zintranı yüngülcə öpəndə və Zintra cavab olaraq 

başını onun çiyninə söykəyəndə tanış anlar yaşadı və bir daha inandı ki, 



heç bir qadın əlçatmaz deyil. 

Zintra bir xeyli susdu, sanki daha ona söyləməyə sözü qalmamışdı. 

Sahil boyundakı restoranlardan birində şam elədilər, şərab içdilər, çox 

şeylərdən danışdılar, hətta Zintra hazırda ona maraq göstərən kişilərdən 

də söz açdı və axırda da dedi ki, onların heç birinin yanında özünü belə 

arxayın hiss eləmir. 

Yəqin ki, xidmətçi restoranın on beş dəqiqədən sonra bağlanacağını 

nəzakətlə ona çatdırmasaydı, hələ bir şüşə də şərab içəcəkdilər və yenə 

də rəqs eləyə-eləyə Zintra başını onun sinəsinə söykəyib deyəcəkdi ki, 

xoşbəxt olmaq üçün insana çox şey lazım deyil… 

O, fikirləşirdi ki, demək, nəhayət ki, Zintraya xoşbəxt anlar yaşada bilib, 

amma təəssüflənirdi ki, Bakıya yola düşməsinə günlər yox, saatlar qalıb.  

Taksi ilə onları sahildən çox da uzaq olmayan evlərinə çatdıranda və 

burda da anladanda ki, daha gecdi, elə bu taksi ilə də Yaradıcılıq evinə 

dönmək istəyir, Zintra dedi ki, hələ ona ən vacib sözü söyləməyib. 

Nəhayət ki, Zintra bu sözü də söylədi, amma beşmərtəbəli evin beşinci 

mərtəbəsindəki ikiotaqlı mənzilə qalxandan, adama bir fincan qəhvə 

içəndən və Zintra Andrisi uşaq otağına yatmağa göndərəndən sonra 

Zintra dedi ki, qadının bu dünyada ən ali məqsədi uşaq doğmaq, uşaq 

böyütməkdi və o, istəyir ki, dünyaya daha bir uşaq gətirsin və bu körpə 

ona bənzəsin… 

...İyun ayının 9-da, Zintranın ad günündə yenə Yurmalaya gəlmişdi, 

amma Yaradıcılıq evinə yox, Zintranın hər şeydən çox qəhvə qoxusu ilə 

yadında qalan mənzilinə.  

Zintra Liyelupe çayına açılan pəncərələrini gecələr taybatay açırdı, amma 

bu qoxu otaqdan çıxmırdı ki, çıxmırdı.  

Avqustun ortalarında isə Zintra Andrislə Bakıya gəldi və Edqar da öz 

mənzilinin açarını dərhal ona verdi ki, otel problemi ilə üzləşməsin. 

- Sən tanınmış adamsan,- dedi, - otelə əcnəbi bir qadının yanına gəlib-

getməyin artıq söz-söhbətə səbəb ola bilər, Qalina Aleksandrovnaya 

çatdırarlar. 

Amma açarı verəndən sonra bir xəbərdarlıq elədi: «xanım balkona 

çıxmasın». 

O, bu xəbərdarlığın səbəbini təxmini də olsa bilirdi, amma başa düşə 

bilmirdi ki, bu xəbərdarlıqdan məlumatlı ola-ola Zintra nəyə görə hər gün 

süpürgəni əlinə alıb balkona çıxır və balkonu süpürməyə başlayır. 



Edqarın mənzilində üç gecə gecələyəndən sonra Zintranı Qubaya, 

Şamaxıya və sonra da Səngəçala - estakadaya balıq ovuna apardı. Burada 

isə ən çox sevinən Andris idi: deyirdi ki, böyüyəndə dənizçi olacaq.  

Zintra tez-tez bəxtiyar günlər, aylar yaşadığını etiraf eləyirdi və yalnız bir 

şeyə təəssüflənirdi: «Görəsən, niyə hamilə olmur?». 

1992-nin yayına kimi, hər üç aydan bir görüşdülər. Əsasən Yurmalada, 

hərdənbir də Bakıda. 

Zintranın Azərbaycan dilində bir xeyli söz, ifadə öyrənməsi ona maraqlı 

gəlirdi, çünki latış dili ilə Azərbaycan dili arasında heç bir yaxınlıq yoxdu. 

Zintra hərdən onu Azərbaycan dilində dindirir və deyirdi ki, Bakıda altıca 

ay yaşasa, bu dili öyrənər. 

Onların Bakıda görüşməsi isə xeyli çətinləşmişdi, çünki Edqar evlənmişdi 

və Zintra həmişə olduğu kimi Andrislə Bakıya gələndə onu Yazıçıların 

Şüvəlandakı Yaradıcılıq evində yerləşdirməli olurdu. 1992-ci ilin yayında 

da onlar Bakıda görüşməli idilər, amma elə o yay günlərində Yaradıcılıq 

evi qaçqınların sığınacaq yerinə çevriləndə, qərara aldı ki, o, özü 

Yurmalaya uçsun. 

1993-ün yazında Zintra teleqramla ona bildirdi ki, o, ən böyük arzusuna 

çatıb, yenidən ana olub, körpənin adını Yanis qoyub, ona öz soyadını 

verib, amma onu ən çox sevindirən uşağın sifətindəki doğma cizgilərdi, 

oğlunu görmək istəyirsə, gəlsin.  

O yaz o, taleyinin ən acı günlərini yaşayırdı. Qarabağ uğrunda döyüşlərdə 

həlak olmuş oğlunu Bakıda torpağa tapşırmışdı. Gəlin isə iki ayağını bir 

başmağa dirəyib deyirdi, daha onu Bakıya heç nə bağlamır, Moskvaya-

anasının yanına gedəcək. Seryoja artıq dörd yaşına keçmişdi, hər gün 

atasını soruşurdu, qapı zənglərinə hamıdan qabaq özünü çatdırıb 

soruşurdu: «Papa, eto tı?». Qalina Aleksandrovna bu itki ilə barışa 

bilmirdi. Elə gün olmurdu ki, onların evinə «təcili yardım» gəlməsin. 

Hər halda, o, yaz günlərində Zintraya müxtəsər də olsa, məktub yazdı, 

amma başına gələn müsibət haqqında bir kəlmə belə söz açmadan. 

Zintranın növbəti məktubu altı ay sonra Latviyadan yox, Amerikadan-

Çikaqo ştatından gəldi. O, yazırdı ki, Andrisi Latviyada anasının yanında 

qoyub, Amerikaya Yanislə gəlib, artıq işə də düzəlib, amma burdakı həyat 

tərzi ürəyincə deyil, burda hər şey pulla ölçülür və məktubunun sonunda 

da ondan pul istəmişdi, özü də min dollar. 

İlk dəfə idi ki, Zintra ondan nə isə istəyirdi… 



Özü borc içində olsa da, min dollar tapıb Zintraya göndərdi, amma 

Amerikadan cavab məktubu almadı, yazdığı məktub isə üstünə qayıtdı. 

Qalina Aleksandrovnanı torpağa tapşırandan, bu dünyada tamam yalqız 

qaldığını, özünə yer tapmadığını anlayandan sonra Riqaya uçdu ki, bəlkə, 

Zintradan bir xəbər tuta bilə. 

Çox çətinliklə də olsa, Latviyanın ucqar bir kəndində Zintranın anasını 

tapandan sonra məlum oldu ki, o artıq bu dünyada yoxdur, körpəsi Yanisi 

isə, ABŞ vətəndaşı olduğu üçün Çikaqo şəhərində uşaq evinə veriblər. 

Üç il qabaq Peterburqda görüşərkən Edqar Zintranı da xəbər aldı və bu 

sevgi macərasının - bu romanın sonluğundan halı olanda: 

-Mən sənin yerinə olsam, - dedi, - gedib Amerikada o uşağı taparam. 

Əslində, Qalina Aleksandrovnanı itirəndən sonra bu dünyada özünə yer 

tapmayanda, tənhalığın əsirinə çevriləndə, o, özü də bu fikrə düşdü. 

Onsuz da baş alıb harasa getmək istəyirdi, ona elə gəlirdi ki, harasa 

getsə, təklikdən xilas olacaq. 

Hələ Sovetlər dağılmamış, köçüb Amerikada məskunlaşmış sinifdaşı Emin 

Göyçaylıya öz niyyətini məktubla anladanda və Emin də onun məqsədini 

alqışlayanda bir az da ürəkləndi və hətta ingilis dili öyrənməyə başladı.  

Eminin göndərdiyi qızılı surğuclu, qızılı möhürlü vizanı alanda və 

anlayanda ki, daha onun Amerikaya getməsinə heç bir maneə yoxdur, 

qorxdu və sanki içində daha bir Sərxan doğuldu: «Lap tutaq ki, gedib 

Amerikada o uşağı tapdın, ona nə deyəcəksən?». 

Artıq neçə illər idi ki, bu sualın cavabını fikirləşirdi və ona elə gəlirdi ki, 

Amerika səfəri bu suala tapacağı cavabdan asılıdı. 

Vizanın müddəti isə çoxdan bitmişdi. 

Emin isə elə hey zəng vururdu və soruşurdu: «bəs sən niyə gəlmirsən?». 

…Sürücü: 

-Düşün də,-dedi,-nəyi gözləyirsiz? 

O da eyni qayda ilə Edqara təpindi: 

-Düş də, nə gözləyirsən? 

Qara «Mersedes»dəki kişilər onlardan qabaq maşından düşdülər. Biri 

geyimli-gecimli idi. İkinci kişinin cındırından cin hürkürdü. Özündən çox 

malakeşi və sınıq-salxaq vedrəsi diqqət çəkirdi. Üçüncü kişi əlində daş 

baltası tutmuşdu. Onlara ağızucu salam verdi və yoldaşlarına üz tutub: 

- Gəlin gedək,- dedi. 

Onlar qəbiristanlığın kənarındakı hələ üstü götürülməmiş qəbirə 



yaxınlaşanda Sərxan Edqara sarı çönüb gülümsədi: 

-Düş də, bəs indi nəyi gözləyirsən? 

Edqar astadan dilləndi: 

-Bilmirəm. 

Araya çökən sükutu sürücü pozdu: 

-Burda çox ləngiməyəcəksizsə,-dedi, -mən Sizi gözləyə bilərəm. 

Edqar ondan öncə cavab verdi: 

-Yox, ləngiyəcəyik, -dedi və ağır-ağır maşından düşdü. Amma bir gözü 

«Mersedes»dən düşəndən sonra artıq onlardan xeyli aralanmış kişilərdə 

idi. 

Sərxan ildə bir kərə, pasxadan - pasxaya bu qəbiristanlığa gəlib bir dəstə 

çiçəklə Asya Cahangirovnanın xatirəsini ananda, xristian ənənəsilə bir 

şam yandırıb sinədaşının üstünə qoyanda, ətrafa göz gəzdirirdi və hiss 

eləyirdi ki, burda günbəgün çoxalan daş evlər elə bil bu qəbiristanlığın 

üstünə yeriyir və bu məkan aralıdan qəbiristanlıqdan çox yaşıl bir adaya 

bənzəyir. 

Bu məkanın yaşıllığına səbəb, əlbəttə, isti-soyuq öz yerində susuzluğa da 

tab gətirə bilən şam ağacları idi. Sərxanın yadındaydı, anasının ilində 

Edqar da burda bir şam əkmişdi və indi Sərxana elə gəlirdi ki, Edqarı hər 

şeydən çox bu şam ağacı təəccübləndirəcək, çünki bu şam o qədər 

böyümüş, qol-budaq atmışdı ki, Asya Cahangirovnanın məzarı ilə yanaşı 

daha bir neçə xristian qəbrini qol-qanadının altına almışdı. 

Amma Asya Cahangirovnanın qəbrinə çatar-çatmaz Edqarı da, elə onun 

özünü də başqa bir mənzərə təəccübləndirdi. 

…Heyrətlə bir-birinin üzünə baxırdılar. Səliqə-sahmanını saxlamış 

məzarın ağ, mərmər sinədaşının üstünə bir dəstə nərgiz qoyulmuşdu. Və 

hiss olunurdu ki, məzar yan-yörəsindəki qəbirlərlə müqayisədə abaddı, 

hətta burdakı qızılgül kolu da yamyaşıldı. Kolun ucunda bir buta gözə 

dəyirdi və hiss olunurdu ki, bir günün xoş havasına bənddi ki, pardaqlayıb 

açılsın. 

Edqar əlindəki qərənfilləri bu nərgiz topasının ətrafına bir-bir düzəndən 

sonra soruşdu: 

-Qabil kişi hələ sağdı? 

O, Qabil kişini axırıncı dəfə arvadının qırxında görmüşdü: köhnə qonşu 

kimi başsağlığı verməyə gəlmişdi, özü də tamam yeni qiyafədə: başında, 

əsasən, din tərəfdaşlarının, mollaların, hacıların gəzdirdiyi bəmbəyaz 



araqçın, əlində qara təsbeh, dilində dua-səna.  

O, Qabil kişini lap uşaqlıqdan tanıyırdı, bilirdi ki, Edqarın anasının - Asya 

xalanın aşnasıdır. O zamanlar Qabil kişi Az.TV-nin avtobusunu sürürdü, 

müğənniləri, aktyorları rayonlara - əsasən ana vətəni Lənkərana, 

Masallıya aparıb gətirirdi və bununla fəxr eləyirdi; onun söz-söhbəti də 

şirəli idi; ən çox müğənnilərin, aktyorların bir-birilə zarafatlarından söz 

açırdı və bu da, təbii ki, gələcəkdə aktyor olmaq arzusu ilə yaşayan 

Sərxanın marağına səbəb olurdu.  

Qabil kişini məhəllədə cəmi uşaqlara sevdirən isə onun hardansa ələ 

keçirib məhəlləyə gətirdiyi ştanq və ağırlıq daşları idi. Hərdən ştanq 

qaldıranda, bir-iki pudluq daşları atıb-tutanda, uşaqlar, ən çox da 

yeniyetmələr onun başına yığışırdılar və onlar da öz məharətlərini 

göstərirdilər; o zamanlar arıq və cüssəsiz olsa da, o da öz gücünü 

sınayırdı. O, Qabil kişinin halalca arvadı Ruqiyyəni də tanıyırdı, bilirdi ki, 

daha doğrusu, anası ona söyləmişdi ki, zavallı Ruqiyyə taleyi ilə barışıb, 

neynəsin, Qabil vəhşidi.  

Sinəsinin, enli çiyinlərinin qapqara, qapqalın tük gətirməsi, həmişə 

qızartılı, iri qara gözləri, qalın qaşları onu həqiqətən də vəhşiyə oxşadırdı; 

amma danışmağa başlayanda gözləri gülürdü, sifətindəki zəhm çəkilirdi 

və o, öz yaşıdlarından çox, məhəllənin cavanları, uşaqları ilə ünsiyyət 

qururdu. 

Sonralar anası Sərxana Qabil kişi ilə Asyanın münasibəti haqqında daha 

bir söz demişdi: «Qabil Asyaya ona görə yanaşıb ki, bəlkə, bir züryəti ola, 

bu dünyadan sonsuz getməyə». 

Edqar bir də soruşdu: 

-Qabil kişi hələ sağdı? 

Sərxan müəmmalı cavab verdi: 

-Belə görünür ki, sağdı… 

Sonra Edqar yerdən bir çınqıl daşı götürüb baş daşını döyəclədi və sifətini 

daşa söykəyib bir neçə kəlmə söz dedi, amma Sərxan bu sözü eşidə 

bilmədi. 

Qəbiristanlığın sükutunu təyyarə səsi və sonra da Edqar pozdu: 

-Mən bir vaxt onu öldürmək istəyirdim, anama deməmişdim, amma o, 

bunu duymuşdu, birbaşa üzümə dedi ki, onda əvvəlcə məni öldür! 

-Sən bunu mənə söyləməmişdin. 

-Düzdür, söyləməmişdim, bu mənim səndən gizli yeganə sirrim idi. 



-Yadımdadır, onun haqqında hərə bir söz danışırdı, kimi deyirdi nəşə 

çəkir, kimi deyirdi qumar oynayır, amma hər şeyin sübutu-sinədaşının 

üstündəki nərgizləri nişan verdi -bu çiçəklərdi… 

-Düzü, mən bunu ondan gözləməzdim. Bəs sən? 

-Mən?... Bilmirəm. Amma indi fikirləşirəm ki, bu günlərdə gedib onu 

tapım. 

-Hardan tapacaqsan? Bəs köhnə məhəlləni sökməyiblər? 

-Söküblər, amma qonşular elə o sökülmüş yerə gəlirlər, orda bir çayxana 

var, orda görüşürlər, -sözünün ardını zarafatla gətirdi, -bəlkə, səni də 

aparım ora.  

Edqar bu zarafatı ötkəm qarşıladı: 

-Mənim üçün Bakı da, köhnə məhəllə də sənsən, -dedi, -mənim 

nostalgiyam səninlə bağlıdı, ziyarətlər isə sənin təşəbbüsündü, çox sağ 

ol. 

-Bu son ziyarətdi, - Sərxan dedi, - amma mən səni həqiqətən də köhnə 

məhəlləyə aparmaq istəyirəm. 

- Ehtiyac yoxdur, -Edqar dedi və əlini sinə daşının üstündəki nərgizlərə 

toxundurdu, -ola bilsin ki, o, burada on-onbeş dəqiqə qabaq olub, nə 

yaxşı ki, qarşılaşmamışıq, bilirsən… 

Sərxan Edqarı sözünü bitirməyə qoymadı: 

-Bura bax, sənin başqa bir adama gümanın gəlmir ki? 

Edqar duruxdu və müəmmalı tərzdə gülümsəyəndən sonra suala sualla 

cavab verdi: 

-Deyirsən, yəni anamın başqa aşnası da varmış? 

Sərxan bu sualın qarşısında aciz qaldığını gülümsəməklə bildirdi və sonra 

da dostundan üzr istədi. 

O, hələ lap körpə yaşlarından anasının nəyə görə Asya xalaya hörmət 

bəslədiyini bilirdi, anası həmişə deyirdi ki, başqaları halalca ərinin 

döşəyinə kişi salır, amma Asya aşnasına da sadiqdi. 

O, özü də hər şeyi görürdü, başa düşürdü, Asya xala, demək olar ki, 

gecəsini, gündüzünü «Zinger» markalı tikiş maşınının arxasında keçirir, 

aradabir də, Azərbaycan məktəbində oxuyan oğluna erməni əlifbasını 

öyrətmək istəyirdi. Nədənsə, Edqar bu əlifbanı öyrənməyə meyilli 

deyildi, hətta bir dəfə etirazını onun yanında da bildirdi: 

-Axı, mənim nəyimə lazımdı bu əlifba? 

Asya xala isə taxçadakı kitabları nişan verdi: 



-Bax, bunları oxumaq üçün lazımdı, -dedi, -bunlar tarixdi, erməni tarixidi, 

sən bunları oxumalısan, bu sənin borcundu. 

Edqar, nəhayət ki, erməni əlifbası ilə hecalaya-hecalaya oxumağı öyrənsə 

də, o kitabları oxumadı, günlərin birində isə o kitabları məhəlləyə köhnə 

xalça almağa gələn erməniyə satdı. 

Bu hadisədən elə həmin gün xəbər tutan Asya xalanın artıq yepyekə kişi 

olan Edqarı həyətin ortasında basıb döyməsini, qonşu arvadların ağzı-

burnu qan içində olan Edqarı onun əlindən almasını və axırda, təsadüfən 

gəlib bu mərəkənin üstünə çıxan Qabil kişinin bu işə qarışmasını da 

unutmamışdı. Asya xalanı, nəhayət ki, toxtadan sözü də Qabil kişi dedi: 

-Mən o xalça alverçisini tanıyıram, narahat olma, o kitabları geri alacam… 

Bu, Asya xalanı onun yaddaşında yaşadan yüzlərlə, bəlkə də minlərlə 

xatirədən biri idi və indi o xatirələrin işığında təsadüfən dilindən çıxan 

«ikibaşlı» sualın əzabını çəkirdi. 

Asya xalanın qəbri dəmir hasara alındığından, məzarın sağındakı boşluq 

dərhal diqqət çəkirdi və Edqar o boş yeri nişan verib: 

-Mən o yeri özümçün nəzərdə tutmuşdum, -dedi və dostundan 

gözlənilməz bir xahiş elədi, -əgər mən bu gecə ölsəm, sabah məni elə 

burda basdırarsan… 

Sərxan onun xahişini zarafatla qarşıladı: 

-Bu gecə kimdi səni ölməyə qoyan, -dedi, -səhərə kimi vuracayıq. 

Sonra Edqar yenə əlindəki çay daşını bir neçə dəfə başdaşına 

toxundurdu, daşa üzünü söykəyib nəsə dedi, sığallamağa başladı, sanki 

daşı yox, canlı insanın telinə tumar çəkirdi. 

Qəfildən qulağı çalan segah səsinə getdi ki, Edqar anası ilə təkbətək 

qalsın, ürəyini istədiyi kimi boşaltsın. Pəsdən oxuyan fəhlə onu 

yaxınlığında görəndə kiridi. Onları danışdırmaq niyyəti yoxdu, amma o 

fəhlənin başının üstündə durmuş geyimli-keçimli kişi özü onu dindirdi. 

-Siz bilən bu qəbiristanlığın gözətçisini harda tapmaq olar? 

O, çiynini çəkdi və sonra da soruşdu: 

-Bu qəbiristanlığın gözətçisi də var? 

-Əlbəttə, var, -kişi cavab verdi, -gözətçisiz qəbiristanlıq olar? -Və sonra 

da niyyətini açıqladı,-biz burda gül əkdik, deyirəm puldan-paradan verək, 

arada gəlib sulasın, qurumağa qoymasın. 

Sonra kişi bir qədər ona yaxınlaşıb gülümsədi: 

-Siz mənə yaman tanış gəlirsiz, -dedi, -amma yadıma sala bilmirəm, -ani 



gülümsünəndən sonra Edqarı nişan verib sözünün ardını gətirdi, - o kişi 

də mənə tanış gəlir, kamança çalan deyil ki? 

O, dərhal cavab verdi: 

-Yox, o, kamança çalan deyil. 

Amma bu sorğu-sual onu bir qədər şübhələndirdi: çünki onlar qəbrin 

üstündə baltalıq, malalıq iş görməmişdilər və sanki bilmirdilər ki, daha 

neyləsinlər? 

Edqarın başdaşını qucaqlayıb ağladığını görəndə, dərhal toxtatmaq 

qərarına gəldi, amma o gözlərinin yaşını əlinin dalı ilə silərək: 

-Mən anama ağlamıram; doğulduğu torpağa qovuşub, iz qoyub, -mən öz 

halıma ağlayıram, öz halıma, -dedi və o, var səsiylə hönkürəndə isə, 

nəhayət ki, Edqarın Peterburqdan bura niyə gəldiyini sanki kəşf elədi.  

Yenə də taksi ilə həmin yolla qayıdırdılar, Edqar susurdu və onun 

yeknəsəq suallarına da başını tərpətməklə cavab verirdi, amma Nobel 

prospektində, Nizami parkının yaxınlığında Edqar özü onu dindirdi: 

-Rote-fane parkını söküblər? 

Edqarın parkı əzəli adıyla yad etməsi onu təəccübləndirmədi, əksinə, 

sanki bu adla yaxın keçmişin doğma nəfəsini duydu. 

-Yox, mən bilən, sökməyiblər, amma yenidən qurublar. 

-Bəlkə, taksini buraxaq, burda bir az gəzişək. 

Bu təklif ürəyincə oldu: 

-Yaxşı fikirdi, -dedi, -düşüb gəzişək. 

Altmışıncı illərin ortalarında onlar bu parka qoşa gəlib, qoşa qayıdırdılar. 

Yaşıllığı, gülü-çiçəyi ilə şəhərin bütün bağlarını, bağçalarını xeyli 

üstələyən bu park o qədər qələbəlik olurdu ki, hərdən gecə yarısınacan 

rəqs meydançası boşalmırdı. 

O, burda vals oynamağı öyrənmişdi, o, burda ilk dəfə qadın nəfəsinin, 

qadın telinin ətrini duymuşdu, o, burda ilk öpüşün dadını duymuşdu… 

Onları bu parka bağlayan qızlar rəfiqə idilər, uşaq evində böyüyüb 

müstəqil həyata atılmışdılar, yataqxanada yaşayırdılar, amma ailə 

qurmaq, ev-eşik sahibi olmaq istəyirdilər. 

Görünür, bu park Edqarın da yadında o qızlara görə qalmışdı və, yəqin, 

bu səbəbdən də soruşdu: 

-Səndə Elviranın şəkli var? 

Elvira onun bu parkdakı rəqs meydançasında tanış olduğu qızın adı idi. 

-Bəlkə də var, -dedi, -axşam baxarıq alboma, amma o, yəqin ki, indi qoca 



arvaddı, beş yaş məndən böyük idi. 

Edqar bir qədər fikrə gedəndən sonra dilləndi: 

-Amma mən onu başqa cür təsəvvür edə bilmirəm.  

Parkın köhnə mənzərəsini yada salan və yaşadan yalnız iri gövdəli 

ağaclardı, rəqs meydançasını daraltmışdılar və ətrafında yeni ağaclar 

bitirmişdilər. 

-Yadındadı, burda hər axşam qız üstə dava düşürdü... 

-Yadımdadı. 

-Bəs burda öyrəndiyin mahnılar? 

-Bəziləri yadımdadır. 

-Bəs Anna Germanın mahnısı necə? Yadındadır? 

Və Sərxan cavab vermədi, mahnını zümzümə etməyə başladı: 

-Durmanom sladkim veyalo  

Koqda tsveli sadı, 

Koqda odnajdı veçerom 

V lyubvi priznalsya tı. 

Odin raz v qod sadı tsvetut 

Vseqo liş tolko raz 

Tsvetut sadı v duşe u nas, 

Odin liş raz, odin liş raz. 

Və beləcə o məşhur mahnının birinci bəndini bitirən kimi sözünə davam 

elədi: 

-Amma mən 37 yaşında Zintra ilə qarşılaşanda anladım ki, insan 

qəlbindəki bağçalar yalnız bir dəfə çiçəkləmirmiş… Qalina 

Aleksandrovnanı itirəndən sonra və Qalina ilə anlaşanda da tanış 

duyğular yaşadım. Ona görə də, əziz dostum, geriyə baxma, qabağa bax, 

xatirələrin işığı soyuq olur, adamı isitmir… Elə deyil? 

Asta-asta ayaq basdıqları mərmər səkidən səs çıxdı, Edqardan yox. 

Parkın ona qüssə gətirməsinin səbəbini nəhayət ki, tapdı: park boşdu-

insansızdı, uşaqsızdı. Amma haradansa peyda olan kişi parkın 

mənzərəsini dəyişdi, gözündə qara eynək vardı, döşündən iri obyektivi ilə 

dərhal diqqət çəkən fotoaparat asılmışdı. 

Onlara yaxınlaşdı, gah yaxından, gah uzaqdan parkın ötən yüzillikdən 

qalmış ağaclarına baxırdı, sanki bu ağacların şəklini çəkməyə gəlmişdi. 

Əlinin işarəsilə ona anlatdı ki, gəlib onların şəklini çəksin, amma o başını 

buladı və fotoaparatını, köklü-gövdəli qarağaca tuşladı, sonra dalı-dalı 



geri çəkildi və birdən-birə peyda olduğu kimi birdən-birə də qeyb olanda 

Edqar astadan: 

-Bu həmin kişi idi, -dedi, -Əlişirin kababxanasında şəklimizi çəkən… Sən 

tanımadın onu? 

-Yox! Tanımadım, -hirslə cavab verdi, - bu xof səni öldürəcək… 

Parkdan çıxıb taksiyə minəndən sonra sürücüyə ev ünvanını söyləsə də, 

“Xətai” metrosuna çathaçatda sürücüdən xahiş etdi ki, maşını əyləsin. 

Xocalı soyqırımında həyatını itirənlərin xatirəsinə qoyulmuş abidə yolun 

solunda idi. Sürücü ya onu eşitmədi, ya da sözünü saya salmadı və buna 

görə də dübarə dillənəsi oldu: 

-Biz burda düşməliyik, -dedi, -saxlayın. 

Sürücü baxışları ilə narazılığını bildirsə də, əyləci basdı. 

…Sərxanın məqsədi 600 nəfərə qədər insanın soyqırımını ifadə edən bu 

abidəni erməni dostuna göstərmək deyildi, burda - burdakı qara mərmər 

daşın üzərində onun ana qohumlarından on iki nəfərin adı, soyadı var idi 

və ümumiyyətlə, şəhərin bu səmtindən keçməli olanda, bir qayda olaraq 

mindiyi maşını əylədirdi, ona doğma adları, soyadları daşın üzərindən bir 

də oxuyurdu, ruhlarına - ruha inanmasa da - rəhmət diləyirdi və ona elə 

gəlirdi ki, bu yolla anasının xatirəsini yad etmiş olur. Anası hələ 

onkologiya xəstəxanasında müalicə olunmağa başlayanda və nə isə 

anlayıb dava-dərmandan imtina edəndə ona demişdi: «o qara daşın 

üzərində gözlə görünməyən adlar var, onlardan biri də mənimdir». 

Alman dili müəllimi olan anası həm də şair təbiətli idi, hər il fevral ayının 

26-da bir dəstə çiçəklə abidənin ziyarətinə gedirdi, söz ala biləndə Xocalı 

anaların bir nümayəndəsi kimi çıxış eləyirdi. 

Sərxan isə, həmişə olduğu öz humanist, tolerant mövqeyində qalsa da, 

ümumiyyətlə, belə abidələrin əleyhinə deyildi: fikirləşirdi ki, insanlıq belə 

abidələrlə keçmişdən ibrət almalıdır. 

O, hətta Sovet dönəmində, bir dəstə Azərbaycan ziyalısı ilə İrəvanda 

olarkən soyqırım abidəsinin önündə bəşəri mövqeyi ilə diqqət çəkən 

ürək sözlərini söylədi və bu da onunla nəticələndi ki, raykomun ikinci 

katibi olan erməni qızı ona vurulduğunu böyük banketdə etiraf elədi. 

Bakıya qayıdandan sonra isə o qızdan aldığı məktub onu heyrətə gətirdi, 

qız yazırdı ki, onun yolunda hər cür fədakarlığa hazırdı. Qızdan aldığı 

növbəti məktuba və eləcə də sonrakı məktublara cavab yazmadı, amma 

bununla belə o qız ildə bir dəfə də olsa, ona açıqca yollayırdı, amma bu 



açıqcalara da elə bil 1992-ci ilin Xocalı soyqırımı son qoydu. 

-Mən bu abidəni televizorda dəfələrlə görmüşəm, Allah burda ruhu 

qovuşanların hamısına rəhmət eləsin, amma belə abidələr insanlığın 

sabahına körpü ola bilməz, - Edqar dedi, - bu, İrəvandakı soyqırım 

abidəsinə cavabdı, mənimlə razısan? -Sərxan cavab verməsə də, o 

sözünün ardını da bəlağətlə gətirdi: - Belə abidələr düşmənlərimizə 

lazımdı. 

Üç il qabaq Peterburqda görüşərkən bu barədə daha ətraflı söhbət 

etmişdilər və fikirləri zaman-zaman toqquşsa da, axırda ortaq məxrəcə 

gəlmişdilər. 

Qara mərmər lövhədə qarabağlı qohumlarının adı, soyadı dalbadal 

yazılmışdı, amma bilmirdi ki, ona bir köynək yaxın olan adlar, soyadlar 

harda başlanıb, harda qurtarır. 

Birinci dəfə bu adibənin açılışında buraya gələndə o adları tapa 

bilməmişdi, daha doğrusu, macal verməmişdilər ki, abidəyə yaxınlaşsın. 

Açılış törəninə könüllü gəlməmişdi: hələ iki gün qabaq iş yerində 

rəhbərlik yığıncaq keçirtdi və burda da elan olundu ki, kim abidənin 

açılışına gəlməsə, heç işə də gəlməsin, işdən çıxmaq haqqında ərizəsini 

göndərsin. 

Soyuq, şaxtalı bir gündü, güclü xəzri əsirdi. Hələ qara örtüyü çəkilməmiş 

abidənin ətrafında iynə atsan yerə düşməzdi. Ən çox gözə çarpan 

məktəblilərdi. Əlbəttə, nəzarətsiz deyildilər, müəllimləri ilə gəlmişdilər və 

onlar da hamı kimi Kiminsə gəlməsini gözləyirdilər. Deyirdilər ki, Kişi özü 

gələcək. O, bu qələbəlikdə iş yoldaşlarını arasa da, anbaan hiss eləyirdi 

ki, bu qədər millətin arasında kiməsə yalnız təsadüfən rast gəlmək olar. 

O da bir çoxları kimi can atırdı ki, abidəyə yaxınlaşsın və ona doğma 

adları, soyadları tapıb oxusun, amma hər dəfə də abidənin pyedestalına 

yaxınlaşanda onu sağdan, soldan itələyib sıradan çıxardırdılar. Növbəti 

uğursuz cəhddən sonra qolundan tutan oğlanı üzdən tanısa da, adını 

yadına sala bilmədi. 

-Biz Sizi çıxışa yazmışıq, Sərxan müəllim, -oğlan dedi, -bayaqdandı Sizi 

axtarırıq. 

Təəccüblə soruşdu: 

-Nə çıxış? 

Dilavərliyi, zirəkliyi dərhal nəzərə çarpan oğlan da heyrətini büruzə verdi: 

-Necə, yəni, nə çıxış? Bəyəm, Sizə deməyiblər? 



-Mənə heç kim heç nə deməyib. 

-Deməyiblərsə, bu Sizin günahınız deyil, günahkar cəzalandırılacaq, 

amma Siz çıxış etməlisiniz bu açılışda. 

Bu cavan oğlanın sanki yalnız əynini-başını yox, sir-sifətini də 

ütüləmişdilər, ağzından çıxan sözləri isə özü ütüləyirdi, bununla belə, 

yenə də istədi ki, yaxasını kənara çəksin: 

-Axı mən hazırlaşmamışam, -dedi, -xalqın qarşısına elə-belə çıxmaq 

olmaz, rus dilli olduğumu da bilirsiniz… 

-Bilirik, - oğlan ərklə gülümsündü, - azərbaycanca bülbül kimi 

ötduyunüzü də çox görmüşük, hazırlaşın, Kişinin gəlməsinə hələ bir saat 

var. 

Çıxışdan, ümumiyyətlə, imtina etmək olardı, amma bunun nəticəsini 

fikirləşəndə, qərara aldı ki, bir tərəfə çəkilib hazırlaşsın. 

Əlbəttə, Xocalı soyqırımının mahiyyəti ona aydındı, bilirdi ki, bu fəlakəti 

kim törədib, məqsəd nədi? Həyəcan keçirirdi; axı, ürək sözünü sözünün 

alt qatında deməli idi, Mirzə Cəlilin «Kamança»sını yada salmalı idi… 

Yarım saat sonra yenə cavan oğlan qarşısında peyda oldu: 

-Hazırdı? 

-Nə? 

-Çıxış… 

-Mən şifahi danışacam. 

Cavan oğlan təkəbbürlə dilləndi: 

-Hər halda, biz o çıxışın məzmununu bilməliyik, ya yox? -Sözünün ardını 

bir qədər fikirləşəndən sonra gətirdi, - yazsanız yaxşı olar, bizim üçün də, 

Sizin üçün də. 

Bu izdihamının içində, bu soyuqda, ayaq üstə nə yaza bilərdi ki? Hər 

halda, deyəcəyi sözləri ölçüb - biçirdi, ona elə gəlirdi ki, deyəcəyi sözləri 

bu izdihamla üz-üzə qalanda tapacaq. 

Nəhayət ki, gözlənilən şəxsiyyət gələndən sonra çıxışlar başlayanda, 

tanıdığı adamların kürsüdə vətənpərvərlik yarışı olmazın bir vüsət alanda 

o, bir qədər də həyəcanlandı. Daha fevral küləyi də ona təsir eləmirdi, 

fikirləşirdi ki, bu çıxışlar hara, onun yada salacağı kamança hara? 

Sonra… 

Hə, sonra da, ümumiyyətlə, ona söz vermədilər və o, bunun səbəbi ilə nə 

o zaman maraqlandı, nə də sonralar. Amma teatrda məsələni qəti 

qoymuşdu: «Kamança» repertuara daxil edilməlidir». 



…Bütün bu olaylar xatirəyə çevrilmişdi və indi bu xatirələrin solğun 

işığında abidəyə yaxınlaşırdı ki, qara mərmərin üstünə həkk olunmuş 

doğma adları, soyadları bir də oxusun: «Məmmədova Afilə İbrahim qızı - 

anasının bibisi qızı idi, Məmmədov Niyaməddin Vaqif oğlu - anasının 

dayısı oğlu idi, Məmmədov Arif İbad oğlu - anasının əmisi nəvəsi idi... 

Yəqin ki, Edqar qəfil sualla onu diksindirməsəydi, anasının ən yaxın 

qohumları sırasında on iki adın on ikisini də tapıb oxuyacaqdı. 

-Sən o daşın üstdə bir şey görürsən? 

- Əlbəttə. 

Edqar bir qədər də daşa sarı əyiləndən sonra soruşdu: 

- Mən heç nə görmürəm. 

Sonra Edqar onun əlindən yapışdı: 

-Qolumdan tut,- dedi, - yıxıla bilərəm. 

Edqarın üzünə ani nəzər salandan sonra soruşdu: 

-Axı, nə oldu sənə? 

Edqar suala cavab vermədi, dedi ki, heç nə eşitmir. Və sonra rica elədi ki, 

onu evə çatdırsın, ürəyi bulanır. 

Sərxan ətrafa göz gəzdirəndən sonra onunla zarafat etmək qərarına 

gəldi: 

-Yoxsa, yenə o fotoqraf gözünə göründü? 

Edqar xırıltılı səslə cavab verdi: 

-Mən ölürəm… 

Yarım saat sonra o artıq Edqarı evə gətirmişdi və mətbəxdəki yatacağına 

yox, öz çarpayısına uzatmışdı. 

Onu ikinci mərtəbəyə qaldırmağa gücü çatmayanda telefon açıb 

Sərməsti köməyə çağırdı. Edqarın nə canı-cüssəsi qalmışdı ki, Sərməst 

onu uşaq kimi qucağına alıb yuxarı qaldırdı və gülə-gülə: - Sərxan 

müəllim, qorxma bu ölənə oxşamır, -dedi, -canı qızsa, düzələcək, mən 

gedimmi? 

-Hə, gedə bilərsən, çox sağ ol, zəhmət verdim. 

-Dəyməz… 

Və Sərməst ondan aralanmamış Sərxan soruşdu: 

-Nalədən nə xəbər? 

Sərməst bu sualın cavabını başını bulamaqla verdi, sanki o da Nalə kimi 

lal idi. 

 



* * * 

…Lalın dilini anası bilər, - deyirlər, amma bu lalın anası ölmüşdü və indi 

lal, lal dostu Arakellə gəlmişdi ki, iyirmi beş il qabaq şaxtalı bir qış 

gecəsində ölən anasının nəşini quyladıqları yerdən çıxardıb aparsın və 

ailəliklə məskunlaşdıqları Bakıda torpağa tapşırsın. Əlbəttə, birbaşa 

gəlsəydi, lal bu yeri tapa bilməzdi, amma o bir il qabaq, elə ilin bu 

fəslində, artıq ona məlum və tanış yollarla İrəvana gələndə və niyyətini 

lal dostu Arakelə bildirəndə erməni dostu nəinki onu anlamışdı, hətta 

onunla birgə İrəvandan xeyli aralıda olan, bir zamanlar Kalinino adlanan 

rayonun Soyuqbulaq kəndinə qədər gəlib çıxmışdı və burda da 

Soyuqbulaqdan Gürcüstan səmtə gedən, yalnız at, ulaq, mal-heyvan 

dırnağı dəyən piyada yoluna düşmüşdü ki, dostunu bu səfərdə tək 

qoymasın. Lal 1989-cu ilin sonunda, qaçhaqaç zamanı atasının nə üçün 

bu cığırı seçməsinin səbəbini bilirdi, bu yol həm kəsə idi, həm də 

nisbətən təhlükəsiz. 

Keçən il anasını basdırdıqları yeri çətinliklə tapmışdılar, amma indi 

birbaşa gəlib çıxdılar üstünə. Anasının meyitini basdırdıqları yerə keçən il 

nişanə əvəzi diyirləyib saldığı qaya daşı yerində idi, burda yadından çıxıb 

qalan ovçu bıçağı da; görünür ötən bir il ərzində bu cığırdan, bu daşın 

yanından insan keçməmişdi, çünki ola bilməzdi ki, dəstəyi əl işi olan belə 

bir gözəl bıçağı görsünlər, amma götürməsinlər. Keçən il o torpağı bu 

bıçaqla eşmişdi və, nəhayət ki, bıçaq sümüyə dirənəndə, Arakeli 

qucaqlayıb öpmüşdü, sanki anasının nəşini yox, özünü tapmışdı. Keçən il 

də anasının nəşini bu torpaqdan çıxarda bilərdi, amma keçən il indiki 

kimi ürəkli deyildi və üstəlik, Arakelin birdən - birə titrəməyə başlaması, 

rənginin avazıması onu qorxutdu. Qəbirin torpağından bir ovuc götürüb 

cib dəsmalına bükdü ki, Bakıya qayıdandan sonra atasına göstərsin və 

sonra da iki bacısının arasında bölsün. Keçən ildən fərqli olaraq nəşi 

doldurmağa yığcam çamadan götürmüşdülər, sapı bilək yoğunda boyda 

beli də bu çamadana yerləşdirmişdilər, hətta azdan-çoxdan azuqə də 

götürmüşdülər və indi havanın qaralmasını gözləyirdilər ki, tam arxayın 

işə başlasınlar. 

 

* * * 

Qızıl balıq Arazdan çıxıb Araza tökülən bir dağ çayının yolçusu olmuşdu, 

burda maneə daha çoxdu, amma o sərt keçidləri asanlıqla aşırdı, 



qayalardan sıçrayırdı, su o qədər duru idi ki, ona məxsus olmayan bir 

dünyanın da canlılarını görürdü, hətta gözlərini suya zilləyən bir ayı 

balası da gözündən yayınmadı. Ayı balası qəfildən özünü çaya atanda 

artıq o ayı balasının düşdüyü suyu keçmişdi, anasının qoxusu isə 

burnunun ucunda idi və hiss eləyirdi ki, anasının qoxusu heç zaman ona 

bu qədər yaxın olmayıb. Geriyə ani çevriləndə gördü ki, bu çayda tək 

deyil, erkək Qızıl balıq da arxasınca gəlir və bir də gördü ki, ayı balasının 

dişləri arasında bir soydaşı çapalayır, amma artıq Qızıl balıq kəsinliklə 

əmindi ki, onunla anasının qoxusunu - anasını saniyələr yox, anlar ayırır. 

 

* * * 

Sərxan daha heç nədən ehtiyatlanmadan evdəki bütün elektrik 

cihazlarını şəbəkəyə qoşdu və anlayanda ki, bundan artıq heç nəyə gücü 

çatmır, məyus oldu. 

Edqar həqiqətənmi heç nə görmürdü, həqiqətənmi heç nə eşitmirdi, 

bilmirdi, amma nitqi göz qabağında idi, dili dolaşırdı və Sərxan onun nə 

dediyini kəsdirə bilmirdi. Ancaq, limon istədiyini başa düşdü və təxmin 

etdi ki, təzyiqi qalxıb. 

Arvadı Qalina Aleksandrovna təzyiqdən əziyyət çəkirdi, təzyiqdən də 

ölmüşdü və təzyiqi qalxanda hansı həbləri atdığını hələ də unutmamışdı. 

Şkafın dərman siyirməsini ona görə açıb baxdı ki, bəlkə, həmin həblərdən 

tapa bilə, amma bu cəhdi səmərə vermədi; görünür, Qalina şkafı 

sahmana salanda, rəfiqəsi Qalina Aleksandrovnadan qalma bir çox 

«izlər» kimi bu dərmanları da tullamışdı. 

Bir limonu yeyəndən sonra göz qapaqları aralanmağa başlayan Edqarın 

daha bir kəlməsini anladı; Edqar demək istəyirdi ki, onu bağışlasın… 

Təsəvvür eləyəndə ki, sabah evindən meyit çıxa bilər, onu buz kimi tər 

basdı. Qoltuğunun altından qopan bir damla soyuq tər isə dabanına kimi 

süzüldü və sanki bədənində şırım açdı. 

Ürəyində bir daha Edqarı bu səfərə çıxdığına görə qınadı: «Qınında pas 

atmısansa, qınından niyə çıxırsan?». 

Son zamanlar aktyor dostları onu qınayırdılar ki, Allaha şükür, hər cür 

imkanı var, nə üçün cavanlığında su yoluna döndərdiyi Yaltaya, 

Truskavesə, Karlovı-Varıya getmirsən? Cavab verirdi ki, başım qarışıqdı. 

Əslində başı qarışıq deyildi: sadəcə qürbətdə ölmək istəmirdi, istəmirdi 

ki, qardaşı Maarifi əziyyətə salsın. Məşhur şairin bir misrası isə günbəgün 



ona daha doğma gəlirdi: «Tabutumu çiynimə alıb apara bilsəydim…». 

Son olaraq bu qənaətə gəldi ki, indi borcu son nəfəsinə kimi onu 

qorumaqdı. 

Təcili yardım maşınını həyətdə qarşıladı və sonra da maşından düşən ağ 

xalatlı yaşlı qadını və qızı məzəmmət elədi: 

-Belə də təcili yardım olar?- dedi, - bir saatdı elə mən burda gözləyirəm, 

xəstə can üstədir. 

Amma o, bu bir saat ərzində bir neçə dəfə yuxarı qalxmışdı, Edqara daha 

bir limon yedirtmişdi və hətta qapıbir qonşusunun qapısını döyüb ondan 

(xoşu gəlməsə də) limon istəmişdi. 

Ağ xalatlı yaşlı qadın bu məzəmmətin qarşısında onun üzünə gülümsədi: 

-Ay Sərxan müəllim, biz piyada gəlsəydik çoxdan çatmışdıq, -dedi, -hər 

yan tıxacdı, Siz ki, bunu bilirsiz. 

Tanımadığı bir adamın onun adını iltifatla çəkməsi xoşuna gəldi və 

üzrxahlıqla: 

-Mən Sizi başa düşürəm, -dedi, -Siz neyləyə bilərsiz ki… 

Ağ xalatlı qız isə işvə ilə sözünü dedi: 

-Əlbəttə, bura Yaponiya deyil ki. 

Qızı başa düşdü, o, sanki bildirmək istəyirdi ki, Yaponiyadan da xəbəri var 

və orda təcili yardım maşınları üçün yollarda ayrıca zolaq olduğunu bilir. 

Pilləkənləri qalxarkən qızın əlindəki yardım çamadanını onun əlindən 

almaq istəsə də qız çamadanı buraxmadı, hətta sanki süzgün baxışıyla 

ona anlatdı ki, qoca kişisən, otur yerində. 

Çox vaxt yaşını unudurdu və hərdən təsadüfən avtobusa, ya metroya 

minəndə, cavan qızlar, qadınlar qalxıb ona yer verəndə xətrinə dəyirdi: 

«Yəni, mən bu günə qalmışam?!». 

Güzgülər onu aldadırdı, amma fotoşəkillər yox; o, son illərin foto 

şəkillərində gözlərinə çökmüş kədəri görə bilirdi və son illərin foto 

şəkillərindən, ümumiyyətlə, xoşu gəlmirdi. 

Ağ xalatlı qadın arxası qatda, gözləri yumulu halda uzanmış Edqarın 

biləyini bir qədər ovcunda saxlayıb təzyiqini ölçəndən sonra tibb bacısına 

öz tapşırıqlarını verdi və üzünü ev sahibinə tutub: 

-Xəstəxanaya aparmaq lazımdı, -dedi, -çıxmayan cana ümid çoxdu. 

Sərxan etirazını dərhal bildirdi: 

-Bu mümkün deyil! 

-Niyə? 



-O, sabah saat on birdə Peterburqa uçmalıdı, bileti var. 

Qadın bir də xəstənin biləyini ovcuna alandan və nəbzini tutandan sonra 

Edqarı nişan verib soruşdu: 

-Qardaşınızdı? 

O, müəmmalı cavab verdi: 

-Demək olar ki, hə, qardaşımdı… 

Edqar bir anlığa gözlərini açıb onların üzünə baxdı, baxdı və elə bil 

birdən-birə ayıldığı üçün təəccübləndi. Və Sərxana elə gəldi ki, onun 

gözləri birdən-birə boş yerə böyüməyib, o, gözlərilə aman diləyir. 

Sərxan əlində dolu şpris tutmuş qızın baxışlarından anladı ki, xəstəni 

çevirməlidi, şalvarını aşağı siyirməlidi ki, o, iynə vura bilsin.  

Xəstəni çevirəndə qadın da onun bir ayağından tutdu, amma Sərxan 

dərhal anlatdı ki, buna ehtiyac yoxdu, xəstəni özü də çevirə bilər.  

Edqar uşaqlıq, cavanlıq çağlarında da çox arıqdı. Hərdən məhəllə uşaqları 

toplaşıb çimərliyə yollananda və Edqar soyunanda ona sataşırdılar: 

«Gərək Məcnun roluna Nodar Şaşıqoğlunu yox, səni çəkəydilər». Sonra 

uşaqlar bu atmacaya bir başqa rəng də qatdılar, dedilər özü də sən 

Füzulinin Məcnunusan, Nizaminin yox. Nədənsə o zamanlar ona da elə 

gəlirdi ki, bu iki Məcnunun müqayisəsində Füzulinin Məcnunu daha arıq 

və misgin olmalıdı. 

Tibb bacısı Edqarın yanına birinci iynəni vurandan sonra: 

-Şprisi əlimdə tuta bilmirəm, - dedi, - bura buzxanadı, Siz burda necə 

yaşayırsız? 

Evə girəndən bütün qızdırıcıları taxsa da hiss eləyirdi ki, otaq isinmir, 

bununla belə istəyirdi ki, qızdırıcılardan heç olmasa birini şəbəkədən 

ayırsın. 

Həkim bir daha xəstənin təzyiqini ölçüb, nəbzini tutandan sonra üzünə 

yüngülcə bir sillə çəkdi və Edqar bu təmasdan diksinib gözlərini açanda 

soruşdu: 

-Necəsən, Məcnun? 

Və elə bu ərkyana zarafat da Sərxanı təşvişə saldı. Edqar isə suala cavab 

vermədi, gözlərini yenidən yumdu və onun bomboz bozarmış sifətinə ani 

bir təbəssüm qondu. 

Qadın isə birdən-birə üzünü Sərxana tutub: 

- Mən Sizinlə fəxr eləyirəm, -dedi, -Siz böyük sənətkarsız. 

Bu təntənəli xitabdan sonra yeri yarıb yerə girməyə hazırdı, amma gücü 



sözü məcradan çıxarmağa çatdı: 

- Yaşayacaq? Ümid var? 

- Ümid həmişə var,- qadın cavab verdi, - onu xəstəxanaya aparmalıyıq. 

Bu dəfə Sərxan kəskinliklə bildirdi:  

-Xahiş edirəm, bu söhbətə qayıtmayaq, mən Sizə dedim, axı, o sabah 

səhər saat 11-də uçmalıdı. 

Qadın da hökmünü yeritmək istədi: 

-Sabah olmasın, bir həftə sonra olsun! 

-Bu mümkün deyil. 

-Niyə? 

O, bu kəsə sualın cavabını fikirləşmirdi, amma düşünürdü ki, bu ağ xalatlı 

qadına nə isə tapıb deməlidi ki, onu fikrindən daşındırsın. 

Növbəti iynədən sonra Edqar gözlərini açdı, sağına, ətrafına, soluna 

baxdı və deyəsən, harada olduğunu anladı, nə isə istədi, amma o, bunu 

dərhal kəsdirə bilmədi. 

Ağ xalatlı qadın bir qədər öncə ona verdiyi sualı yenə dilinə gətirdi: 

-Necəsən, Məcnun? 

Edqar başını buladı və gözlərini yumdu. 

Bayaqdan içində dolanan təşviş, həyəcan Sərxanı dillənməyə vadar elədi: 

-Siz onu tanıyırsız? 

-Tanıyıram. 

-Axı, onun adı Məcnun deyil. 

Qadın gülümsədi: 

-Onu mənə tanıdacaqsız? O, Məcnundu, özü də Füzulinin Məcnunu. 

Bu cavabdan sonra elə bil dilinə-ağzına qıfıl vurdular, amma bir qədər 

sonra dilinə gələn sualı saxlaya bilmədi: 

- Mənim sinifdaşımdı, - qadın cavab verdi, -biz yeddi il bir partada 

oturmuşuq. 

Sonra qadın bu söhbətə heyrətlə qulaq asan ağ xalatlı qıza nə anlatdısa, 

o, mətbəxə keçdi və bir qədər sonra mətbəxdən onun səsi gəldi: 

-Çay dəmləyim? 

Onun cavabını Sərxan verdi: 

-Mümkünsə… 

Sonra ağ xalatlı qadın Edqarın üzünə daha bir yüngül sillə çəkdi: 

-Aç gözünü, qorxma,- dedi, - səni ölməyə qoymayacam,- üzünü Sərxana 

tutdu: - mən o vaxt Sizi də tanıyırdım, - dedi, - Siz bizim məktəbin rus 



bölməsində oxuyurduz. 

Etiraf elədi: 

- Sizi yadıma sala bilmirəm.  

Qadın təbəssümlə cavab verdi: 

-Oğlanların yadında yalnız gözəl qızlar qalır, mən gözəl deyildim. 

Sidq - ürəkdən dilləndi: 

-Amma indi çox gözəlsiz! 

Qadın acı-acı gülümsədi: 

-60 yaşında gözəl kimə lazımdı? 

Və bu anda məlum oldu ki, Edqar hər şeyi eşidirmiş. O, gözlərini açdı, 

qadının üzünə gülümsədi və bir qədər sonra adını da dilinə gətirdi. 

- Kəklik… 

Edqargilin sinfində Kəklik adında bir qız olduğu Sərxanın yadında idi, 

hətta bir incə məqamı da unutmamışdı; rus dilli qız sinifdaşları ona öz 

aralarında məsxərə ilə «Kuropatka» deyirdilər. Sonralar isə ona məlum 

oldu ki, Edqar kimi Kəkliyin də anası ermənidir. Bir məqam da yadına 

düşdü: Edqar kamança çalmağa Kəkliyin adı ilə bağlı xalq mahnısını 

çalmaqla başlamışdı. Hərdən yoğun, kal səslə oxumağı da vardı: Aman 

təklik əlindən! Aman Kəklik əlindən. 

Kəklik ona sarı əyiləndə Edqar da azacıq dikəldi və qadın alnından öpdü: 

- Mən səni ölmüş bilirdim, Edik… 

Görünür, Edqar bu etirafı zarafat kimi qəbul elədi və ona görə də: 

-Mən də…- dedi. 

Sərxana elə gəlirdi ki, erməni dostunu anbaan cana gətirən yanına, 

qoluna vurulan iynələr, Kəkliyin ona uddurduğu həblər yox, aralarında 

gedən mükalimədir. 

-Kimi görürsən? 

-Səni kim maraqlandırır? 

-Elə hamı, məsələn, Nərgiz… Hardadır? 

Sərxan Nərgizi də tanıyırdı, daha doğrusu, onu tanımamaq mümkün 

deyildi, o, qızlar arasında onların oxuduğu beynəlmiləl məktəbin gözü idi. 

Ona bütün oğlanlar vurulmuşdu, amma imkan verməzdi ki, kimsə 

yanaşıb ona bir kəlmə söz desin. 

-Bəs Rəbiyyət necə oldu? 

Rəbiyyət Sərxanın yadında hər şeydən öncə nadir soyadına görə 

qalmışdı: Qafqazlı. Rəbiyyət Qafqazlının taleyi qismən də olsa, ona 



məlumdu, çünki mətbuatda etika mövzusunda elmi-nəzəri yazılarına tez-

tez rast gəlirdi.  

-Salatınnan necə, xəbərin var? 

Sərxan o sinifdə Salatın adında qızı yadına sala bilmədi. 

-Salatın sahibkardı, -Kəklik cavab verdi, - bir yandan alır, bir yandan satır. 

-Bəs Kəramət neyniyir? 

Sərxan Kəraməti tanıyırdı; deputatdı, özü də kifayət qədər stajlı deputat, 

amma deputat kürsüsündə dalbadal oturduğu on iki il ərzində hələ bir 

dəfə də olsun onun nəsə danışdığını, nəyəsə etiraz etdiyini görməmişdi. 

-Müəllimlərimizdən sağ qalanı var? 

Elə bil Edqar qəsdən sinifdaşının onu sorğu-suala tutmasına macal 

vermirdi ki, öz həyatını, başına gələnləri danışsın. 

Tibb bacısı süfrəyə çay gətirəndə Kəkliyin mobil telefonuna zəng gəldi və 

onu arayan adama bir kəlmə ilə cavab verdi: 

-Gəlirik! 

Bir qədər sonra qapının zəngini çalan isə məlum oldu ki, “Təcili yardım” 

maşınının sürücüsüdür. 

Kəklik bir stəkan limonlu çayı Edqara özü içirtdi və sonra da: 

-İki saatdan sonra gələcəyəm, -dedi, -kardioloq gətirəcəyəm, hələlik 

tərpənmə və üzünü Sərxana tutdu, -otağı da isidin, Sərxan müəllim, belə 

olmaz.  

Sərxan da xəbərdarlığını elədi, Edqarı nişan verib pıçıltı ilə: 

-Onun burda olduğunu heç kim bilmir. 

Kəklik yaşına uyuşmayan şıltaq təbəssümlə cavab verdi: 

-Heç mən də bilmirəm…-dedi və sonra da başını yüngülcə tərpətməklə 

onu anladığını bildirdi. 

Təcili yardım dəstəsini yola salanda və küçədə Sərməstlə qarşılaşanda 

sevindi. Əlbəttə, sutkanın üçdə ikisini bu həyətdə keçirməklə müştəri 

axtaran bu taksi sürücüsü ona gərək deyildi; amma kim olur-olsun, bir 

insana ehtiyacı vardı ki, acılarını paylaşsın. 

Daima öz qayğıları içində üzməsi, baxışlarından duyulan Sərməst nəzakət 

xatirinə ona təsəlli verəndən dərhal sonra soruşdu: 

-Sabah mənlik işiniz yoxdur ki? 

-Necə yəni yoxdur? -O, cavab verdi, -sənə deməmişəm, bəyəm, sabah 

saat 11-də qonağım uçur, 9-da aeroportda olmalıyıq. 

Sərməst cavab əvəzi əlini gözünün üstünə qoyandan sonra Sərxan 



soruşdu: 

-Nalə son günlər gözümə dəymir, hardadı? 

Sərməst bu sualın cavabını başını narazılıqla bulayandan sonra verdi: 

-Gedib.. 

-Hara? 

-Hər il bir dəfə hara gedir, yenə də ora.. 

Sərxan Nalənin hər il bir dəfə hara getdiyini, təxmini də olsa bilirdi, 

amma bununla belə, təəccüblə soruşdu: 

-İrəvana? 

-Hə, İrəvana. 

Sərxan Nalənin hər il bir dəfə İrəvana getdiyini (kim bilir, hansı yollarla) 

və bir həftədən sonra sağ-salamat qayıtdığını görmüşdü, çünki hər dəfə 

ona da bir qutu İrəvan siqareti bağışlayırdı və sanki bununla ona da 

anladırdı ki, hara gedib, hardan gəlib. 

Sərməstə toxtaqlıq verəndən sonra soruşdu: 

-Xəlvət gedib? 

-Hə, xəlvət gedib, - Sərməst cavab verdi, - duyuq düşsəydim, qoymazdım. 

Anadangəlmə lal-kar Nalənin ildə bir dəfə Ermənistana necə gedib necə 

qayıtması bu bir çoxları kimi ondan ötrü də müəmma idi. 

…Sərməstlə sağollaşıb evə qayıdanda Edqarı ayaqüstdə gördü və, təbii ki, 

təəccübləndi: 

-Sən nə oyun çıxarırsan, - dedi, - bəs həkim demədi ki, tərpənmək 

olmaz? 

Edqar cavab vermədi, xəfifcə gülümsədi və ayaqlarını sürüyə-sürüyə 

vanna otağına sarı getdi. 

Mobil telefonuna gələn zəng həmişə olduğu kimi onu diksindirdi. 

Buna səbəb nə idi, özü də baş aça bilmirdi və zəng vuranın kimliyini 

kəsdirmədən telefonu açırdı. 

Yenə adətinə sadiq qalıb ucadan dilləndi: 

-Kimdi? 

Qulağına qardaşının son dərəcə üzgün, qüssəli səsi gəldi: 

-Mənəm, dadaş, Maarifdi. 

Yaşca ondan bir xeyli kiçik olan qardaşı atalarının vəfatından sonra ona 

«Dadaş» deyirdi və bu müraciət onun qəlbində nə isə bir məsuliyyət 

oyadırdı, çünki atalarına əzəldən «Dadaş» demişdilər və bu müraciət 

forması öz atalarına «Papa», «Papulya» deyən həmyaşıdları tərəfindən 



gülməli tərzdə yamsılansa da və bu hərdən şəxsən onun cırnamasına 

səbəb olsa da, atasına başqa cür müraciət etməyi ağlına belə gətirməzdi. 

Bu müraciət necə yaranmışdı, bilmirdi, amma eşitmişdi ki, atası da öz 

atasına Ərdəbildə «Dadaş» deyirmiş. Xurafata-filana inancı olmayan 

atasının and yeri də yadında idi: «Dadaşımın ruhu haqqı». 

Atası öz atası haqqında nadir hallarda, amma sonsuz sevgiylə danışırdı. 

Bəlkə də bunun səbəbi çox erkən - beş yaşında atasını itirməsi idi... bu 

yaşda oğulla ata arasında məhəbbətdən savayı nə ola bilərdi ki? 

Maarif ona gec - gec zəng vuranda inciyirdi, hələ ki, bunu büruzə 

verməmişdi, son üç gündə Maarifin onu aramaması isə, ürəyindən idi; bir 

qədər götür-qoydan sonra qərara gəlmişdi ki, onun qəfil qonağından 

xəbər tutmamalıdır və bu səbəbdən də Maarifin səsini eşidəndə bir 

qədər çaşqınlıq yaşadı, sanki oğurluq üstündə tutulmuşdu. 

-Haralardasan? - kəlmənin alt qatında bildirməyə adət etmişdi. 

Maarif qardaşının verdiyi sualı cavablandırmadı və: 

-Üstünə sağlıq, dadaş, - dedi, - sənə acı xəbər verməliyəm. 

-Nə xəbər? 

-Mahizər xalanın nəvəsi Qarabağda şəhid olub. 

-Müşfiq? 

-Hə, Müşfiq... 

Doğma xalası nəvəsi Müşfiqin harda əsgərlik etdiyini nəinki bilirdi, hətta 

keçən ilin yayında o məkanda olmuşdu, Milli Ordunun əsgərləri 

qarşısında Vətən, bayraq haqqında şeirlər oxumuşdu. 

Nazirliyin xəttilə təşkil olunmuş konsert briqadasının üzvlərindən biri də 

o idi. Adətən, belə görüşlərdən yayınmağa çalışsa da, bu dəfə xalasının 

xətrinə razılıq verdi, çünki Mahizər xalası çoxdan istəyirdi ki, onu nəvəsi 

Müşfiqin xidmət etdiyi hərbi hissəyə aparsın və orda bilsinlər və 

görsünlər ki, Müşfiqin dayısı kimdir? 

Həyatını çox erkən itirən qızı Gülərin nişanəsini - Müşfiqi xalası özü 

böyütmüşdü, hətta onun əsgərlik söhbəti gündəmə gələndə xalası 

Mahizər ona ağız açmışdı ki, hansısa bir generala zəng vurub, müraciət 

eləsin Müşfiq əsgərliyini Bakıda çəksin. 

Ancaq bu söhbət nəticə verməyəndə və Müşfiqin ilk məktubu Tərtərdən-

döyüş bölgəsindən gələndə xalası ondan incidi, amma bir aydan sonra 

qəfildən zəng vurub ərklə dedi ki, hazırlaş, gedək Müşfiqin yanına... 

Bu ərkyana xahişdən bəhanə tapıb yayındı, amma günlərin birində 



eşidəndə ki, zirək xalası onu Qarabağda, əsgərlər qarşısında çıxış etməyə 

gedən konsert briqadasının tərkibinə saldırıb, başa düşdü ki, daha geriyə 

yol yoxdur, konsert heyəti ilə avtobusla Qarabağa getməlidir və orda da 

korpus komandiri Rəşad Aydəmirova deməlidi ki, sıravi Müşfiq Əbilov 

onun bacısı oğludur. 

Əsgərlərin qarşısında nə deyəcəkdi, nə danışacaqdı, bilirdi, bununla belə, 

Orxan Vəlinin, Əhməd Cavadın, Almas İldırımın, Şəhriyarın, yeni 

nəsillərdən Abbas Abdullanın, Məmməd İsmayılın, Ramiz Qusarçaylının, 

Rüstəm Behrudinin vətən, bayraq haqqında məşhur şeirlərinə bir daha 

göz gəzdirdi. Əslində onu da bilirdi ki, kütlə arasında tanınması və eləcə 

də fəxri ad alması teatr, kino sahəsindəki qırx illik xidməti ilə yox, bu 

şeirlərlə bağlıdır. 

Konsert briqadası üzvlərinin heç birini şəxsən tanımırdı, amma beş saata 

qədər sürən yol boyu arada elə bir ülfət, ünsiyyət yarandı ki, 

Bəhrəmtəpədə Araz çayını keçəndən sonra yol qırağındakı «Araz» 

restoranının yanında avtobusu əyləndirdi.  

Bu restoranda konsert briqadası üzvlərinə qonaqlıq verərkən xalası 

Mahizər mobil telefonuna zəng vurdu: «...Müşfiqi Aydəmirova tapşırmaq 

yadından çıxmasın ha!». 

O, xalasının tapşırığına əməl eləmişdi və Bakıya qayıdandan bir həftə 

sonra hər deyəndə onu yad etməyən xalası bir qazan cücəplovla evinə 

gəlmişdi və bildirmişdi ki, daha Müşfiqi posta göndərmirlər, qərargahda 

zabitlərlə bir yerdə oturur, pisardı, yazır-pozur. 

«N» hərbi hissəsində hələ konsert başlamamış Müşfiqi görmüşdü, daha 

doğrusu, Müşfiq əsgərlərdən ayrılıb onun boynuna sarılmışdı və o, ilk 

dəfə əsgər libasında gördüyü Müşfiqin üzünə çox baxa bilməmişdi - 

kövrəlmişdi. 

Bütün bu olaylar bir kino lenti kimi gözləri önündən keçəndə qəhər onu 

boğdu. 

-Minaya düşüb? 

-Yox, erməni snayperi vurub. 

-Xalam neynəyir? 

-Bütün qohum-əqraba burdadır, gəl gör neynəyir də. 

-Mən gələ bilməyəcəm. 

-Niyə? 

-Mənim qonağım var. 



-Qonağını da gətir, bu daha urvatdı çıxar. 

-Bu mümkün deyil. 

-Niyə, axı? 

-Sabah danışaram.  

Kiçik qardaşının onunla ucadan danışması yadına gəlmirdi, amma sözün 

bu yerində Maarif səsini qaldırdı, elə bil birdən-birə kiçik qardaş 

olduğunu unutdu. 

-Nə sabah? Sən bu gecə burda olmalısan! Camaat göz-gözə durub, hamı 

səni soruşur, mən nə deyim? -Və bir qədər susandan sonra yenə ucadan 

dilləndi.-Axı, kimdi sənin bu qonağın? 

-Telefonda deyə bilmərəm. 

-Niyə? -və kinayə ilə soruşdu, - yoxsa, inoplanetyandı? 

-Yan olmağına, yandı, amma inoplanetyan deyil. 

-Anlamadım. 

-Məni başa düş, qaqaş, sən özün bilirsən ki, mən Müşfiqi öz balamdan 

ayırmırdım... 

Bu söz boğazdan yuxarı deyilməmişdi, o, həqiqətən xalası Mahizərin 

gözüylə yerdən od götürə-götürə böyütdüyü Müşfiqi çox istəyirdi, bəlkə, 

bunun bir səbəbi Müşfiqin mərhum oğluna bənzəməsi idi, elə bil 

Muradla bir cüt alma idilər. «N» hərbi hissəsində -Şuşanın dağları duman 

içində görünən yerdə Müşfiq əsgərlərin arasından çıxıb onun boynunu 

qucaqlayanda qəribə bir hal yaşadı, ona elə gəldi ki, öz oğludu, o 

dünyadan gəlib... 

-Demək, sən bu gecə buraya gələsi olmadın? 

Bu dəfə qardaşına sərt cavab verdi: 

-Yox!!! 

...Və arxaya çöndü ki, Edqar durub başının üstündə. Edqar məzlum-

məzlum ona baxır. Və Edqarı məsələdən halı etmək üçün söz axtaranda 

o, özü dilləndi: 

-Hamısı mənim baxtımnandı... 

Və o, başa düşdü ki, Edqar onun qardaşıyla telefon mükaliməsini eşidib.  

Araya çökmüş üzücü sükutu Edqar pozdu: 

-Maarif haqlıdı, sən bu gecə o evə mütləq getməlisən, -dedi, -

ağsaqqalsan, istəsən də, istəməsən də bu yükü çəkməlisən. 

Yaşına görə ağsaqqal olduğunu bilirdi, amma ona elə gəlirdi ki, bu yükü 

çəkməyə hazır deyil, fikirləşirdi ki, ağsaqqal olmaq üçün gərək anadan 



ağsaqqal doğulasan və o, neynəsin ki, anadan ağsaqqal doğulmayıb. 

Rəhmətlik anası onun qohum - əqraba ilə soyuqluğunu rus təhsili və 

bunun nəticəsi olan dünyagörüşü ilə bağlayırdı, amma o, bununla əsla 

razılaşmırdı, ona elə gəlirdi ki, o, başqa bir dünya üçün doğulub. 

-Sən mənim Mahizər xalamı tanıyırdın? 

Edqar başını buladı və sonra da: 

-Yox, - dedi, - tanımırdım. 

Yersiz sual verdiyini birdən- birə anladı; Edqar onun Mahizər xalasını 

necə tanıya bilərdi ki, onlar Qarabağdan Xocalı faciəsindən sonra 

gəlmişdilər, bu zaman artıq iki il idi ki, Edqar Peterburqda idi. 

1990 - cı ildə, ilboyu Edqardan məktub almaması onu çox 

təəccübləndirdi və hətta hərdən ona elə gəlirdi ki, yəqin, başında qəza 

var.  

1991- ci ildə Peterburqda yaşayan aktyor dostundan məktub aldı, təbii 

ki, təəccübləndi, çünki Yevgeni Frolovla əlaqələri çoxdan kəsilmişdi. 

Amma məktubu açanda və elə ilk kəlməni gözü alanda heyrətə gəldi. 

Məktub Azərbaycan dilində yazılmışdı. Edqar bir il ərzində ona məktub 

yazmadığına görə üzr istəyirdi və ümidvar olduğunu bildirirdi ki, dostu 

bunun səbəbini başa düşməlidir. Sonra onun aktyor dostunu necə 

tapmasını, məsələni ona anlatmasını və Frolovun onu anlamasını, 

vasitəçi rolu oynamaqdan boyun qaçırmamasını təfsilatı ilə yazırdı və 

axırda da qeyd edirdi ki, nə etməli, hələ ki, onların birbaşa yazışması 

mümkün deyil, Frolovdan bərk yapışmalıdılar. 

Elə həmin gün arvadı Qalina Aleksandrovna bu məsələdən halı olanda, 

yarıgerçək, yarızarafat demişdi ki, görürsüz, yenə russuz keçinə bilmirsiz. 

O da söz altda qalmamışdı, demişdi ki, düz deyirsən, rus bizim aramıza 

elə girib ki, onsuz keçinmək mümkün deyil. 

 

* * * 

...Kəklik xanım vəd verdiyi vaxtda kardioloq rəfiqəsi ilə gəlib dərhal da 

Edqarın kardioqramını çıxarmağa başladı və məlum olanda ki, xəstədə 

infarkt əlaməti yoxdur, o, bir qədər toxdadı və üzünü qonaqlarına tutub: 

-Mən Sizi iki saatlığa Edqarla tək qoymaq istəyirəm, - dedi, - etiraz 

eləmirsiz ki? 

Kəklik xanım zarafatla cavab verdi: 

-Sən nə bildin ki, biz elə Edqarla tək qalmaq istəyirik... 



Məsələnin mahiyyətini Edqar açıqladı: 

-Sərxan müəllimin xalası nəvəsi Qarabağda şəhid olub, - dedi, -yas 

qapısına getməlidi. 

Kəklik xanım etdiyi zarafata görə üzr istədi, başsağlığı verdi və dedi ki, 

onda kardioloqu yola salsın; işə getməlidi, gecə növbəsindədir. 

Gecə saat 11-ə işləməsinə baxmayaraq, Sərməst yenə də həyətdə idi, 

ona görə də taksi axtarmalı olmadı. 

Yolüstü kardioloqu təcili yardım məntəqəsinə ötürəndən sonra da acısını 

Sərməstlə paylaşmadı, çünki onun Nalədən kiçik oğlu da Qarabağda 

hərbi xidmətdə idi. 

Yol boyu Müşfiqə görə razılıq verdiyi Qarabağ səfəri kinolenti kimi gözləri 

önünə gəlirdi. 

Konsert briqadası üzvlərinin üçü müğənni qadınlardı, kamançaçalan, tar 

çalan, dəf çalan kimi, onları da tanımırdı. Dəstədə orta yaşlı bir şairə də 

vardı, xatirində iz qoyan da elə o oldu. Əzizə Xan Hüseyn. Məlum oldu ki, 

bu dəstəyə oğluna görə qoşulub, oğlu Qarabağda əsgərliyini çəkir. Bu 

Əzizə Xan Hüseyn müğənni qadınlarla müqayisədə çox səviyyəli idi, yol 

boyu, bəlkə də haqqına, onlara aman vermirdi ki, oxusunlar, özü 

oxuyurdu. Hətta yarı yolda ona bir zarafat da elədi: 

-Ay Sərxan müəllim, bu müğənnilər, bu manıslar əsgərlərlə görüşə 

gedirlər ki, fəxri ad alsınlar, - dedi, - bəs Sizə nə düşüb bu yayın istisində? 

O, bu sualın cavabından ona görə yayındı ki, hər halda, əsgərlərlə görüşə 

getdiyinə əsla peşiman deyildi, ən azı ona görə ki, elə bu Əzizə kimi bir 

qadınla qarşılaşmışdı; kişilərlə özünü kişi kimi aparırdı, qadınlara isə bir-

bir öz yerlərini tanıdırdı. 

Yarı yolda Əzizə ona Vətən haqqında bir şeir də verdi ki, əsgərlərin 

qarşısında oxusun. Şeir xoşuna gəldi və elə maşındaca əzbərlədi. 

 

Canında can qalmadı, varmı candan yananın? 

Bir bayatı halın var viranə bağlar kimi. 

Daraşıblar canına ölüb getmiş ananın 

Döşünü sortuqlayan qansız uşaqlar kimi 

Hara getsəm, dərdin də arxamca gedər mənim, 

Bir qulam ölənəcən bu dərdi daşımağa 

Səni xilas etməyə nə gücüm yetər mənim, 

Nə səndə arsız-arsız tab edib yaşamağa. 



Şairləri susmayan bir vətən basılmayıb 

Qəlbimdə can yerinə buna ümid bəslədim. 

Yolunda şəhid olmaq baxtıma yazılmayıb 

Bayrağıma bükülüb dəfn olunmaq həsrətim. 

 

Əsgərlərlə görüşdə bu şeiri də oxudu, bəlkə də söyləməzdi, korpus 

komandiri daha bir şeir xahiş edəndə oxudu. Əsgərlərdən fərqli olaraq, 

zabit heyəti bu şeiri alqışlamadı, daha doğrusu, onlar bu şeirin 

tamamında generalın üzünə baxdılar və görəndə ki, onun gözləri yer 

süpürür, onlar da gözlərini çəkmələrinin ucuna zillədilər. 

Görüşün sonunda Bağırov soyadlı «zampalit» şeirin müəllifiylə 

maraqlandı və sonra da dedi ki, biz cavanlara vətənpərvərlik duyğusu 

aşılmalıyıq, biz gəncləri azərbaycançılıq ruhunda böyütməliyik. 

Sərxan Səmədzadə «zampaliti» susdurmaq qərarına gəldi: 

-Bunnan da artıq azərbaycançılıq olar, qəhrəman Azərbaycan bayrağına 

bükülüb dəfn olunmaq istəyir. 

Və sonra da öz «mən»ini -düşüncəsini qoydu ortalığa: 

-Amma şəxsən mən bir az başqa cür düşünürəm, mənim üçün Vətən yer 

kürəsidir. 

Polkovnik kinayə ilə gülümsədi: 

-Bu, sufi fəlsəfəsidir. Siz sufisiniz? 

Əslində, paqonundakı ulduzları sayandan sonra polkovnik olduğunu 

təxmin etdiyi Bağırov soyadlı bu hərbçidən belə bir sual gözləmirdi. 

-Bilmirəm, -Sərxan dedi, - amma onu bilirəm ki, Nizami də belə 

düşünürdü, Nəsimi də, Füzuli də. 

Və dərhal da söhbəti polkovnik özü dəyişdi və məlum oldu ki, sadəcə 

onunla tanış olmaq, şəkil çəkdirmək istəyir. 

Görüşdən sonra Müşfiqin ona verdiyi sual da o şeirlə bağlı idi: Müşfiq 

soruşurdu ki, o şeirin üzünü köçürüb ona verməyə imkanı varmı? 

O zaman Müşfiqin istəyinə əməl eləmişdi, amma ağlına da gəlməmişdi ki, 

günlərin birində Müşfiqi o şeirdə deyildiyi kimi bayrağa büküb tabuta 

qoyacaqlar. 

Sərxan Səmədzadənin yas qapısında -daha doğrusu Ağdam qaçqınlarının 

məskunlaşdığı yataqxanada görünməsi canlanmaya səbəb oldu, hətta 

ondan xeyli ahıl kişilər də onun dilucu salamını əllərini sinələrində 

çarpazlayıb təzim etməklə aldılar. Xalası Mahizər isə sanki onun gəlişini 



gözləyirdi ki, var səsilə hönkürsün, yanıqlı səsilə ağı desin: 

 

Bu dağlar, ulu dağlar, 

Çeşməli, sulu dağlar. 

Mənim Müşfiqim ölüb, 

Göy kişnər, bulud ağlar. 

 

Birotaqlı mənzildə bəlkə də stul, kətil vardı, amma kişilər ayaq üstə 

dayanmışdılar və pıçıltıyla danışırdılar. 

Hiss olunurdu ki, hamını daha çox maraqlandıran şəhidin necə 

vurulmasıdı. 

Müşfiqin əmiləri şəhidi harda və necə dəfn etmək barədə yekdil rəyə 

gəlmək istəyirdilər. Çoxluğun fikri şəhidi Ağdama-Quzanlıya aparmaq və 

orda şəhidlər qəbiristanlığında torpağa tapşırmaq idi. Sərxan təəssüflə 

fikirləşirdi ki, dəfndə iştirak edə bilməyəcək, axı, o, Edqarı yola salmalı 

idi. Ürəyindən keçəni Maarifin qulağına pıçıldadı: 

-Sən gedərsən Ağdama... 

-Bəs sən? 

-Mən üçünə gələrəm. 

-Niyə? 

O, bir qədər götür-qoy eləyəndən sonra yenə də bunun səbəbini 

qardaşına söyləməkdən vaz keçdi. 

-Niyəsini sonra söyləyərəm. 

Qardaşı narazı halda başını bulayandan sonra dedi: 

-Mən səni başa düşmürəm, dadaş... 

Tabutu otağın tən ortasında - allı-güllü bir gəbənin üstünə qoymuşdular. 

Qadınların səsi mətbəxdən gəlirdi və arabir xalasının ürək parçalayan 

ağıları eşidilirdi: 

 

Şanlı gəldin 

Şöhrətli, şanlı gəldin, ay Müşfiq, ay Müşfiq 

Yolunu gözləyirdim, 

Köynəyi qanlı gəldin, ay Müşfiq, ay Müşfiq. 

 

Bəlkə, bir qədər də dayanardı, amma xalasının ürək parçalayan ağıları 

onu Müşfiqin əmilərindən üzr istəyib otaqdan çıxmağa vadar elədi. 



Yataqxananın həyətində yolunu gözləyən Sərməstin faciədən xəbər 

tutması təbii idi. Sanki bu yataqxana binası da şəhid olmuşdu. Səs-səmir 

eşidilmirdi, qaranlıq pəncərələr diqqət çəkirdi. Sakinlərin çoxusu, yəqin 

ki, matəm əlaməti olaraq mənzillərinin işığını söndürmüşdülər.  

Adətən, yol boyu danışıb-gülən, zarafat eləyən Sərməst ona yalnız bircə 

sual verdi, onu da Azadlıqla İnqilabın tininə yaxınlaşanda: 

-Səhər neçədə gəlim? 

Sərxan bir qədər fikirləşəndən sonra: 

-Neçədə gəlirsən - gəl - dedi, -unutma ki, biz saat doqquz tamamda 

aeroportda olmalıyıq. 

Astanada ona görə ayaq saxladı ki, nəfəsini dərsin, evdəkilər onu 

təngnəfəs görməsinlər. Adəti üzrə açarı axtarmaq üçün əlini cibinə 

salanda yadına düşdü ki, yox, bu gecə o öz qapısına açar salmayacaq, 

qapının zəngini çalmalıdı, axı, evində adam var. Birdən-birə ağlına gəldi 

ki, arvadını itirdiyi gündən bəri hələ bir dəfə də olsun öz qapısının zəngini 

çalmayıb... 

Barmağını zəngin düyməsinin üstünə qoyandan sonra bir qədər ləngidi 

ki, xoş - həm də onu həyəcanlandıran bu anların ömrünü uzatsın. 

Qapını üzünə açan Edqarın geyinib - keçindiyini, hətta qalstuk da 

taxdığını görəndə zarafatla: 

-Bu nədi, - dedi, - yoxsa indidən aeroporta getmək istəyirsən? 

Edqar ciddi cavab verdi: 

-Yox...- dedi və təxmin etdi ki, bütün bunlar öz sinifdaşına - Kəklik xanıma 

görədi, ədəb - ərkanla yaşadığını bildirmək üçündü. 

Yenicə dəmlənmiş qəhvənin qoxusu mənzili bürümüşdü və bu qəhvə iyi 

qədər də diqqətini çəkən mənzilin isinməsi idi. Divarlara ani göz gəzdirdi 

və dərhal da hiss elədi ki, evdə nə qədər qızdırıcı varsa, hamısı şəbəkəyə 

qoşuludu. 

Kəklik ona başsağlığı verdi, şəhidin necə vurulması ilə maraqlandı və 

sonra da (bəlkə də təskinlik xatirinə) dedi ki, son bir ayda onların 

məhəlləsinə Qarabağdan üç şəhid gətiriblər. 

Siyasətdən söz düşəndə Edqarın sinifdaşı söhbəti ilk baxışda bir qədər 

bəsit görünən sualla yekunlaşdırdı: 

- Ölməyəydim, görəydim bu münaqişə necə qurtaracaq? 

Sərxan Səmədzadə ortalığa atılmış bu sualı cavabsız qoymadı. 

- Bütün savaşların sonunda barışıq olub, şəksiz anlaşma olacaq, amma 



biz o günü görməyəcəyik, - dedi və xəlvətcə əl atıb qızdırıcılardan birinin 

şunurunu şəbəkədən çəkdi. 

Kəkliyi yola salandan sonra mənzilə çökən sükutu Edqar qəfil, 

gözlənilməz sualla pozdu: 

- Sənin Amerikaya gedib-gəlməyə pulun-paran var? 

Sualın nədən doğduğu, hardan qaynaqlandığı ona bəlli idi. 

- Var,- dedi, - niyə yoxdu ki? 

- Gedəcəksən? 

- Hələ bilmirəm. 

Dünən gecə o birdən-birə qət eləmişdi ki, gedib Amerikaya təyyarə bileti 

alsın. 

-Niyə bilmirsən ki? Yanisin sənin oğlun olduğunu asanlıqla sübut edə 

bilərsən,- dedi, - indi DNK deyilən qan müayinəsi var, dərhal hər şeyi üzə 

çıxardır. 

Sərxan belə müayinənin olduğunu çoxdan bilirdi, amma bilmirdi ki, 

Çikaqoda uşaq evində böyüyən o uşağa nə deyəcək? Axı, dünya yalandan 

daha çox həqiqətə şübhə ilə yanaşır. Görəsən, niyə? Onu bu 

düşüncələrdən Edqar ayırdı: 

-Bilirsən, o uşaq sənin həyatını dəyişəcək, səni ölməyə qoymayacaq! 

Səksəni haqlamışdı, amma yenə də ölüm adı gələndə bədəni ürpəşirdi və 

hərdən fikirləşirdi ki, görəsən, «Ölümdən qorxmuram» - deyən insanlar 

nə dərəcədə səmimidilər? Kaş o da elə yaşayaydı ki, o dünyaya 

inanaydı... 

- Səhər neçədə durmalıyıq? 

- Ən geci saat yeddidə, - Sərxan cavab verdi, - bir saata hazırlaşarıq, bir 

saata da Sərməst bizi aeroporta çatdırar. Yuxun gəlir? 

- Yox, yuxum gəlmir, amma düşünürəm ki, yatmaq lazımdı, sən bu gün 

lap əldən düşdün. 

- Hə, yorulmuşam, - Sərxan dedi, - bəlkə, adama yüz - yüz konyak vuraq, 

yuxu gətirər. 

Edqar dərhal etiraz elədi: 

- Buna ehtiyac yoxdu, - dedi və yatmaq üçün mətbəxə keçəndən sonra 

sözünün mabədini gətirdi, - qızdırıcıları da şəbəkədən ayırma, qoy 

canımız qızsın, heç olmasa bu gecəni adam kimi yataq. 

Amma o, artıq mənzildəki iki qızdırıcıdan birinin şnurunu divardan 

çəkmişdi və fikirləşirdi ki, ikinci qızdırıcını da şəbəkədən ayırsın, ya yox? 



Sonra Edqarın səsi vanna otağından gəldi; 

- Sən qısa qapanmadan o qədər də qorxma, qısa qapanma naqillər 

həddindən artıq yüklənəndə baş verir, - dedi, - iki qızdırıcı qısa 

qapanmaya səbəb ola bilməz.  

Edqarın iradına qarşı çıxmasa da, şəbəkədən təzəcə ayırdığı qızdırıcını 

xəttə caladı. 

Əlində qələm, yatdığı divana bitişik yazı masasının arxasında bir saata 

qədər otursa da, özünü kökləmək üçün memuarı yarımçıq qalmış yerdən 

dönə-dönə oxusa da, bir cümlə belə yaza bilmədi. 

Hərdən yazı masasının arxasında belə darılanda, ümumiyyətlə, yazıçı-şair 

tayfasının halına acıyır. Yenə də o tanış duyğunu yaşadı.  

Vanna otağına girib-çıxandan sonra mətbəxə ona görə boylandı ki, 

görsün Edqar üstünü açmayıb ki? 

Üzləşdiyi mənzərədən heyrətə gəldi: Edqar, hətta pencəyini belə 

soyunmadan uzanmışdı və bu vəziyyətdə də onu yuxu aparmışdı. 

Qonaq ilk təmasdan gözlərini açdı və hövlnak soruşdu:  

- Nə olub? 

Dostunun üzünə gülümsədi: 

- Paltarrı niyə yatmısan? 

Edqar cavab əvəzinə çiynini çəkdi və astadan: 

- Nə bilim, - dedi, - soyuqdu. 

- Soyuq deyil! - Sərxan etirazını bildirdi, - qızdırıcıların ikisi də taxılıdı, 

qalx, soyun, adam kimi yat. 

Edqar israr eləmədi və yataqdan qalxıb tənbəl - tənbəl soyunmağa 

başlayanda, mətbəxin hansı bucağındasa siçan civiltisi eşidildi və Sərxan: 

- Görürsən, - dedi, - otaq isinib ki, onlar da adaxlıbazlığa başlayıblar. 

Sərxan çoxdan bu fikirdə idi ki, siçanların civildəməsi onların intim 

dünyası ilə bağlıdır. 

1990 - cı ildə bu mətbəxdə gecələdəyi bir həftə ərzində Edqar da bu 

qənaətə gəlmişdi, çünki mətbəxdəki şəbəkəyə qızdırıcı taxılmayanda 

daşdan səs çıxırdı, siçanlardan yox. 

1990 - cı ilin yanvarında burda onu üşüdən evin havası deyildi, 

düşüncələrinin soyuğu idi, sabaha inamını hər gün, hər saat, hər dəqiqə 

itirirdi... 

Paltarlı yatdığına görə Edqarı qınasa da, nədənsə Sərxan özü də yatağa 

soyunmadan uzandı; üstünü ona görə örtmədi ki, yuxulamasın və bir 



qədər dincələndən sonra qalxıb yarımçıq qalmış yerdən memuarının 

mabədini yazsın... 

...Onu daş kimi yuxusundan mətbəxdən gələn xırıltı səsi oyatdı. 

Mətbəxin işığını yandıran anda heç nə anlamadı: Edqarın üzü üzünə, 

gözü gözünə baxırdı. Özü də ilıq bir təbəssümlə. 

Dostunun bumbuz olmuş qollarından tutub qaldıranda və onun artıq bu 

dünyada olmadığını anlayanda isə qorxudan qışqırdı. 

- Edqar!!! 

Bir daha var səsilə bağırmaq istəyəndə səsi çıxmadı, qəhər onu boğdu. 

“Görünür, soyunmadan yatağa girməsi səbəbsiz deyilmiş, özü hər şeyi 

bilirmiş...” 

Rusca təhsil aldığından, əsasən ruslar, ermənilər arasında böyüyüb başa 

çatdığından, xristian ənənələrini kifayət qədər bilirdi; bilirdi ki, dəfnə 

hazırlanan mərhuma ən gözəl paltarlarını geydirirlər. 

Həyatının ən sərt, amansız döngələrində - xüsusən oğul dağı görəndə 

özünü ələ almağı, toparlamağı bacarmışdı, yenə də hiss elədi ki, canına 

təpər gəlir, bu sınaqda da aciz qalmayacaq. 

Nəinki Edqarın əynindən çıxan köynək, heç şalvar, pencək də onu açmadı 

və qərara gəldi ki, dostuna öz paltarlarını geyindirsin. 

Şifonerdən selofanı açılmamış köynək də tapdı, geyilməmiş kostyum da, 

bir cüt açar ayaqqabı da... 

Boynuna qalstuk taxsa da, birdən yadına düşdü ki, qalstuku bəyaz bantla 

əvəz etsə, daha yaxşı olar, axı Edqar həm də sənət adamıdı, kamança 

çalandı. 

Meyitin arıq, çəlimsiz olması xeyrinə idi, asanlıqla sağa-sola çevirirdi, 

yalnız şalvarına kəmər keçirmək bir balaca çətin oldu. 

Meyiti geyindirəndən sonra ona bir qədər də aralıdan tamaşa elədi bə bu 

qənaətə gəldi ki, mütləq tabut sifariş verməlidi; bunu xristianlıq 

qaydaları tələb eləyir. Və yadına Nalə düşdü, çünki Nalənin tabut 

düzəltdiyini bir dəfə öz gözlərilə görmüşdü. 

 

* * * 

...Naləni tutmuşdular. O, nəhayət ki, neçə illərin axtarışından sonra o 

məşum dağ yamacında anasını tapşırdıqları torpağı quyladıqları yeri 

tapıb və dostu Arakellə torpağı eşib-eşib ordan anasının nəşini 

çıxardanda və səliqə ilə özü ilə götürdüyü yığcam çamadana dolduranda 



yaxalanmışdılar, amma o müəmmalı bir sevinc içində idi və buna görə də 

onu tutub, dərhal da əl-qolunu qandallayanlar elə güman edirdilər ki, o 

yalnız lal-kar deyil, həm də dəlidir. Arakel Naləyə nə isə anlatmaq 

istəyirdi. O, Arakeli başa düşə bilməsə də, öz ürəyindən keçəni ona 

anlatdı, anldatdı ki, onu bağışlasın. Arakel acı-acı gülümsündü... 

 

* * * 

Qızıl balıq, nəhayət ki, anasının qoxusunun onu bihuş etdiyi irmağa 

çatmışdı, aylardan bəri bətnində gəzdirdiyi yükü irmağın göz yaşı kimi 

dupduru sularına boşaltmışdı, halsız-heysizdi, son anlarını yaşayırdı və 

təəssüflənirdi: «heyif, ölümün bu qədər gözəl olduğunu bilmirmiş...». 

Ona elə gəlirdi, o ölmür, sadəcə anasına qovuşur, anasına qovuşur ki, 

dünyanın nizamı üzülməsin. Bu arada erkək qızıl balıq gözünə göründü: 

amma ilğım kimi. 

* * * 

Sərxan güman edirdi ki, günü bu gün Edqarı anasının - Asya 

Cahangirovnanın yanında torpağa tapşıra bilər, amma bir qədər ölçüb-

biçəndən sonra gördü yox, bu məsələ o düşündüyü qədər asan başa 

gəlməyəcək. 

Çıxış yolunu qardaşı Maarifə zəng vurmaqla tapdı. 

- Dadaş, mənə tabut lazımdı. 

Sanki yuxuda idi, dəstəkdən gələn sərt cavab onu oyatdı. 

- Heç bilirsən, saat neçədi? 

Ötkəm səslə cavab verdi: 

- Saatın bura nə dəxli, sənə deyirəm ki, mənə tabut lazımdı! Tabut!!!  

...Yarım saat sonra qardaşı Maarif yanında idi, onun gəlişindən ürəklənsə 

də anbaan heydən düşürdü, mənzilində gözlədiyi qısa qapanma sanki 

ürəyində başlayırdı. Hələ ölüm havası heç zaman onu bu qədər yaxından 

vurmamışdı. Birdən-birə titrəməyə başlayanda, astadan, dodaqlarının 

ucunda: 

- Allahım, aman ver, - dedi, - sənnən bircə günlük möhlət istəyirəm. 

Ömründə ilk dəfə idi ki, Allahın adını tutub, Allahın adını dilinə gətirib 

kömək istəyirdi... 
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