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Ey dadi bidad danəndə dəhan dərviş d… 

Bir-birlərini əvvəlcə yazı-pozularından tanımışdılar. 

Sonra isə günlərin birində mötəbər bir toplantıda ikisi də bir 

təsadüfən qatılımçı ikən, qəfil Sirusa söz verilmişdi. Sirus 

azacıq utancaqlılığını saxlasa da, özünü itirmədən tribunaya 

qalxıb qısa, yığcam çıxışıyla gurultulu alqış alıb yerinə dö-

nərkən, sıraların birində gözünə qəfildən o ilişmişdi. Toplantı 

sonrası yan salonda məclisin davamı olaraq kokteyl 

qonaqlığına yönəldik. O zaman uzaqdan güləgülə gələrək 

onun boynuna sarılıb üzündən öpməsiylə daha da yaxınlıq 

başlamazmı? Ayaq üstə onun dediyi söz düz Sirusunun 

iliyinə kimi işləməzmi? Nəydi o söz? “igidin adını eşit üzünü 

də bax, indi gör!!!” 

Leyla qaraşın, ucaboy, olduqca yaraşıqlı, şirinliyindən bal 

daman bir qadındır. Yaşı 30-u, 35-i də keçənə oxşayırdı. 

Sadəcə bir müddətdi Avropa ölkələrinin birində yaşayırdı. 

İldə onun ən azından iki dəfə buralara gəlməyi vardı. O 

zaman da şəhəri bütün bir-birinə vurub gedərdi.  

Bütün bunlardan Sirusun xəbəri vardı. Sadəcə olaraq 

Sirus bu xanımın peşincə heç vaxt düşməmiş, vaxtını ona sərf 

eləməmiş, onu yaxınına buraxmaq istəməmişdi. Yox ki, 

istəmirdi onunla münasibətlərinin alınmamasını, sadəcə 

bilirdi ki, işə girişdisə, aləm bir-birinə dəyəcək.  

Leyla telefonunu verib sabah görüşmələri üçün ona zəng 

edəcəyini də söylədi.  

Sirus onunla görüşündən məmnun olduğunu gülüm-

səyərək, kişi ədasıyla dilə gətirdi. Leyla artıq bütün yasaları, 

qadağaları üzərindən atmışın birisiydi.  

Sabahısı gün zəngləşib dedikləri yerə gedərkən Sirus 

arxadan onu qucaqlayıb üzündən öpənin kim olduğunu 

səsindən tanıdı. Leylaydı. Maşınla gələrkən onun səkiylə 
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getdiyini görüb saxladıb düşmüş, onun əvvəlcə yerişini seyr 

etmiş, sonra da indiki hərəkətini yapmışdı.  

Leyla Sirusun qoluna girmişdi. Nə qədər də hündür-

daban geyinməsinə baxmayaraq, Sirus yenə də ona yuxarıdan 

aşağı baxırdı. Leyla yürüyərək ilk dəfə Sirus haqqında geniş 

məlumatı bir rəfiqəsindən aldığını söyləyirdi. O yazar xanımı, 

söhbət əsnasında sonra məlum oldu ki, Sirus yaxşı tanıyırmış. 

Daha doğrusu, Sirusun bir zamanlar o xanımla yaxınlığı 

olmuşdu. Ancaq xanım israr eləməyinə baxmayaraq, Sirus bu 

ilişkiləri sona erdirmiş, əlaqələri bir dəfəlik kəsmişdi. Yenə də 

sonralar məlum olacaqdı, Sirusla bağlı yaxın ilişki və 

əlaqələrini Leylaya həmin rəfiqəsi elə danışmışdı, bu 

söhbətdən sonra Leylanın qafasında bütün kişilər qalmışdı bir 

tərəfdə, Sirus da tərəzinin bir gözünü əməlli-başlı ağırlığıyla 

aşağı basmışdı.  

Leyla onun qoluna elə girmişdi, elə biləsən illərin ta-

nışıydı. Ancaq Sirusda bu yaxınlıqdan doğan bir sərxoşluq 

deyil, çəkincəklilik hökm sürürdü.  

Sirus dağlarda böyümüşün yekəsiydi. Uca boy, ağır 

sümüklü birisiydi. Onun burnunun uzunluğu küçənin o 

başından gələndə də adamın gözünə girirdi. O burnuyla 

öyünməz, utanar, sıxıntıya girər, ancaq şəhərin ən gur yeriylə 

gedərkən şəhərin sarışın qadınlarının hərdən onun tərəfinə 

dönüb baxması, yalnız burnuna görə ola bilərdi. Belə 

qarşılaşmalar saysız-hesabsızdı.  

Bir də onu yaxından tanıyanlar heç cürə ondan qopum, 

ayrılım deməzdilər. Vəhşiliyi vardı. Boy-buxun, görüntüdə 

yonulmamış, qabalığı ona yönələn baxışları doğrayıb 

tökürdü. Onun özünün xəbəri olmasa da, bu vəhşilikdən, 

qabalıqdan yaxından tanıdığı xanımlar huşlarını ani də olsa, 

bəzən itirirdilər.  
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Görünür Leyla onun haqqında rəfiqəsindən kifayət qədər 

məlumat əldə eləmişdi. Onun qolundan elə yapışmışdı, sanki 

heç vaxt buraxmayacaqdı.  

- Gedək bizə. Oturaq söhbət eləyək. Şəhər çox küləklidi.- 

Leyla  elə biləsən danışığına  israr da qatdı. 

- Gəzək-dolaşaq istərsən? - bu sözləri  Sirus ətrafa göz 

ataraq söylədi.  

- Bilgisayarım evdədir. Sənə yeni yazdıqlarımı da oxu-

maq istəyirəm. İstəyirəm yazılarıma münasibətini bildirəsən. 

Ən yaxşısı evdir. Həm də qaldığım yeri tanımış olarsan. 

- Olur. Yaxşı, əgər istəyirsənsə, getdik! - Sirus gülərək, bir 

az da şaqqanaq çəkərək dedi.  

Bu anda bir taksi onların qarşısında dayandı. Demə, 

Leyla uzaqdan ona işarə eləyibmiş. İkisi də keçib arxada 

əyləşdilər. Sirus onun vurduğu qoxunu indi daha yaxşı hiss 

elədi. Pis deyildi. Ümumiyyətlə, Sirusun bir kişi kimi 

qoxulara qarşı həssaslığı vardı. O tərk elədiyi qadınların 

çoxunu ağzından gələn qoxuya görə tərk eləmişdi. Bu şəhərdə 

elə gözəllərlə tanış olmuşdu, onların hamısından sadəcə 

qoxularına görə başını götürüb uzaqlaşmışdı. Ama Leylada 

hiss olunan o qoxulardan yoxudu. Üstəlik üzərinə vurduğu 

ətir adamın huşunu başından alıb aparırdı. Sirus maşında 

gedə-gedə hiss eləyirdi, bərk yerdə axşamlayıb, geriyə yol 

yoxdur. Ancaq bu yerdə məğlub olmaq da heç  kişilikdən 

deyildi.  

Çünki o həyatında ən dəhşətli, ən seksual, ən gözəl 

görsənən-belə qəbul olunan qadınla qarşılaşırdı. 

 

*** 
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Maşından enib 20 mərtəbəli bir binanın blokuna daxil 

olurlar. Leyla evi tanıdığından, həm də zərif cinsin nüma-

yəndəsi olduğundan qabaqda gedir.  

Liftə yanaşıb düyməni basmağı ilə qapıların açılması bir 

oldu.  

Liftin içindəki boya-boy böyük aynada hər ikisi 

görünürlər. Bu daha maraqlı gəldi Əhmədə. Lift yuxarı 

qalxaraqda Leyla baxışlarını aynadakı özündən və Əhməd-

dən çəkib dodaqlarını sakitcə onun dodağına yönəldib düz 

üzərində qoydu. Dodaq elə biləsən piləydi. Hər ikisi gözlərini 

yumub, deyərkən Leyla xırp geri çəkildi. Əhmədin 

bədənindəki bütün hüceyrələri artıq çoxdan işə başlamışdı. 

Onun qabarmyan yeri qalmamışdı. 

Leyla yumşaq əllərini eyni gülərüzlülüklə onun sinəsinin 

üzərindən aşağı sürütlədi.  

Lift açılaraq hər ikisini qarşıdakı palıdı rəngdə boyanmış 

qapıya təqdim elədi. Leyla qabaqda çıxaraq qapıya yönəlib 

əlində hazır tutduğu açarla ehmalca gözlərini onun 

gözlərində gəzdirib qapını açdı. Qapını itələyib içəri girdi, 

dönüb onu içəri dəvət elədi. Əhməd evə keçdiyində 

qarşısındakı divarlarda fərqli rəssamların əl işləri diqqətini 

cəlb elədi.  

İlk gördüyü rəsm lüt bir qızın rəsmiydi. Təni o qədər 

qabarıqdı ki... onun bədəni yan tərəfdən alışıb yanırdı. Yeddi 

rəngin yeddisindən də sanasan istifadə olunmuşdu. 

- Xoş gəlmisən! İstəsən, hamama keçib yıxana da bilərsən. 

Mən istəyirəm yıxanam. Ona görə dedim.  

- Bilirəm yay olduğunu. Tərləməmişəm. Ancaq ola bilsin 

sizdən sonra bir duş alaram. – Əhməd Leylanın sözlərinin 

qarşılığı olaraq bir az da yarıhuş içində dedi. Həmən fikirləşdi 

ki, bir az öncə mən nə dedim görəsən. Sözlərinin  fərqinə 
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varmaq istədi. Ağzından çıxan sözlər ondan, onun düşüncə 

qabliyyətindən artıq xeyli aralanmışdılar. Onları canlı 

təsəvvür eləmək olsaydı, ən azından bir silahla nişan almaqla, 

əgər babat atıcı isənsə, vurub ovun düşdüyü yerə qədər 

getmək olardı.  

Hamamdan axan suyun şırıltısı onun oturduğu orta 

otağa qədər gəlirdi. Qulağına dolan o xoş sədalar, şırıltılar 

indi vücudundakı narahatlığın üzərinə səpələnirdi. Leyla 

artıq hamamda yıxanırdı. Qapının aralandığını hiss etsə də, 

dönmədi. Oturduğu divandan qarşı divarın bəyazlığına 

dirənib qalmışdı. Yerdə Leylanın balaca bilgisayarının qapağı 

açıq qalmışdı. Ekranını görə bilmirdi. Divanın qarşısında 

balaca masa vardı. Üzərində meyvələr, başqa bir boşqabda 

çərəzlər, digərində isə şirniyyat qoyulmuşdu. Bir az öncə 

açılan qapı hamamın qapısıydı. Leyla ordan başını çıxarıb 

Əhməddən dəsmal verməyini istəyirdi. Guya yaddan çıxıb 

qonşu otaqdakı oturacağın üzərində qoyub. Əhməd  

tələsmədən ayağa qalxdı. O biri otağa keçərkən sağa dönüb 

yarıaçıq qapıdan Leylanın islaq baxışlarını, qara islaq saçlarını 

gördü. Ehtiras hüceyrələri artıq qırğına çıxmışdılar. Leylaya 

elə gəlirdi, artıq Əhməd bu həngaməyə tab gətirə bilməyəcək, 

məcbur olub içəri soxulacaqdı. Ancaq bu səhnəyə vaxt vardı. 

Əhməd o biri otağa keçərkən bayaq içəri girdiklərində, 

Leylanın tələsik soyunub mayoda evdə gəzişməsini, çantasını 

bir tərəfə buraxmasını, bu zaman da Əhmədin onu ehtiraslar 

burulğanında seyr etməsini beynindən ata bilmirdi. Dəsmalı 

ona uzadarkən Leyla yarıaralı qapının o üzündən əlini uzadıb 

dəsmalı sakit tövrlə onun əlindən götürdü. Bu anda vaxt da 

tapıb onun gözlərinin içərisinə bütün cazibə qüvvəsini işə 

salaraq, həm də gülümsəyərək baxdı. Əlini onun əlinə 

toxundurub qapıya daha da yaxın çəkdi. Əhməd  yerində 
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mıxlanıb qalmışdı. “Girimmi-girməyimmi?” dilemması  

qarşısında donub qalmışdı. Yan otağa keçib köynəyini çıxardı. 

Geri qayıdıb Leylanı eyni vəziyyətdə gördü. Leyla ona 

sancılmış baxışlarla qapının o üzündə qalmış bədəninin 

üzərindən başını əyərək qapıdan çıxarmışdı. Elə biləsən onun 

bu andakı bədəni qapı özüydü. Qapının bir tərəfində bitmiş 

başıyla Leyla yer üzünün ən gözəgəlimli qadınıydı.  

Qapını özünə tərəf çəkib içəri doğru addım atarkən onun 

əlindən tutdu. Leyla döşləri üzərindən bənövşəyi dəsmalı 

belinə sarıyıb budlarını dışarıda qoymuşdu. Bu ağappaq 

bədənin üzərində qalmış su damcıları elə biləsən ilişib 

qopmaq bilmirdi. Leyla dodaqlarını onun dodaqlarının 

üzərində sıxlaşdırıb gözlərinin qarasını örtdü. Bir əliylə də 

onun şalvarının femuarını açıb bel nahiyəsindən aşağı doğru 

itməyə çalışırdı. Əhməd ona yardımçı olmağı beynində 

qızğınlıqla keçirib dodağını Leylanının kipləşmiş 

dodaqlarından ayırdı. Sanasan eyni təndən bir parça çatırtıyla 

qopdu. Şalvarını cəld çıxarıb qapının asmasına keçirdi. Böyük 

hamamın içində su axıb şırıldayırdı. Leyla tələsmədən əllərini 

onun sinəsində gəzdirirdi. Əhməd  də bir əlini onun belində, 

digər əlini isə saçlarına keçirərək düz gözlərinin içinə baxırdı. 

Arabir Leyla gözlərini xəfifcə, ehmalca yumub açırdı. 

Leylanın bədəninə sarıdığı dəsmal yerdəydi. Artıq bunun 

kimsə fərqində deyildi. Leylanın bəmbəyaz sinəsinin hər iki 

tağından asılmış iki ağ döşünün üzərindəki qara gilə getdikcə 

qabarırdı. Döşünü onun sinəsinə doğru yaxınlaşdırdı. 

Əhmədin  iri, uzun, üzəri tüklü hər iki əli onun döşlərinin 

ucuna doğru bir yüngül sığal götüdü. Leyla gözlərini yumub 

açdı. Soluğu kəsildi. Əhmədin boynuna sarıldı. Sıxdı, özünə 

sıxdı. Boynundan üzüaşağı doğru sürüşüb düşən əllərlə lap 

aşağıya doğru sızdı. Sinəsini, göbəyinin çevrəsini incə, 
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yumuşaq dodaqlarıyla toxunaraq onsuz da şirə, pələngə 

dönmüş bir erkək vücudunu daha da qabartdı. 

 

*** 

 

Qəfil ayılan kimi olan Zülfüqarın gözləri Leylanın 

döşlərinin üzərindən sinəsi boyunca döyülmüş Azərbay-

canın xəritəsini  görüb diksindi. Xəritə aydın, net şəkildə 

qadının sinəsinə yayxınmışdı. Bu xəritədə işğal altında qalmış 

yerlər sadəcə görünmür, ümumtorpaqların tərkib hissəsi 

rəngində yerini almışdı.  

Leyla Zülfüqarın nəhəng, qabarmış bədəninə toxunaraq 

onu getdikcə  daha da qabarmağa sövq eləyirdi. Leylanın başı 

Zülfüqarın içini əridib tökməyə elə qarşımışdı, Zülfüqarın 

onun sinəsindəki “ölkəyə” necə keçdiyindən xəbərətəri 

yoxudu. Deyəsən, Zülfüqar bu əraziyə qaçaq olaraq keçmiş, 

heç bir vizə almadan, torpaqbasdı  ödəmədən, heç bir sərhəd, 

sınır yoxlanışından keçmədən adlamışdı. Onun zərif əllərinin 

ucunda uzun oynaq, bəyaz barmaqları Zülfüqarın bədəninə, 

sinəsinə, boynunun ardına, qulağının dalına, üzünə, saçlarına 

elə daraşmışdı, bu yapışıb qopmama əməliyyatına özü də 

ürəkdən alüdə olmağa başlamışdı.   

İndiyə kimi bu xanımla burda, yurd dışında xeyli erkək 

sevişmişdilər. O erkəklərin çoxu ola bilsin ki, Zülfüqardan 

daha gözəl, yaraşıqlı görsənirdi. Ancaq Zülfüqar soyunanda 

qadın yanında başqa aləm olurdu. Bunu Leyla elə ilk 

təmasdan anlamış, əlinə düşən şikarı tezliklə yeyib bitirmək 

istəmirdi. O, Zülfüqarın qadın yanında, soynanda tamam 

fərqli olduğunu getdikcə yaxşı, aydın başa düşür, ən əsası 

hiss eləyirdi.  
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Ancaq Zülfüqarın fikri-zikri, Leylaya bir tərəfədən 

məğlub olmamaq idisə də, digər tərəfədən onun sinəsi 

boyunca, döşlərinin üzəri, arası ilə sərilmiş bir “ölkənin” 

ərazilərində gəzib dolaşırdı. O qadın gözlərinə baxa-baxa 

sevişməkdən doymazdı. İndi isə əlinə düşən bu zərif 

məxluqun pilə, pambıq kimi təninin qarşısında özünü sın-

dırmadan, yəni “o qədər də görməmiş deyiləm” mesajını 

vermək istəməsi ilə yanaşı, gözlərini ərazidə dolaşdırmaqdan 

da xüsusi zövq aldığının fərqindəydi. 

Bir tərəfdə də musluqdan axan suyun şırıltısı hamamın 

daş döşəməsinə dəyib səsi ətrafa dağıdırdı. Su divara, onların 

dizlərindən aşağı hissələrinə dağıldığı, toxunduğu kimi, 

suyun səsi də o damlalarla, damcılarla birgə divara, onların 

ayaqlarına təmas edirdi.  

Sağ əlini Leylanın sinəsinə doğru çəkdi. Döşlərinin 

arasından salıb yuxarısından çıxardı. Ərazinin, ölkənin hansı 

səmtinə üz tutmalı olmağından çaşıb qaldı. Axırda 

tərəddüdünü boş verib, sola bir gəşt elədi.Qız inildədi. Əyilib 

qalın, enli, uzun dağlı dodaqlarını onun döşlərinin hər 

ikisinin qara gilələrinə toxundurdu. Qız az qaldı başı dönüb 

yerə yıxılsın. Belindən qucaqladığından onun bu “yıxılma 

hərəkətini” qollarıyla hiss eləyib, gücünü işə saldı. Qız ona 

yapışmışdı. Onu bir az özündən araladı. Elə biləsən bu qızın 

ona aid olan şəhvəti, vurğunluğu sinəsindəki ölkədə 

cəmlənmişdi.  

Ömrü boyunca Zülfüqar Azərbyacanın xəritəsini bu 

qədər nəzərə çarpacaq dərəcədə maraqlı, çəkici, baxımlı, 

düşündürücü şəkildə görməmişdi. Bu xəritə nə fiziki, nə 

siyasi, nə də coğrafi xəritəydi. Bu xəritə Azərbaycan adlı bir 

məmləkətin sevgi xəritəsiydi. Bu xəritə, Asif Əfəndiyev olsa 

deyərdi, Azərbaycanın şəhvət, məhəbbət xəritəsidi. Ancaq 
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Zülfüqar bu xəritəni Azərbaycanın Adəm-Həvva xəritəsi 

adlandırmaq istəyini qafasından keçirdi. Xəritə çox çəkiciydi. 

Zülfüqarın nəfəsini kəsirdi. Dünyanın bütün qadınlarının, 

yaxud indiyə kimi bütün həsrətində olduğu qadınların 

şəhvəti, sevgisi elə biləsən bu xəritədə cəmləşmişdi. O 

coğrafiyanı yaxşı bildiyindən, qızın sinəsindəki bu net 

xəritədə Qarabağı, eləcə də, doğulub böyüdüyü Zəngəzuru, 

kəndlərinin də yerini müəyyən elədi. Zülfüqar öz-özünə “elə 

bura gəlmişkən qızı, qoy, öz yerimizə çəkib aparım”–

düşüncəsinə də mübtəla oldu. O qadını kəndlərinə keçirdi. 

Leyla bu yerdə necə də canalıcı görsənirdi. Bir az da hüzn, 

qəriblik keçdi canına. Bu gizilti Zülfüqarı yaman hüznə qərq 

eləmişdi. Bir tərəfdən də onun bu qadına olan tutqusunu, 

şövqünü artırırdı. Zülfüqar sağ əlinin barmaqlarını Leylanın 

yenidən artıq qabarmış, dikəlmiş, ucundakı qara gilələri 

sərtləşmiş döşləri arasından sakit tövrlə üzüyuxarı 

sürüşdürüb, Zəngəzura gəlib çıxdı. Barmağını ehmalca 

gilənin birinin üzərindən sürtüb, qıza ofultu, nəfəs kəsimi 

verə-verə, gəlib xəritənin içərisində yer almış ərazidə–

doğulduğu yerdə durdu. Gözlərini Leylanın qaraşın 

gözlərinə, süzülmüş, sanki bu saat uyuyacaqmış kimi axan 

gözlərinin giləsinə zilləyib, barmağını onun sinəsində, döşləri 

üzərində dəqiqləşdirdiyi “məkana” basıb dedi: 

- Bax, mən sənin  buranda dünyaya gəlmişəm. Mən sənin 

bax, buranda böyümüşəm. Bu yerlər indi işğal altındadır.  

- İstəyirəm səni yenidən doğam,- bunu da zorla, zarıya-

zarıya qız dedi. 

Onlar bir-birinə sarılıb keçinmişdilər. Su başlarından 

üzüaşağı doğru axırdı. Suyun altında qəribə bir vaakuma, 

ağılalmaz bir məkan ölçüsünə düşmüşdülər.  
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Zülfüqar özünə sıxdığı Leylanı aralayıb xəritəyə baxdı. 

İndi bir az ayıqbaşlı olduğunu anladı. Bu xəritə özü də təkcə 

bu tayın deyil, ümum Azərbaycanın tarixi xəritəsiydi. Bir 

tərəfdə Bakı, bir tərəfdə Xəzər, bir tərəfdə Borçalı, Dərbənd, 

bir tərəfdə Qarabağ, Zəngəzur, bir tərəfdə Təbriz, Ərdəbil, 

Urmiya.... 

Ancaq Azərbaycanın bu tarixi Adəm-Həvva xəritəsi 

Leylanın sinəsinə elə işlənmişdi ki, Şimali Azərbaycan döş-

lərinin üzərindən bir tərəfinə, Cənubi Azərbaycan o biri 

tərəfinə sərilmişdi. 

Onun başını sinəsinə yenidən sıxıb dedi: 

- Sinəmizdə birləşən Azərbaycan, görəsən, nə vaxt 

birləşəcək, bütöv olacaq? O zaman inanırsan ki, mənim 

fikrimcə, bu yurdun kişilərinin, qadınlarının sevgisi də böyük 

olacaq?  

- Ona inanıram. Almaniyada heç belə sevişə bilmirəm. – 

qızın bu sözləri sanki həzrəti İsanın çarmıx öncəsi sözlərindən 

betər səsləndi. 
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Ey dili qafil fil faili məchul fani f... 

Göylərin eyhamlarına etibar edib itaətini əsirgəməyən 

içimin açılmış gözləriylə dirəncini eşqin dəvətiylə qıran 

dağlara baxa-baxa, bir daha qarşıma çıxan hər adamın, 

qənşərimdə dalğalanan hər çizginin təsadüf saymayacağıma 

bağır basıb qənaət gətirəndə dostumla rastlaşmağımı 

Yaradanın rəhmanlığı hesab etməyimin fürsətini qaçırmıram. 

Tanrının ruhuma, taleyin cismimə, dövranın əynimə 

geyindirdiyi çuxama bürünərək onu çoxdan  canımın cənnə-

tindən çıxarıb  görmürdüm. Deyəsən, axırıncı səfər onların 

Qəbiləsi ilə bizim Qəbilə eyni dağın ətəyində bir zırpı, qoca 

mamontu qovalayarkən rastlaşmışdıq. O zaman dostum 

mənim xatirimdə dağın ətəyindəki qayalıqdan qoca 

mamontun necə çıxılmaza yuvarlandığını görəndə sevinci 

gözlərindən hiss eləmişdim. Ümumiyyətlə, həmişə onun 

gözlərində bu sevincdən görmüşəm. Mənə elə gəlirdi, onun 

gözlərindəki bu sevinc, onun həmişə, hər an yaddaşında 

qalan bir mamontla bağlıdır. Dostum: 

-Hara gedirsən? 

-Müqəddəs, Ulu Mağaramıza ... 

-Nə edirsiniz indi?- bu sözləri deyərkən gözlərindəki 

mənə tanış həmən gizli təbəssüm sanki açığa çıxdı. Belə başa 

düşdüm ki, yaxın zamanlarda mamont ovuna Qəbiləmizin 

çıxıb çıxmayacağını öyrənmək istəyir. Ardınca onu da 

sifətinin aldığı şəkildən anladım ki, mamont ovuna bizim 

Qəbilənin çıxdığı gün onlar üçün də uğurlu sayılırmış. Neçə 

dəfə ov mərasimlərimizdə bizlər qonşu Qəbilə üçün 

sınaqlardan tam uğurla çıxmışıq. 

-Görək də. Bizdə bir az çətinlik yaranıb. Bir neçə vaxt 

bundan əqdəm Afrika dağı tərəflərdə bir mamont vurduq. 

Özü də mənim ağacımla ilk zərbəni aldı. Gətirdik. Mamontu 
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diricə götürüb qəbilə rəisi və ətrafı yox elədi. Sonra bir 

mamont da vurduq. Bu balacaydı. Apardıq  Mağaraya. Yenə 

ən yağlı və ətli yerlərini qəbilə rəisi və ətrafı süpürləyib 

fınxıra-fınxıra, bəziləri də fısıldaya-fısıldaya  götürdülər. 

Mənə və bir neçə qəbilə üzvlərinə isə tör-töküntüsünü ver-

dilər.  

-Niyə payınızı əldən verdiniz? (indiki dillə:-niyə 

haqqınızı tələb etmədiniz?) 

-Bilirsən, bir il qabağa qədər ulu Qəbiləmizin başçısı bir 

başqasıydı. Qəbilə rəisimizi gecə Mağaradan ayrılıb Qəbilə 

üzvlərindən birinin qızını Mağara dışına çəkərkən ildırım 

vurmuşdu. Sonra birini gətirdik başçı. O da gələn kimi 

mülayimliyi ilə, xoş baxışlarıyla ətrafa işıq saçmağa 

başlayırdı. Biz bəzən əlimizə azuqə keçirə bilməsək də, o 

qədər də üzülmürdük. Hətta körpələrimizin yanına axşamlar 

döndüyümüzdə qəbilə rəisimizin xeyirxah əhvalından, 

sevincli baxışlarından ağızdolusu söhbət açdıqca, o məsumlar 

həmən aclıqlarını unudur, gözlərini yumub rahatlıqla mışıl-

mışıl yuxuya dalırdılar. Bir az keçəndən sonra qəbilə rəisimiz 

Mağarada təmizlik işləri başlatmaq üçün hərəkətə keçdi. 

Mağaranın cənub yarımkürəsi tərəfdən daman suların qarşısı 

alındı. Şimal tərəfindəki tikanlı kol-koslar təmizlənildi, 

artlanıldı. Yerə tökülmüş uzun qadın saçları yığışdırılıb 

yaxıldı. Tonqallarımızın işığına toplaşan pərvanələr də 

gecələr boyunca bizimlə birgə sevinib şadlanırdılar. Yataq 

yerlərimizdə görünməmiş səliqə-səhman meydan suladı. Bu 

hamımıza ləzzət edirdi. Baxmayaraq ki, yeməyə o qədər də 

uzun müddətdi bir şey tapa bilmirdik, ancaq mutluluğumuz 

doğrudan da,  hamımızı doyururdu. Ulu qəbiləmizin üzünə 

Tanrının gülümsədiyinə inanırdıq.   
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-Bəs indi nə olub belə? Qaş-qabağın yerlə gedir. Alt 

dodağın yeri silib-süpürür, üst dodağın göyə ağırlığın salıb 

elə biləsən göyü ağırlaşdırır. Özün də əvvəlki kimi deyilsən. 

Ovun birində qurda-quşa yem olacaqsan. Bir dəri, bir sümük 

qalmısan. Ulu Tanrı səni qamarlayıb qorusun! 

-Ulu Tanrı səni dəhəvəsinlə  hifz eləsin (Burda bir az 

gülümsəyib həmən dodaqlarının çəkilişini büzərək yığdı). 

Xeyrə çəkən xoşbəxtliyimiz uzun sürmədi. Bir azdan qıvraq 

Qəbilə rəisimizin hamımızın diqqətini bir araya cəmləyən 

üzündəki işıq elə biləsən çirklənib murdarlanaraq çəkildi. 

Yerində uzaqların, yaxınların dağından-dərəsindən barlar-

dan, baharatlardan, nemətlərdən imtina edən  buludlar içinin 

pəyəliyindən dışına peydahlandı. Bir azdan rəisimizin xoş 

sözləri yuxarılara doğru yoxa çıxdı, yerində zəhər və zəqqum, 

acı yer almağa başladı. Qarşılaşarkən salamlaşmalar qeybə 

çəkildi. Ola bilsin, yaddaşındakı salam-əleyk nöqtəsi itkin 

düşdü, ya silindi. Bir az da keçəndən sonra ulu Qəbilə 

başçımız sayğılarımızdan yaddaşımıza yıxılıb ordan da yoxa 

çıxdı. Qəbilə üzvlərindən təcrid olunaraq yuxarı başda özünə 

bir geniş koğuş düzəltdirdi. Hər hansı çeyran çərlədən, cahan 

çürüdən çətinliyimiz, ya iznimiz, sözümüz ona çatar ikən, 

aranı cırıb  çatmaz oldu. Qapısının ağzında bir neçə qapılar, 

hər qapıda isə başkəsənə oxşayan yeni simalar zühur elədi. 

Əvvəllər bir dəqiqə içində sorğumuza aldığımız cavab indi 1-

2 aya başa gəldi. Onun üzünü isə görmək mümkün olmadı.  

-Axı, niyə belə eləsin ki? Bəlkə aclıq, uğursuz keçən yeni 

ov mərasimləriniz onu ruhdan salıb, ey dost! Ola bilər,  yeni 

mamont ovunun növbəti uğurundan sonra, sizin qəbilə 

rəisinizin halı dəyişər. Sizlərinən yenidən əlbir, dilbir, canbir 

olar. Yoxsa, onu da belə getsə, bir də gördün ya ildırım, ya 

gün vurdu, ya da dolu döydü. Ancaq görünən o ki, ümumi 
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ovdan sənə düşən pay çox azdır. Qarnın bəhanəsiz olaraq  

belinə yapışıb yaman. 

-Belə bəhrəsiz şeylərə dözmək asan. Dözülməz o ki, onun 

üzündən-gözündən sevinc təranələri hansı rüzgarın 

əsintisindənsə çırağını söndürüb çəkildiyi vaxtlarda, bütün 

meyarlarımızı bulduğumuz Mağaramıza yeni Simalar, 

sifətlər, fərqli gözlər daxil olmağa başladı. Bu sifətlərin 

əksəriyyətinin saçları kimi sarışınlığı məni o qədər də 

duyğuylarımı atəşləyib heyrətləndirmirdi. Onların ruhumu 

sıxan danışdığı dili başa düşmürdüm. Bir-birləri arasında elə 

qırıldaşırdılar, elə qaqqıldaşırdılar, elə mələyir, anqırışır, 

hürüşürdülər, mən nə istəyib, nə istəmədiklərini heç cür 

anşıra bilmirdim. Hətta bir gün biri gəlib girdi mənim ailə 

yörəmə. Dairəmə keçib başladı mıq-mıq, paq-paq nəsə 

deməyə. Dedim nə istəyirsən əəə, yenə nə dedisə, anla-

madım. Çünki bizim Qəbilədə bu dildə kimsə danışma-

dığından heç nə anlamırdım. Sonra cəhalətiylə çirmənib 

cumdu üzərimə. Üzərimə qaralıb, elə biləsən rəngini dəyişib  

qışqırdı. Bunu başa düşəndə, onu qaldırıb başıma, vurdum 

yerə. Elə ki, ağacımı çəkib başına vurub öldürmək istəyəndə, 

Qəbilə rəisinin “dayan, dur, əl saxla!” səsini eşitdim. Hələ də 

üzündə ətlənmiş dəyişməyən qaralmış rənginə bir az da 

mərdanə baxıb buraxdığımda tənbəl hərəkətlə ayağa durdu. 

Məni mərhəmətsizliyin dərin keflərinə çəkərək mühakiməyə 

yığışanlara dedim ki, bu Mağarada belə dildə danışılmayıb. 

Mən başımda qalmış başqa dil bilmirəm. O isə özgə dildə 

danışır. Məlum oldu ki, burdakıların artıq beş-altı nəfərini 

çıxmaqla, hamısı bayaqkı üzərimə qışqıran, sonra da rəngi 

qaralaraq elə rənginin qurbanı olan, rənginin əlində əsir-yesir 

qalan bu adamın dilində danışır. Onların əksəriyyətinin 

qulaqlarında küpələr taxılıdır. Üzlərindəki tüklərin yuxarı 
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hissəsini yolurlar. Çənə hissəsində kom saqqal saxlayırlar. 

Çoxlarının sinəsində döyülmüş dəmirlər asılıb. O dəmirlərin 

üzərində keçən bir-birinin ortasından  bu saat onlardan da, 

dünyadan da sanki kənara çıxacaq iki xətt çəkilib.  

Onlardan bizim Qəbilədə də var. Yaman peydah olublar. 

Sən çalış, sağ qal. Üzmə özünü! Ac qalma!  

-Bir neçə vaxt əvvəl mərhəmətsizliyimizə salıb yenə bir 

Mamont vurduq. Mağaraya gətirdik. Mən öz haqqımı aldım. 

Mənə düşən payımı yeni gələnlərdən biri oğurlamışdı. Bizim 

qəbilədə belə iş olmayıb heç vaxt. Bu əgər mənə düşən 

paydısa, bunu kimsə əlimdən alıb apara bilməz. İndi kim 

güclüysə, onun əlindən qapıb alır. Ala bilmirsə, bir də gördün 

oğurlayır. Oğurluq açıqdır burda.  

-O sarışın dediklərin  başqa dildə danışıb başını girə-

ləyənlər  qabaqlar Mağarada yoxudu? 

-Mən görməmişdim. O sarılar, başqa dildə danışanlar, 

Qəbiləmizə yeni rəis gələndən sonra Mağaramıza ayaq 

açdılar.  

-Sizdə rəisləri özünüz seçmirsiniz ? 

-Yox əşşi. Bizim ulu Qəbiləmizin rəisləri ta əzəldən, dədə-

babalarımızın zamanından kənardan gətirilir. Mağaradakı ən 

yaşlı babanın dediyinə görə, o vaxt qəbilə üzvləri arasında 

razılaşmaya əsasən ulu Qəbilə rəisi kənardan, kənar qəbi-

lələrdən seçilməlidir. Onu da bizə kənardan, bizim Mağa-

ranın lap yuxarılarında, o uzaqdakı dağlardakı mağaralarda 

məskən salanlar seçib, təyin edib, yollamalıdırlar.  

-Səbəbi nədi belə? 

-Səbəbi oydu ki, burda hamı bir-birini tanıyır. Müəyyən 

işlərdə, münasibətlərdən doğan yaxınlıq, düzgün  yanaş-

malarımızı itirir. Kənardan gələn hamıya eyni gözlə baxa 

bilər.  
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-Ancaq.... 

-Ancaq o ki, başqan da gələndən sonra, ən yaxın 

adamlarını, qohum-əqrabalarını yığıb bura gətirdi. İndi burda 

vəziyyət çətinləşdi. Gələnlərin əlindən Qəbiləmizin əksər 

üzvləri başını götürüb buralardan uzaqlaşaraq, qonşu 

qəbilələrə üz tutdular, ruhlarını bədənlərinə sıxıb sıxılaraq 

onların mağaralarına sığındılar. Harasa pənah apardılar. 

Bizlər bu mağmın Mağarada çox az qalmışıq. Bir azdan biz də 

gedəndən sonra bu Mağarada köhnə sakinlərdən kimsə 

qalmayacaq. Bu Mağaranın keçmişindən kimsənin xəbəri 

olmayacaq. Bu düzgün deyil. Olayın gedişatı bu tərəflərdə 

yaşayanlara xətər yetirə bilər. Bəli, Mağara babam deyərdi, 

belə vəziyyət yarandığında ətrafa, içindəkilərə zərbə vur-

mağa çalışar. 

-İstərsən sən də yağmalanmamışdan yığış bizim 

Mağaraya gəl. Gələnləri bizim qəbilə başçısı qəbul edir. Yoxsa 

çitəmə çöl-bayırda qalsan, qurd-quş səni və yavrularını yeyib 

bitirər.  

-Yox, axşam Mağaraya təzə gələnlərdən biri gəlib mənim 

son azuqəmi oğurlayıb. Rəisin köməkçilərindən biri isə gəlib 

adımın üzərində olduğu odumu oğurlayıb. İndi odumu geri 

istəyirəm ondan. Əgər verməsə, gecə gedib yatdığı yerdə onu 

öldürəcəm. Ya da Mamont ovuna çıxanda girəvələyib onu 

vurub qayadan aşağı salacam.  

-Yaxşı, sağ ol. Mən gecikirəm. Bizim Qəbilə bu gün ova 

çıxır. Üzvlərimizdən biri o tərəflərdə bir mamont görüb.  

-Ovunuz uğurlu olsun! İşıq üzərinizə doğsun! 

-Sizin də ovunuz uğurlu olsun! İşıq baharı üzərinizdən 

əskiltməsin! 

 

*** 
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Hərdən elə zənn edirəm varlığıma qarşı Onun tükənən 

hidayətindən saysız-hesabsız çöhrələr açıb örtən, bu 

qarşılaşmalarda faniliyimiz cilalandıqca nədənsə canım sıxılır. 

Bu anlarda az qalıram ayaq  barmaqlarımın ucundan 

boğazıma doğru qalxan qəhərdən ögüyərək, ödümü ağzıma 

gətirərək  öləm. Sadəcə Mağaranın ağzına çıxıram belə vaxt-

larda. Yuxarıda, göyün genişliyində günəşi görürəm. Qəlbim 

sakitləşir. Yaxşı ki, bu günəş var. O həm varımızda, həm də 

yoxumuzda  nəbz kimi atır, ürək kimi vurur. Elə biləsən 

mənlə həmhaldır. İnanıram ki, qəlbimdən keçənləri bu gün 

görür, bu günəş başa düşür. Elə olmasaydı, niyə mənə bu 

qədər yaxın olurdu? Elə olmasaydı, bəlkə də indi yaşaya 

bilməzdim. Qüssədən ölüb gedərdim. Günəşə dua edəcəm. 

İndi eləsəm o görəcək. Elə biləcək, mən ona yaltaqlanıram. 

Üzünə eləmək istəmirəm, utanıram. Özümə yaraşdırmıram. 

Gecə Mağarada dairəmə çəkilib ac uşaqlarımı qucaqlayanda 

günəşi xatırlayacam, ona bol-bol dua edəcəm. Tanrıdan 

yalvarıb umacam ki, günəşin işığını azaltmasın. Hətta 

uşaqlarım acından ağlayanda onlara Mağaranın ağzına 

çıxarkən gördüyüm, içimdəki qüssəni silib ümidlə yerini 

dolduran gündən, günəşdən, işıqdan dayanmadan, 

darıxmadan, sıxılmadan danışacağam.  

 

*** 

 

Yenə də Mağaranın ağzında mağmınlığımı, diribaşlığımı 

unudaraq sanki verdiyim vədə əməl etməmişəm kimi bir 

tavrımla var-gəl edirəm. İçəridə bir-birini başa düşən, bir-

birinin ağzındakı təzə vurulmuş Mamont ətinin tikələri 

dişlərini bərk-bərkcəsinə sıxaraq, qollarının ən qüvvəli yerinə 
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salaraq çəkişdirən adamlar öz işindədir. Günəş üzümə, 

gözümə, üst-başıma əlini qoyur. Rahatlayıb yüngülləşirəm. 

Hər dəfə bu günəşi mənə qarşı belə doğma, əziz görəndə, 

mənim Mamont payımı oğurlayan, od-ocaq payımı oğurlayan 

adamı, rəisin yaxınını öldürmək düşüncəsindən vaz keçirəm. 

Bu niyə belə olur, anlamıram. Bilmirəm, bu günəşin işığı 

mənim qatil olmağımı istəmir, yoxsa öldürməkdə bərk israrlı 

olduğum adamı qorumaq  niyyətindədir. Günü görən kimi, 

məndən asılı olmadan, sanki belə bir sözləşməyə əməl 

edirəm. Günəş mənim kimisə öldürməyimi istəmir, razı 

olmur. Mən bu uzun müddət ərzində çox çalışdım ki, günəşi, 

işığı yoldan çıxarım, razı salım, olmadı ki olmadı. Elə biləsən, 

bizim qəbilə başçısı günəşdir. Günəş ayrıca olarsaq mənim 

başçım, böyüyümdür. Mırtıq qəbilə rəisimizin nə dediyini 

eşitməyəcəm. Onun göstərişlərinə əməl eləməyəcəm. Günəş 

nə desə, ruhuma hansı halları sıcaqladıb salsa, o halın 

üzərində olacam. O hala uyğun olaraq, addımlarımı ayazıyan, 

aydınlanan yerlərdən atacam. O zaman qəlbimin uca başında 

sıxıntılar düyünlədən ulu Qəbiləmizin rəisi bir tərəfədə 

qıvrılıb qalacaq. Mən istəyirəm yavaş-yavaş günəş rəisimin 

içimdə-dışımda boy verən başqanlığını aləmə car çəkəm. Belə 

getsə, günəşi, İşıq Başqanı, Mağaramızın rəisi istəyəcəm. O 

zaman gərək, ulu Qəbiləmizin başqanı içinin sükutunda   

bağıra-bağıra buraları tərk edə, ya da, o da indi oturduğu 

yerdən  aşağı düşüb, bizim toxumu bilinməzliyə dayanan 

səmavi sıramıza qatıla. Yox, yox, bu zürriyyətlərin 

nəmişliyində, kölgəliyində mamırlayan mən, əsla xain 

deyiləm. Sadəcə günəş pərvazlanan qəlbimə yatır, ruhuma 

ölməzlik, toxluq bəxş edir. Məncə, İşıq bizim Qəbilənin başına 

keçərsə, indiki ulu Qəbiləmizin rəisinə də rahatlıq, mutluluq 
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halları  keçər. O da adamı xitabət kürsülərinə itəcək bu 

xoşbəxtlikdən nəsibini alar.  

Bircə xirtdəyimə yapışaraq məni xain elan eləməsinlər. 

Çünki kimsənin xəbəri olmadan, mən uzun müddətdir 

günəşin içimin donuqluğunu isidən, varlığımı səadət, sevinc 

payıyla dolduran aşıb-daşdıran işığıyla dil tapmışam, 

dostlaşmışam. Daha doğrusu, mənə düzgün yol göstərən 

genişləyən göydə gülümsəyən günəşlə ünsiyyətim, əlaqəm 

Ulu Qəbiləmizə heç bir şər, böhtan, xəta gətirməyib. Ancaq 

işdir, birdən məni günəşə qarşı belə canbir, sirbir görsələr, 

fərq eləsələr, Qəbilə üzvlərimizə necə cavab verəcəm? Mən 

özümü necə ağlayacam, təmizə çıxaracam? Məncə Ulu 

göylərdə əbədi günəş, onun rəhmdil işığı mənim bu yerdə də 

köməyimə gələcək. 

 

*** 

 

Belə bahalı anlarda, canımın öz candarında sıxılaraq 

cilalandığı  vaxtlarda Mağara ağzındakı var-gəlimi illərlə 

iriltdiyim  etibarımla  içəriyə çəkirəm. Çünki görüb-eliyən 

olar. Bu səadətimin əlimdən alınmasını istəmirəm. İçəri keçib 

canımda qalan sıxıntımı Mağaranın divarlarına, daş üzərinə 

çökdürmək istəyi keçir içimdən. Varlığımda təlatümlər baş 

qaldırır. Əlimlə Mağaranın hörümçəklər nəfəsiylə nəmlətmiş 

divarını sığallayıram. Əlim qabarlı, sərt olduğundan, divarın 

sərtliyini, çöküntüsünü, çıxıntısını o qədər də bərkdir deyə 

hiss eləmirəm. Dişimlə biləyimi gəmirirəm. Biləyimdən axan 

qanla Mağaranın divarlarına ac yavrularımın, onların 

oğurlanmış azuqəsini, Mamontun bir parçasını çəkməyə 

başalyıram. Əvvəlcə Mamontun başını, sonra digər hissələrini 

çəkirəm. Bədəninin axıra qalan bir yerini dairəyə alıb mənim 
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olduğunu vurğulayıram. Sonra o dairəyə alınmış yerinin 

üzərindən üst-üstə iki çarpaz xətt çəkirəm. Qəsb!!!! İşimi 

görüb qurtardıqdan sonra alnıma tər, üzümə nədənsə xəfif 

gülüş gəlir. Az qalıram uğunub güləm. Səsimin əks-səda 

verəcəyindən sal qaya parçaları kimi qırılıb tökülən 

gülüşlərimi içimin getdikcə iriləşən səmtinə tökürəm. İçimin 

dərinlikləri yarıya kimi dolur, ehtiyacını ödəyir. Bax, sən 

demə Mağara divarlarında  bir Momontu çəkəcək qədər 

qanım bəs eləyir. Hər kəsin özünə çatacaq payını göstərəcək 

qədər qanı damarlarında  alışıb yanır. 

Qanım axdığından içimdəki gülüş parçalarımın di-

bindəki rahatlığı da qiymətləndirirdim. Dostum qarşıma 

çıxsaydı, onun da nə vaxtsa, qorxmamasını, heç nədən 

çəkinməməsini israrla söylərdim. Çünki onun da, hər kəsin də 

qəsb olunmuş payını göstərə biləcək qədər,  yaşadığımız 

Mağaraların divarlarına həkk edəcəyimiz  qanımız  düm 

qırmızıdır.  

Baxdım ki, qanımla divarına çəkdiyim Mamont 

rəsmindən, özəlliklə baş-böyründən dairəyə aldığım naxı-

şından Mağara alışıb yanır, gözəlliyi şahə qalxır. Qanımın 

axışından gözlərim artıq divardakı rəsmi toran görürdü. 

Üstəlik də odumu oğurlamışdılar Mağaraya bu il gələn 

sarışınlar. Bəlkə min il sonra nə mən, nə mamont qalacaqdı. 

Divardakı çəkdiyim mamont rəsminin qalacağına şübhəm 

yoxudu. Ancaq mamontun dairəyə aldığım parçası gələcək 

zamanların insanları haqqında mübahisələrə səbəb olacağı 

məni çox narahat edirdi.  

Yenə canımın sıxıldığı günlərdəndir. Dışarı çıxıb tək 

tənha dolaşıram. Yaz gəlsə də, hər tərəf işığa bürünsə də, bu 

görünənlərdən qəlbim üçün ayrıca pay ayrılsa da, üzüm 

gülmür ki, gülmür. Erkən çıxdığımdan havada bir az xəfif 
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soyuq vardı. Bu mənə xoş təsir bağışladı. Uzaq qarşı dağların 

mağaralarının birində qonşu qəbilələrdən  hansınınsa xoruzu 

elə banlayırdı ki, deyərdin indicə qarnı cırılacaq. Elə 

banlayırdı, deyərdin partlayıb tükünü Qurd Qapısının 

dərəsinə yayacaq. Bu yerlər üçün adətkar, vərdişkar olmuş 

küləklərə əlavə iş verəcək. Xoruz, bir də deyirəm, elə 

banlayırdı, elə banlayırdı, sanki bütün gecənin ağırlığını 

içində daşa döndərib, indi sabahların işığında o daşı əridib 

una çevirərək göyün mavimsər boşluğuna hülüyürdü (bəlkə 

də dağıdırdı). Mübarək xoruzun bu adəti mənə bir az sevinc 

bəxş elədi.  

Damarlarım dartınaraq, durduğum yerdəcə daimi bir 

məhkum ədasıyla dua eləyirdim eləcə. Dua nə olduğUnu 

bilmƏrəm. Min il sonrakı ruHUm mənə dedi ki, bu elədiyinə, 

sənin bu halına göylərdə dua deyirlər. Pis deyil, bunu 

davamlı eləsən, daha xoş olar sənin üçün. Mən də nə deyim, 

dua elədikcə hiss eləyirdim, bəDənimdə, bədənimin içində 

qarışqa kimi nələrsə gəzişir. Sən demə, iki min il sonrakı 

ruhumun pıçıltısına görə, hüceyrələrim dua elədikcə dirilir, 

artır, çoxalırmış. İçiMin boşluğu məni nəsə deməyə vadar 

edirdi. Eləcə üzümü göyə tuturdum, əllərim də hərdən irəli 

çıxırdı. Bilmirəm, nədən idisə, içimdə boşluq yaranan kimi 

üzüm gÖyə dOğru doğrulur. Bu mənə hədsiz xoş təsir 

bağışlayırdı. Sonra əllərim irəli açılırdı. Bu da mənə hədsiz 

rahatlıq gətirirdi.  

Çölü dolaşıb Mağaramıza tərəf üz tuturam. Təzə-təzə 

yaşıllAnan ağacların budaqlarında quşlar özÜnü öldürür. 

Nəyəsə sevinirlərmiş kimi aləmi bir-birinə qatırlar səsləriylə. 

İnan, bu səslər əhvalıma-ruhuma xoş rayihƏlər verir. Cığırın 

altındakı talalıqda bir az aralıdakı yaşıllığın ortasında 

qızılgüllər şAhə qalxır. Ətrindən məst olub gedirəm. Elə 



30 

 

bilirəm, daha da iriləşmişəm. Hərdən də mənə elə gəlir, onlar 

gül deyil, güllərin altında nəsə doğma  ruhlar gəzişir. Mənə 

elə gəlirdi, bayaq elədiyim dualardan sonra içimə dolan 

sevinc və rahatlıq bu qızılgüllərdən çıxıb məni 

düşündürürdü. Hər halda gülləri özümdən sAyıram. 

Deyəsən, eyni nəsildən, kökdənik. Bəlkə də hər ikimizin 

babaları, nənələri eyni adamlar olublar. Buna əsla təəccüb 

eləyə bilmirəm. Ən azından bu barədə düşünmür, düşünsəm 

sanki güllər gəlib qoymurlar. Güllərin yanından ayrılmaq 

istəmirəm. İstəyirəm eləcə həmişə Mağaranı tərk edib tək də 

olsam, burda yaşayam. Ən azı güllərin qonşuluğunda 

qovrulmağın özü də tAleyimə qıl yazacaq özgə bir qiyamdır.  

Getməyə məcburam. Uzaqdan Mağaramız görünür. 

Qəbiləmizin üzvlərindən Mağaranın ağzında dolaşıb duran, 

gəzişən, iş görən, uşağına haralarısa göstərənlər nəZərə 

çarpır. Yaz gəlib yaşıllıq ətrafı bürüdüyündən, bir yAnda 

meşƏlik və bir təRəfdə pöhrəlik dörd bir yanımızı sardı-

ğından ağAcların ardından Mağaramız dolğunluğuyla 

görünmür. Hə, budur, burdan yaxşı görünür. Mağaramız elə 

yerdə yerləŞir, göyün işığı bütün gücüylə sanki MağAramıza 

dolAcam deyir.  

Mağaramıza yaxınlAşdıqca qulağıma çal-çağır səsləri 

gəlir. Bizim Mağara yeddi keçiddən ibarətdir. Hər keçidi əks 

elətdirən yerdə müəyyən edilmiş adamlar – üzvlərimiz 

yaşayır. Bunu isə yeni rəisimiz müəyyən eləyib. Hər kəsin 

oturduğu keçidin diVarında isə güzgü qOyulub. Bu adət bİzə 

lap qədim zamanlardan qalıb. Görünür bizdən irəliki nəsillər 

güzgünün belə qoyulmasından xeyir duyduqlarından, bizlər 

də az aşın duzu olmamışıq. Götürüb indi də istifadə edirik. 

Yatağımızdakı pis ruhlar çəkilib gedir. Parlaq əşyadan 

qorxurlar. İnsan başqasından qƏtiyyən qorxmur, özgəsindən 
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heç çəkinmir. Elə ki, öz bənzərini, yaxud özünü görməyə 

başladı, canına vicvicə düşür. Çünki onun əsl düşməni 

eynilikdir. İnsan parlaq əşyalArda özünü görəndən sonra 

günAhlar işlətməyə bAşladı. Özünü tək bilən, bənzərsiz 

olduğunu zənn edən insan bir gün güz-gülərdə, sularda, 

kimlərinsə parlaq gözlərində öz əksini tutduğunda, ətrafa, hər 

şeyə qarşı yAğı kəSildi. Yenidən öz təkliyinə, bənzərsizliyinə 

qayıtmaq yolunda verdiyi qurbanlar ona ancaq günahlar və 

cinayətlər qazandırdı. 

Getdiyimiz yerlərdən pis gücləri özümüz bilmədən 

Mağaraya, ordan da yataqlarımıza keçirəndə, bu divarlarda 

qoyduğumuz balaca güzgülər köməyimizə gəlir. Pis, iyrənc, 

əyri ruhları qOvub odalArımızdan çıXarırlar.  

Mağaramızın ağzının baş ucunda böYük işarələr 

qoyulmuşdu. Bu işarələr son zamanlar böyüdülür, iriləş-

dirilirdi. Mağaramızın başında vurulan xaç şəkli indi uzaq-

dan əllərini yana açmış adama oxşayırdı. Bəzi qurd-quşlar 

vəhşİliklərini bura çatanda, deyilənə görə, unudurdular. 

BurAya qoyulmuş xAçın özəl bir mənası vardı. Düzdür, 

bizlər bunu bilmirdik. Ancaq bir dəfə min il sonrakı ruhum 

bir axar suyun kənarında dalarkən mənə  görünüb dedi ki, o 

işarənin adı xaçdır. (Qırmızı kitabda adı var) Ona sonralar xaç 

deyəcəklər. (Bu xaç  həm də xışdır. Xışa bax, gör, necə də xış 

xaç şəklindədir. Bu xaç bizim bir zAmanlar Göyləri, Göyün 

tarlasını şumlayıb ordan dərmək istədiyimiz, yığmaq, 

toParlamaq niyyətinə düşdüyümüz əxlaq, ədalət, eşq olub. 

Biz göyləri xışlayıb yerində bitən kitabları dərmişik.) Ancaq 

sizə məxsus deyil. Sizdən törəyənlərə aidiyyatı olmayacaq. 

Sizdən törəyənlərin aidiyyatı göydə gördüyün Hilala 

bənzəyəcək. Dilimlənmiş aya. Bu eşitdiklərimdən həm rahat 

oldum, həm də qorxmağa başladım. Ona görə qorxdum ki, 
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mən bizə, bizim qəbiləmizə məxsus olmayacaq hər bir şeydən 

ikrah hissi keçirir, ürəyim bulanır, bir azdan da əməlli-başlı 

sarSINtıya düşürəm. Mən də sarSıntı keçirməyi xoşlamıram. 

Keçirdiyim halda bədənimi qarışqa kimi dolAşan nəlƏrsə, 

sanki ölməyə başlayır. İçimə dolan göylərin işığı qaranlığa 

dönüşür. Daxilimdə ağırlıq duymağa başlayıram. Hətta axıb 

gedən suyun nədən  bulandığı, sonra qatılaşdığını bilməsəm 

də, ürəyim sıxılmağa başlayır. Bax, bu əl-qolunu yana açmış 

adama oxşayan işarəni isə təzə gələn qəbilə rəisimizin gətir-

diyindən xəbərim vardı. Düzdü bizlər at kəlləsini də payaya 

keçirib yataqlarımızın qabağına taxırıq. Onlar da cin və 

şeytanları bizdən uzaq tutur. Hətta bir ayğır atın iri başını bir 

zamanlar Mağaramızın çölündən, lap yuxarısından asmışdıq. 

Bu atın başı nə deyirsəniz deyin, dənizdən çıxan atın başıdır. 

Uzaq qəbilələrlə savaşdan dönən ərənlərimiz dənİzin 

sahilindəki ağacların birinin dibində oturub sabahkı günlərini 

müzakirə edirmişlər. Bir də baxırlar, dəryadan iri bir at çıxdı. 

Onlara tərəf gələn göy ayğır kimsədən hürkmədən gəlib 

yanlarında dayanır. Ərənlərdən ən gənci və ən savaşqanı Gün 

irəli çıxıb atın islaq yalmanından yapışır. Boynunu iri əlləriylə 

sığallayır. At da ağzıyla onun üzünə sürtünür. Ulu 

qəbiləmizin düşmən qəbilələri ilə sonrakı savaşlarda bu at 

xeyli şücaət göstərir. Bu ayğır at sağ olduğu müddətcə 

Qəbiləmizin, deyilənə görə, həmişə düşmən qəbilələr 

üzərində qələbəsi olub. Artıq qocalmış, əldən düşmüş ayğırın 

da bir gün sonu gəlir. Sonu gəlməyən varmı bu dünyada? At 

dünyasını dəyişəndə qırx gün bütün qəbiləmiz matəm tutur. 

Xalq yasa batır. Onun geriyə qalan başını isə götürüb 

Mağaramızın qoruyucu, himayəedici simvoluna çevrirlər. 

Bizim bayrağın üzərindəki at kəlləsinin rəsmi də o dəryadan 

çıxan ayğıra olan sevginin əlamətidir. Bu günlərə qədər–xaça 
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oxşar işarə Mağaramızın alnına vurulmamışa qədər, atın kəllə 

sümüyü qəbiləmizin başı üzərində qorxulu, şər ruhlara qarşı 

bir zamalar savaş meydanlarında  düşmən atlarıyla üz-üzə 

gəlib döyüşüb qalib gəldiyi kimi  vuruşur, mübarizə aparırdı.  

Mağaramızın cənub yarımkürəsinin baş tərəfində başqa 

işarətlər ağacdan düzəldilərək asılmışdı. Min il sonrakı 

ruHUmUN dediyinə görə, bu işarə də çox qorxuncdur və 

bizim qəbiləyə əsla məxsus deyil. Bu işarənin adı üçbucaqdır, 

bu işarənin sahibləri də dənizlərin o tayından lap uzaqlara 

səpələnmiş cühud Qəbilələrinin işarəsiydi. Bu işarələrin 

altında şər ruhlarla əlaqəyə girən yəhudilərin, digər 

millətlərin insanlarına min il sonrakı ruhumun dediyinə görə 

sionist deyəcəkdilər. Nədənsə, bu gördüyüm işarədən də 

qəlbim sıxılmağa başladı. Ətrafa min bir rəng yayan gün 

işığının əsrarəngiz bərraqlığı, illah da yAŞıl rənglər 

üzərindəki oyunu içimi oynatsa da, bu işarələrin əlindən 

ruHUmun sıxılıb qaraldığının fərqindəydim. Onu da deyim, 

birdən unudaram, bütün bunları Qəbiləmizə yeni təyin 

olunmuş rəisimizin gəlişindən sonra görməyə başladım. 

Hətta o gələndən sonra, Mağaramızda qonşu qəbilələrdən 

tanıdığı yaxın və əqraba olan, sarışın saçlı, qulaqları  küpəli 

oğlanları da gətirməyə başladı. Bu arada onu da deyim, 

unutmuş olaram, yeni sarışın və Qulağı küpƏlilər Mağaraya 

dolduqca, başqa dildə danışan yeni üzvlərlə qəbiləmiz aşıb 

daşdıqca, bu yerlərin gerçək sakinlərindən əksəriyyəti gizli 

şəkildə Mağaranı tərk edib, görünür başqa mağaralara üz 

tutmalı olurdular. Çünki təzə gələnləri  anladığım qədərincə 

artıq yerimiz yox idi ki, orda yerləşdirəydik.  

İçəridə ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Mağaranın bir 

təRəfindəki yataqda bir dəstə üzvlərimiz yığışıb bir zamanlar 

qonşu qəbilələrdən biriylə savAşda itkin düşmüş oğlanın 20-
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ci il dönümünü xatırlayırdılar. Burda qadınlarımızdan biri də 

zır-zır ağlayırdı. Təklif beləydi, içimizdən bir sarışın gedib 

qonşu qəbilələrdə axtarış aparsın. İtkin ərəni tapdığı təqdirdə 

gəlib Qəbiləyə xəbər versin. Sağ qalanlarıyla görüşdürsünlər. 

Ya da versələr, geri alıb gətirsinlər. Axtarışa gedən isə yeni 

gələnlərdən sarışın, göygözlü bir qadın oldu. Bu bir az mənə 

tərs gəldi. Yataqdakı qonşum mənə başa saldı ki, kişi 

göndərilsə tapılmayacaq, gizləyəcəklər. Qadın getsə, şirin dilə 

salıb ilanı yuvasından çıxaracaq. Deyilənləri anlamışa 

bənzəyirdim.  

Başqa bir tərəfdəki yataqda üzvlərimizdən biri adamları 

ətrafına yığıb bir ailəni bir-birindən ayırırdı. Hər kəs də kişiyə 

yaxşı olmayan münasibətini bildirirdi. Kişi isə qədim, 

müqəddəs Qəbilədən qAlma adƏtlərə əməl elədiyini etiraf 

edirdi. İddia edirdi ki, qadını ondan sonra yatıb. Adətə görə, 

ondan ya tez, ya da onunla eyni vaxtda yatmalıdır. Qalxanda 

isə yataqda qoyduqları güzgünün üzünü silməlidir. Həm də 

yuxusunda ancaq ərini görməlidir. Münaqişə əsasən onun 

üstə olub ki, xanımı yatıb yuxusunda qonşu qəbilədən bir 

kişini görüb. Ona görə də əri xanıma cəza verib. Bu ailə 

ayrılmalıdır. Ancaq müzakirə edənlər kişinin üstünə düşmüş-

dülər.  

Digər yatağımızda, bir qadın atılıb-düşürdü. Əlini ağzına 

boru kimi tutub mızıldayırdı. Ətrafındakılar isə ona ayaq 

uydurub, atılıb-düşməklə məşğul idi. Bir neçə oğlan, qulağı 

küpəlilər isə Mağaraya gətirdikləri sal daşların üzərinə 

əllərindəki daş parçalarıyla ardıcıl vuraraq sarışın- oxuyan 

qadını coşdururdular.  

Bir sözlə, Mağarada it yeyəSini tanıMırdı. Hamı son-

suzluğa gedən yolda bəraət qazanmaq xatirinə bir-birinə 

qarışmışdı.  
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*** 

Mağarada bizimlə yaşayan, Qəbilə mənsublarından biri 

də Ak adlı ağsaqqal, dünya görmüş kişiydi. Onun xeyli yaşı 

vardı. Arvadının da xeyli yaşı olardı. Ak adlı ailə başçısının 

övladları da az deyildi. İndi onlar diqqətlə baxanda ata-

analarından yaşlı görünürdülər. İnsan müəyyən yaşdan sonra 

illər gəlib getsə də, elə biləsən sir-sifəti donur, qocalmır. Ak 

da , onun həyat yoldaşı Aka da belələrindən sayılırdı.  

Bizim Qəbilənin ailə ilə əlaqədar yazılmamış qanun-

larından biri də üzə çıxmışdı. Sən deməyəsən, Ak ilə Aka 

Qəbilənin tarixində olmamış ömür sürmüşlər. Onların 

yaşlarına az-az ailələr gəlib çata bilərmiş.  

Qəbilənin yazılmamış qanunlarından birinə görə, mü-

əyyən həddə qədər yaşamış ailələrdən biri öldüyündə, mə-

sələn kişi dünyasını dəyişdiyində onun həyat yoldaşı onunla 

birgə məzara gömülür.  

Sözsüz, bütün qadınlar və kişilər çalışırdılar ki, Ak və 

Aka kimi bir ömür sürsünlər. Təəssüf, belə bir uzun ömür, 

sağlam bədənlə yaşamaq da hər kəsə, hər ailəyə nəsib olmur.  

Ak bir vaxtlar çox yerlər gəzib dolaşmışdı. Onun get-

mədiyi Mağara, çıxmadığı dağ, girmədiyi çay, enmədiyi dərə, 

tanış olmadığı qəbilə qalmamışdı. Bu gəzintisi zamanı o 

səfərə tək çıxar, həyat yoldaşını uşaqlarının başı üstə qoyardı. 

Geri qayıtdığında sabaha qədər Mağaradakılar, eləcə də 

arvadı onun təəsüratlarını, gördüklərini dinləməkdən mürgü 

vurardılar. Akın bir özəlliyi də oydu ki, səfərini ta-

mamladığında əli boş dönməzdi. Mütləq uşaqları üçün nəsə 

ovlayıb-quşlayıb gətirərdi. Onun haqqında söhbət düşərkən 

hər kəs Akın səfər adamı olmağından, Mağaranın dışında 

getmədiyi bir yerin qalmadığından bəlağətlə danışardılar. Bu 



36 

 

qədim daş dövrünün dünyagörmüş qocası gerçəkdən çox 

gəzib dolaşıb, çox şeylər bilirdi. Onun yaşına Mağarada az 

adam indiyə kimi gəlib çata, ya çatmaya. Yer üzünün bir  çox 

hissəsində  fərqli adamlara, gözlərə, dillərə, boy və rənglərə 

rastlamışdı. Danışanda özünəməxsus bir ədayla anlatması 

vardı. Qəbilənin üzvləri bir zamanlar rəisə həsəd aparırdılar. 

İndi isə rəisə deyil, Aka və onun kimi uzun ömürlü, sağlam 

bədənli, dünya görmüş birisinə həsəd aparmaqdan doymaq 

bilmirdilər. Ak elə yaşamışdı, o qədər yaşamışdı ki, dünyasını 

dəyişəndə həyat yoldaşı Akanı yanında gömmədilər. Onun 

keçdiyi həyat yoluna görə, məlum–məşum adət Akaya  aid 

deyildi. Bu istisna sayıla bilərdi. Hər kəs də bu qədər bir ömrə 

gəlib yetişə, sonra da dünyasını dəyişərkən belə bir istisna 

adlı xoşbəxtliyə nail olmur.  

Bir yaz günü yazın yarlığı göylərdən yerə doğru 

biçiləndə Ak öldü. Onu Mağaramızın yaxınlığındakı böyük 

və qədim məzarlıqda torpağa basdırdıq. Yanına isə həmişə 

səfərlərə çıxarkən aldığı, xınalı daş çapacağını, bir də naxışlı 

çomağını qoyduq. Ak ölən günü əvvəlcə bir yağış tutdurdu. 

Ardınca gün doğdu. Ətrafın islaq yaşıllığı günəşin işıqları 

altında elə xoşbəxtlik vəd edirdi ki. Quşların könüllərdə 

sərhəd tanımayan süslənmiş səsindən ayılmaq çətinlik 

yaradırdı. Elə biləsən, min ildi dayanmadan oxuyurlar. 

Göylərin təmizliyindən isə danışılası deyildi.  

Akı torpağa basdırıb Mağaraya döndük. Aka əlbətdə, çox 

kədərliydi. Belə qadınlara elə gəlir, ərindən sonra ulu 

Qəbilənin gözündən düşə bilər. Yaxud da, adət dışı qalan 

şəxslərdə bir yad, yadlıq hasil olur. Sanki hamımızdan de-

yilmiş kimi bir davranış, yaşantı sərgiləyir. Onlara elə gələ 

bilir, üsyançıdırlar. Qəbiləyə asilik ediblər. Sanki hamıya, 

hərkəsə qarşı böyük bir suç işləyib, qəbahət iş tutub, Qə-
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bilənin taleyini güdaza veriblər. Vaxt ötdükcə belə olmadığı 

anlaşılır. Aka kimləri az olmağına baxmayaraq, zaman keçir, 

yeni yaşama da alışırlar. Həm də elə zənn edirlər, ərləri 

ölməyib. Yenə məsələn, Ak hansısa uzaq bir  səfərə çıxıb. Nə 

vaxtsa uzaq səfərdən geri dönəcək. Uşaqları üçün azuqə gə-

tirəcək. Gəzib gördüyü yerlərdə qarşılaşdıqlarından, başına 

gələnlərdən ağız dolusu danışacaq. Qəbilə üzvləri də bu da-

nışılanları ağızlarının suyu axa-axa dinləyəcəklər.  

Belədir, həyat. Ak öldü. Onu başqa dünyaya uğurlayıb 

geri döndük. Aka çox kədərliydi. Qəbilənin bütün qadınları 

ona bu saat həsəd aparırdılar. Bu yaşlı qoca qadının isə üzü-

nün hansı səbəbdən gülmədiyi məlum deyildi. Bilinmirdi ki, 

əri qoca Akla birgə gömülməməyinə görə özünü bağışlamır, 

ya əri öldüyünə xiffət eləyir? Bir də ki, ola bilsin, belə 

istisnalar-yəni əri ölənin sağ qalmasına görə, Qəbilə üzvləri 

ona başlayıb xor baxalar. Nə olsun, əlçatmaz bir yaş özəlliyinə 

sahib olub.Bu baxışlar onu əzə, sıxa, öldürə bilərdi. Belə 

əziyyətə qatlaşmaqdansa, gömülsə yaxşıydı. Ancaq Ulu 

Qəbilə üzvlərinin baxışlarında belə əzici, basıcı, kəsici ağırlıq 

görünmürdü. Düzdü, baxışlar, üzlər kədərli və sıxıntılıydı. O 

da ola bilsin, Qəbilənin  bir dev üzvünün yoxluğundan, bu 

yoxluğun hər kəsin varlığına təpişdirdiyi fanilik duyğu-

larından qaynaqlansın. Yoxsa, nə olacaqdı? Dünyadır da, 

gələn gedər, qonan köçər. Necə demişlər, son yerin uçacıq 

olsun.  

Qəbilə qadınlarının qoca Akaya apardıqları həsəd 

danışılası deyildi. Hələ yeniyetmə, qadın olacaq qızların onun 

haqqında söhbətləri, içlərinin dolub daşması haqqında 

demirəm. Çoxları gizlidən qaçaraq Qoca Akın yanına gəlir, 

sağ əlini onun başına çəkməsini istəyirdi. Qoca Aka da dün-

yagörmüşün biriydi. Bu Mağarada kimləri görməmiş, 
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kimlərlə rastlaşmamış, kimləri yola salmamışdı?! Əlini bir 

çəkirdi, bir çəkirdi qızların, qadınların başına, deyərdin 

yenidən evlənir bu Aka. 

Hə, ulu Qəbiləmizin ən uzunömürlülərindən biri o ili 

dünyasını dəyişdi. Ak öldü ölməyinə, ancaq hər şey onunla 

torpağa gömülmədi, heç nə bitmədi. Həyat insanların ara-

sındakı həyaya, pərdəyə bürünüb davam edirdi. Uşaqları 

ondan qoca görsənməyə başlamışdılar. Qoca Ak ölən kimi, 

övladlarının sinni görünməyə başadı. Yaxşı baxsan, adama elə 

gələrdi, ölən ata deyil, övladdır. Övladlarından ən azı ikisi 

ondan yaşlı, sinli, ağsaqqal bir sifət geyinib Mağara əhlinin 

qarşısına çıxmışdı. Atanın varlığı sanki bu övladlarının 

sinnini, yaşlılığını, qocalıqlarını gizləyirdi. Ata öldü, sirr 

açıldı, onların da varidatı üzə çıxmağa başladı.  

Bunları boş ver. Akın övladları içərisində səfərləri sevən, 

Mağaranın dışını gəzib dolaşmaq dəliliyinə tutulanı vardı. 

İkinci oğlu Eki də çöl-bayır, başqa dünyalar vurğunuydu. Ak 

öləndən sonra anasının sıxıntısını alıb götürmək üçün, Akanı 

gəzintiyə çıxarmaq istədi. Anasına üz tutdu. Fikrini ona 

açıqladı. İzah elədi. Atasının gəzdiyi yerləri onunla birgə 

gəzmələrini məsləhət bildi. Gördü, yox, anası elə ölənə qədər 

Mağaradan dışarı çıxmaq fikrində olmayacaq. Üstünə çox da 

getmədi. Bir az keçəndən sonra anasıyla yenidən söhbətləşdi. 

Anasının cavabı buydu ki, axı mən səfərə necə gedə bilərəm, 

Atanla ömrü-billah heç dışarı çıxmamışam. Həmişə 

Mağarada, Mağara ətrafında ya-ŞAMıŞam. Mən bu dünyanı 

bu Ulu Mağaradan və Mağaranın ətrafındakılardan ibarət 

hesab edirəm. Bu dünyada başqa yer-yurdun olması mənim 

marağımda ola bilməz.  

Qoca Aka yaxşı bilirdi, kişi öləndən sonra sağ Qalması, 

ardınca da ilk dəfə oğluyla səfərə çıxması Qəbilə daxilində 
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kəsilməyən söz-söhbət çıxarar. Yaxşı özü heç, sabah, birigün 

öldü getdi, bəs geridə qalanlarına sorun, çƏTinlik, zorunluq 

çıxara bilməzmi? Bilər! Bu insan oğlu elədi, qaşınmayan 

yerdən qan çıxarmağa alışıqdı. Hətta olmayan bir hadisəni 

danışmağı, ballandıra-ballandıra söhbət eləməsi onun ən 

vazkeçməz şakəridir. Ancaq bir o da var, çox şeylər unu-

dulur, dəyişilir. Nəsillər gəlib keçir, yaddaşda qalanlar bir 

müddət danışılır. Sonra isə elə ki, nəsillər arasında bağ 

qopdu, fərqlər ciddi şəkildə üzə çıxmağa başladı, keçmişdən 

əsər-əlamət qalmır. Artıq yeni keçmişlər, yeni dedi-qodular 

üzə çıxır, tarix yaşanılmağa başlanılır. Yeni bir gələcək üçün 

söz-söhbətin şər toxumu torpAğa, insanların sinədanına atılır. 

Aka bu Mağarada nələr görməmişdi, kimləri görməmişdi, 

gözünün qabağında nələr baş verməmişdi. 

Nə isə, oğul çox dedi. Ana az eşitdi. Ancaq deyilənlər də 

faydasız olmadı. Görünür ana deyilənləri qəbul eləməsə də, 

ancaq söz ağızdan çıxandan sonra öz təsirini göstərməyə 

başlamışdı. Anaya elə gəlirdi, oğluyla dışarı çıxsa, yollara 

yolçu olsa, ərinin ruhu inciyəcək. O dünyada Qoca Akın yeri 

daha da daralmağa başlayacaq. Axı, onlar birgə çox ya-

şamışdılar. Bu dünyanın ailəyə məxsus zamanını bir yerdə 

ömrə-günə çevirmişdilər. Qoca Aka  kişisinə, onun mü-

qəddəs ruhuna necə xəyanət edə bilərdi? Bu barədə oğlunun 

təklifini alandan sonra, Aka xeyli fikirləşdi. Çox götür-qoy 

elədi. Günlərin bir günü oğlunun hədsiz israrına uyaraq 

razılığını verdi. Ana övladlarıyla, yaxınlarıyla görüşüb, oğlu 

Eki ilə birgə Qəbilə dışına çıxdılar. Ana  çox  həyacanlıydı. Bu 

qoca qadının sir-sifəti qızarıb-pörtməyə baş-almışdı. Bu yaşda 

qadının üzü hər kəs ilk dəfə şahidlik edirdi ki, necə də lalə 

kimi qızarmağa başlamışdı. Qadın həm də işıqlanmış kimi 

görünürdü. Sanki illərin qırışlarının arası dolub-daşırdı. Bu 
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qırışlar birdən-birə üzünə çökmüş, yayılmış qızartıdan ağzına 

kimi dolurdu. İndi qırışlar bu qadının üzündə yalnız qəribə 

bir sifət naxışının izlərindəki cizgilərinin təsirini bağışlayırdı. 

Qoca Aka içindəki zindan ağırlığının əzabına tab gətirirdi. 

Dözüb dururdu. Ancaq kimsəyə bir kəlmə bu barədə söz 

demirdi. Öz sirrini satmaq istəmirdi. Bu sirr onun özünə görə 

eyib sayılırdı. Özü də əri öləndən sonra baş qaldıran ən 

bağışlanılmaz eybi. Ona elə gəlirdi, bu yaşında səfərə çıxmır, 

başqa bir kişiyə ərə gedirdi. (Sanki ərindən boşandıqdan 

sonra cavanlaşıb bir başqasının ocağını qalamağa 

yollanırdı....)  Bir ara bədənində isti bir şey gəzib dolaşdı. 

Bütün vücudunu sardı. Bu istilik, açığını demək gərəkirsə, 

hətta ruhunun dərinliyində ona xoş bir həzz də yaşatdı. Elə 

bildi ki, gəncliyi geri qayıdır. Ancaq qoca Aka bütün həzləri 

və sirlərin gətirdiyi xoşnudluğu içinin dərinliyində bilərəkdən 

boğduğu üçün, üzünə yalnız o boğulan duyğu və yaşantıların 

çox az qismi sirayət edə bilmişdi. Yoxsa qocanın üz-gözü od 

tutub elə ya-nardı, bütün Mağara işıqlanardı. 

 Qoca çox şeyləri büruzə verməmək üçün, bayaqdan  

Mağaradan tezliklə çıxmağı düşünürdü. İndi yola çıx-

mışdılar. Bir azdan Mağara da uzaqda qalacaqdı. Qoca heç 

vaxt Mağaranı belə uzaqdan seyr etməmişdi. Hələ bu hislərin 

yaşantısına çox vardı. Qoca bu saat əri öləndən sonra ilk dəfə 

ömründə oğluyla səfərə çıxmağını, bu çıxışıyla  ərinə qarşı 

xəyanət elədiyini bir dəm də olsun unutmurdu... elə hey bu 

barədə düşünürdü. Yaradan onu bağışlasın. Ərinin ruhunu 

isə o dünyada şad eləsin. Əcinnələrin əlində qalmasın qoca 

Aka. Amin! 

Mağaranın qadınlarının içi və dili açılmışdı. Dedi-qo-

dular baş alıb gedirdi. Biri deyirdi, qarı Aka qoca Akın ru-

HUna xəyanət elədi. RuHU onu vuracaq. Biri deyirdi, Aka-
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nın bu addımı bizlərə də dərs oldu. Çalışıb onun kimi 

yaŞamaq lazımdı. Biri deyirdi, qocanın ulu əcdadları başqa 

qəbilədən olub. Oğlu aparır onu qohum-əqrabasıyla gö-

rüşdürsün. Biri deyirdi, nə danışırsan, qocanı öldürmək la-

zımdır. O, kimdən artıqdır? Qəbilənin ümumu qanunları var. 

Adətlərə əməl eləmək lazımdır. Yenə də gec deyil. Uzaq başı 

qoca Ak bir ildir ölüb. Akanı da aparıb yanında basdırmaq 

lazımdır. Elə düz eləyirlər, bax, Aka  kişisinin yanında 

basdırılsaydı, indi nə işi vardı uzaqlarda? Bəlkə də o uzaqlar 

dedyimiz yerlər elə Akanın ayağına gələrdi. O heç 

Mağaradan qırağa çıxmayan qadın, sənin həddin nədir ki, 

ərin ölə, sən sağ qalasan? Onu təcili aparıb basdırmaq la-

zımdır Akın yanında, yoxsa o ayağını yığan deyil yollardan. 

Bir açıldımı, daha geri dönərmi? Qəbilə üzvlərindən olan bir 

başqa qadın isə deyirdi, baxarsınız, Eke anasını aparıb ya 

dədəsinin yanında basıracaq, ya aparıb uzaq meşələrin də-

rinliyində öldürəcək. Ya da elə yerə aparıb atacaq, bir daha 

gəlib Mağaranı tapmasın. Çünki Aka Qəbilənin, elə bu ai-

lənin ləkəsidir. Ər öləndən sonra heç olmasa yerində qaxılıb 

qalmalıydı. Əksinə bunun cavanlığı qayıdıb, durub düşüb 

yollara. 

Bir digəri isə, deyirdi, Aka gənclik illərində Mağaranın 

ağzından keçən hansısa qəbiləyə mənsub ovçulardan birini 

görübmüş. Onlar bir anlıq durub bir-birinə, gözlərinin də-

rinliyinə baxıblar. Uzaqdan tappıltı gəldiyini eşidən ovçu 

oğlan ona gülümSƏYərək bir anda kimsəyə sezdirməsin, qıza 

zorunluq yaratmasın deyə, qəfil də yoxa çıxır. Guya Aka yatıb 

yuxusunda o oğlanı yenidən görüb. O oğlanın müqəddəs 

ruhu yuxusunda qoca Akanı səslƏyib. Yanına dəvət eDib. 

Gedib o oğlanla-indi yəqin yaşlaşmış olar, bir kərəm də olsa, 

uzaqdan görüşsün, yenə o uzaq gənclik illərindəki kimi bir-
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birinin qara qonur gözlərinin  dərinliyinə doyunca baxıb 

ayrılsınlar. Yoxsa, Qoca Akaya ölüm gəlib yaxınlaşmayacaq. 

Qurdla qiyamətə qədər yaşayacaq. Bu yaşam da hər gün bir 

söz-söhbətə rəvac verəcək. Adamları, Qəbilə üzvlərini bir-

birinin üzərinə saldıracaq. Ən yaxşısı qoy, o ovçu oğlan 

kimmişsə, gedib görsün, bir-birinin gözlərinin dərinliyinə 

batıb-çıxsınlar, sonra da olanlar olsun.  

Bu sözün dalınca başqa bir qadın dedi ki, bəlkə o ovçu 

oğlan  çoxdan ölüb?  

Bir başqası da dedi, ölüb ölüb də, gərək elə gedib 

gözünün içinə baxa, üzünü görə, yəqin hardasa torpağa ve-

rilib, basırılıb. Gedib torpağına əlini sürər, nişangahının ye-

rində dua edər. Qəbilədən bir qadın, lap hər kəslə za-

rafatlaşan, dalğa keçən birisi nə desə yaxşıdır? Dedi ki, Qoca 

Ak  öldü, halalca əri, yanından qaçdı, böyründə bas-

dırılmaqdan qurtuldu. İndi qaçıb gedib o ovçu oğlanın əgər 

sağ qalmayıbsa, məzarını gəzib tapacaq, sonra da bir tərəfini 

qazıb, guman ki sol tərəfini, yıxılıb yanındaca üzərini tor-

paqladacaq. Bundan da xoşbəxt bir şey varmı? Qoca Aka 

ailəsinə əqraba sayılan qadınlardan biri isə qəzəblənib 

dilləndi ki, bu söhbətləri yığışdırın. Ailənin başına bəla aça-

caqsınız. Heç vaxt  Mağaranın tarixində bu qədər söhbət, 

dedi-qodu çıxmayıb. Sonuncunun əsə-əsə, titrəyərək dediyi 

sözdən sonra elə biləsən köz üstə su ələdin. Az sonra bir 

sakitlik başladı, gəl görəsən. Qadınların arasında belə bir və-

ziyyət həmişə görünmür, görmək də mümkün deyil. Ço-

xunluğun bir araya gəldiyi qadınların arasında sakitliyin 

hökm sürməsi, sükutun baş qaldırması adamda qəribə hal 

yaradır. Elə biləsən, hamısı düşüb səni oku var döyüb ista-

hatdan salıb. Sən də qalmısan əli-qolu bağlı. Heç hərəkət də 

edə bilmirsən. Sadəcə, qadınların lal baXIŞları arasında linc 
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olub gedirsən. Sənin xəşilini çıxarırlar. Qadınların bu halı o 

qədər maraqlı və ələ düşməzdir ki...  

Bu qədər görüntü içərisində lağlağı edən qadının gözləri 

bir gülürdü, bir gülürdü. O bütün varlığında içindən 

keçənləri gizlədə bilsə də, gözlərindən əsla gizlədə bilmirdi. 

Bu qadın da Mağaraya təzə təşrif gətirən başqandan sonra 

gəlmişdi. Sarışınlığından bilirdim, bu yeni gələn dəs-

tələrdəndir. Ama onun gözlərində toplaşan dünyanın bicliyi  

nəyə desən dəyərdi.  

Qadınlar yavaş-yavaş hərə öz yataqlarına çəkildilər. Hər 

bir qadın yatağına daxilində bir dərin boşluq götürüb gedirdi. 

Hər halda olub bitənlərin onlara, eləcə də Mağaradakılara 

dəxli vardı. Bu dəxldən savayı, baş verənlər ola bilməzdi ki, 

bu qadınlardan kiməsə təsir eləməsin. O gecə qadınlar 

içlərinin boşluqlarına uzanıb dərin bir yuxuya getmək 

istədilər. Ancaq ala ilan vuran yatdı, Mağaradakı qadınlardan 

kimsənin gözünə yuxu getmədi. Bəzi qadınların vəziyyəti 

daha da psiləşdi. Yanlarında uzanmış ərləri onların alıb 

verdiyi nəfəsdən bilirdilər ki, bu uzun-saçlılar yatmayıb. 

Yatan qadının nəfəsindən bilmək olur, bu yatıb ya yox. Hətta 

yuxu görən qadınların nəfəs alış verişindən bilmək olurdu, bu 

qadın bu saat hansı yuxunu, nə yuxusunu görür. Bu 

peşəkarlıq Qəbilə kişilərinin gözüyumulu sahib olduqları bir 

keyfiyyət də sayıla bilərdi. Bəzilərinin ərləri qəzəbini üzə 

vururdu. Aralarında qadınlarının yata bilməməsini, Allah 

qorusun, yanlış yerə yozanları çıxa bilərdi. Deyəsən, çıxan da 

olmuşdu. Yəni ki, sənin yatmamaq səbəbin, Qəbilənin başqa 

bir kişisinə vurulma dərdindir kimi, qorxunc fikirlərə də 

gətirib çıxarmışdı. Ona görə də, bütün qadınlar istədilər bu 

gecə yatsınlar, ancaq yata bilmədilər. Elə o sarıdan da 
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başladılar onun -Qoca Akanın əleyhinə içlərində 

gileylənməyə.  

Aka isə Mağaradan dışarı çıxınca indiyə kimi beynində 

yaşatdığı bütün fikri-zikri bir tərəfə buraxdı. Daha doğrusu, 

hamısı özlüyündən oldu. Ətraf aləm onu elə özünə çəkdi, elə 

özünə çəkdi, bir də baxdı, bu uzun ömründə Mağarada içinə 

dolanlar boşalıb, ya ölüb, yerində və ya üzərində bu aşıb-

daşan aləm dolmağa başlayır. Aka yeridikcə, hiss eləyirdi, 

Mağaradakı yaşantılarının ağırlığı içindən tökülüb qalxdıqca 

yüngülləşir, içinə milyonlarla Mağara yaşantısından artıq 

maraqla seyr elədikləri dolduqca, az qalır quş olsun. Aka ilk 

dəfə bir arzusunu dərk elədi. Ona elə gəldi, indicə uçacaq. 

Göydə sağdan sola, soldan sağa uçuşan quşlara bir zamanlar 

həsəd aparırdı. İndi qətiyyən,  ona elə gəlirdi,  quşlar Akaya 

həsədlə baxırlar. O əslində uçurdu. Hətta quşlardan da çox-

çox uzaqlara. O uçurdu. Hətta quşların uçduğu bu masmavi 

göy üzündən də min dəfələrlə böyük göylərdə. O göylər onun 

yaranışdan var olan ilğımlara qərq olmuş içiydi. Sadəcə 

qapanıb dünyanın gedişatından, gözəlliklərindən kənarda 

qalmışdı. İndi dünyanın ilk həmləsindən, ilk təmasından 

qığılcım alıb  zərrələri qarşısında ümman eləmişdi. Aka dərk 

edirdi ki, bu zərrələrin ümmana dönüşündə özünü görmək 

insana başqa bir həvəs, yaşantı, əhval-ruhiyyə bəxş edir. Belə 

bir havanın içindən çıxMaq dÜzgün deyil. O ilk dəfə həm də 

hiss elədi, oğlunu sevir. Analığını dərk edəndə isə, ağlına bir 

fikir də gəldi. Mən Ulu Qəbiləmizin başqanından çox 

güclüyəm. Geri qayıdanda mən onun yerinə keçmək üçün hər 

kəslə danışacam. Niyə də qəbilə başçısı qadın olmasın? Niyə 

də məhz mən olmayım? Mən Qəbilə rəisi olsam, çalışaram 

Mağarada yeni işlər görəm. Elə edərəm, nəinki qadınlar, hətta 

kişilər də  özlərini göy üzündə uçmağa gücü yetən quş zənn 
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edərlər. Mən bu yaşamı, bu əhval-ruhiyyəni onlara verə 

bilərəm. Yoxsa, bu nədir, dünyaya gələndən ölənə kimi Ma-

ğarada yaşa, dünyanı görmə, başqa qəbilələri və insanları, 

başqa çayları və dənizləri, dağları, meşələri görmə, sonra da 

yaşa öl. Yox, bizim Qəbiləni qaramat basıb. Oranı mütləq 

işıqlandırmaq lazımdır. Aka özündə  analıq hiss edəndə belə 

fikirlərinin burulğanına keçdi.  

Artıq Mağarada ikən səfər öncəsi xeyli narahat olan Aka, 

indi ərinin ruhunun narahat olacağından deyil, rahat 

olacağından əmin olmağa başlamışdı. Hiss eləyirdi, Mağara 

insanları öldükdən sonra daha xeyirxah, daha ədalətli olurlar. 

Eləcə də sevimli Qoca Ak da indi onu seyr edib, düzgün 

qiymətləndirir. Hətta yeri gələndə ordan da Akaya kömək 

eləməyini unutmur. Bilmək olmaz, bəlkə də bütün bunlar-bu 

gözəlliklər onun, Akanın o dünyadan durub xeyirxah 

baxışları, ədalətli düşüncələri hesabınadır. Bilmək olmaz. 

Ancaq Aka arabir bunun səbəbinin əri, onun müqəddəs 

ruhundan qaynaqlanmasıyla bağlamaq istəyirdi. Qoy olsun. 

Nə zərəri var. Məncə, qoca Akanın belə düşünməyi, belə  

mehriban hislər keçirməyi Mağaradakılardan kiməsə zərər 

verə bilməz.  

Qoca Aka baxdıqca doymaq bilmirdi. Nə qədər yerlər 

varmış, İlahi! Nə qədər qəbilələr varmış. Bunları görməyə bir 

ömür yetməz hər halda. Ancaq Aka görə bildiyi qədər 

baxırdı, içinə yığdığını yığırdı. Qoca Akanı geridə Mağara-

dakılar gözləyirdi. Qəbilə üzvləri gözlərini onun yoluna di-

kib durmuşdular. Qiyamətə qədər onu gözləyəcəkdilər. 

Dünya özünü Akanın içində bomboş qalmış yerə salırdı. 

Dünya Akanın içində öz yerini tapdıqca Akanın gözləri hey-

rətdən bərələ qalır, dünya isə rahatlayırdı. 
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Mağaranın bir özəlliyi oydu, burda müxtəlif görKƏMli, 

boylu-buxunlu, xarakterli ailələrə məxSus qızlar adamı özÜ-

nə çəKirdi. Bu bəlkə də bu yörələrdə mənsub olduğumuz 

müqəddəs Mağaramızın öyüləsi, sinəyə döyüləsi xüsu-

siyyətidir. Bəlkə də belə deyildi. Ola bilsin qadınlar, qızlar bu 

mağarada belə cəlbedici, çəkici, sevgiyə layiq bir hal-əhval 

yaradırlar. Qonşu ağsaqqal demiş, bu Mağaranın da ərkanı 

ola bilərdi. Yuxarı yataqda yaşayan  qızlardan biri isə 

gerçəkdən aya bənzəyirdi. Mən onun sakit üzünə baxıb cəzb 

oluram. O çox ağdır. Ağlığından nur süzülür. Adamın içinə 

dolur. O gələndə mağaranın divarlarında süd ağlığında bir 

halə gəzib dolAşır, Mağaranı öz iÇinə alır. Onun üzündə bu 

həngamə qəlbimin başında daşları əridib üzərimdən ağırlığı 

çƏkir. Mən necə də rahat və yüngül olduğumu hiss edirəm. 

Bəzən mənə elə gəlir, bu halda Mağaranın ağzına çıxsam uçub 

gedəcəm. Heç bir təyinatımı bilmədən, yönümü bə-

lirləmədən baş verə biləcək o uçuşumun həzzi, dadı-damağı 

reallığa dönüşmədən də ruhumda izini qoyur.  

Onunla qarşılaşanda uzun müddət bu vəziyyət 

yaxamdan əl çəkmir. Elə anlarda, nədənsə qulaqlarıma həzin 

bir səs gəlir. Daha doğrusu, vızıltı duyulur. Belə şeylərdə, 

tufu-tufu, qulağım pərgardır. Gözüm qaya deşdiyi kimi, 

qulaqlarım da darı dəlir. O vızıltı demişdim. Bu vızıltı mütləq 

Mağara ağzındakı  tut ağacının koğuşundakı arılar olmalıdır. 

Onların qaynar vızıltısı içimə axır və vücudum istilənir. 

Sanasan, arı mənim bədənimi öz neştəriylə yox, neştərindən 

betər olan bu ankı səsiylə, vızıltısıyla çalıb.  

Onun adını Ay Parçası qoymuşdum. Bir şeyə üzülürdüm 

ki, o ay parçası heç vaxt bilməyəcəkdi, şəxsinə qarşı sonsuz 

vurğunluq içində qızdırmaya düşmüş kimi yanıb gedirəm. 

Mən onun varlığı üçün necə də çırpına- çıpına yaşadığımın 
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fərqindəydim. Həyatım, aldığım hər nəfəsin görünməz 

çırpıntılar içərisində yanıb əriyir, öz külündən törəyən o adı 

məlum, əfsanələri bəzəyən anka kimi içimdəki nəğməmi 

oxuyaraq, özüm öz səsimə aludə olub gedirdim. Gözəl 

duyğular olduğunu etiraf etməliyəm. Mən heç gənclik 

illərimdə belə atəşlərə düşməmişdim. Sevdiyim, xoşum gələn 

qəbilə qızları çox olmuşdu. Ancaq bu Ay Parçasına olan 

tutqum, vurğunluğum onun xarakterindən, görüntüsündən 

daha çox, hərəkət edərkən qosqocaman Mağaramızın 

divarlarına yansıyan bəmbəyaz, süd bəyazı nurun  sanki 

başlamış ağrıların, sancıların kəsintisi təsirini başlamasıydı. O 

öz üzərində daşıdığı gözəllikdən daha çox, Mağaranın hər 

köşə-bucağına yaydığı  üzündəki nurunun xeyir Allahıyla 

bizi üz-üzə qoyması daha can alıcıydı. Yoxsa nəydi ki, qadın 

gözəlliyi? Çoxları gözəldir, gözəl görsənə bilir, hətta bu 

gözəllik həddini aşanları da az görməmiş deyiləm. Bu isə, ay 

parçası olaraq adını üzərində daşıyanlardan saydığım 

pəriydi, ilahəydi. 

Hər dəfə Ay Parçasının nurunu divarda hərəkətli gö-

rəndə hansısa bir bilinməz aləmin yeni boşluğuna düş-

düyümə qənaət gətirirəm. O aləmdən  geriyə döndüyüm isə, 

Ay Parçasının nurundan, bəyazlığından, Mağara divarları 

boyunca saldığı süd ağlığının ağırlığından əsər-əlamət 

görmürəm. Elə biləsən, o boşluq və məni içinə almış bilinməz 

dediyim aləmin var olması üçün, bu bəyzalıq, iççəkən nur 

özünü qurban verməliydi. Mənim təsəvvürümdə ulu 

Qəbiləmizin ilk, dəhşətli qurban törəni belə bir xatirə yaddaş 

coşqusuyla başlayır. Bu törən içində, baş verənləri yaxından 

izləyən, dərk edən biri kimi, özümü də bu şanlı ayinin ən baş 

qurbanlarından biri hesab edirdim. Uca Allah İbrahimə içdən 

duaları hörmətinə qurbanlıq adadığı övladı İsmayılı 
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bağışlaması yanında mənim bu Ay Parçası qurbanlığıyla 

müqayisədə heç də zəif bir törən görünmürdü. Göylər 

doğrudan da, qurban uman, tələb edən tərəf kimi həmişə çıxış 

eləməkdən yorulmayıb. Eləcə də içindəki boşluqda özümü 

bulduğum bilinməzlik adlı aləmin dev kimi, əjdaha kimi içinə 

sorduğu o Mağaramızın divarları boyunca Ay Parçasının 

bəyaz və süd kimi nurundan geriyə bir iz-toz qalmayanda, öz 

girimə keçən yenə də özüm olurdum. Bu zaman mən özümü 

öz əlimdən heç cürə xilas edə bilmirdim. İstəmirdim, 

gözlərimin ucalığından yıxılıb xosunbay olam.  Sadəcə 

istəyirdim, qurbanlıq dediyim bu ayin bir az da uzanardı. 

Zaman etibarı ilə, ayları, fəsilləri qap-sayardı. Şahidi olduğum 

zaman üzərindən bir az ötüşüb, içimdə  ruhsal iqlimimin 

soyuması başlayanda, anlayırdım ki, dərk elədiyim bu 

qurbanlıq məqam mənim üçün necə də qutsallaşmağa doğru 

sürətlə gedir. Mən bu qutsallığın burulğanında ikinci dəfə 

məhv olmaq istəmirdim. Çünki qurtuluşum zatən bir kərə 

olacağından, məhv olmağım da bir kəz baş verə bilərdi. Əlavə 

kosmik xərcə  nə ehtiyac var?.. 

Onu da dərk eləməyə başlamışdım ki, bu Mağara fü-

sunkarlığında  gözümə görünələr, içimin boşluğunu dərin-

ləşdirib öz ali məqsədinə ulaşanların, ulaşılanların hesab-

kitabıylamı, ya nə, bilmirəm, ancaq bir İbrahim olmağım, 

İbrahimləşməyim yaddaşımın qalıqlarıyla sanki heysiyya-

tıma otururdu. Ax, ax, ax... təməlində, kökündə, ehkamında 

sevgi olan nə varsa, sonu əbədiyyət və mutluluqla bitmədən 

davam edəcəyi qənaətinə də yeni-yeni iman gətirirdim.  

Mənim İbrahim peyğəmbərləşmə ehtimalım, çoxlarına da 

bu çəki-düzəni əzəldən verdiyi qənaətinə məni  təkrar - təkrar 

gətirirdi. Mağarada gördüklərimin mənə yansıyan, təsir edən 

yönüylə mən İbrahimləşmişdim. İçimdəki tənhalıq, sevgi 
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tərəfkeşlərinin necə qarşıdurma yaratmağına ağlayaraq 

gülmək istəyirdim. Bəzən edirdim də. Bəzən heç cürə 

alınmırdı ki, alınmırdı. Qurbanlıq İsmayıl olmuşlar sa-

yəsində İbrahim peyğəmbərliyinə iddialı olmağım işin içə-

risindən iş çıxarmasına gətirdi. İnsanı adi insandan pey-

ğəmbərliyə keçirən zəmin sevgidən, tənhalıqdan başqa nədir 

ki?  

Bu gün də Ay Parçası nurunu divarlara döşəyə-döşəyə 

üzü bəri gəlirdi. O irəlilədikcə Mağara gerçəkdən aydınlığa 

hamilə qalırdı. Mağaranın tavanları göyləşməyə başlayırdı. 

Mağara tavanı göyləşirdi. Başını qaldırıb yuxarı, bu qaranlıq 

qədim və minillik qocaman Mağaranın tavanına baxsan, elə 

bilərsən ulduzlarla basmarlanmış bir yazın öz sirrini-sehrini 

təzəcə çəkdiyi göyün altındasan. Baxıb gözlərini axıdar, 

ruhunu dərinləşdirib yenidən o qarşısıalınmaz boşluqaların 

ağuşuna, ümmanına düşərsən. Göyləri eynən çitəmə ulduz 

işığı və baharın təravəti hopmuş  bənövşəyilik, bir az da ayın 

nurunu yansıtan mavimtıraq rəngiylə hayıl-mayıl olacaqsan.  

Aramızdakı məsafə yaxınlaşdıqca, qeyb olmağımdan 

dönüb, qurbanlıq ayininin mənim öndərliyimdə sona 

erməsiylə İbrahim  olma duyğularıma keçid dövrümü yaşa-

yırdım. Hər bir insanın bir İbrahim dönəmi yaşantısında taxta 

oturduğu gün, an olur. Mənim də İbrahimlik taxtım belə bir 

ağrıdan, əzabdan, sevdadan sonra başlayırdı.  

Gördüm ki, artıq olanlar qarşısında tab gətirə bil-

məyəcəm, sürətlə ağlım başımdan çıxmamış dışarı fırladım. 

İlan vurmuş kimi Mağaranın ağzına çatanda az qalırdı ürə-

yim ağzıma gəlsin. Bu nə təlaş, bu nə töyşüməydi, İlahi? Qarşı 

tərəflər yamşyaşıl meşəlik olub uzanaraq göylərin dərinliyini 

də basıb örtmüşdü. Sadəcə olaraq, Mağarayla  uzanıb gedən 

meşəlik arasında dərin dərə, kollu-koslu daşlıq, qayalıqlar, bir 
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az pöhrəliklər, bir də sakit axıb gedən çay da vardı. 

Mağaranın sağ yarımkürəsində isə bir yoxuşluq diklənirdi. Bu 

yoxuşluğu hiss eləmək mümkün deyildi. Çünki qarşı meşəlik 

elə biləsən o çayı, dərəni, qayalıqları adlayıb bu yoxuşda 

şahlanmışdı. Ancaq yeriyərkən cığırda yoxuşu hiss edirdim. 

Meşə tərəfdən çayın üzərindən axıb gələn sərin hava axını 

nəfəsimdə rahatlıq və yüngüllük yaratdı. Qulağım çalan səs 

tərəfə döndüm. Qaranlıq artıq ətrafa oturuşmuşdu. 

Mağaranın sol yarımkürəsinə doğrulub meşəliyə irəlilədim. 

Səslərə, danışıqlara isinişib addımlarımı daha da iri atırdım. 

Meşə ağaclarının ətrafını sardığı bir aralıq vardı. Yamyaşıl bu 

aralıqda Qəbilə üzvlərimizdən iki uşaq az qalırdı bir-biriylə 

boğazlaşsın. Əllərindəki daş çaacağı tez yetişməsəydim bir-

birinin ölüm gətirən yerinə endirəcəkdilər. Onların arasında 

keçən söhbət isə, beləydi: 

- Yox, ola bilməz mənimdi,–əliylə göydəki iri bir 

ulduzu göstərib deyirdi. 

- Yox, mənimdi. Həmişə onu mən görürəm, gəlib 

altında oturub baxıram. –İkinci uşaq da israrlı gö-

rünürdü. O, iddia edirdi ki, bu iriləşib yanan ulduz 

ancaq ona məxsusdu. Bu ulduza ondan başqa kimsə 

yiyələnə bilməz. O biri isə bu danışdıqca, hərdən 

əlindəki daş çapacağı qaldırıb ona endirmək istə-

yəndə, gözləri gözlərinə sataşır, elə bil gücü əlindən 

alınıb çapacağını yanına salır. Sonra da əsib-coşaraq 

bıdılayırdı: 

- Mən səndən daha uzunam. Mənim əlim bir az ke-

çəndən sonra daha tez çatacaq ona. Verə bilmərəm, 

sənə bu ulduzu. Dərib Mağaraya aparacam. 

- Yox, yox, sənin deyil, mənimdi. Hətta dədəm də, 

babam da deyir, ordakılar mənimdi. Babam öləndə 
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onu göstərib dedi, o ulduzu sənə verirəm. O ulduzu 

kimsəyə vermə. – O biri balacanı od götürdü: 

- Bu mənim olsun. Sən də get, bax,  nə qədər var, 

ordakıları istə. -Əliylə parlaq ulduzun bir yanını 

tutmuş yüzlərlə sısqa ulduzu göstərərək: 

- Mən onları istəmirəm. Babam onları deməyib. Babam 

mənə bu ulduzu deyib.  

Bunları bir-birini öldürməkdən güclə aralayana kimi 

sabah açılhaaçıldı. Qurd-quş yavaş-yavaş üzə çıxır, səsini 

aləmə yaymağa çalışırdı. Artıq süstəlib əldən düşmüş Ma-

ğaramızın bu iki uşağı arasında mənim də gözlərimdən yuxu 

tökülürdü. Bir də başımızı qaldırdıq, daha göydə ulduz 

yoxdu. İkisi də göyü axtarmağa getdilər. Mən Mağaraya 

gələndə Ay Parçasının varlığının ətri ciyərlərimə kimi işlədi. 

O zaman mən hiss elədim, duyğu qabiliyyətim güclüdür. Heç 

yanılmamışam. Demək mənim Zahiri İbrahimliyim və Ay 

Parçasının batini İbrahimliyi Mağarada olub-bitənləri 

qurbanlıq İsmayıla dönüşdürmüşdür. İndi rahat ola bilərdim. 

Qarğanmadığımdan əmindim. 
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