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Nədənsə mənə elə gəlir ki, səhərlər dənizin
rəngi kimi qoxusu da fərqli olur. Bu qoxunu içimə
çəkmək üçün səhərlər dəniz kənarında bir qədər
gəzişmək adət halını alıb. Dənizin ətrini içimə
çəkmədən, onunla bir qədər dərdləşmədən yeni
günə başlaya bilmirəm. Dəniz mənim sirdaşımdır.
O həmişə məni sükutla dinlər, heç vaxt irad tutmaz,
qınamaz. Ləpədöyəni izlədikcə düşünürəm ki, dəniz
öz qəzəbini, hiddətini təlatümlü dalğaları ilə
bildirir. Elə buna görə də çox zaman küləkli,
çiskinli havalarda onunla dərdləşməyə gəlirəm. Elə
bu gün olduğu kimi.
Bəlkə də payızda doğulduğum üçündür ki,
dumanlı çiskinli havanı, narın, hətta leysan
yağışları belə sevirəm. Göz oxşadıqca uzanan
dəniz, səma, hətta elə şəhərin özü də bu gün
bomboz idi. Hava açılana, gün çıxana oxşamırdı
heç deyəsən. Olsun! Belə daha gözəldir.
Səhərin sərin xəfif mehi üşüdürdü məni,
yoxsa ki içimdəki narahatlıqlar, təlatümlər,
bilmirəm. Bütün dünyaya üsyan etmək istəyim şahə
qalxan
dalğalara
bənzəyirdi.
Ətrafımdakı
insanların riyakarlığı, qeyri-səmimi münasibətlər,
saxta təbəssümlərin arxasında gizlətmiş olduqları
əsl simaları məndə o qədər ikrah hissi yaradırdı ki,
hər kəsdən uzaqlaşmaq, dənizin sularında qərq
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olmaq istəyi keçirdi içimdən bəzən. Yalnız doğan
günəşi, sakitləşən dənizi seyr edəndə bütün
problemlərin də yaxında həll olunacağına əminlik
hissim artırdı. Özümü dənizin bir parçası, bəzən də
elə özü hiss edirdim.
─Afət!
Adımın çəkildiyini zənn edib arxaya
çevrildim. Yaxınlıqda heç kəs gözə dəymirdi. Bu
saatda, özü də belə bir yağışlı, küləkli havada
dənizkənarında heç kəs gəzib dolanmazdı. Küləyin
uğultusunda, dənizin səsində belə öz adımı eşitmək
istəyi idi içimdə bəlkə də.
Deyirlər ki, körpəlikdə verilən ad insanın
taleyinə, xarakterinə də təsir edir. Mən də bəzən
düşünürdüm ki, adım başqa olsa, bəlkə də
həyatımda hər şey fərqli olardı. Kimiləri üçün
qısqanclıq və həsədlə süzdükləri biri, kimiləri üçün
isə, sözün əsl mənasında, baş bəlası idim. Əslində
isə, göz yaşlarını yağan yağışda gizlətməyə çalışan
kövrək, həssas bir qəlb sahibi idim. Sərt təbiətin
arxasında gizlənmiş, incə hisslərlə dolu olan zərif
qəlbi isə hər kəs görməyə qadir deyildi.
Dənizin qoxusunu içimə çəkib sahillə
axşamadək vidalaşdım. Hər gün təkrarlanan
yeknəsək həyata qayıtmaq zamanı idi. Rəhbərlik
etdiyim böyük şirkətin hər dəqiqə üzləşdiyi sıxıntılı
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durumlar, gündəlik qayğılar işlərə daha
məsuliyyətli olmağımı tələb edirdi. Həyatımdakı
boşluğu işə olan sevgim doldurmuşdu. Hər bir
uğurlu layihə həyatıma yeni bir rəng qatırdı. Amma
zaman-zaman işlərdən də yorulub məzuniyyət
götürmək, dağlar arasında, dəniz qırağında, yaxud
da meşənin içində kiçik bir ev kirayələmək, şəhərin
səs-küyündən uzaq, hüzur dolu bir həyat yaşamaq
istəyirdim.
Kabinetimdə gül-çiçək buketləri görmək
mənim üçün adi hala çevrilmişdi. Bu səhər də
otağa daxil olanda təəccüblənmədim heç.
Əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərin rəhbərliyindən teztez minnətdarlıq əlaməti olaraq gül-çiçək buketləri
almaq, düzü, çiçəklərə hədsiz sevgisi olan xanım
rəhbər kimi mənə xoş təəssürat bəxş edirdi.
Bəzilərindən fərqli olaraq, bu gün sahibi
olduğum şirkət valideynlərimdən mənə miras
qalmamışdı. Atamdan mənə qalan yalnız anam və
bacım idi, bir də onun məsləhətləri. Bu gün böyük
bir şirkət sahibi olmağıma baxmayaraq, kasıb, həm
də çox kasıb bir ailənin qızı idim. Anam ətə, yağa
ayırdığı pulu çox zaman dərslərdən yayınmamaq və
tələbə yoldaşlarımın yanında pərt olmamaq üçün
paltarlarıma və kitab-dəftərlərimə xərclərdi. Belə

5

vaxtlarda qəhərimi güclə boğar, hiss etdirməməyə
çalışardım.
Həmin gün... Həyatımı dəyişən həmin gün...
─Afət xanım!–Katibənin səsi məni fikirdən
ayırdı. –Hüquqşünas sizinlə görüşmək istəyir.
─Dəvət edin, gəlsin,–deyib masa arxasına
keçdim. Stolumun üstünə qoyulmuş sənədləri
gözdən keçirib imzaladım.
Şirkətimizin gənc hüquqşünasının savadına
və iş bacarığına heç bir şübhəm yox idi. Ona etibar
edirdim. Bu dəfə də yeni layihə barədə onun
fikirlərini bilmək və imzalayacağımız sazişin
hüquqi tərəflərini araşdırıb aydınlaşdırmaq
istəyirdim. Gələcəkdə yarana biləcək hər cür
xoşagəlməz hallardan uzaq olmaq və işimizin
uğurlu olması üçün daha diqqətli olmaq, məsələyə
incəliklə yanaşmaq vacib idi.
Pəncərənin bir küncünə qoyulan kiçik gül
dəstəsi qəfil diqqətimi çəkdi. Otağın ən gözəl
guşələrində yerləşdirilən gül buketlərindən fərqli
olaraq, bu kiçik zanbaq dəstəsi bir kənara atılmış,
küncə qısılıb səsini çıxartmağa cürət etməyən yetim
uşağı xatırlatdı mənə nədənsə. Bu balaca dəstənin
kim tərəfindən hədiyyə edilə biləcəyinə olan
marağım bütün diqqətimi yayındırdı. Artıq
hüquqşünasın nə fikirlərini, nə də məsləhətlərini
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dinləyə bilmirdim. Getdikcə artan maraq məni
pəncərənin qarşısına çəkir, bir neçə zanbaqdan
ibarət olan dəstəyə toxunmağa vadar edirdi.
─Fərid bəy! Mən sizə tamamilə etibar
edirəm. Bütün sənədləri hazırlayın.
Öz sözlərimə gənc hüquqşünas kimi, özüm də
təəccüb etdim. Zanbaqlara olan marağım məni
müzakirəni dayandırmağa vadar etmişdi. Gənc
sənədlərini toplayıb otaqdan çıxan kimi, dərhal
özümü pəncərənin qarşısına atdım. Zanbaqların
kimdən olduğunu bilmək üçün dəstəni araladım.
Arasında kiçik də olsa bir kağız parçası, vizitka
tapmaq istəyim hədər idi.
Zanbaqları əlimə aldım, qeyri-ixtiyari
əzizləyib dodaqlarıma yaxınlaşdırdım. Maraq üçün
digər buketlərin üstündəki vizitkalara da nəzər
saldım.
Aralarındakı
kiçik
açıqçalarda
minnətdarlıq, hətta sevgi etirafları da vardı. Şeirlə
yazılmış açıqçaları oxumaq isə, nə deyim, doğrusu
məni əyləndirirdi. Özlüyümdə gülürdüm saxta
səmimiyyətə.
Zanbaqları hədsiz sevirdim. Gözəl olduğu
qədər sirli bir görünüşü vardı məncə. Fərqliliyi
bəlkə görünüşündə idi, bilmirəm... Jalüzün
arxasında gizlənmiş kiçik güldanı su ilə doldurub
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zanbaqları içinə qoydum. Masanın üstündə,
gözümün qarşısında olmağını istəyirdim.
Zanbaqlara gözümü zilləyib nə qədər
düşüncələrə daldığım yadımda deyil. Katibə qız
içəri girdiyi zaman fikrə getdiyimin fərqinə vardım.
─Bu kiçik dəstəni bəyənməzsiniz düşündüm...
Düzü, atmağa heyfim gəldi. Ona görə də bir
kənarda qoydum...
Nəzərlərimi zanbaqlardan çəkmədən dalğın
şəkildə soruşdum:
─Bu zanbaqları kim gətirib?
─Bilmirəm...–deyib qız çiyinlərini çəkdi,–
qapıda nəzarətçiyə verib “Afət xanım üçündür”
deyiblər.
Bu kiçik zanbaq dəstəsi digər buketlərə
bənzəmirdi və güman etdiyim heç bir kəs tərəfindən
də bağışlana bilməzdi. İri və son dərəcə gözəl
bağlanmış buketlərin qarşısında nəzərə çarpmayan
bu fərqli çiçəklər gözümdə daha möhtəşəm idi.
Zanbaqları qoxuladım.
Qəribə idi. Bir anlıq mənə elə gəldi ki, məhz
mənim üçün dərilmiş bu zanbaqların ləçəklərində,
yarpaqlarında hopub qalmış qoxu mənə tanışdır.
Sanki tanıdığım və məni çox yaxşı tanıyan, ruhuma
bələd olan bir kəsin əlinin hərarəti, nəzərimi
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ayırmadığım çiçəyin üzərində nəzərləri ilişib
qalmışdı.
Eh...nələr düşünürəm... Bu zanbaqlar məni
reallıqdan ayırıb çoxdan xəyal etmədiyim bir
məkana, zamana çəkib aparmağa çalışırdı.
Özümü ələ aldım. Reallıq hissini itirmək,
romantikaya köklənmək olmazdı. Elə də ünsiyyətcil
olmadığım üçün, özüm barədə danışmağı, maraq və
düşüncələrimi bölüşməyi sevmədiyim üçün heç kəs
bu zanbaqların mənim üçün nə qədər dəyərli
olduğunu bilə bilməzdi. Yoxsa... Qəfil beynimdən
keçən fikirdən özüm də diksindim. Özüm-özümlə
danışırdım:
─Bu ola bilməz! Bu gün mənə nə olub?! Gah
dənizkənarında öz adımı eşidirəm, indi də bir neçə
zanbaqdan ibarət olan kiçik dəstəyə baxıb xəyallar
qururam. Nənəm sağ olsaydı, əlbət ki, belə deyərdi:
“Afət, kimsə hardasa səni düşünür, adını çəkir, səni
səsləyir”. Eh, qoca arvad idi də! Telepatiyaya və
buna bənzər heç nəyə inanmamaq üçün kifayət
qədər oxunmuş və savadlı qızam. Kimdir məni
düşünən?! Yox, niyə ki... Öz xeyrini güdən, mənimlə
evlənməyə can atan nə qədər insan var. Bəs,
görəsən... Unut! Unut, Afət, unut! Adını belə
çəkmə! Xəyal belə etmə!
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Pəncərəyə yaxınlaşdım. Səhər yağan narın
yağış daha da güclənmişdi. Leysan gedirdi.
Pəncərədən
süzülən
damlalar
bir
vaxt
yanaqlarımdan süzülən göz yaşlarım tək üzüaşağı
axıb gedirdi.
*******
Sübh namazına qədər bir qədər yatmaq,
gözümün acısını almaq istəsəm də, mümkün olmadı.
Hec cür gözümə yuxu getmədi. Fikrim zanbaqların
yanında qalmışdı. Qəlbimin dərinliklərində
gizlətdiyim
bütün duyğularımı, xatirələrimi
canlandırmışdı. Unutmaq istədiyim, qəlbimin
dərinliklərində dəfn etdiyimi zənn etdiyim hisslər
yenidən içimdə dəniz fırtınası yaratmaqda idi.
Hamının güclü hesab etdiyi –MƏN , öz hisslərimin,
duyğularımın əlində aciz qalmışdım.
Yenə Günəş doğmuş, yeni gün başlamışdı.
Hər açılan sabah mənim üçün yeni
başlanğıc, yeni uğur, yeni layihə demək idi.
Almaniyada təhsilimi başa vurub öz doğma Bakıma
qayıdarkən dövlətimə xidmət etmək kimi böyük
ümidlərim var idi. Öz bacarığım, həmçinin Allahın
qarşıma çıxardığı yaxşı insanların mənə olan
etimadı sayəsində az bir zamanda gözlədiyimdən də
böyük nailiyyətlər əldə etməyə müvəffəq olmuşdum.
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Əlbəttə ki, bunların heç biri anamın duaları
olmadan mümkün olmazdı.
Dünənkindən fərqli olaraq, bu gün hava
gözəl idi. Bütün göz yaşlarını torpaqla bölüşən
buludlar rahatlıq tapmış, səma da aydınlanmışdı.
Doğan günəş dənizin sularında əks olunduqca
gözoxşayan mənzərə alınırdı. Şair olmasam da,
yarpaqların üzərindəki şeh damcıları diqqətimdən
yayınmazdı heç vaxt. Səhər şəbnəmlərini
yanaqlarımda donub qalan göz yaşlarıma
bənzədirdim. Torpağın nəm qoxusunu, dənizin
ətrini, təmiz havanı ciyərlərimə çəkib bir qədər də
dənizi seyr etdikdən sonra gündəlik həyatıma
davam etməyə hazır idim.
Dənizlə xudahafizləşməzdən əvvəl ayaq
saxlayıb qeyri-ixtiyari yenidən ətrafa nəzər saldım.
Xeyli aralıda öz işləri ilə məşğul olan təmizlik
briqasından başqa kimsə gözümə dəymədi.
Bilmirəm niyə, amma dünən axşam da, elə bu səhər
də dəniz kənarında gəzişərkən, nədənsə, özümü tək
hiss etmirdim. İçimdə qəfil yaranmış duyğu məni
bir neçə dəfə ətrafa boylanmağa vadar etmişdi.
Üzərimdə kiminsə baxışlarını hiss edirdim sanki.
Kabinetin qapısını aralı və katibəni yerində
görməyincə bir qədər əsəbləşdim. Fikrimdən ona
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deyəcəyim sözləri keçirərkən əlində həmin kiçik
güldan içəri daxil oldu. Məni görüb gülümsədi,
salamlaşdı. Üzündəki zərif təbəssümü, əlindəki
zanbaqlar fikrimi dağıtdı. Həmin an qəzəbimi də,
soruşmaq istədiklərimi də unutdum.
─Suya qoydum ki, məhv olmasınlar!–deyib
güldanı masamın üzərinə qoydu.
Gözləri hər zaman sevinclə parlayan, özündə
aşıb-daşan həyat enerjisini cəmləyən, şən və bir
qədər də cingiltili səsli qıza təşəkkür etməkdən
başqa deməyə sözüm qalmadı.
Zanbaqlara indi diqqət edincə anladım ki,
bunlar yeni dərilmiş çiçəklərə bənzəyir. Otağın
dörd bir tərəfinə boylandım. Baxışlarım dünənki
zanbaqları gəzirdi. Qız fikrimdən keçənləri hiss
edib tez dilləndi:
─Dünənki zanbaqları bir qədər solğun hesab
etdiyim üçün masanıza yenilərini qoymağı
düşündüm. Atmamışam, əgər istəsəniz bunların
yanına yerləşdirə bilərəm.
Başımın işarəsi ilə istəyimi təsdiqlədim. Az
keçməmiş əlində zanbaqlarla geri döndü.
Gülümsədi.Onun hərəkətlərini izləyərək:
─Bu zanbaqlar hardandır? –deyə soruşdum.
─Dünən olduğu kimi, yenə də kimsə
mühafizəçiyə verib, Sizə çatdırmağı xahiş edib.
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Dünənkindən fərqli olaraq, bu günki zanbaq
dəstəsinin içərisinə bir çobanyastığı da əlavə
edilmişdi.
Katibəm qapını örtüb otaqdan çıxdıqdan
sonra əyilib çiçəklərin qoxusunu içimə çəkdim.
Nəzərlərim yeddi zanbağın arasına yerləşdirilmiş
səkkizinci çiçəkdə –çobanyastığında idi. Cüt sayda
çiçək hədiyyə etmək xoşagəlməz bir anlam daşıdığı
üçün, demək ki, göndərən kəs mütləq onu oradan
ayıracağımı da bilirdi. Çox düşünmədən əlimi
çobanyastığına uzatdım. İndi güldanın içində yeddi
zanbaq qalırdı. Qeyri-ixtiyari dodaqlarıma qonan
təbəssümə görə az sonra özümə acığım tutdu.
Pəncərəyə yaxınlaşdım, açdım. Barmaqlarım
çiçəyin ləçəklərinə toxunmağa, onları qırıb atmağa
hazır idi.
Çobanyastığını uşaqlığımdan sevməzdim.
Onunla bağlı xatirələrdən biri isə indi beynimdə
dolaşmaqda idi. Deyəsən, axı, heç vaxt da
unudulmamışdı:
“─O gözəllikdə çiçəyə necə qıydın?
Gülümsəyib daha bir ləçəyi qopararaq cavab
vermişdim:
─“Sevir-sevmir” tapmacasından başqa
çobanyastığılar nəyə yarayır ki?! Sevmirəm bu
gülü!
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─Niyə?–gözlərimin içinə baxıb soruşdu.
─Bilmirəm... Nə vaxt ləçəkləri qopartsam,
həmişə “sevmir” kəlməsi dodaqlarımda qalar...
Gülmüşdü sözümə:
─Bəlkə bu dəfə də cəhd edəsən. Mənim
xətrimə. Yaxşı?
Razılaşmışdım. Nəzərlərimlə sona qalmış bir
neçə ləçəyə diqqət edib sayını müəyyən etməyə
çalışdığım an, o, gülü əlimdən alıb özü “sevirsevmir” kəlmələrini astadan pıçıldadı. Sonuncu
kəlməni səsləndirənə qədər nəfəsimi belə çəkmədən
dayanıb həyəcanla gözlərinin içinə baxmışdım.
Sonuncu ləçəyi qopardığı zaman bərkdən “Sevir!”
kəlməsini söyləyib düz gözlərimin içinə baxmışdı.
Eşitmək istədiyim sözü eşitdiyim an özümü xoşbəxt
sandığım qədər utanmışdım həm də. Gözlərinin
içinə baxmağa cəsarətim çatmadığındandır bəlkə,
nəzərlərimi yayındırmışdım.
─Sevir... Bax belə!–deyərək mənalı, ifadəli
baxışları ilə gülümsəmişdi.
─Sənin əlində sənin qismətinə elə bitdi.
Mənim əlimdə “sevir” kəlməsi ilə bitməyə də
bilərdi...
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─Bilmək olmaz... –deyib mənalı-mənalı
gülümsəmişdi. Həmin an baxışlarından fikrini
oxuya bilməmişdim.
Sonrakı görüşlərimizdə mənə hədiyyə etdiyi
müxtəlif çiçəklərin arasında hər dəfə mütləq bir
çobanyastığı da olardı. Cüt olmasın deyə, dərhal
dəstədən ayırar, ləçəklərini qoparmağa başlardım.
Hər dəfəsində ləçəklərin “sevir” sözündə bitməsi
məni xoşbəxt edirdi. Çobanyastığı ilə bu sevgi
oyunu vərdiş halına keçmişdi. Bir gün, yenə bu
oyunu oynadığım zaman sonuncu ləçəyi qoparıb
“sevmir” deyə pıçıldayaraq kədərli baxışlarımı
üzünə zillədim.
─Ola bilməz! Düz saymamısan!–deyib yerə
səpələnmiş
ləçəkləri
saymaq
istədi.–Özüm
saymışam, sevmir sözündə bitə bilməzdi!
Qəfil eşitdiyim bu kəlmə məni çox
mətləblərdən agah etdi. Sən demə, hər dəfə
görüşümüzdən əvvəl gül dəstəsinin arasına
yerləşdirilmiş çobanyastığının ləçəklərini sayar,
artıq olan ləçəyi isə qoparıb atardı. Öz dilindən
qaçırdığı kəlmədən sonra hər ikimiz pərt olub xeyli
müddət susmuş, nəticədə bir daha heç vaxt mənə
çobanyastığı gətirməyəcəyinə söz vermişdi. Elə
həmin gün bu oyun bitmişdi.”
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İllər sonra ilk dəfə idi əlimdə çobanyastığı
tuturdum. Özüm də hiss etmədən bir-bir ləçəkləri
qoparıb atır, dodaqaltı pıçıldayırdım. Budur,
sonuncu ləçək: “Sevir”
Daha uşaq deyildim. Nə bu oyuna marağım
vardı, nə də sevgiyə inamım qalmışdı. Sevginin özü
də, bir çobanyastığı ləçəklərindən ibarət oyun
qədər boş və mənasız idi. Dərinliklərində qəlbimin
kədərini gizlətməyi bacaran gözlərimdən fərqli
olaraq, dodaqlarım öz sevincini xəfif təbəssümü ilə
aşkar etdi.
Bilərəkdən çobanyastığı ilə mənə öz kimliyini
bəlli etməyə çalışan sirli zanbaqların sahibinin o
olduğuna artıq heç bir şübhəm qalmadı. Hə, o idi,
özü idi...
*******
Evinə tələsən xoşbəxt insanlardan fərqli
olaraq, yorğun olmağıma və gərgin bir gün
yaşadığıma baxmayaraq, evə tələsmirdim heç vaxt.
Qapı ağzında məni qarşılayacaq, “Xoş gəldin!”
deyəcək heç kəsim yox idi. Tənha idim. Mənzilim də
uzaq və atılmış məbədlər kimi tamamilə tənha idi.
Heç kəsə lazım olmayacaq qədər dəyərsiz və tənha
hiss edirdim özümü tənha mənzilimdə... Soyuq
17

divarlar arasında qalan anamın xatirələri belə
məni ovutmur, əksinə ruhumu üşütməyə davam
edirdi.
Çox zaman evdə yemək yeməyə həvəsim
olmazdı. Anamın öz əlləri ilə hazırladığı küftə
bozbaş, plov, yarpaq dolmasının, dovğanın
qoxusunu unutmamışdım hələ də. Hər dəfə həmin
xörəkləri hazırlayanda, ya da yeyəndə qeyri-ixtiyari
gözlərimdən süzülən göz yaşları axar, yeməyimə
qarışardı. Yediyim, içdiyim də nuş olmurdu canıma.
Uşaqlıq illərim geridə qalsa da, qaranlıqdan,
bəlkə də təkliyimi hiss etməkdən qorxduğum üçün,
ya dəhlizin, ya da yataq otağındakı elektrik
lampasının işığını söndürməzdim. Yuxuya gedənə
qədər gözlərimi bir nöqtəyə zillər, düşüncələrə
dalardım. İnsanların rahatlıq tapdığı mənzildə
tənha olmaq həyatda tənha olmaq qədər çox çətin
idi. Tənhalığımı paylaşa biləcəyim insana,
həyatıma bu gündən sonra rəng qata biləcək insana
isə rast gəlməmişdim. Sevgi xəyallarımı, arzularımı
onun adı ilə bağladığım üçün, onunla ayrıldığım
gün bütün ümidlərim də sanki dənizin içindəki
qayalıqlara çırpılmış kimi məhv olmuşdu. Sahilə
can atan, çırpılan və elə ordaca məhv olan, ölən
ləpələri izlərkən də onlarda özümü tapırdım.
Dənizə bənzəyirdim, arzularım, istəklərim də həmin
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dalğalara,ləpələrə. Amma dəniz məndən xoşbəxt
idi. Hər yeni yaranan dalğa, sahilə can atan hər
yeni ləpə dənizin həyat eşqindən doğurdu. O,
məndən daha israrlı, daha inadkar idi. Ondan
fərqli olaraq, mənim qəlbim yeni sevgiyə, yeni
münasibətlərə hazır deyildi.
Adətən axşamlar yatmazdan əvvəl bir qədər
kitab oxumaq yuxu gətirirdi mənə. Bu gün isə,
əksinə, fikirlərimi cəmləyə bilmədiyim üçün
sətirlərdə gözüm gəzsə də, heç nə dərk edə
bilmirdim. Kitabı kənara qoyub işığı söndürdüm.
Bəlkə qaranlıq daha tez yuxuya getməyimə səbəb
olar, düşünmüşdüm özlüyümdə. Yanılmışdım...
Pəncərədən içəri süzülən zərif ay işığı yataq
otağımı aydınlatmışdı. Belə anlarda insan adətən
romantik duyğulara köklənir. Ya sevdiyini xəyal
edir, ya da sevəcəyi ağ atlı şahzadəsi ilə görüşəcəyi
günün
təfərrüatlarını
xırdalıqlarına
qədər
düşünməyə çalışır.
Düşüncələrim iradəmdən asılı olmadan
qeyri-ixtiyari illər əvvələ qayıtmışdı.
...Anamın danlaqlarına baxmayaraq, dərsdən
çıxıb evə gəlməzdən əvvəl beş dəqiqəliyə də olsa,
dəniz kənarında gəzər, qoxusunu ciyərlərimə
çəkərək dənizə yaşadığım günün hesabatını
verərdim. Gündüz gəzintilərimə narazı olub heç bir
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söz deməyən anam, dərsdən çıxıb dəniz kənarında
gəzib dolaşdığıma görə məni danlar, demədiyi söz
qalmaz, gah mülayim səslə öz fikirlərini izah
etməyə çalışar, gah da səsini yüksəldib
dayanmadan tənbeh edərdi. O zamanlar anamın
sözlərinə ağız büzər, əlimi havada yelləyib
qulaqardına vurardım hər şeyi. Əslində isə, anam
haqlı idi, çünki ikinci növbənin dərsləri gec bitir,
hava isə tez qaralırdı. Mənə görə narahat olmağına
səbəb görmürdüm. Dənizi ən yaxınım bildiyimdən,
sahildə olduğum zaman isə heç bir qorxu-hürküm
qalmazdı. Ağacların başında gəzib-dolanan,
nərmənazik qızlara yaxınlaşmadan, birbaşa
oğlanlara yaxınlaşıb onlarla futbol oynamaq
istədiyini, həm də hücumçu kimi komandaya
qoşulmaq istədiyini bildirən, qızlar bir yana,
oğlanların belə çəkinib ehtiyat etdiyi bir qız olaraq
böyümüşdüm. Hər gün kiminləsə dalaşar, kiminsə
payını verib yola salardım. Döyüb yola saldığım
uşaqların anaları da anamın, nənəmin üstünə
evimizə şikayətə gələrdilər. Nənəm dizlərinə döyüb
“Vay, bu qızı kim alacaq!”–deyərdi. Belə vaxtlarda
dodağının altında mızıldanardı:
─Mən, axı, buna niyə Afət adı qoydum! Qız
deyil e, başa bəladır, bəla!
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Universitet
həyatı
məni
tamamilə
dəyişdirmişdi. Qrupun ən gözəl qızlarından biri
olduğum üçün həmişə diqqət mərkəzində olmaq,
daha çox xoşa gəlmək üçün, etiraf edim ki, çox
zaman qrupumuzun özündən razı forslu qızlarını
qıcıqlandırmaq üçün bunu edirdim, özümə,
davranışlarıma daha çox diqqət edir, kitablarda
oxuduğum, filmlərdə izlədiyim kübar xanımlar kimi
görünməyə, davranmağa çalışırdım. Bu məndə çox
gözəl alınırdı. Sonralar anladım ki, ağacların
başında gəzməyi sevən qızcığazın əslində öz
canında bir kübarlıq, xanım-xatınlıq varmış.
Rəfiqəm yox idi. Tələbəliyimin hələ ilk
illərində anlamışdım ki, oğlanlar dostluqda daha
sədaqətli və möhkəm olmağı bacarsalar da,
qızların əksəriyyətində özündən razılıq və digər
həmcinsinə olan həsəd ən səmimi münasibətlərin də
pozulmasına gətirib çıxarır. Hələ o illərdə
insanların riyakarlığının, saxtalığının şahidi olub
üzülmüşdüm. “Desəm öldürərlər, deməsəm ölləm”
prinsipinə sadiq qalıb düşündüklərimi desəm də,
hər dəfə qırılan və günahkar yerində qalan da mən
olurdum.
Çox üzgün və qanı qara idim həmin gün.
Ağlamaq, ürəyimi boşaltmaq üçün dənizdən başqa
pənah yerim yox idi. Yağan yağış ağlayıb ürəyimi
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boşaltmağa bir fürsət idi. Dənizə lap yaxın gəlib
nəzərlərimi ayırmadan uzun-uzadı baxır, içimdə
dərdləşirdim. Daha bir addım irəli atmaq, dənizə
bir qədər də yaxın olmaq istərkən qolumdan tutub
geri çəkdi kimsə.
─İntihar etməyi fikrindən də keçirtmə heç!
Geri çevrildim. Qarşımda dənizçi qiyafəsində
bir gənc dayanmışdı.
Əlini hiddətlə geri itələdim. Üz-gözümü
turşudub üstünə bozardım:
─İntihar edəcəyimi kim dedi?
─On dəqiqədir sizi izləyirəm, gəldiyim
qənaət belə oldu, –deyib qolumu buraxdı.
─Səhv düşünmüsüz! Elə bir fikrim də yox idi
heç!–Tanımadığım zabitin sözləri məni daha da
əsəbləşdirmişdi.
─Lap yaxşı... –deyib gülümsədi.
Onun məndən aralanmasını istəsəm də, bir
addım belə kənara atmaq fikri yox idi, deyəsən.
Təkliyimi pozduğu azmış kimi hələ imkan versəm,
elə bu dəqiqə mənə moizə də oxumağa
başlayacaqdı bəlkə.
─Bəs əgər birdən intihar etmək istəmiş
olsaydım?– maraq mənə güc gəldi, qəfil soruşdum.
─Mən buna imkan verməzdim!–deyib
gözlərimin içinə baxıb gülümsədi.
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─Necə?–növbəti suallarım şıltaq bir qızın
söz oyunu idi artıq.
─Özünü dənizə atsan, mən də səni xilas
etməyə məcbur qalacaqdım.
─Nədən? –bu dəfə gözlərinin içinə baxaraq
sualımı verdim.
─Gənc bir qızın gözlərim qarşısında intihar
etməsini biganəliklə seyr etməyə vicdanım yol
vermədiyi üçün.
Zabit üçün xarakterik olan bu cavab, düzü,
çox xoşuma gəlmişdi.
─Dedim, axı, intihar etmək fikrim yox idi!
Başını bulayıb güldü:
─Adətən intihardan vaz keçənlərin hamısı
belə deyir.
─Mən hamı deyiləm! –hirslə cavab verdim.
Səsimin tonu, ya kobudluğum acığına gəldi,
bilmirəm, səsini qaldırdı:
─Elə isə, cavab ver görüm, havanın
qaraldığı bu saatda, özü də belə yağışlı havada
sənin tək-tənha dəniz kənarında nə işin var? Bu
saatda evdə olmağın daha məqsədə uyğun deyilmi?
Başımı aşağı salıb susdum. Gənc zabitin
üstümə qışqırmağı mənə yer eləmişdi, ya
sözlərindəki gerçək, bilmirəm, çox pərt olmuşdum.
Anamın qulaqardına vurduğum sözlərini yad
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birindən eşitmək mənə təsir etmişdi. Deyəsən, o da
bunu hiss etmişdi.
Əli ilə başımı qaldırıb üzümə baxdı.
Saçlarımdan, yanaqlarımdan süzülən yağış
damlalarının içində göz yaşlarımı ayırd etmək onun
üçün çətin olmadı.
─Ağlayırsan sən?
Nədənsə sözləri məni bir qədər də qəhərə
boğdu. Başımı yelləyib dedim:
─Yox, ağlamıram. Niyə ağlayım ki?!
Titrəyən səsimi hiss etməmək mümkün
deyildi. Əli ilə çənəmi qaldırdı. Sərt səsi
mülayimləşdi, bir qədər də qayğı hiss olundu
səsində.
─Xətrinə dəydim? Bağışla, bunu istəmirdim.
Uşaq deyilsən amma, özün də bunu anlayırsan
yəqin ki.
Başımı tərpətdim. Sözlərindəki gerçəkləri
mən yalnız bu gün anlamışdım.
Üzünü mənə tutub zabit rəsmiyyəti ilə dedi:
─Gəl, belə danışaq: indi birbaş evə gedirsən.
Və bundan sonra da, nə qədər üzgün, kədərli olsan
da, bir daha heç vaxt dənizə yaxınlaşmırsan! Söz?
Mənə belə bir ağır şərt kəsən bir insanın
sözlərinə həmin dəqiqə etiraz etdim:
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─Dəniz mənim dostumdur! Mən hər gün bura
gəlirəm, bir qədər gəzib dolanır, ürəyimdəkiləri
boşaldıb, qoxusunu içimə çəkib sonra evə gedirəm.
Sözlərimə inanmamışdı. Məni başdan ayağa
süzdü:
─Belə havada və axşam saatlarında yox!
Tərsliyinə salma, sözlərim həqiqət olduğu qədər,
həm də faydalıdır sənin üçün.
─...
Cavab verməyə sözüm yox idi, ya cəsarətim
çatmırdı, bilmirəm, ona görə də susmağa məcbur
olmuşdum. Sükutu özü pozdu:
─Dənizi mən də çox sevirəm. Gündüzlər bir
başqa gözəldir, axşamlar bir başqa... Sənin kimi
gözəl qıza gəldikdə isə,... məsləhət bilmirəm...
Gedək, səni evə ötürüm.
Zabitin sözlərindən duruxdum. Beynimdən
min cür fikir keçdi:
─Narahat olmayın, evim yaxındadı, özüm
gedəcəm.
Fikrimdən keçənləri hiss etdiyi üçündür bəlkə
gülümsəyib sözünə davam etdi:
─Bu gün sənin əmin-amanlığına özümü
cavabdeh bilirəm. Odur ki, sus və leytenant
Hüseynovun əmrinə tabe ol!
─Kimin? –təəccüblə soruşdum.
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Güldü:
─Doğrudan e, bayaqdan özümü təqdim
etməmişəm, axı!–Əlini alnına doğru aparıb
zabitlərə xas tərzdə özünü təqdim etdi, –Hərbi dəniz
qüvvələrinin gənc zabiti, baş leytenant Rauf
Hüseynov!
Gəncin zabit təqdimatına kübar xanım tək
yüngülcə başımı tərpətməklə cavab verdim:
─Bakı Slavyan Universitetinin ikinci kurs
tələbəsi Afət.
─Afət?
Bəlkə də zabit olduğu üçün daha dolğun
təqdimat gözləyirdi. Gülümsəyib:
─Hə, sadəcə Afət! –dedim.
─Demək Afət! Deyirəm, axı, axşam saatında
bu nə bəla idi üzləşdim, –deyib güldü.
Onun sözlərinə qeyri-ixtiyari mən də güldüm.
Yalnız həmin an qarşımda dayanmış uca boy,
mütənasib bədən quruluşuna malik gənc zabitin
qiyafəsinə, yaraşıqlı üzünə, tünd şabalıdı saçlarına,
ala gözlərinə nəzər saldım. Özlüyümdə bu qədər
yaraşıqlı gəncə filmlərdə belə rast gəlmədiyimi
düşündüm. Bəlkə də, şişirdirdim bir az...
Qarşıma özümdən də inadkar və tərs biri
çıxmışdı. Məni evə qədər ötürmək israrından əl
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çəkmədi. Bu inadkarlığı xoşuma gəlsə də, narahat
olurdum, düzü. Qarşımıza məni tanıyan kimsənin
çıxacağından ehtiyat etdiyim üçün sıxılırdım.
Məhəlləmizin qeybət etmək üçün hər dəqiqə yeni
mövzu axtaran qadınlarının dilinə düşməkdən
çəkindiyimi hiss etdim. İlk dəfə idi ki, özümdən
daha çox anamı, ailəmi düşünürdüm. Amma ən çox
nənəmi düşünürdüm: məni körpəlikdən böyüdüb,
boya-başa çatdıran nənəmi... Anamdan çox
nənəmin zəhməti vardı üzərimdə. Heç kəsin
barəsində artıq-əskik söz deyə bilmədiyi, hökmlü
bir qadına xəcalət, utanc hissi yaşatmaq, dəyərsiz
insanların yanında pərt olmağını istəməzdim.
Nənəm mənim üçün elə ana demək idi.
Yağan narın yağış, sərin və təmiz hava,
torpağın nəm qoxusu şəhərin axşam mənzərəsini
daha gözəl edirdi. Dirəklərindən süzülən işıqlar
sanki kölgələrlə birgə rəqs edir, dəcəl uşaqlar kimi
agaclardan başlamış qarşısına çıxan hər şeyin
üzərində öz imzasını atıb keçirdi.
İçəri şəhərin çay daşları döşənmiş küçələri
ilə bərabəq addımlayırdıq. Bilərəkdən gah iti
yeriyir, gah da addımlarımı yavaşıdırdım. Hərbi
nizam-intizama tabe olan, sırada olan digər
yoldaşları ilə bərabər addımlamağa vərdiş edən
zabit addımlarıma uyğunlaşmağa çalışırdı. Bu məni
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əyləndirirdi. Yol boyu oğrun-oğrun ona nəzər
salırdım. Hərəkətlərini izləmək xoşuma gəlirdi.
Qoşa qala qapısından bir qədər yuxarı
qalxmışdıq ki, ayaq saxladı:
─Məncə burada sağollaşsaq yaxşıdır.
Təəccüblə məni evə qədər ötürməyə israr
edən gəncin üzünə baxdım. Başımı tərpədib onunla
razılaşdım:
─Hə, düzdür. Hər şeyə görə çox sağ olun.
Başını yüngülcə yellədi. Gözlərini açıb
yumdu. Gülümsədi:
─Gecən xeyrə. Allaha əmanət ol!
Bir neçə addım atıb geri çevrildim. Yerindən
tərpənmədiyini, baxışları ilə məni izlədiyini
görüncə gülümsədim. Cavab olaraq gülümsəyib
əlini alnına apardı.
Fikirlərim və hisslərim bir-birinə qarışmışdı.
Sevinirdim, yoxsa ki üzülürdüm, bilmirəm.
Anlamırdım. Yaraşıqlı gənc zabitlə xudahafizləşib
ayrılsam da, ürəyimin onun yanında, həmin ağacın
altında qaldığını hiss edirdim. Deyəsən, axı, mən
elə ilk baxışdan aşiq olmuşdum.
Yubandığıma görə anama hesabat vermək
fikri də beynimdə dolaşdığı an addım səsləri
duydum. Axşam saatlarında səssiz və qaranlıq
dalanlarda daha aydın eşidilən bu səslər, doğrusu,
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bəzən insanın içinə vahimə salır. Əvvəlcə geriyə
baxmamaq, daha iti addımlarla getmək qərarına
gəldim. Bir neçə addımdan sonra dayandım. Geri
döndüm. Addım səslərinin və kölgənin Raufa
məxsus olduğunu anlayınca geri qayıtdım.
Dayandığımı və geri qayıtdığımı görüb yaxınlaşdı.
─Noldu? Niyə dayandın?
─Bu sualı mən verməliyəm...
Sakit səslə:
─Qorxutdum səni deyəsən...İçəri Şəhərin
qaranlıq və dar dalanları ilə gedəcəyindən narahat
olub, əmin-amanlıqla evə çatdığından arxayın
olmaq istədim, –dedi.
Yaraşıqlı üz cizgilərinə, ala gözlərinə nəzər
saldım. Baxışlarındakı ifadə səmimiyyətinə şübhə
etməyimə səbəb qoymurdu. Ömrümdə ilk dəfə idi ki,
yad bir insanın mənim üçün bu qədər narahat
olmasının şahidi olurdum. Nə gizlədim, bu qayğı,
diqqət mənə xoş idi.
─Sənə yaxınlaşmadan, on beş-iyirmi addım
aralıdan səni təqib edəcəm. Heç nədən və heç
kəsdən qorxmadan düz evə! Yaxşı?
Razılıq əlaməti olaraq gülümsədim. Raufun
divarlarda, səkilərdə uzanan kölgəsi belə mənə
arxayınçılıq, güvən hissi bəxş edirdi.
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*******
Bu səhər işə hamıdan tez gəlmişdim.
Mühafizəçi məni qarşısında görəndə əvvəlcə özünü
itirdi. Sonra salamlayıb yerinə qayıtdı.
Fəsildən, havanın isti və soyuq olmasından
asılı olmayaraq, ilk işim otağın havasını
dəyişdirmək olur. Masamın üzərindəki sənədləri
səliqəyə salıb, qovluqları şkafa qoydum. Pəncərə
qarşısında dayanıb ətrafa göz gəzdirməyə
başladım. Şirkət binasının qarşısında bir-birlərini
salamlayan işçilər üzərlərində olan nəzərlərimdən
xəbərsiz idilər. Belə erkən gəldiyimə təəccüb
edərdilər bəlkə. Adətən bilərəkdən işə yubanır,
onlara özlərini, işlərini qaydaya salmaq üçün
yarım saat vaxt verirdim. Gecikdikləri üçün
uydurduqları yarıgerçək, yarıyalan bəhanələrini
dinləməyi xoşlamırdım.
Pəncərəni bağlamaq üçün əlimi dəstəyə
uzatdım. Təxminən on-on iki yaşlarında bir uşağın
əlində zanbaq dəstəsi binaya yaxınlaşdığını
gördüm. Binaya daxil olmağı ilə tərk etməyi bir
neçə dəqiqə çəkdi. Bir qədər təəccüblənsəm də,
gülümsədim.
Özümü qaydaya salıb masamın arxasına
keçdim. Qəribə də olsa, səbirsizliklə katibəmi
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gözləməyə başladım. Özünü çox gözlətmədi. Əlində
zanbaq dəstəsi ilə içəri daxil oldu. Gülümsəyərək:
─Afət
xanım,
bu
zanbaqları
sizə
göndəriblər,–dedi.
Çiçəkləri güldana qoymaq istərkən:
─Narahat olma, sən işinə davam et! –dedim.
Qız özlüyündə nə düşünürdü bilmirəm, bu
mənim üçün heç maraqlı da deyildi, bir anlıq
nəzərlərini üzümdə gəzdirdikdən sonra otaqdan
çıxdı. Qırmızı və açıq çəhrayı zanbaqların
arasındakı bir sarı zanbağın da öz mənası vardı.
...İlk tanışlığımızın gecəsi səhərə kimi onu
düşünmüş, xəyalımda onunla söhbətləşmişdim.
Səhəri qəsdən, bilərəkdən yenə yolumu dəniz
kənara salarkən məqsədim bir daha onunla
rastlaşa bilmək ehtimalı olsa da, bu görüş baş
verməmişdi. Bir neçə gün nəzərlərim hər yerdə onu
gəzsə də, sonunda mənasız yerə üzüldüyümü
düşünüb,
təəssüflənməkdən
başqa
çarəmin
olmadığını
anladım.
Amma
qəlbimin
dərinliklərində bir ümid zərrəsi qalmaqda idi.
Düşünür və özümü inandırmağa çalışırdım ki,
“Bakı elə də böyük şəhər deyil! Dənizi çox
sevdiyini deyirdi, demək ki, nə vaxtsa görüşmək
ehtimalı mütləqdir!”
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Günlər keçdikcə ümidim getdikcə azalırdı. Bu
aralar nənəmin adətən həmişə dediyi sözləri sanki
əvvəllər
olduğundan
daha
çox
eşitməyə
başlamışdım:
─Əgər qismətdə varsa, qismət özü gəlib səni
tapacaq. Yoxdursa, arxasıyca nə qədər qaçsan da,
xeyri yoxdur, sənin olmayacaq!
─Nə etməli? Demək ki, qismət deyilmiş!–
sözlərini təkrarlamaqdan, özümə təsəlli verməkdən
başqa əlimdən gələcək heç nə yox idi.
İçimdəki ümid azalmaqda,
tamamilə
sönməkdə idi. Son vaxtlar dərsə getməzdən əvvəl
yolumu dəniz kənarından salsam da, nədənsə çox
ləngimirdim, axşamlar isə birbaş evə gedirdim.
Anam, nənəm belə, dalğın olduğumun fərqinə
varmışdılar. Nənəmin:
─Haran ağrıyır, ay bala? –sözlərinə cavab
verməmək
üçün
dərslərin
çoxluğunu
və
yorulduğumu bəhanə gətirərdim.
Evdən bayıra çıxmağa da həvəsim olmurdu
son vaxtlar. Eləcə özümə qapanıb dərslərimi
oxumaqla, mütaliə etməklə günlərimi yola verirdim.
─Sənə nolub? Axır vaxtlar heç evdən bayıra
da çıxmaq istəmirsən, –anam həmin gün dedi,–
Bayırda yaxşı hava var, Aynuru da götür, get bir az
gəz-dolan. Evdə oturmaqdan rəngin də saralıb.
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─Aynur kimdi? –Nənəm tez dilləndi.
─Qonşunun qızıdır, –anam cavab verdi.
─Rəfiqəsidir? –nənəm soruşdu. Narazı halda
başını yelləyib sözünə davam etdi, –Məndən sənə
məsləhət: Afət, bu dünyada özündən başqa heç
kimə inanma! Rəfiqə yoxdur indiki zamanda! Yaxşı
qızın rəfiqəsi olmaz!
Nənəmin bu sözləri demədiyi gün olmazdı.
Onsuz da rəfiqəm yox idi. Tək-tənha gəzib
dolanmağa vərdiş etmişdim.
Bacım keçən yay ailə qurub öz evinə
köçdükdən sonra özümü tənha hiss etməyə
başlamışdım. Hər xırda şey üstündə mübahisə
etməyimizə baxmayaraq, iki yaşlı qadından fərqli
olaraq, onunla daha rahat söhbət edə, fikirlərimi,
hisslərimi bölüşə bilirdim. Darıxırdım onunçün.
Telefonla əlaqə saxlamağımıza baxmayaraq, gecgec görüşərdik. Anamla nənəmin “Ərə gedən qız
gündə ana evinə gəlməz; öz evində öz ocağının
istisini qoruyar” sözləri bacımın düşüncələrinə,
görünür, daha çox təsir etmişdi.
Qadınların məişət qayğıları və evdarlıq
söhbətləri məni sıxdığından anamın məsləhətinə
əməl edib qapıdan çıxdım. Gedəcəyim yer məlum
idi.
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Bir qədər sərin olmasına baxmayaraq, hava
həqiqətən çox gözəl idi bu gün.
Payızı yazdan daha çox sevirdim. Digər üç
fəsildə bir-birinə bənzəyən təbiət, məhz payızda
daha fərqli, daha əlvan, rəngarəng libaslara
bürünür. Hər bitkinin, hər ağacın öz gözəlliyi
olduğu kimi, payızda büründüyü don da fərqlidir,
axı, bir-birilərinə bənzəməzlər.
Dənizin soyuq havası, küləyi üzümə
toxunduqca payızın nəfəsini açıq-aşkar hiss
edirdim. Üşümürdüm, əksinə, xoşuma gəlirdi.
Ayağım altında qalıb xışıldayan xəzəl, dənizin və
xəfif küləyin səsi sanki mənə həzin hekayə
danışmaqda idi. Yorulmadan dinləyə bilərdim.
Xeyli vaxtdı dənizimlə belə yaxın olmadığım üçün
özümü qınadım. Özümə, qismətimə olan
küskünlüyüm, incikliyim dənizə olan sevgimə də
təsirsiz ötüşməmişdi.
Nəzərlərimi ayırmadan dənizə baxırdım. Son
bir ayda dəyişildiyimin fərqində idim. Hətta
dənizimlə də söhbət etmək, dərdləşmək istəmirdim.
Bir anlıq beynimdən bir fikir gəlib keçdi:
─Görəsən, doğrudan intihar etmək istəsəm,
məni xilas edərdi? Gələcəyinə əmin olsaydım,
düşünmədən özümü dənizə atar, məni xilas etməsini
istərdim. Amma yox...
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Qəlbimdə yaranan bu qəfil istək məni daha
artıq dənizə yaxınlaşdırırdı.
─Hava soyuq olduğundan dənizin suyu da
çox soyuqdur. Sətəlcəm olmaq istəməzdim...
Cəmi bircə dəfə eşitdiyim bu səs necə də
mənə tanış idi. Diksinib geri çevrildim. O idi! Özü
idi! Mülki geyimdə qarşımda dayanmışdı.
Gülümsəyib əlini alnına aparmaqla məni
salamladı. Deməyə sözüm yox idi. Qəfil, heç
gözləmədiyim bir anda yenidən peyda olmuşdu.
─Ümid edirəm ki, bu dəfə də intihar etmək
fikrin yoxdur.
Gülümsədim. Bu görüşə sevindiyim qədər
heç nəyə sevinməmişdim ömrümdə bəlkə.
Gözlərinin içinə baxmağa çəkinmirdim, deyiləcək o
qədər sözüm var ikən, susurdum. Tanımadığım bir
insana illərlə tanıdığım biri kimi sarılmaq, boynunu
qucaqlamaq istəyirdim. Hardan idi məndə ona
qarşı bu qədər doğmalıq...
─Düzünü deyim?
─Təbii ki! –deyərək gülümsədi.
─Bu gün həqiqətən, bir anlığa da olsa,
özümü dənizə atmaq fikri keçdi beynimdən.
─Bəs niyə etmədin? –mülayim səslə soruşdu.
Gözlərinin içinə baxıb bütün düşündüklərimi
ona demək istəsəm də, susdum:
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─...
─Hə, əlbəttə, gündüz vaxtı, hamının gözü
qarşısında bunu etməyə cəsarətin çatmadı demək!
Həqiqətən, qız deyilsən, baş bəlasısan!–deyib
güldü.
Gülümsədim. Gülüşü də özü kimi gözəl və
fərqli idi.
Fikrimdən keçən suallara özü cavab verdi:
─Neçə vaxtdı şəhərdə yox idim. İşlə əlaqədar
ezam olunmuşdum. Dünən günortadan keçmiş
gəlmişəm. Bir az rahatlanıb dincəldikdən sonra
dəniz qırağına gəldim. Dənizin havası daha rahat
yuxuya getməyimə səbəb olur. Bu gün də bazar
günü olduğundan, düşündüm, bir az gəzib dolaşım.
Sabah tezdən işdə olacam.
Gülümsədim. Beynimdə günlərlə dolaşan
suallarıma öz dilindən eşitdiyim cavab içimi
rahatlamışdı.
─Səndən bir şey xahiş etsəm...
Üzümdəki təbəssüm dərhal ciddi ifadə ilə
əvəz olundu.
─Yanlış anlama... Əgər vaxtın varsa, səni
mənimlə bir yerdə oturub bir stəkan çay içməyə
dəvət etmək istəyirəm. Şəhərə yeni gəlmişəm, heç
bir dostuma, tanışıma da qayıtdığımı xəbər
etməmişəm.
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Nə deyəcəyimi, təklifi rədd edib, ya qəbul
etməli olduğuma qərar verə bilmirdim. Özlüyümdə
qəbul edərsəm, haqqımda nələri düşünə biləcəyi
fikri, rədd edərsəm, bir daha onunla görüşməyə
biləcəyim fikri ilə qarışmışdı.
─...
─Anlayıram...
Narahat
olma,
israr
etməyəcəm. Üzrlü bil! –deyib üzrxahlıq etdi.
Günlərlə arzuladığım bu görüş idi. Təklifi
qəbul etməyi ən doğru qərar hesab edirdim.
Gülümsəyib:
─Təklifi qəbul edirəm. –dedim.
Təklifini qəbul etdiyimə peşman deyildim.
Düşündüyümdən, təxmin etdiyimdən də maraqlı,
son dərəcə nəzakətli, mədəni, yüksək intellektual
səviyyəsi olan bir insan idi. Maraqlı mövzular
ətrafında söhbət və müzakirə o qədər xoş təsir
bağışlamışdı ki mənə, zamanın necə keçdiyinin
fərqinə belə varmamışdım. On beş-iyirmi dəqiqə
zənn etdiyim görüş, əslində üç saatdan çox idi
davam edirdi. Telefonuna gələn zəng söhbətimizi
yarı böldü. Masadan qalxmadan üzr istəyib zəngə
cavab verməli olduğunu bildirdi. Nə deyim, düzü,
zəng gəldiyi an fikrimdən nələr gəlib keçdi,bir
Allah bilir. Zəng edənin sevgilisi ola biləcəyini
düşündüyüm an isə içimi qəribə qısqanclıq hissi
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bürüdü. Nə baş verirdi? Kənardan özümü görmək
istərdim bu an. “Görəsən üzümdəki ifadədən nə
düşündüyüm hiss olunmur ki” fikri məni narahat
etməkdə idi. Gözlərimin içinə baxıb gülümsədi. Elə
ilk sözdən, danışıq tərzindən zəngin işlə bağlı
olduğunu anladım. Nəfəsimi çəkib dayandığımdan
indi rahatladım.
Baxışlarının üzümdə, saçlarımda, hətta
əllərimdə gəzdiyini belə hiss etməkdə idim. Görəsən
məndən xoşu gəlirdimi? Niyə də yox?! Qrupun ən
gözəl qızı idim! Məni bəyənməməsi üçün səbəb
görmürdüm!
Telefonun ekranındakı saata, sonra gözümün
içinə baxıb:
─Yəqin ki evdəkilər səndən nigaran qalıblar.
Qalxsaq yaxşıdır,–deyib əli ilə yaxınlıqdakı
ofisianta işarə etdi.–Zəhmət olmasa, hesabı gətirin.
Yolumuzu dənizkənarından saldıq. Dəniz
baxışlarımızın paylasdığı ümumi məkan idi.
Əslində isə, fikrim dənizin mavi sularında, ağ
köpüklü ləpələrində deyildi heç.
Gündüz olmasına, havanın qaralmamasına
baxmayaraq, ənənəsinə sadiq qalıb yenə də məni
əvvəlki qayda ilə evə ötürdü. İlk görüşümüzdə
dayandığımız
ağacın
yanında
yenə
də
xudahafizləşdi:
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─Gözəl və maraqlı gün üçün sənə
minnətdarlığımı bildirmək istərdim.
─Mənə də çox xoş oldu,–deyə gülümsərkən
qəsdən nəzərlərimi üzündən ayırmırdım.
Bir qədər susdu. Nə isə demək istədiyini, son
anda fikrindən vaz keçdiyini hiss etdim. Özlüyümdə
nə deyə biləcəyini ehtimal edirdim.
─Yaxşı... Qorxub çəkinmədən birbaş evə!
Evimizin qapısına yaxınlaşıb içəri keçməzdən
əvvəl bir daha boylandım. Xeyli aralıda, lakin görə
bildiyim bir yerdə dayanıb məni izləyirdi.
Xoşbəxtlikdən qanad açıb uçmağa hazır idim,
səmada süzən ağ göyərçin kimi hiss edirdim özümü.
─Sənə elə bəhanə lazım imiş ki evdən baş
götürüb getməyə! Neçə saatdır hardasan? Get, gəzdolan dedim. Day demədim ki, get, bir də axşam
gəl, –anam deyinmək üçün yeni bir səbəb tapdı
sayəmdə.
Mənim üçün isə fərqi yox idi. İndi heç kəs,
hətta anamın danlaqları, tənbehi belə kefimi poza
bilməzdi. Xoşbəxt idim! Çox xoşbəxt idim.
Xoşbəxtliyim uzun sürmədi amma. Ayrılarkən
sadəcə xudahafizləşdiyimizi düşündüyüm an kefim
pozuldu. Yoxsa yeni görüşümüz də təsadüfə bağlı
olacaqdı? Bu təsadüf olmasa bəs? Öz-özümə
“Atalar üçdən deyib” misalını təkrarladım. Əgər
39

həyat bizi iki dəfə qarşılaşdırıbsa, demək üçüncü
dəfə görüşmək ehtimalımız da vardı.
Bu üçüncü görüş isə, nə az, nə çox, iyirmi bir
gün sonra baş tutdu. Soyuq və şaxtalı günlərin
birində.
Universitetin qapısından çıxdığım an üzümə
toxunan soyuq hava cismimlə bərabər ruhumu da
titrətdi sanki. Gödəkçəmin papağını başıma keçirib
əllərimi cibimə saldım, iti addımlarla evə tələsdim.
Arxadan gələn ayaq səsləri diqqətimi çəksə
də, heç nəyə, heç kimə fikir vermirdim, tək istəyim
özümü evə yetirmək, isti çay içib nəsə yemək idi.
Görəsən, anam nə hazırlamışdı indi?
Hava qaraldığı üçün, düzü, içimə vahimə
dolmağa başlayırdı. Qaranlıq və dar küçələrdən
işıqlı, daha çox gediş-gəliş olan küçələrlə getmək
daha münasib idi. Heç kəsdən qorxmamaq hünər
deyil, ehtiyatı da əldən vermək olmaz, deyir nənəm.
Onu qınamıram, anamla bərabər o qədər kriminal
verilişlərə, cinayət işlərinə baxırlar ki, hər kəsdə,
hər yerdə təhlükə görür, hər işin içində cinayət
tərkibi axtarırlar.
Səkilərdə uzanan kölgə və yaxınlaşmaqda
olan ayaq səsləri birisinin mənə çatmaq istədiyinə
olan şübhələrimi təsdiqlədi. Təqib edilirdim.
Arxaya çevrilmədən daha iri addımlarla yeriməyə
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başladım. Çantamda kitablarımdan dəyərli onsuz
da heç nə yox idi.
Yaxınlaşdığı an qolumdan tutub saxladı:
─Arada bir nəfəsini dər! Belə iti addımlarla
yerisən hərbçilər də sənə çətin yetişə bilə.
Gözləmədiyim halda Rauf yenə də qarşıma
çıxdı bu gün. Gülümsəyib onun salamını aldım.
Bir himə bənd imiş kimi başını bulayıb
gileyləndi:
─Bu cür soyuqda, açıq havada dayanıb
kiminsə dərsdən çıxmağını gözləyəsən, o da sənə
əhəmiyyət vermədən yanından ötüb keçə...
─Məni gözləmisən? Harada? Mən səni
görmədim, axı, qapıdan çıxanda...
─Aralıda dayanmışdım. Qrup yoldaşlarının
yanında sənə yaxınlaşmaq istəmədim. Daha
münasib zamanı gözlədim. Yoxsa qorxutdum səni?
─Bir az...
─Üzrlü bil. İstəməzdim.
─Bu dəfə günahından keçdim!–deyib
güldüm.
İslanmış saçlarıma, üzümə nəzər salıb heç
bir söz demədən gülümsəyirdi. Yenə də mən
dilləndim:
─Çox gözlədin?
Saatına baxıb başını tərpətdi:
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─Hə, bir saat on səkkiz dəqiqə, –dedi.
─Necə tapdın məni? –sualı özümə də yersiz
göründü. Axı, elə ilk görüşdə özümü təqdim
etmişdim.
Göz vurub dedi:
─Hərbi sirlər söylənilməz!
─Aydındı!
Təkcə məni görmək üçün saatlarla soyuğun
altında dayanıb gözləyən zabitin fədakarlığı ona
olan rəğbətimi daha da artırmış oldu.
Bu görüş münasibətlərimizin başlanğıcı oldu
əslində. Qışın soyuğuna, şaxtasına, hətta qarlı
havaya belə baxmadan vaxt tapıb istirahət
günlərində, bəzən isə həftə içi görüşürdük. Küləkli
və şaxtalı havalar bizi qorxutmurdu. Yanımda mənə
biganə olmadığını hiss etdirən doğma bir insan,
soyuq havada əlimi tutub ovcunda isidən bir əl var
ikən, bütün dünya gözümdə deyildi.
Rauf tanıdığım insanların heç birinə
bənzəmirdi, tamamilə fərqli idi. Xasiyyəti,
davranışı, mühakimələri, dünyagörüşü ilə hər
kəsdən seçilə bilirdi. Mənə qarşı isə son dərəcə
diqqətli idi. Hər zaman qayğı və diqqətini hiss
edərdim. Hər dəfə görüşə gələndə mütləq mənə bir
çiçək gətirərdi. Pis öyrətmişdi məni. Hər dəfə
əlində çiçək gördüyümə adət etdiyimdən, işdən
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çıxıb görüşümə tələsdiyi bir yaz günündə əliboş
görüb “Çiçəklərim hanı?” –deyə ağız büzmüşdüm.
Əlini burnuma toxundurub gülmüş, sonra
yarıciddi ifadə ilə demişdi:
─Bütün qadınlar belədir e! Bir dəfə əliboş
gəldinsə, vəssalam...
Zarafatla dediyini bilsəm də, həmin dəqiqə
sözünə çox pərt olmuşdum. Əslində isə, onun
varlığından dəyərli heç nə yox idi mənimçün. Özü
bunu bilirdi, axı. İncikliyimi açıq-aşkar bəlli
etməkdə idim. Nə düşündüsə qəfil ayağa qalxdı.
Bayaqdan bəri gözünü zillədiyi çiçəklərə
yaxınlaşıb, əlinə keçən zanbaqlardan birini qırıb
yanıma qayıtdı. Çəhrayı rəngli zanbağı mənə
nəzakətlə təqdim etdiyi an, gözlənilmədən bir polis
bizə yaxınlaşdı. Mənə, əlimdəki zanbağa nəzər
saldı. Bir neçə addım aralanıb işarə ilə Raufu öz
yanına çağırdı.
Mənim ucbatımdan Raufun bəlaya düşəcəyini
görüb həyəcanlanmaya bilmirdim. Ayağa qalxdım.
Polisə hər şeyi izah etmək, günahın məndə
olduğunu bildirmək istəyirdim.
İmkan vermədi:
─Narahat olma, otur, indi qayıdıram,–deyib
aralıda dayanmış polisə yaxınlaşdı.
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Özümü günahkar hiss edirdim. Onu bu əmələ
mən vadar etmişdim deyə, çox dilxor idim. Nə
danışdıqlarını eşidə bilməsəm də, nəzərlərimi də
ayırmırdım. Cibindən vəsiqəsini çıxarıb təqdim
etdiyi an polisin üzündəki sərt ifadənin bir qədər
yumşaldığını, daha sonra mənə nəzər salıb
gülümsədiyini də hiss etdim. Vəsiqəsini geri alan
Rauf gülümsəyib illərin tanışı kimi polislə əl sıxdı.
Geri qayıdıb skamyada yanımda əyləşdi. Bir
kənara atdığım zanbağı əlinə alıb fırladı.
─Polis sənə nə dedi? Nə danışırdız? –kimi
suallarla Raufu bezdirməkdə idim.
Nəzərlərini zanbaqdan ayırıb mənə baxdı,
gülümsəyib:
─Polis mənə dedi ki, o qızdan sənə xeyir
gəlməz. Ondan uzaqlaşmağın məsləhətdir, –dedi.
Zarafatla deyilmiş bu sözlər uşaq vaxtı
oxuduğumuz kiçik hekayədən olsa da, ciddiyə
almışdım.
─Belə dedi? Həqiqətən belə dedi? Sən nə
dedin, bəs?
Nəzərlərini məndən ayırmadan ciddiyyətini
saxlamaqla sözünə davam etdi:
─Nə deyəcəm... Adam haqlıdır.
Daha çox üzgün və ya əsəbi olduğumu
bilmirdim həmin an:
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─Haqlıdır? Belə də dedin ona? Dedin ki, hə,
haqlısan?
Başını yellədi:
─Yox, elə demədim.
─Bəs nə dedin?–bəlkə heç vaxt bu günki kimi
israrlı olmamışdım.
─Dedim ki, o gördüyün qız var ha, başımın
bəlasıdır: özü də bəladır, adı da bəladır; tanıdığım
gündən bu yana hər zaman onun ucbatından
başıma bəlalar gəlir.
Gözlərimi süzdürüb üzümü yana çevirdim.
İncimişdim. Qırılmışdım. Belə ifadələri heç
gözləmirdim Raufdan.
Qəfil üzümü əlləri arasına alıb gözlərimin
içinə baxaraq dedi:
─Bilmək istəyirsən, ona nə dedim?
─...
─Dedim ki, həmin baş bəlasını gördüyüm
gündən sevirəm... dəli kimi sevirəm. Uğruna bir
çiçək cəriməsi nədir ki, ölməyə belə hazıram!
Susurdum. İlk sevgi etirafının bu şəkildə
olması məni sevindirdiyi qədər də, kövrəltmişdi.
Gözlərimdən hər an yanaqlarıma süzülməyə hazır
olan iki damla yaş kirpiklərimdən asılıb qalmışdı.
Astadan:
─O nə dedi? –soruşdum.
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Saçlarımı, yanaqlarımı oxşayıb gülümsədi:
─“Allah özü sənə böyük cərimə kəsib”
deyərək məni sərbəst buraxdı.
Incik halda dirsəyimi böyrünə toxundurdum.
Əllərimi tutub gözlərimin içinə baxdı, söyüd
ağacının altındakı skamyada ilk dəfə mənə
hisslərini etiraf etdi:
─Başımın bəlası, səni sevirəm, həm də çox,
lap çoooox sevirəm!
Yanaqlarıma həmin an süzülən iki damla yaş
ona olan hisslərimin, sevgimin, sevincimin cavabı
idi. Başımı çiyninə qoyub köksünə qısıldım.
Alnımdan öpüb saçlarımı tumarladı. Kənara
qoyduğu zanbağı yenidən əlinə aldı:
─Bax, bu zanbaq sevgimizin şahidi olsun.
Bundan sonra sənə yalnız zanbaq bağışlayacam.
Fərqi yoxdur, nəyin bahasına başa gələcək bu
zanbaqlar, ya pul, ya cərimə, ya həbs.
Sözünə sadiq qaldı. O gündən mənə yalnız
zanbaq bağışlardı. Bəzən müxtəlif rənglərin
qarışığından, bəzən isə eyni rəngdə olanlardan
dəstə bağlatdırardı. Əvvəllər qızılgülləri çox
sevsəm də, həmin gündən zanbaqlar mənim üçün ən
gözəl, ən dəyərli oldu.
Görüşlərimizdən birində mənə kağız
bağlama verib dedi:
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─Bir müddət görüşməyəcəyik. İşlə əlaqədar
bir neçə ay şəhərdə olmayacam. Amma ürəyim
sənin yanında qalacaq.
─Niyə? Hara gedirsən ki? Nə vaxt
qayıdacaqsan?
─Bilmirəm nə vaxt qayıdacam. Vəziyyətdən
asılıdır.
─Hara getdiyini də deməyəcəksən?–bir
zabitin bu sualıma cavab verməyəcəyini bilsəm də,
üzgün halda soruşdum.
─Qayıdıb gəlim, inşallah, sənə hər şeyi
danışacam. Hətta daha artığına da hazır ol! Necə
deyərlər, dönüşüm möhtəşəm olacaq!–deyib
əllərimi buraxmadan göz vurdu.
Bu aylar ərzində ona o qədər öyrəşmişdim ki,
indi uzun bir müddət ayrılığa necə tab gətirəcəyimi
bilmirdim. Üzünü görmədən, səsini eşitmədən necə
qalacaqdım...
─Yaxşı da, üzülmə! Ömürlük getmirəm ki!
Təlimə gedirəm. Ən geci iki ay çəkər. Sonra yenə
şəhərdəyəm.
─Zəng vuracaqsan?
─İlk fürsətdə!
Zəng edəcəyinə, əlaqə saxlayacağına söz
verməsinə baxmayaraq, yenə də üzgün idim.
Həyatımda ilk dəfə idi kimisə sevirdim. Başımı
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sinəsinə sıxıb qoxusunu içimə çəkirdim. Saçlarımı
oxşayan əllərinin tumarını, hərarətini də
yaddaşıma yazmaq, səhraya çıxanların su ehtiyatı
kimi görüşəcəyimiz günədək özümdə saxlamaq
istəyirdim.
Gecə yarısına qədər telefonda danışıb,
sözlərimiz bitəndə isə yenə də dəstəyi asmamış,
sükutu
paylaşmışdıq.
Bir
neçə
dəfə
sağollaşmağımıza baxmayaraq, yenidən telefona əl
atıb mesaj bölməsinə keçid etmişdik. Səhərə qədər
gözümü yummayıb onu düşündüyüm kimi, əmin
idim ki, Rauf da eyni hissləri keçirir. Səhər sübhdən
aldığım ilk mesaj da fikirlərimi təsdiq etmişdi.
Həmin səhər hava limanında yazdığı mesajı isə heç
vaxt silmədim. Bu gün də telefonumun mesaj
bölməsində qorunur. Hər darıxdığımda açıb
oxuyar, təskinlik tapardım.
Həmin səhər günəşi pəncərə önündə
salamlamışdım. Gözlərimi səmaya dikərək sevdiyim
insanı məndən alıb uzaqlara aparan təyyarənin
izini axtarırdım buludların arasında sanki.
İlk günlər Raufla ayrılıq daha çətin oldu. Hər
gün dəniz kənarına enir, tək-tənha gəzib dolanır,
ətrini, qoxusunu dənizdən almağa çalışırdım.
Dalğaların səsində, küləyin pıçıltısında da onu
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tapmağa çalışırdım. Raufu tanıdığım gündən dəniz
mənə daha doğma olmuşdu çünki.
Vidalaşdığımız gün mənə verdiyi kağız
bağlamanı isə çantamda unutmuşdum. İçində nə
olduğundan belə xəbərsiz idim. Bir neçə gün sonra
kağızı açdım. Vərəqdə bu sözlər yazılmışdı:
“Yəqin ki indi təəccüblə baxır, bunların nə
olduğunu düşünürsən. Çox düşünməyəsən deyə,
özüm deyim: bunlar zanbaq soğanlarıdır. Gül
mağazasının sahibi zanbaqlarla bağlı sirrimizdən
agah olub, bir müddətə ayrılacağımızı biləndə
bunları mənə verdi. Soğanları ək, onlara qulluq et.
Yanında olmadığım müddətdə qoy həmin bu
zanbaqlar sənə məni xatırlatsın. Onlara baxanda,
toxunanda məni düşün. Səni çox sevdiyimi düşün və
heç vaxt hisslərimin səmimiliyinə şübhə etmə!
Başımın bəlası, səni çox sevirəm!”
Rauf gül-çiçəklərə olan sevgimdən xəbərdar
idi. Bir neçə dəfə məni evə ötürəndə
pəncərəmizdəki dibçəklər nəzərini çəkmişdi.
Dibçəklərimin çoxluğu onu təəccübləndirmiş,
özünün də otaq güllərinə marağı olduğunu
bildirmişdi.
Əvvəlcə ayrı-ayrı qablara əkmək istəsəm də,
sonra düşünüb soğanların hamısı eyni qaba əkməyə
qərar verdim. Bu zanbaqlar sevgimizin şahidi
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olduqlarından, hissələrə ayırmaq istəmədim. Digər
otaq güllərimdən fərqli olaraq, zanbaqları əkdiyim
dibçəyə daha çox diqqət edirdim, nazını çəkir,
bəzən söhbətləşir, saatbasaat, saniyəbəsaniyə
onların boy atmasını görmək istəyirdim. Soğanların
sayı doqquz olsa da, onlardan yalnız yeddisi
cücərmişdi, digər ikisi isə torpaqda məhv olmuşdu.
Üzülməmişdim, çünki yeddi rəqəmi mənim üçün
müqəddəs idi və bunda bir hikmət görürdüm.
İlk cücərti həm də mənə xoş xəbərin
müjdəçisi oldu. Elə həmin gün Rauf zəng edib hər
şeyin yaxşı olduğunu söylədi. Hər gün zəng edə
bilməməsinə baxmayaraq, ilk fürsətdə mesaj yazır,
meil atırdı. Ciddi hərbi nizam-intizam tez-tez əlaqə
saxlamağımıza mane olurdu. Hər söhbətimizdə
zanbaqları soruşmağı da unutmurdu. Bu müddət
ərzində isə zanbaqlarım bir qədər boy atmış,
yaşıllaşmışdı.
Zanbaqlarımın açmağı Raufun şəhərə
dönməyi ilə eyni vaxta təsadüf etdi. Açan
zanbaqlardan üçü çəhrayı, ikisi qırmızı, biri
bənövşəyi rəngdə idi. Yeddinci zanbaq isə inkişafda
yoldaşlarından geri qalırdı. Səbirsizliklə həmin
zanbağın açacağı günü gözləyirdim. Maraq mənə
güc gəlir, onun nə rəng olacağını təxmin etməyə
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çalışır, çəhrayı, ya da qırmızı olacağını güman
edirdim.
*******
İnsan təbiəti belədir. Bir neçə gün xoş
sürprizlərə öyrəşəndə, sonra gözlərin qapıda qalır,
yenə də nə isə gözləyir, ümid edirsən. Bu
gözləntilər bəzən o qədər çox və sənin özündən
güclü olur ki, hisslərin məngənəsində aciz, çarəsiz
qalırsan.
Bu gün həmişəki adi, sıradan günlərdən biri
olaraq davam etməkdə idi. Hər gün təkrarlanan
işlər canımı sıxmaqda idi. Əslində isə, canımı
sıxan yeknəsəqlik deyil, gözlədiyim fərqliliyin baş
verməməsi idi.
Günortadan xeyli keçməsinə baxmayaraq,
deyəsən, bu gün unudulmuşdum. Üç gün ardıcıl
aldığım zanbaqlar məndə nastalji hissləri oyatmış,
keçmişin xoş xatirələrini canlandırmışdı içimdə.
Hər dəfə dəhlizdə addım səsləri eşidəndə, qapı
açılanda qeyri-ixtiyari otağa daxil olan katibəmin
əlinə baxırdım. Əllərini boş görəndə, etiraf edim ki,
üzülürdüm.
Özümü on doqquz–iyirmi yaşlı həmin tələbə
qız kimi hiss etməkdə idim bu gün. Saysız-hesabsız
qayğılarının içində özünü xoşbəxt hiss edən o qız
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üçün darıxırdım. Güzgüdən boylanan, gözlərimin
içinə baxaraq gülümsəyən həmin şən, çılğın qıza,
hətta bu gün paxıllığım belə tuturdu. Bir insanın
digərlərinə olan həsədini anlaya bilərəm, amma bir
insanın özünə, öz keçmişinə, xoşbəxt xatirələrinə
özünü qısqanmaq hissini anlamayacaq qədər üzgün
idim bu gün.
...Rauf gələcəyi günü bilərəkdən
xəbər
etməmiş, mənə sürpriz etmək istəmiş və buna da
nail olmuşdu.
Həmin axşam narın yağış yağmasına
baxmayaraq, yenə də dənizkənarı ilə gəzinir,
içimdə gah dənizlə, gah da Raufla söhbətləşirdim.
Dəfələrlə darıxdığımı pıçıldayır, öz-özümə təsəlli
verib onun da mənim üçün darıxdığını söyləyirdim.
─Xanım qız! Deyirəm, bəlkə axşamın bu
saatında, özü də belə havada tək gəzib
dolanmayasız... Bəlkə sizə yoldaşlıq edim,
tənhalığınızı bölüşüm...
Təklifə bax! Cəsarətə bax! Əsəbi halda geri
çevrilib payını verməyə hazırlaşırdım ki, yerimdə
donub qaldım. Bir anlığa nə edəcəyimi, nə
deyəcəyimi bilmədim. Təklifi edən bir başqası deyil,
səsini dəyişən Raufun elə özü idi. Budur, qarşımda
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idi. İki aylıq ayrılıqdan sonra yenə də gözlərimin
içinə baxıb gülümsəyirdi.
─Rauf!–deyərək boynuna sarıldım. Ayların
həsrəti bu anın sevincinə qarışıb göz yaşlarımla
yanaqlarımdan üzüaşağı süzüldü.
─Başımın bəlası! Bilsən ki sənin üçün nə
qədər darıxmışam!–deyərək belimi qucaqladı, bir
qədər fırlayıb yerə qoydu. Nəzərlərini üzümdən
çəkmədən bir əli ilə saçlarımı, yanaqlarımı oxşayır,
digər əli ilə ovcundakı əlimi sıxırdı.
İllərin
həsrətliləri
kimi
bir-birimizə
sarılmışdıq. Yağan yağışı belə unutmuşduq. Hər
kəsi unutmuşduq. Dəniz, səma, yağan yağış, mən və
Rauf... Bütün dünyanın fövqündə idik.
Zamanın dayanmasını, bu anın heç
bitməməsini
arzu
edirdim.
Raufun
ürək
döyüntülərini, isti nəfəsini hiss edirdim. Sevdiyim
insanın qolları arasında olmaq xoşbəxtliyin ən son
həddi idi mənim üçün. Sevirdim! Sevildiyimi də
bilirdim. Sevginin nə olduğunu da, ayrılığın,
həsrətin nə olduğunu da, acısı kimi, vüsalının da
şirinliyini Rauf yaşatmışdı mənə. Əllərinin
saçlarımdakı, yanaqlarımdakı tumarı, ovcumdakı
hərarəti, üzümə toxunan isti nəfəsi ruhumun dilə
gəlib “Səni sevirəm” deyə hayqırmaq istəyini
artırırdı.
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Raufun hündürdən dediyi sözlərin kimlərinsə
diqqətini çəkəcəyindən ehtiyat edirdim. O isə buna
əhəmiyyət vermir, daha da səsini yüksəldirdi:
─Qoy hamı eşitsin: Bu qızı sevirəm! Başımın
bəlası! Səni sevirəm! Səni çooox sevirəm!
Sevinc göz yaşlarım yağan yağışın damlaları
ilə yanağımdan çənəmə süzülürdü. Heç vaxt
olmadığım qədər xoşbəxt idim.
Əllərini islanmış saçlarımda gəzdirib gah
belimi qucaqlayır, gah da əlimdən, üzümdən,
alnımdan öpürdü. Yanımızdan ötüb keçənlərin
diqqətini çəkdiyimizi gördükdə isə, üzünü onlara
tutub “Başımın bəlasıdır! Sevirəm onu!” deyirdi.
Utandığımdan, xəcalətdən gizlənməyə yerim də
olmadığından tez başımı köksünə sıxır, üzümü
gizlətməyə çalışırdım.
İslanmışın yağışdan nə qorxusu, deyirlər. Bir
kənara çəkilmək, daldalanmaq heç birimizin ağlına
gəlməmişdi. O qədər xoşbəxt idik ki, bir-birimizdən
başqa heç nə düşünə bilməmişdik. Raufun öz sevgi
etirafları ilə diqqətini çəkə bildiyi orta yaşlarında
bir rus qadın əlindəki çətiri bizə verib tələsik
uzaqlaşdığı an tamamilə islandığımızın fərqinə
varmışdıq.
Çətir tutmağın elə də bir əhəmiyyəti
qalmamışdı. Onsuz da islanmışdıq. Buna
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baxmayaraq, Rauf çətirdən imtina etmək fikrində
deyildi.
Şəhərin gecə mənzərəsi, tutqun səma,
dənizdən əsən xəfif meh, yağan yağış və biz...
Heç vaxt əlimi buraxmayacağına əmin
olduğum insanın nəzərləri üzümdə gəzir, nəfəsi
boynuma toxunurdu. Raufun pıçıltı ilə dediyi:
─Səni çox sevirəm!–sözlərini eşitdiyim an
qeyri-ixtiyari gözlərimi yumdum. İlk dəfə
dodaqlarıma toxunan dodaqların hərarəti bütün
varlığımı titrətməkdə idi. İncə və zərif toxunuş
qəlbimin dərinliklərinə qədər işləyirdi. Sanki bir
yuxu idi. Bu yuxudan ayılmaq, bu yağmurlu gecənin
bitməsini istəmirdim.
*******
Yenə də soyuq, tənha ev... Qapını açıb içəri
girdiyim dəqiqədən divarlar məni sıxmağa
başlamışdı. Xatirələrim, düşüncələrim də getdikcə
artan pərişanlığımın əsl səbəbi idi. Mətbəxə keçib
çaydanın altını yandırdım. Soyuducunu açıb dünən
axşamdan bişirdiyim dolmadan bir neçəsini ağzıma
atdım. Bu gün heç nə yeməsəm də, heç iştaham da
yox idi.
Özümə çay süzüb divanda oturdum. Bir az
fikirlərimi dağıtmaq üçün televizoru yandırdım.
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Rəsmi xəbərlər, əyləncə verilişləri sevgidən bəhs
edən melodram və seriallar kimi maraqsız idi.
Televizoru söndürüb pultu bir kənara qoydum.
Fincanı əlimdə tutub necə fikrə dalmışdımsa,
az qala isti çayı üstümə dağıdacaqdım. Yerlə-göy
arasında idim bu an. Düşünür, keçmiş xatirələri
beynimdə canlandırır, gah özümü qınayır, gah da
özümə haqq qazandırırdım.
Həmin gün bir yerdə oturub şam etməyi Rauf
özü mənə təklif etmişdi. Təklifini qəbul edərkən, çox
ciddi bir mövzudan söz açacağını düşünmüşdüm.
Hətta, fikrimdən mənə evlənmə təklifi edəcəyini
keçirtmişdim. Restorandakı romantik ab-hava,
həzin musiqi bu cür düşünməyimə əsas verirdi.
Adətən danışıb-gülən, məzəli söhbətlərlə
kefimi açan, zarafatından qalmayan Rauf bu gün
çox sakit və susqun idi. Arabir gözlərimin içinə
baxıb gülümsəyir, sonra yenə də nəzərlərini
yayındırırdı. Üzündəki ifadə yorğunluq ifadəsindən
daha çox gərgin olduğundan xəbər verirdi.
Əlindəki çəngəli gah sağa, gah sola fırlayırdı. İş
gününün sonu olmasına baxmayaraq, iştahası
olana bənzəmirdi heç.
─Rauf! –dözməyib dilləndim.
Başını qaldırıb üzümə baxdı, gülümsədi:
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─Ay caan!
─Yaxşısan? –soruşdum.
Özünü gülümsəməyə vadar etdiyi sönük
baxışlarından hiss olunurdu. Bir anlıq üzümdə
gəzən nəzərləri yenidən boşqaba yönəldi.
Əlini tutub soruşdum:
─Rauf, nəsə olub? –Başını yellədi. –Evdə
salamatçılıqdı?
─Şükür, –deyib susdu yenə.
─Bəs işdə? Hər şey qaydasındadır?
Əlimi dodaqlarına yaxınlaşdırdı:
─Hər şey yaxşıdır, canım.
─Bəs niyə beləsən? –sualım deyəsən onu
çətin vəziyyətə saldı. Cavabını gözləməyə səbrim
çatmadığından sözümə davam etdim, –Cismin
burdadır, ruhun isə başqa bir yerlərdə
dolaşmaqdadır. Burda deyilsən, Rauf...
Əlimi ovcunda sıxıb tumarladı, təkrar
dodaqlarına yaxınlaşdırdı:
─Bağışla, canım, həqiqətən bir az yorğunam,
çox gərgin bir gün yaşamışam. Sən narahat olma
amma... Yaxşı?
Gözlərinin içinə baxmağa çalışsam da, hər
dəfə yayındırdığı nəzərləri deyə bilmədiyi, amma
əslində çox ciddi bir problemi olduğunu üzündən
oxumağım üçün kifayət edirdi.
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Başını qaldırıb üzümə, daha sonra
qarşımdakı dolu boşqaba nəzər saldı.
─Xoşuna gəlmədisə, başqa nə isə sifariş
verək.
─Yox, iştaham yoxdu, –dedim.
Əli ilə öz boşqabını da geri itələyib:
─Düzü, elə mənim də iştaham yoxdu, –dedi
və bir müddət yenə də gözlərini bir nöqtəyə zilləyib
susdu.
Mən də susurdum. Deyiləcək sözümüz yox idi
bu gün. Gözlədiyim, xəyal etdiyim hər şeyin əksi ilə
qarşılaşdığımdan həm pərt, həm də üzgün idim.
─Gedək səni evə ötürüm, gecdir, –deyib
üzümə baxmadan ayağa qalxdı.
Əlavə bir söz demədən ayağa qalxdım.
Özlüyümdə işində bir problemi olduğunu düşünüb,
mənimlə bölüşmək istəməməsinin səbəbini zabit
xarakterindən irəli gələn susqunluqla izah etməyə
çalışırdım. Bir anlıq təyinatının istəmədiyi bir yerə
verilməsini, məndən ayrılacağını düşündüyü üçün
üzgün olduğunu fikrimdən keçirtdim. Ürəyimdən
keçən “Səninlə dünyanın ən ucqar nöqtəsinə də
gedərəm, yetər ki sən əlimi buraxma” sözlərini
dilimə gətirməyə çəkinirdim nədənsə.
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Məni evə ötürərkən də yolboyu susmuş, təktük ifadələri nəzərə almasaq, demək olar ki
danışmamışdı.
Həmişə ayrıldığımız ağacın altında ayaq
saxladı. Qucaqlayıb başımı sinəsinə sıxdı.
Saçlarımın qoxusunu içinə çəkib, yanaqlarımı
barmaqları ilə sığalladı:
─Əslində bu gün sənə fərqli bir gün
yaşatmaq, yadda qalan, xoş sürpriz etmək
istəyirdim. Bağışla, düşündüyüm kimi olmadı.
─Eybi yox, narahat olma, hər şey yaxşıdır,–
pərtliyimi hiss etdirməməyə çalışdım, –Yanımda
olduğun hər saniyə mənim üçün yadda qalandır.
Bir neçə dəfə əlini cibinə salıb geri çəkdiyini
hiss etdim. Bəlkə də evlənmə təklifi etmək üçün
aldığı nişan üzüyünü gizlətməkdə məqsədi bu
münasibətlərə indi hazır olmaması idi. Bəlkə də
haqlı idi, zamanı deyildi, tələsirdik.
Əlimi ovcundan buraxmadan alnımdan öpdü:
─Nə olur, olsun, inan mənə! Güvən mənə!
Heç vaxt hisslərimə şübhən olmasın! Əmin ol ki,
sənə görə hər şeyi gözə ala bilərəm!
Bu gün ilk dəfə idi ki, gözlərimin içinə
baxırdı. Dediyi sözlərin səmimiliyinə, sevgisinə
şübhəm yox idi.
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Beləcə, daha çox sükutdan ibarət olan
gecəmizi başa vurduq...
Hələ də yaddaşımdan silinməyən, xatirəmdə
dərin iz buraxan həmin gün, Raufun gərgin,
narahat halı, susqunluğu həyat hekayəmin ən
kədərli bölümünün ilk səhifəsi idi.
*******
Bu gün anamın doğum günü idi. Səhər-səhər
valideynlərimi ziyarət edib, məzarları üstünə gül
qoydum. Ruhlarına fatihə oxuyub, bir qədər
ürəyimdə dərdləşdim. Həm uğurlarımdan, həm də
tənhalığımdan danışıb, darıxdığımı, onlara nə
qədər ehtiyacım olduğunu pıçıldadım.
Əvvəllər tez-tez onları ziyarət etsəm də,
sonralar işlərimin çoxluğundan ayda bir dəfə gedə
bilirdim. Doğrusu, son zamanlar tez-tez getmək də
istəmirdim heç. Bilirdim ki, valideynlərimin ruhu
mənə görə narahatdır. İşlərimin yaxşı olmasına
baxmayaraq, şəxsi həyatımı qaydaya sala
bilmədiyim üçün özümü günahkar hesab edirdim.
Məzar daşından boylanan baxışlarının qarşısında
belə davam gətirə bilmirdim. Elə bilirdim, indicə
anam dil açıb məni danlayacaq, sözünün sonunda
da “Sən düzəlmədin də!” deyib məzəmmətlə başını
yelləyəcək. Darıxırdım onlar üçün.
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Qızlar atalarını daha çox sevir, deyirlər.
Atamın münasibəti, məni daha çox sevib-əzizləməyi
bacımın qısqanclığına səbəb olurdu. Mən isə
atanın, həmçinin nənənin sevimlisi olmaqdan zövq
alırdım, düzü. Diqqət mərkəzində olmağı
uşaqlıqdan xoşlayırdım.
Xeyir-duasını aldığım nənəmin vəfat etdiyini
geri döndüyüm gün öyrənmişdim. Hələ Almaniyada
olduğum zaman evə zəng edərkən bir neçə dəfə
anamdan, bacımdan nənəmi soruşmuş, onunla
danışmaq istədiyimi bildirsəm də, uzaqda olduğum
üçün bilərəkdən məndən bu xəbəri gizlətmiş,
üzülməyimi,
dərslərimdən
yayınmağımı
istəməmişdilər. Hər nazımı çəkən, şıltaqlıqlarıma
göz yuman, dəcəllik etdiyim zaman anamın
qarşısına keçib məni onun əlindən alan nənəmin
yoxluğu məni hədsiz sarsıtmışdı. Hər səhər, hər
axşam üzündən öpdüyüm, qanım qara olanda
başımı dizinin üstünə qoyduğum nənəmi gah
mətbəxdə, gah öz otağında axtarırdım. Saatlarla
oturduğu divanın küncünə qısılar, kürəyinə saldığı
tirmə şalı burnuma tutar, hopub qalmış qoxusunu
içimə çəkmək istəyirdim.
Bir gecə yatıb bir səhər yuxudan oyanmayan
anamı isə işlərimin yoluna düşməyə başladığı bir
zamanda itirdim. Hər dəfə ailə qurmağımdan, nəvə
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sahibi olmaq istədiyindən söz açsa da, qulaqardına
vurar, mövzunu dəyişərdim. Arzusunu gözündə
qoyduğum anam, yəqin ki hələ də məndən incikdir.
Gərgin və sıxıntılı bir günü dörd divar
arasında başa vurmamaq üçün işə getməyə qərar
verdim. Fikirlərimi dağıtmaq, keçmişin acı
xatirələrindən xilas olmaq üçün iş ən gözəl vasitə
idi.
İşə qayıdarkən gün yarı olmuşdu.
Katibəmə mənə qəhvə hazırlamağı tapşırıb
qapının dəstəyini burdum. Ayağımı içəri qoyduğum
an dörd bir tərəfə düzülmüş çiçəklər dərhal
nəzərimi cəlb etdi. Bütün buketlərin sarı
çiçəklərdən ibarət olması eyni ünvandan
göndərildiyindən xəbər verirdi. Çiçəklərin kimdən
olduğunu bilmək üçün üstündəki vizitkaya deyil,
masamın üstündəki kiçik zanbaq dəstəsinə nəzər
salmaq kifayət idi. Altı sarı zanbağın arasına
yerləşdirilmiş tünd çəhrayı zanbaq sahibinin
əvəzindən danışa, gizli mətləblərə aydınlıq gətirə
bilərdi.
Hər
səhər,
hər
axşam
dibçəkdəki
zanbaqlarıma nəzər salar, səbirsizliklə sonuncu–
yeddinci zanbağın açacağı günü gözlərdim. Bəzən
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isə onun heç vaxt açmayacağını da fikrimdən
keçirirdim.
Həmin səhər də yuxudan ayılan kimi
çarpayıdan
sıçrayıb
pəncərənin
qarşısına
yaxınlaşdım. Budur, sonuncu zanbaq bu səhər
açmışdı. Artıq solan digər zanbaqların yanında
daha gözəl, təravətli, zərif görünən bu çiçək özünün
sarı rəngi ilə könlümü oxşaya bilmişdi. Sarı rəng
ayrılıq, bəzən nifrət anlamına gəlsə də, mənim üçün
günəşin rəngi idi: şəfəq və nur idi. Sevindiyimdən
zanbağın ləçəklərini, yarpaqlarımı sığallayıb,
barmaqlarımla oxşayıb, hətta dodaqlarımı belə
toxundurmuşdum. Ayın yeddisi, həftənin bazar
günü açan bu yeddinci zanbağa rəmzi məna
verməyə də çalışmışdım. Münasibətlərimizə xeyirdua almış qədər xoşbəxt hiss edirdim özümü.
Sevincimi bölüşmək üçün Raufa mesaj yazıb,
sonuncu zanbağın açdığını bildirdim. “Gözün
aydın! Nəhayət ki!” cavabını aldım.
Elə həmin axşamkı görüşdə Rauf əlimi
ovcunda sıxıb əzizləyərkən qəfil xatırlayıb soruşdu:
─Doğrudan, demədin, axı, sonuncu zanbağın
nə rəng açdı...
Tez dilləndim:
─Sarı rəngdədir. Elə gözəldir ki! Sanki
günəşin özüdür!
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Təəccüblə üzümə baxdı:
─Sarı? Sarı rəngi xoşladığını bilmirdim.
─Sarı rəng ayrılıqdı deyirlər... Amma bu
fərqlidir. Həftənin bazar günü, ayın yeddisi,
yeddinci zanbağım...Görürsən, hamısı yeddidir.
─Rəmzlərə inanırsan? Simvolikaya çox da
qapılma!
─Yeddi rəqəmi müqəddəsdir! Bilirsən, nə
düşünürəm?
─...
Ona ağzını açmağa imkan verməyib sözümü
bitirdim:
─Bu yeddilərdə bir məna var! Allah özü
münasibətlərimizə xeyir-dua verib. Günəşin bir
parçasını bizə elçi olaraq göndərib.
Başını bulayıb sözlərimə güldü. Dedi:
─Məncə bir qədər şişirtdin... Sənə elə
gəlmir?
Başımı yellədim:
─Yox! Əgər ürəkdən inansaq, belə də
olacaq!
Saçlarımı, yanaqlarımı sığalladı, üzümü
əlləri arasına aldı:
─Sən deyən olsun! Sənə inanıram. Sən də
mənə inan! Həmişə inan və zərrə qədər də şübhən
olmasın!
65

Artıq ikinci dəfə eşitdiyim bu söz mənə qəribə
gəlməyə başlamışdı. Bu sözləri deməyi, həm də
vurğulamağı
səbəbsiz
deyil,
düşünürdüm.
Soruşmağa çəkinir, həm də hər şeyi özündən
eşitmək istədiyim üçün üstünə getmək, məcbur edib
sıxışdırmaq istəmirdim. Özü isə, görünür, hər hansı
bir söhbətə bu gün hazır deyildi. Ən doğru qərar
zamana buraxmaq idi...
Bir zamanlar sarı rəngə günəşin rəngi kimi
dəyər vermişdim. Bu gün isə sarıya bürünən otağım
məni qıcıqlandırır, üzdüyü qədər də əsəbləşdirirdi.
Nifrət edirdim sarı rəngə. Kədərli xatirələrlə
açdığım səhəri həyəcan və əsəblə başa vurmaq
istəmirdim.
Əsəbi halda katibəni səslədim:
─Elə bu dəqiqə bütün buketləri–hamısını
rədd edin otağımdan! Üstündə vizitkası olmayan,
kimdən olduğu bəlli olmayan heç bir gül dəstəsini
də otağıma gətirməyin bundan sonra!
Qızın təəccüb dolu nəzərlərini üzümdə hiss
edərkən hövsələdən çıxdığımı, hisslərimə hakim ola
bilmədiyimin fərqinə vardım. Katibə buketlərin
hamısını qucağına alarkən masamın üstündəki kiçik
zanbaq dəstəsi ilə sayının yeddi olduğu nəzərimdən
qaçmadı. Qucaq dolu çiçəklə masama yaxınlaşıb
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əlini zanbaqlara uzatmaq istəyən qız bir anlıq ayaq
saxladı, nə düşündüsə geri addım atdı. Sakitcə
otaqdan çıxdı.
Başımı masanın üstünə qoydum. Ürəyim
boşalıncaya qədər ağlamaq istəyirdim. Qeyriixtiyari əlimi güldanın içindəki zanbaqlara
toxundurdum. Onları ovcumun içində əzmək,
qırmaq, ayağımın altında tapdamaqla hisslərimin,
sevgimin heyfini almaq istəyirdim. Ovcumda sıxa,
əzə bilmədikdə isə hönkürüb ağladım. Altı sarı
zanbağın arasından mənə boylanan zərif çəhrayı
zanbaq mənə mənim özümü xatırladırdı.
Gözlərimdən axan göz yaşı yanaqlarımdan süzülüb
şeh damcısı kimi əlimdə tutduğum çəhrayı zanbağın
ləçəyində qaldı.
Sarı çiçəklərdən ibarət hər böyük buket
ayrılığımızın bir ilinə işarə idi. Yalnız
zanbaqlardan ibarət olan kiçik gül dəstəsi də
aradan yeddi ilə yaxın zaman ötdüyündən xəbər
verirdi. İllər əvvəl rəngarəng altı zanbağın
arasında bitən sarı gülün ayrılacağımıza işarə
olduğunu anlamaq, qəbul etmək istəməmişdim. Bu
gün isə altı sarı zanbağın arasındakı çəhrayı çiçək
yoxsa bir sevgi etirafı idi?
Bu axşam hava çox küləkli və soyuq idi.
Dənizdən əsən yel, yağan leysan yağış belə məni
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çəkindirmirdi. Ağlayıb ürəyimi boşaltmaq üçün ən
münasib zaman idi. Yanaqlarımdan süzülən yağış
suları əslində göz yaşlarımı gizlədirdi. İçin-için
ağlamaq üçün uzun zaman idi belə fürsətim
olmamışdı.
...Son bir həftədə Rauf çox fikirli və dalğın
görünürdü. Üzündən oxunan gərginliyi ciddi
problemlərlə üzləşdiyini bəlli edirdi. Əsəbiliyini,
dilxorluğunu asan olmayan zabit həyatının
qayğıları ilə əlaqələndirir, hər dəfə içindəkiləri
mənimlə bölüşmək istəməməsinin səbəbini də buna
bağlayırdım. Əslində isə, susqunluğu işinin
məsuliyyət və öhdəliklərindən deyil, təbiətindən
irəli gəlirdi. Nə gizlədim, bəzən inciyirdim. Amma
sonra özümü danlayır, əksinə söz danışan
olmadığına, bəziləri kimi sızlamağı xoşlamadığına,
təkbaşına hər işin öhdəsindən gəlmək istəyi kimi əsl
kişi xarakterinə xas cəhətlərinə görə daha çox
heyran olurdum ona. Mümkün qədər anlayışlı
davranmağa çalışarkən, ailəsində hər hansı bir
narahatçılığın olduğunu çox az ehtimal edirdim.
Bir axşam mənə dediyi:
─Səndən bir söz soruşacam, səmimi cavab
ver: Əgər təyinatımı başqa bir şəhərə, rayona
alsam, mənimlə gedərsən?–sözlərindən sonra
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gərginliyinin səbəbinin yalnız işi ilə bağlı olduğuna
heç bir şübhəm qalmadı.
Düşünmədən:
─Hə, gedərəm, –demişdim.
Yaş fərqimiz, bəlkə də yaşadığı həyat tərzi
ona görə bilmədiyim, görmək istəmədiyim
gerçəkləri daha aydın göstərirdi. Məndən daha
təcrübəli və dərin dünyagörüşünə sahib olan zabit
asanlıqla vaz keçilməsi mümkün olmayan dəyərləri
daha yaxşı anladığından sualının ciddiyyətini də
dərk edirdi:
─Bəlkə sənə indi tələsik cavab vermək asan
gəlir. Əslində çox ciddi sualdır. Seçim edərkən
kimdənsə, nədənsə vaz keçməli olacaqsan. Bunu
anlayırsan? Razılıq versən, daha “sən” və “mən”
olmayacaq, “biz” olacaq. “Biz” uğruna təhsilini
yarımçıq buraxıb, ailəndən ayrıla biləcəksən?
Düşünmədən, tələsik dediyim sözlərin
ciddiliyini, məsuliyyətini yalnız indi anlayıb başımı
aşağı salıb susdum. Ən yüksək balla Bakı Slavyan
Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və tərcümə
fakultəsinə qəbul olarkən çox böyük ümidlərim,
xəyallarım vardı. İndi bir anın içində bir neçə ay
tanıdığım insana görə bütün arzu və istəklərimdən
imtina etməyə dəyərdimi?Həyatımda kiminsə
olduğunu hiss etsə də, nədənsə üzümə vurmayan,
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hisslərimi, sirlərimi ona açıb danışacağım günü
gözləyən anamı, az qala mənimlə nəfəs alan nənəmi
qoyub gedə biləcəkdim?
Arzu və istəklərimdən asanlıqla vaz keçmək
çətin olduğu kimi sevdiyim insanı itirmək qorxusu
ilə də qarşı-qarşıya idim. Həmin an içimə dolan
şübhələr də məni narahat etməyə başlamışdı. Özözümə düşünürdüm:
─İllərin zəhməti, əziyyəti bahasına tələbə adı
qazandın. Adından, soyadından başqa heç nə
bilmədiyin yaraşıqlı bir zabitə görə bütün arzu və
istəklərindən vaz keçməyə dəyərmi, Afət?! Bəlkə
səni aldadır... Heç yeddi ay deyil tanışsız...Dünənə
qədər qınadığın qızlar kimi toysuz, nikahsız
tanımadığın, bilmədiyin bir insana qoşulub
qaçacaqsan? Sən başını götürüb getdikdən sonra
yaxınların qohum-əqrəbanın, qonum-qonşunun
dilində qalacaq. Kiməsə görə ailənə, əzizlərinə
rəzalət hissini yaşatmağa dəyərmi?
Araya çökən sükutu Rauf pozdu. Sanki
fikirlərimi oxuyurmuş kimi içimdəki narahatlıqları
da hiss edib şübhələrimə, fikirlərimə aydınlıq
gətirdi:
─Səndən nə istədiyimin fərqindəyəm.
Həyatımda olmağını istərkən nələri qurban
verəcəyini, hansı dəyərlərdən, arzu və istəklərindən
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imtina etməyə vadar etdiyimi də gözəl anlayıram.
Əgər gələcəyini mənimlə görürsənsə, həmişə bir
yerdə olmağımızı və heç vaxt ayrılmamağımızı
istəyirsənsə, qərarını qətiləşdir, münasibətlərimizi
rəsmiləşdirək.
Hərbçi
olduğum
üçün
ləngitməyəcəklər, ərizə ilə müraciət etdiyimiz
günün səhəri nikahımızı kəsəcəklər.
Bir qədər əvvəl haqqında yanlış düşündüyüm
üçün gözlərinə baxmağa utandım, nəzərlərimi
döşəməyə dikdim. Barəsində necə pis düşünə
bilərdim, axı. Məgər, bir insanı tanımaq üçün illər
lazımdır? Qarşındakı insanın dürüstlüyünə,
səmimiyyətinə şübhən olmadıqdan sonra, sadəcə
qəlbin, ruhunla onu hiss etmək kifayət idi. Həmin
an içimdəki səs Raufa inanmağı, heç vaxt ona
şübhə etməməyi pıçıldayırdı mənə.
─Razıyam, –dedim,– Səninlə dünyanın hər
yerinə gedərəm, yetər ki, yanımda ol, inamımı,
etibarımı qırma!
Əlimi dodaqlarına yaxınlaşdırıb öpdü:
─Bizlərdə belə bir deyim var: Mən də zabit
şərəfim üstünə and içirəm ki, heç vaxt ümidlərini,
inamını
qırmayacam!
Etibarını,
güvənini
sındırmayacam! Sənə, sevgimə sadiq qalacam,
xəyalımdan belə xəyanət keçməyəcək!
Gülüb:
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─Deyəsən axı, qərar verməyə tələsdim bir
az,–dedim. Təəccüblə üzümə baxarkən bəlkə də
fikrimdən vaz keçdiyimi düşünmüşdü. Həmin an bir
az onu gərgin vəziyyətdə saxlamaq istəsəm də,
qərarımdan daşındım, –Əsas məsələni unutdum...
Demək ki, bütün həyatımı hərbi nizamnaməyə
uyğun yaşamalı olacam...
Ciddi və sərt təbiəti ilə seçilməsinə
baxmayaraq, dəcəlliyimə, ərköyünlüyümə dözürdü,
bəzən isə şıltaqlıqlarım kefini açırdı.
─Bax da! Nikah bağlamadan sözünü geri
götürə bilərsən, hələ vaxt var...
─Yaxşı fikirdir! Bir daha təklifinizi
düşünərəm, –deyib güldüm.
─Bütün yollar Romaya apardığı kimi, bütün
fikir və düşüncələrin də onsuzda gec, ya tez səni
mənimlə bərabər nikah masasına oturdacaq, xeyri
yoxdur! –deyə göz vurdu.
Həyatın qəribə təzadları var. Həyatda nəyisə
əldə etmək üçün bəzən nə qədər səy etsən, arzuna
çatmaq üçün nə qədər çox xəyal qursan,
ümidsizliyə düçar olarsan, istədiyini əldə edə
bilmərsən. Bəzən isə heç nə arzu etməz, xəyal da
qurmazsan, ya da mübarizə aparmaqdan usanıb
istəklərindən imtina edərsən ki, şans özü arxasıyca
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qaçıb yorulduğun həmin kəpənək kimi gəlib çiyninə
qonar.
Arzu və xəyallarımdan əl çəkməyə qərar
verdiyim gecənin səhəri dekanlığa çağırıldım.
Savadına görə dəyərləndirdiyim, tələbələrlə gözəl
rəftarına görə sevdiyim, insanlığına heyran
olduğum dekanımız məni gülərüzlə qarşılayıb
oturmağa yer göstərdi. Çox uzatmadan dekanlığa
çağırılmağımın səbəbini açıqladı:
─Bilirsən ki, Universitetimizin digər
ölkələrin elm, təhsil, mədəniyyət müəssisələri ilə sıx
münasibətləri var. Tələbələrimiz müntəzəm olaraq
Avropanın, həmçinin MDB ölkələrinin ali
məktəblərində təşkil olunan konfranslarda,
seminarlarda iştirak edir, təcrübə keçir, təhsillərini
davam etdirirlər. Hər il bir çox dövlətlərin ali təhsil
müəssisələri
ilə
tələbə
mübadiləsi
edir,
yetirmələrimizin təhsilini artırmaq məqsədi ilə
başqa ölkələrdə dil təcrübəsi keçməyinə zəmin
yaradırıq. Bu il də Universitetimizin ən savadlı
gəncləri arasından bir neçəsini seçmişik. Sənin
adını da öz siyahımıza əlavə etmişik. Polyak
dilindən əlavə alman dilini də gözəl mənimsədiyin
üçün qərara aldıq ki, təhsilini davam etdirmək üçün
səni
Almaniyanın
Tübingen
Universitetinə
göndərək.
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Doğrusu həmin an nə deyəcəyimi bilmədim.
Donub qalmışdım. Bu cür təklifi xəyal belə
etməmişdim. Başqa vaxt olsa, sevindiyimdən
dekanımızın boynuna sarılar, mənə göstərdiyi
etimada, verdiyi dəyərə görə necə minnətdarlıq
edəcəyimi bilməzdim. Nitqim qurumuşdu. Başımı
aşağı salıb təşəkkür edib, yoxsa təklifdən imtina
etməyi düşünürdüm. İki od arasında qalmış
insanlar kimi hiss edirdim özümü. Dünən Raufa
verdiyim sözü xatırlayaraq, bir neçə dəfə təklifdən
imtina etmək istədim. Lakin nədənsə dekanımızın
nurani, gülərüz simasına, ümid dolu gözlərinə
baxınca onu qırmağa cəsarətim çatmadı bu an.
─Həftə sonu yola düşürsüz. Hazırlaşmaq
üçün bir neçə gününüz var. İnanıram ki, sənə olan
bütün ümidlərimizi doğruldub, böyük nailiyyətlər
əldə edəcəksən.
Mənə böyük ümidlər bəsləyən dekanımıza
sadəcə gülümsəyə bildim.
Həmin gün nə Raufa, nə də evdəkilərə bu
xəbəri deyə bildim. Dalğın halda gəzib dolanır,
taleyin ironiyasını–həyatımın ən vacib qərarını
qəbul etməyə hazır olduğum bir anda Almaniyada
təhsili davam etdirmək kimi qəfil təklifin gəlməsini
düşündükcə fikirlərim daha da qarışırdı. Bu
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həyatımın ən böyük şansı idi. Və mən anlayışlı
şəkildə bu şansımdan imtina edirdim.
Həyatımda ən uzun və ən gərgin gecəm idi.
Səhərə qədər gözümü yummadım. Hər şeyi ölçübbiçir, bir daha heç vaxt qarşıma çıxmayacaq bu
şansdan imtina edərkən hisslərimin ağlıma güc
gəldiyini, hətta, nə vaxtsa peşman belə olacağımı
da anlayırdım.
İçimdə qəribə bir sıxıntı hiss edirdim...
Həmin səhər mənə doğma olan bu məkana
son dəfə imiş kimi baxır, əzizindən ayrılmağa
hazırlaşırmış kimi gördüyüm, nəzər saldığım hər
şeylə vidalaşırdım sanki. Baxdığım, toxunduğum
hər şeyi xatirəmə yazmağa çalışırdım.
Qapı üzümə açıldığı zaman dekanlığın
qarşısında olduğumu fərq etdim. Dünəndən bəri
fikir və düşüncələr varlığıma hakim kəsildiyindən
ayaqlarımın məni nə zaman və necə bura çəkib
gətirdiyini hiss etməmişdim.
─Afət! Qapıda dayanma, qızım, gəl içəri,–
deyərək dekan məni içəri dəvət etdi. Başımı aşağı
salıb susurdum. Mehriban və nurani üzlü yaşlı
dekan gülümsəyərək sözünə davam etdi, –Artıq
biletləriniz də sifariş verilib. Getdiyiniz gün sizə
təqdim edəcəyik.
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─Asəf müəllim, elə mən də sizinlə bu barədə
danışmaq istəyirdim.
─Buyur,qızım, dinləyirəm səni.
─Əslində bu təklif mənim üçün o qədər
gözlənilməz oldu ki! Xəyal belə edə bilməyəcəyim
bir şansla üzləşməyin sevincini yaşamaqdan gözəl
hiss ola bilməz...
─Savadına, bacarığına, mühakimə və nitq
qabiliyyətinə bələd olduğum üçün ilk ağlıma gələn
ad sən oldun...
Mənə bu qədər dəyər verən insanın
gözlərinin içinə baxa bilmirdim:
─Təşəkkür
edirəm,
professor.
Sizin
etimadınızı qazanmaq mənim üçün şərəfdir,
həqiqətən. Mənə verdiyiniz dəyərə görə də Sizə
hədsiz minnətdaram. Amma... çox üzgünəm... Mən
bu təklifdən imtina etməli olacam.
─Anlayıram, –deyən dekan təəssüf hissi ilə
köksünü ötürdü, –Bir çox Azərbaycan ailəsində
qızlarımızın xaricdə təhsil almasına qarşı çıxırlar.
Mən valideynlərinlə görüşüb
bunun sənin,
həmçinin dövlətimizin, təhsilimizin gələcəyi üçün nə
qədər vacib olduğunu onlara izah edə, razı sala
bilərəm. Elə bu gün atanla görüşümüzü təşkil et.
Dekanın sözləri, diqqət və qayğısı məni
kövrəltdi. Güclə eşidiləcək tərzdə:
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─Atam hələ biz uşaq olanda rəhmətə gedib, –
deyə bildim.
─Bacın, qardaşın?
─Bacım ərdədir. Anam və nənəm...
─Aydındır...
Təklifdən imtina etdiyimə görə dekanımız
mənim özüm qədər üzülmüşdü. Onun təəssüf dolu
baxışları hələ də gözümün önündədir.
─Bax, qızım, həftə sonuna qədər vaxt var.
Adını siyahıdan çıxarmıram. Düşün, bir daha
ananla danış. Son günə qədər təklifim qüvvədə
olacaq.
Minnətdarlıq edib dekanlıqdan çıxdığım an
qərarımın qəti və dəyişməz olduğuna əmin idim...
Sanki içimdəki təlatümləri hiss edirmiş kimi
dəniz də fırtına qopartmaqda idi. Küləyin vıyıltısı
səsimi batırırdı:
─Mənə yaşatdıqların az idi? Yenə niyə
gəldin? Nə istəyirsən məndən? Niyə həyatımı
yaşamağa imkan vermirsən?! Nifrət edirəm sənə!!!
─Çünki səni sevirəm! –qəfil güclü bir əl
qolumdan yapışdı, qarşıma keçib gözlərimin içinə
baxdı, –Səni dəli kimi sevirəm! Sənsiz yaşaya
bilmirəm...
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Bu bir həftə ərzində Raufun məni izlədiyinə
əmin idim. Bu gün də heç şübhəsiz ki məni
izləmişdi.
Baxışlarımdakı nifrət, qəzəb, dartınıb əlindən
xilas olmaq istəyim ona təsir etmirdi:
─Məni sevdiyinə əminəm! Etiraf et ki, hələ də
məni sevirsən!
─Həddindən çox xəyallar qurursan! Sənə elə
gəlmir?
─Bilirəm, dəli kimi sevirsən məni. Bilirəm ki,
bütün bu illər ərzində məni bir an belə
unutmamısan.
İstehza ilə güldüm:
─Özündən müştəbeh olmusan! Belə deyildin,
illər səni dəyişib.
─İstəməyərəkdən məni düşündüyünü öz
dilinlə etiraf etdin,–deyib gülümsədi.
─Yadıma belə düşmürdün!
─Yalan! Zibilə atdırdığın günahsız sarı
çiçəklər suallarıma cavabın idi: unuda bilmədiyin
sevgindən doğan pərişanlığın idi.
Özlüyümdə hər addımımdan xəbərdar
olduğunu düşünüb anladım ki, bu izləmələr bəlkə
də bir həftədən daha uzun müddət davam etmişdir.
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─Sevgin kimi göndərdiyin çiçəklər də mənə
gərəksizdir! Çəkil, get, bir daha da qarşıma çıxma!
–deyərək əsəbi halda əlini itələdim.
─Heç vaxt dinləməyi bacarmadın! Qaçıb
getmək daha asandır, elə? O vaxt da məni dinləmək
istəmədin. Amma... bu gün məni dinləyəcəksən!
Əsəblərimə hakim ola bilmirdim:
─Axı, nə deyəcəksən? Deməyə sözün də var?
Ümumiyyətlə, nə üzlə qarşıma çıxmısan?
─Deyəcəyim və dinləməli olduğun çox söz
var!
─Səni dinləmək istəmirəm! Deyəcəklərin
mənə maraqsızdır!
Dartınıb əlindən xilas olmağa çalışdıqca
daha bərk qolumdan tutur, getməyimə icazə
vermirdi. Hər zaman özümdən daha təmkinli hesab
etdiyim zabit səsini yüksəldib bağırdı:
─İstəsən də, istəməsən də bu gün məni
dinləməli olacaqsan, Afət xanım! İndi, elə burada
hər şey aydınlaşmadan heç yerə getməyəcəksən!
Küləyin səsinə qarışan bağırtısı, səsindəki
hiddəti bir anlıq məni susmağa məcbur etdi.
Axşamın bu saatında, özü də belə bir yağışlı
havada dəniz kənarındakı bütün kafelər kimi
burada da bir neçə işçidən başqa heç kim gözə
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dəymirdi. Zəif işıqlandırılmış zal, az qala
eşidilməyən həzin musiqi, içəridəki sakitçilik
həqiqətən insanın ruhuna dinclik gətirirdi.
İllər sonra yenidən Raufla üzbəüz
oturmuşdum. Gözlərinin içinə baxmamaq üçün
nəzərlərimi yayındırır, pəncərədən çölə baxır, hələ
də kəsmək bilməyən leysan yağışı izləyirdim.
İradəmin ziddinə olaraq məcbur gətirmişdi
məni bura. Özüm qədər tərs və inadkar birini,
görünür, bu axşam dinləmək məcburiyyətində idim.
Qarşısındakı isti qəhvədən bir neçə qurtum
içdi. Fincanı qarşıma çəkib:
─Soyutma, isti-isti iç. Nə qədər soyuq canına
təsir etməyib, iç, –dedi.
Payızın soyuğu həqiqətən canıma hopmuşdu.
Hələ tam qurumayan saçlarımın nəmini hiss etdikcə
bir az da üşüdürdüm. Dəfələrlə yağışdan
daldalandığımız kafelərdə isti çay, qəhvə sifariş
verib saatlarla beləcə üz-üzə oturub şirin-şirin
söhbət edərdik. Bu gün isə bayaqdan bəri bir kəlmə
də kəsməmişdim.
Raufun nəzərlərini üzümdə hiss etdikcə, eyni
zamanda həm nostalji hisslər yaşayır, həm də
əsəbləşirdim.
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─Daha uşaq deyilsən! Odur ki, iki yetkin
insan kimi söhbət edə bilərik. Ən azından birbirimizi dinləyə bilərik.
Fincanı əlimə aldım. Bir qurtum içdim:
─Yaxşı. Buyur, səni dinləyirəm.
Rauf barmağını fincanın ağzında gəzdirib
söhbətə necə başlayacağını düşünürdü bəlkə.
─Həmişə o günü xatırlayıram. Sənə “Məni
dinlə! İcazə ver, hər şeyi izah edim...” deyərək nə
qədər dil tökdüm. Dinləmədin. Məni dinləsəydin,
mənə inanıb güvənsəydin, bu gün həyatımız
tamamilə başqa cür olardı. Sən isə, nə məni
dinlədin, nə də mənə inandın. Güvənmədin mənə...
Gözlərim yol çəkirdi. Bu qədər yaxın ikən bu
qədər uzaq olan insanın səsi uzaqlardan gəlirdi
sanki. Pəncərədən süzülən yağış damlalarından
nəzərlərimi ayırmırdım.
...Bu gün olduğu kimi soyuq və yağışlı
noyabr günü idi. Xəyallarımdakı sevgi dünyamın
dəniz qumundan düzəldilən, elə dənizin göz yaşım
tək şor suları ilə dağılan qəsr kimi ümidlərimin,
arzularımın məhv olduğu soyuq noyabr günü...
Ruhumu üşüdən həmin gün...
Bir qız üçün sevgi xəyalları qurmaq daha
asandır. Bütün varlığımızla sevərkən, qarşımızdakı
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insanı həddindən artıq ideallaşdırır, hər sözünə
inanıb tamamilə etibar etməyə başlayırıq. Bəzən
ruhumuzun bir parçası, elə özümüz hesab edirik.
Sevir, sevildiyimizə də özümüzü inandırmağa
çalışırıq, adi diqqəti,qayğını da ilahi eşq kimi qəbul
edirik. Bir gün isə yuxudan ayılır, xəyalımızdan
keçənlərin sadəcə bir ilğım olduğunu anlayırıq.
O gün səhərdən bütün işlərim tərs gedirdi.
Yuxudan durandan hər şeyi əlimdən saldığım, bir
neçə tələbə yoldaşımla mübahisə etməyim azmış
kimi, günün sonunda daha böyük sürprizlə
qarşılaşacağımdan xəbərsiz idim.
Universitetin qapısından çıxarkən bir qadın
mənə yaxınlaşdı:
─Afət, sənsən?
İlk dəfə gördüyüm qadına gülümsəyib:
─Bəli, mənəm.
Qadın sınayıcı nəzərləri ilə məni başdanayağa süzdükdən sonra dilləndi:
─Mən Raufun anasıyam.
Raufun anası ilə belə qəfil görüşəcəyimi
düşünmədiyim üçün bir qədər özümü itirdim.
Doğrusu, həmin an çaşqınlıqla bərabər içimdə
sevinc hissi də yaşadım. Özlüyümdə, Raufun
barəmdə ailəsi ilə danışdığını, fikrinin ciddi
olduğunu xəyal edirdim. Əlbəttə, əgər belə
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olmasaydı, anası nə üçün bura qədər gəlib mənimlə
görüşmək istəyəydi ki.
─Vaxtın varsa, səninlə bir az söhbət etmək
istərdim, –qadın dedi.
Qarşımda dayanan ağbənizli, ala gözlü
qadına baxdıqca, Raufun gözəllik və yaraşığını
anasından aldığını düşünürdüm öz-özümə. Son
dərəcə gözəl, xanım-xatın qadında kübarlıq dərhal
hiss olunurdu. Zövqlü bir xanım olduğu da geyim
tərzindən bəlli idi.
─Əlbəttə, buyurun, –deyə cavab verərkən,
yəqin ki bütün qızların keçirdiyi həyəcanı hiss
etməkdə idim.
Bir neçə addım atıb, bir qədər aralıda
dayanmış avtomobilə yaxınlaşdı. Başının hərəkəti
ilə mənə də keçib əyləşməyi işarə etdi. Cinayət
işlərinə çox baxan anamdan və nənəmdən fərqli
olaraq, ağlıma heç bir pis fikir gətirmədən,
çəkinmədən avtomobilə əyləşdim. Görünür,
əvvəlcədən
təlimatlandırılmış
sürücü,
mən
oturduqdan sonra qapını bağlayıb uzaqlaşdı.
Raufun anası ilə üz-üzə idik. Baxışlarından
mənə münasibətini anlaya bilmirdim. Üzündəki
xəfif təbəssümün mənə olan xoş münasibətindən,
yoxsa ki, sadəcə kübarlığından irəli gəldiyini ayırd
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etmək çətin idi. Ilk dəfə gördüyü qıza qarşı, bəlkə
də elə belə olmalı idi münasibəti, nə bilim.
─Görürəm, ağıllı qıza bənzəyirsən. Odur ki,
düşünürəm, bir-birimizi çox gözəl başa düşəcəyik.
Barəndə də hər şeydən xəbərim var: Ailə
vəziyyətindən tutmuş, getdiyin ünvanlara qədər hər
şeydən
məlumatlıyam.
Raufla
aranızdakı
münasibətləri də bilirəm...
Sözlərinə bilərəkdən fasilə verdi bəlkə də.
Başımı aşağı salıb susur, həyəcandan
əllərimin, ayaqlarımın əsdiyini hiss edirdim. Həmin
an mənə elə gəldi ki, nəfəsim daralır. Bəlkə də
avtomobilin pəncərələrinin bağlı olduğundan
sıxılmağa başlayırdım. İçimdə qəribə hiss vardı. Və
bu hiss mənə bu söhbətin düşündüyüm kimi davam
etməyəcəyini söyləyirdi.
─Raufu qınamıram, gözəl qızsan, cazibənə
uyub. Səninlə münasibətləri kəsmək istəmədiyindən
də, görünür, sənə nişanlı olduğunu, hər iki ailənin
artıq toy hazırlıqlarına başladığını bilərəkdən
söyləməyib... Bəlkə də həqiqəti deməyə cəsarəti
çatmayıb...
Deməyə sözüm yox idi. Qulaqlarımın
eşitdiyinə inanmaq istəmirdim hələ də. Mən nələr
eşidirdim! Aylardan bəri görüşdüyüm, bütün
varlığımla
səmimiyyətinə
inandığım
insan
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inamımdan, etibarımdan necə istifadə edə, məni
necə aldada bilərdi.
Qadın çantasından çıxartdığı şəkli mənə
uzatdı. Əlimə alıb gah şəklə, gah da qadının üzünə
nəzər saldım. Heç vaxt Raufun hisslərinə, sevgisinə
şübhə etmədiyimdən, ailəsi ilə bərabər bir masa
arxasında yanaşı oturduğu incə və zərif üz
cizgilərinə sahib son dərəcə gözəl qızın üzündəki
xoşbəxt təbəssümünü görüncə, ilk dəfə qısqanclıq
hissi keçirtdim.
─Keçən yay Raufun qaynının toyunda
çəkilmiş şəkildir. Özünü həmin qızın yerinə qoy.
Yəqin ki, sən də barmağında üzüyünü gəzdirdiyin
nişanlının soyuq münasibəti ilə üzləşmək, özgə
birisi ilə gün keçirtməyini istəməzdin. Başqa
birisinin bədbəxtliyi üzərində xoşbəxtlik qurulmaz.
Ağıllı, savadlı qızsan, Rauf kimi oğlanlar hələ
qarşına çox çıxacaq.
─...
─Raufla münasibətlərinizə son qoy! Belə hər
ikiniz üçün yaxşıdır. Rauf səninlə gün keçirə bilər,
amma heç vaxt sənə evlənməyəcək! Nə mən, nə də
atası ailəmizə soxulmaq istəyən bir qızı gəlin kimi
qəbul etməyəcəyik!
Hələ heç vaxt özümü bu qədər alçaldılmış,
təhqir olunmuş hiss etməmişdim. Daha çox qadının
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son sözlərinə, yoxsa ki sarsılan inam və etibarıma
üzüldüyümü bilmirdim.
─Narahat olmayın, xanım, Rauf bu gündən
sonra bir daha heç vaxt üzümü görməyəcək! –deyib
avtomobildən endim.
Arxama baxmadan qaçmaq, uzaqlaşmaq
istəyirdim. Keçdiyimiz yollardan, ayaqlarının izi
qalan cığırlardan bir daha keçməmək üçün heç vaxt
getmədiyim yollardan, küçələrdən addımlayırdım.
Onu mənə xatırladan, bağlayan hər şeyi məhv
etmək, dağıtmaq, ümidlərim kimi qırmaq, alçalmış
qürurum kimi sındırmaq istəyirdim. Eyni səmaya,
eyni dənizə baxmaq, eyni şəhərin havasını belə
udmaq istəmirdim.
Bütün günü yağan yağış kəsənə bənzəmirdi,
arada daha da bərkiyirdi. Yalnız bu şəhərə deyil,
ömrümə, xəyallarıma, arzularımın üstünə yağırdı
leysan tək.
─Yaxşısız, xanım? –yaxınlaşan polis
nümayəndəsi soruşdu. Görünür, axşamın bu
saatında, yağışlı, küləkli belə bir havada bayaqdan
bəri tək-tənha dəniz kənarında olmağım,
nəzərlərimi eyni nöqtəyə zilləyib dayanmağım
diqqətini çəkmişdi.
Əvvəllər o qədər də diqqətimi çəkməyən bir
məqam –sahildən aralanan gəminin fiti sanki bir
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işarə idi mənə. Nəzərlərimi uzaqlaşan gəmidən
ayırıb polisin üzünə baxdım:
─Hər şey bundan sonra yaxşı olacaq! Hər
şey dəyişəcək!
Özlüyündə qəribə təsir bağışlayan qızın
nədən bəhs etdiyini anlamayan polis başını yelləyib
əlavə bir söz demədən aralandı. Hiss edirdim ki,
özümə qəsd edə biləcəyimdən ehtiyat etdiyi üçün
kənardan məni izləyir.
Gec idi. Yəqin ki, anam da narahat qalmışdı
məndən. Barmaqlarımın ucu ilə yanaqlarımdan
yağış sularına qarışan göz yaşlarımı sildim:
─Dənizim! Gözəl, doğma olduğun qədər də
amansız və qəddarsan! Hər gün neçə-neçə insan
sənin sularında qərq olur. Kimilərini özün udursan,
kimiləri isə cəmiyyətin amansız qanunlarına, sərt
qaydalarına dözməyib ümidsizlik içərisində
bilərəkdən özünü qərq edir. Heç vaxt intihar
edənləri anlamasam da, bu gün anladım ki, insan
ümidləri öldüyü gün ölür. Dənizim! Bu gün mən də
arzularımı, ümid və xəyallarımı ruhumla bərabər
sularında qərq edib gedirəm. Nə incilər, nə
xəzinələr qoruyub saxladın dərinliklərində. Al, qoy
ruhum göz yaşlarımla, nakam sevgimdən doğan
xəyal və arzularımla bərabər qiymətli inci,mirvari
kimi sənə əmanətim olsun, özündə saxla. Ruhsuz
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cismimi götürüb gedirəm bu şəhərdən. Əgər bir
gün qayıtsam, özümü yenidən doğulmuş kimi hiss
edib xoşbəxt ola biləcəyimə əmin olsam, hamısını
səndən geri alacam.
Qapıdan içəri ayağımı basar-basmaz anamın
səsi eşidildi:
─De, gəldi əzizxələf nəvən!
Əlində oxlov, unlu əlləri ilə dəhlizə çıxıb
həmişəki kimi deyinməyə başladı:
─Saatdan xəbərin var? Hardasan bu saata
qədər? Evin-eşiyin yoxdur sənin?!
İki balaca otaqdan ibarət evimizin mətbəxi
də olduqca darısqal olduğundan anamla nənəm çox
zaman yerdən süfrə salar, elə oturaq vəziyyətdə
qutab, düşbərə hazırlar, dolma bükər, küftə
tutardılar.
Havalar soyumağa başlayandan həm ətə
qənaət etmək üçün, həm də xoşladığım üçün çox
zaman anam düşbərə bükərdi. Necə deyərlər, həm
canımız qızırdı, həm də gündə ət almağa imkanı
olmayan kasıb ailə üçün bundan daha münasib,
daha dadlı təam tapılmazdı.
Qəfil boynuna sarılıb üzündən öpməyim,
deyəsən, anamı çaşdırdı. Nə isə demək istədi.
Susdu.
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Gəncliyində kəndin ən gözəl qızı hesab edilən
nənəmin də əlindən, yanaqlarından öpüb birbaş
yataq otağına getdim. Çarpayıma uzanıb yorğanı
başıma çəkdim. İsti nəfəsim soyuq yatağımı
qızdırsa da, üşüyürdüm. Üşüyən tərk edib gedən
ruhumun boş qalmış cismi idi. Dörd səmtə əsən
küləklərin dolaşıb tüğyan etdiyi tərk edilmiş bütün
məbədlərə bənzəyən boş qalmış cismimi heç səhra
günəşinin özü də isindirə bilməzdi indi.
─Nolub? Xəstələnmisən? Sənə diyəndə ki,
day yay döyül, üzü qışa gedir, küləkli, yağışlı
havalarda az gəz bu küçələri, qulaq asmırsan ki
mənə!
Anamın susmağını istəyirdim. Onun nəinki
iradlarını, hətta xoş sözlərini belə dinləyəcək halda
deyildim indi.
─Gözlə, indi isti bir zoğallı çay gətirim.
Anam sinini dolabçanın üstünə qoyarkən
nəzəri telefona sataşdı:
─Telefonun səsini almısan? Zəng gəlir sənə.
Doqquz buraxılmış zəng, yeddi oxunmamış
mesaj ekranda görünürdü. Telefonu əlimə aldım.
Düyməsini sıxıb, söndürdüm. Bir kənara atıb
yenidən yorğanı başıma çəkdim. Hərəkətlərim
anama qəribə görünsə də, heç bir sual vermədi.
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Yaxşı deyirlər ki, heç vaxt “Heç vaxt!” demə.
Bir neçə gün əvvəl qərarımın qəti olduğuna əmin
olduğum qədər bu gün də fikrimdə qəti idim.
─Asəf müəllim, mən çox düşündüm və qəti
qərara gəldim. Təhsilimi Almaniyada davam
etdirmək, dövlətimə, xalqıma faydalı olmaq
istəyirəm, –deyərkən ağsaçlı dekan sevindiyindən
alnımdan öpdü.
─Bilirdim ki, fikrindən dönəcəksən. Hər bir
savadlı, bacarıqlı, istedadlı gənc Azərbaycanın
gələcəyi deməkdir! Hamımız üçün xeyirli olsun!
Bir çoxlarının yerimdə olmaq istədiyi, bəlkə
hətta ürəklərində həsəd aparıb, bəxtəvər belə
adlandırdığı mən, əvvəlkindən daha artıq deyibgülməyimə, şən görünməyimə, dodaqlarıma saxta
təbəssüm taxmağıma baxmayaraq, çox gərgin və
fikirli idim. Şəhərdən, ölkədən qaçmaq istərkən,
özümdən heç yerə qaça bilməyəcəyimi anlasam da,
artıq günləri, hətta saatları sayırdım.
Ümidlərimi itirdiyim gün sanki güvən hissimi
də itirmişdim. Dalğın olduğumdan arxamdan
gələnin ayaq səslərini, hənirtisini eşitməmişdim.
Odur ki, qəfil qolumdan birisi tutunca diksindim.
İçimə dolan qorxu, qaranlıq küçənin xofu bütün
varlığıma hakim kəsildi.
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─Yenə qorxutdum səni? –deyə gülümsəyən
Rauf əlimi ovcuna aldı.
Kobud şəkildə əlimi çəkdim.
─Hə, qorxutdun.
Güldü:
─Sən ki həmişə ürəkli qız olmusan! Nədən
qorxdun?
─...
─Sən özün bir bəlasan! Səndən qorxmaq
lazımdır! Düşünmürəm ki, məndən başqa kiminsə
sənə yaxınlaşmağa hünəri çata, cürət edə bilə.
Həmişə zarafatla dediyi sözlər indi məni
qıcıqlandırırdı:
─Elədirsə, o zaman sən də məndən uzaq ol!
Başına bəla olmayım!
─Gecdir, sən artıq başımın bəlasısan! –
gülümsəyib təkrar əlimi tutdu.
Özümdən asılı olmadan əsəbi şəkildə:
─Toxunma mənə! –dedim.
Çox az hallarda adımı deyərdi. Üzündəki
təbəssüm bir anın içində çəkildi. Ciddi görkəm aldı.
Soruşdu:
─Afət! Nə olub? Nə baş verir?
Nəzərlərimi yayındırır, üzünə baxmaq
istəmirdim:
─Heç nə.
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─O zaman bu nə soyuqluqdur? Dünəndən
bəri də nə zənglərimə, nə mesajlarıma cavab
vermisən. Bu gün də bütün günü telefonun sönülü
olub. Narahat qaldım, növbəmi uşaqlarla dəyişib
səni görməyə gəldim.
Susurdum...Həqiqətləri üzünə çırpmaq, hər
şeydən xəbərdar olduğumu bildirmək, ürəyimdən
keçənləri demək istəsəm də, susurdum... Şikarını
parçalamağa hazırlaşan, pusquda durmuş pələng
kimi idim, məqamımı gözləyirdim. Gözlərimin içinə
baxaraq mənə utanmadan yalan söyləyən zabitin
əynindəki mundirə nəzər saldıqca zabit şərəfinə and
içdiyini xatırlayaraq həm qəzəblənir, həm də içimdə
istehza ilə gülürdüm. Mənim üçün müqəddəs olan
dəyərlərə bu qədər dəyərsiz yanaşan bir insandan
daha nələr gözləyə biləcəyimi düşünürdüm.
─Başımın bəlası, nə olub axı, sənə? Niyə
susursan? Məni gördüyünə sevinmədin?
Üzündəki günahsız
ifadəni,
mülayim
təbəssümünü gördükcə, mehriban səsini eşitdikcə
bir insanın nə qədər saxta ola biləcəyini,
riyakarlığının son həddini ağlıma sığışdıra
bilmirdim. Əllərinin toxunuşu belə məndə ikrah
hissi yaradırdı.
─Yox! Bir daha qarşıma çıxma! Səni görmək
istəmirəm! Bir dəfəlik həyatımdan yox ol!
92

Sanki sözlərimdən diksindi. Heç nə
anlamayaraq qeyri –ixtiyari:
─Nə? –dedi, –Nə dedin?
─Düz eşitdin. Qarşıma çıxdığın, səni
tanıdığım günə lənət olsun! Sənə baxdıqca ikrah
hissi duyuram.
Qürurunu,
mənliyini
alçatdığıma
baxmayaraq, əsəblərinə hakim olmağı bacaran
zabit təmkinini pozmamağa çalışırdı:
─Bu nə sözlərdir dilə gətirirsən? Öz dediyini
özün eşidirsən?Dediyin sözlərin fərqindəsən?
─Deyə biləcəyim ən yumşaq ifadələrdir.
Riyakarlığına, şərəfsizliyinə layiq sözlər tapa
bilmirəm.
Üzünün ifadəsi kimi, səsi də dəyişildi həmin
an:
─Afət! Həddini aşırsan!
Fərqinə varmadan səsimi yüksəltmişdim:
─Həddimi aşsam, nə olacaq? İç üzünü
göstərəcəksən? Göstər! İç üzünü tanıdım, daha
betərləri ilə məni təəccübləndirə biləcəyini
düşünürsənsə, buyur.
─Səni tanıya bilmirəm, Afət...
─Mən isə səni yaxşı tanıdım, Rauf!
─Anlaya bilmirəm... Bir gecədə necə bu
qədər dəyişdin? Nə baş verdi? Mənə qarşı kəskin
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dəyişilən münasibətinin səbəbini izah et, mən də öz
qəbahətimin, günahımın nə olduğunu bilim.
Bilərəkdən, bilməyərəkdən etdiyim səhvlərimə görə
də səndən üzr istəyim.
Dözməyib əsəbimdən güldüm:
─Səhv? Qəbahət? İki qızın hissləriylə birdən
oynamaq səhv adlanır?
─İki?–təəccüblə üzümə baxdı,–Həyatımda
yalnız sən varsan! İkincisi yoxdur!
─İlahi! Səmimiliyinə inandığım, dəyər
verdiyim insan gözlərimin içinə baxaraq
həyasızcasına nə yalanlar söyləməyə qadirmiş! Sən
necə insansan, Rauf?! Axı, mən səni necə tanıya
bilmədim!
─Peşman olacağın sözləri dilinə gətirmə,
Afət!
Hisslərimə hakim ola bilməyib əsəbimdən
ağladım. Hirslə bağırdım:
─Artıq peşmanam! Səni tanıdığıma, sənə
inandığıma, səni sevdiyimə peşmanam!
─Afət!
─Mən hər şeyi bilirəm. Nişanlı olduğunu, hər
iki evdə toy hazırlıqları getdiyini bilirəm! İki qızın
hissləriylə oynayacaq qədər şərəfsiz birisən! Sənə
nifrət edirəm!!!
─...
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Gözlərimin içinə baxmağa cəsarəti çatmadığı
üçün baxışlarını yerə dikib susan Raufa hələ də
inanmaq istəyirdim. Özümü nə qədər ələ almağa
çalışsam da, bacarmadım. Hönkürüb ağladım. Göz
yaşlarında boğulsam da, səsimi yüksəltməyə
özümdə güc tapdım:
─Niyə susdun? Susma! İnkar et! Nişanlı
olmadığını söylə! Bütün dediklərimi təkzib et, yalan
olduğuna inandır məni!
─Sakitləş, mən sənə hər şeyi izah edəcəm,–
deyərək əlimdən tutmağa çalışdı.
─Nəyi izah edəcəksən? Başqa bir qızın
barmağında sənin üzüyünü gəzdirdiyini inkar
edəcəksən?!
Divara sıxışdırılmış müqəssirlər kimi
həqiqətləri etiraf etməkdən savayı əlacı qalmadı.
─Yox, ... etməyəcəm...
Son ana qədər Raufa inanmaq istəyirdim.
Özümü aldatmağa çalışırdım. Anasının bizi
ayırmaq üçün bu yalanları uydurduğuna özümü
inandırmaq
istəyirdim.
Sevdiyim
insanın
yalanlarını qəbul etmək, həqiqətləri görməkdən
daha asan gəlirdi mənə. Məhv olan arzularımın,
yıxılan xəyal dünyamın səsi üzünə vurduğum şillə
ilə diksindirdi, silkələyib oyatdı məni.
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Geriyə baxmadan, hönkürüb ağlaya-ağlaya
qaçarkən Raufdan deyil, əslində, elə özümdən
qaçırdım. Mənim üçün bitmiş münasibətlərin son
həddinə gəlib çıxmışdım. Yanağında buraxdığım
əlimin izi ilə bu sevginin ayrılıq fərmanını verib,
möhürünü də basmışdım.
Arxamca qaçıb gələn Raufun məni tutub
saxlamaq cəhdləri boş idi. Var gücümlə
qaçmaqdan
dizlərimdə
taqət
qalmamışdı.
Təngnəfəs idim. Qolumdan yapışıb dartdı:
─Afət! Məni dinlə! Hər şey sənin düşündüyün
kimi deyil! Bilmədiyin çox şey var... İcazə ver sənə
hər şeyi izah edim... Qulaq as mənə! Mənə inan,
mən hər şeyi yoluna qoymağa çalışacam. Sadəcə
zaman ver! Səni çox sevirəm! Sənin də məni
sevdiyini bilirəm. Bu şəkildə münasibətlərimizə son
qoya bilməzsən! Evlənəcəyim qız varsa, o da sən
olacaqsan!
Yanaqlarıma süzülən göz yaşlarım, pıçıltı ilə
dediyim sözlər vidamız oldu:
─Bir daha məni axtarma! Bir daha qarşıma
çıxma! Bitdi...
Hələ orta məktəbdə oxuyarkən “İnsan və
cəmiyyət” dərsində müzakirəyə çıxarılan məhəbbət
mövzusu ilə bağlı mənim də fikrimi bilmək istəyən
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tarix müəllimimizə “Ən böyük sevgilər həyatda
olmur, yalnız bədii ədəbiyyatda, filmlərdə olur.
Leyli və Məcnun, Romeo və Cülyetta aramızda
yaşasaydılar, kim bilir, bir müddət sonra
ayrılardılar bəlkə” –deyə cavab vermişdim. Və
yekun olaraq, özüm üçün belə bir qənaətə
gəlmişdim ki, eşq zirvəsinə yüksələn hər sevginin
yolu ayrılıq və ölümdən keçir.
Sevirdim... Həyatımda ilk dəfə sevirdim...
Bütün varlığımı, ruhumu bu sevgiyə təslim
etmişdim. Hər kəs sevməyi bacarmır, sevməyi
bacarmaq fərqli ürək sahibi olmaqdır, deyirlər.
Sevə bilmək bacarığımı özümdə kəşf etdiyimə görə,
ən azından bu hissi anlamağıma, yaşamağıma,
həmçinin həyata gözlərimi açıb, insanların xislətini
aşkarlamağıma səbəbkar olan Raufa minnətdar
idim. Sayəsində, həyatın şilləsini dadıb sadəlövh
birindən bir daha insanlara inanmayacaq,
güvənməyəcək bir insana çevrilməkdə idim.
Yorğun olduğumu, başımın ağrıdığını bəhanə
edərək, yatağıma uzanıb yorğanı başıma
çəkmişdim. Anam, nənəm ağladığımdan xəbər
tutmasınlar deyə, üzümü göz yaşlarımdan islanmış
yastığımda gizlədirdim. Eh, kimi aldadırdım!
Aldatmaq istəyən də, aldanan da elə özüm idim.
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Ertəsi günü Raufla qarşılaşmamaq üçün
axırıncı dərsdən icazə alıb evə getdim. Yazıbyazmayacağını
maraq
etdiyimdən
telefonu
yandırsam da, mesajları oxuyub heç birinə cavab
yazmır, zənglərə isə cavab vermirdim; ikinci
zəngdən sonra isə söndürüb sanki kiminsə
görəcəyindən ehtiyat etdiyim üçün ya çantamda, ya
da yastığımın altında gizlədirdim. Təsadüfən
pəncərəyə yaxınlaşan zaman Raufun qonşu evin
divarına söykənib nəzərlərini pəncərəmizdən
ayırmadığının da şahidi olmuşdum. Bir anlıq
beynimdən inad etdiyim üçün qapını döyüb evə gələ
və anamın yanında belə məndən hesab sora biləcəyi
fikri keçdiyindən ehtiyat etdim, lakin sonra heç
vaxt buna cəsarəti çatmayacağına özümü
inandırdım.
Son bir neçə gündə mühazirələr mənə daha
ağır gəlirdi, heç on dəqiqə keçməmiş yorulur,
diqqətim yayınırdı. Nə qədər diqqətimi toplamağa
çalışsam da, əlimdə deyildi. Hətta ən sevdiyim
fənlər belə mənə maraqsız görünməyə başlamışdı.
Dərs başlamadan onun bitməsini, günün sonunu
gözləyirdim. Əsəblərim çox gərgin idi. Son günlər
baş verənlər, dünən axşam anamla aramızdakı
çətin söhbət, bir yandan da hələ ölkəni tərk etməmiş
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duymaqda olduğum həsrət qəlbimə təsirsiz
keçməmişdi.
Tənəffüs olsa da, çox zaman auditoriyadan
çıxmazdım. Bufetə də nadir hallarda düşərdim.
Tələbə yoldaşım otağa daxil olub dedi:
─Afət! Bu xanım deyəsən səni axtarır.
Qapı ağzında dayanmış qızı heç vaxt həyatda
görmədiyimə baxmayaraq, dərhal tanıdım. Bu
həmin qız idi. Şəkildə gördüyüm, Raufa
qısqandığım qızı nə vaxtsa qarşımda görəcəyimi
ağlıma belə gətirməzdim.
Səsi də özü qədər incə və lətafətli idi:
─Salam. Afət xanım sizsiz? Sizinlə söhbət
etmək istərdim. Mən...
Kim olduğunu söyləməsinə imkan verməyib
sözünü kəsdim:
─Aşağı düşək.
Rahat söhbət edə bilmək üçün pilləkənlərlə
bufetə endik. Ən axırdakı masalardan birini
seçdim. Çay və şokolad sifariş verib qızla üzbəüz
keçib oturdum.
Allahın əhvalının ən xoş vaxtında xəlq etdiyi
bu qızın gözəl üz cizgilərinə, uzun və sıx
kirpiklərinin arasından bir cüt ulduz kimi parlayan
qara gözlərinə, uzun saçlarına nəzər saldıqca onun
zərifliyinə, incəliyinə qızlığımla heyran qalırdım.
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Etiraf edim ki, hətta içimdə ona qarşı bir həsəd də
baş qaldırdı. Özlüyümdə düşünür, özümlə onu
müqayisə edir, vaz keçilməyəcək bu gözəllikdən
Raufun imtina etməyəcək qədər ağılsız olmadığını
anlayırdım. Başını aşağı salıb susan qıza, nədənsə
birdən yazığım gəldi. Rəqibinin qarşısına çıxıb öz
qürurunu, mənliyini alçaldan bir qızın mənə nə
deyə biləcəklərini ehtimal edirdim.
─Sizi dinləyirəm.
─Mən...
─Kim olduğunuzu söyləməyə ehtiyac yoxdur.
Bilirəm...
Sözə necə başlayacağından çəkinən qızın
qarşısında özümü ailə dağıdan biri kimi günahkar
hiss etməyə başlayırdım. Qeyri-ixtiyari barmağına
nəzər saldım. Üzük taxmamışdı.
─Sizinlə görüşmək öz qərarımdır. Raufun
bundan xəbəri yoxdur.
─Aydındı...Arxayın olun.
─Raufla aranızdakı münasibətlər məni
narahat etdiyi üçün görüşmək və hər şeyi
aydınlaşdırmaq istədim.
Bir qız və ya qadın üçün rəqibinin qarşısına
çıxmaq qürur və mənliyini, ləyaqətini alçaltmaqdan
əlavə, həm də qarşısındakının ondan daha yaxşı
olduğunu etiraf etmək demək idi. Qarşımda
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dayanmış gözəl qıza bu cəhəti yaraşdıra
bilmədiyimdən halına acıyırdım. Yəqin ki, onun
yerinə olsam, mən heç vaxt bunu etməzdim.
─Deyəcəyiniz sözləri təxmin etdiyim üçün,
sizə yalnız bunları deyə biləcəm. Qayınananızla
görüşdüyüm günə qədər barənizdə heç nə
bilmirdim. Bilsəm, heç vaxt bu münasibətlərə yol
verməzdim. Bir qızın xoşbəxtliyini, səadətini
əlindən alacaq qədər vicdansız deyiləm. Başqasının
bədbəxtliyi, göz yaşları üzərində xoşbəxtliyimi
qurmaram heç vaxt. Narahat olmayın, Raufla
münasibətlərimizə birdəfəlik son qoyulub.
Qızın həyəcanla dediyi:
─Əslində elə mən də bu barədə danışmaq
istəyirdim, –sözlərinə,
─Raufun həyatından bir dəfəlik çıxıb
gedirəm. Sizin xoşbəxtliyinizə mane olmayacam, –
deyə cavab verdim.
─Siz məni səhv anladınız. Mən...
─Bizim münasibətlərimiz özü bir səhv idi.
Mən bu səhvi düzəltdim.
─Rauf sizi həddindən çox sevir. Sizin də onu
sevdiyinizə şübhəm yoxdur.
─Raufla
aranıza
girdiyim
üçün,
bilməyərəkdən sizdən onun sevgisini oğurladığım
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üçün son dərəcə üzgünəm. Səmimiliyimə inanın,
belə olmasını istəməzdim.
─Rauf...
─Həyatından çıxdığım kimi, sabah axşam
şəhəri də tərk edəcəm. Ondan sonra xoşbəxtliyinizə
heç nə mane olmayacaq. Bacarırsınızsa, məni
bağışlayın.
─Siz mənə danışmağa imkan vermirsiz!
─Buna ehtiyac da yoxdur. Hisslərinizi
anlayıram.
─Amma siz bilməlisiniz ki, ...
─Rauf sənə əmanət. Onu xoşbəxt et! Xoşbəxt
olun! –deyib masadan qalxdım.
Bu sözləri dediyim ana qədər hələ də
qəlbimin dərinliklərində Raufla münasibətlərimizin
mümkünlüyünə inanırdım. Dilimdən qopan
kəlmələri –dediyim son sözlərimi qulaqlarımın
eşitdiyi an, artıq münasibətlərimizin qeyri-mümkün
olduğunu anladım. Sevdiyim insana xoşbəxtlik arzu
edib onu başqasına əmanət etməklə hər şeyə son
qoymuşdum.
********
Fərq etməz nə qədər müddətə, vidalaşmaq
son dərəcə ağır duyğudur. Ən əvvəl, evinin daşdivarına nəzər salarsan: bu günə qədər bəlkə heç
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diqqətini çəkməyən əşyalar belə, sənə o qədər
doğma və dəyərli görünər ki bir anda. Nə vaxtsa
kənara atıb unutduğun, üstünü toz basmış
oyuncağın, ad günlərinə hədiyyə edilmiş kiçik
suvenirlər, rəflərdəki kitabların, masanın üstündəki
yazıb qaraladığın köhnə dəftərin belə sanki dil açıb
sənə nələrsə demək istəyirmiş kimi diqqət
kəsilərsən. Sevimli ayını belə bağrına basıb
“Darıxma mənsiz. Sənin üçün çox darıxacam”
deyərsən pıçıltı ilə. Hər kəsə təsəlli verib, hər şeyin
yaxşı olacağına özün qarışıq hamını inandırmağa
çalışsan da, ilk özün kövrələr, gizlincə göz yaşlarını
silərsən ki, arxanca gözləri qalmasın, səndən
narahat olmasınlar. Üzündəki təbəssüm həm
dodaqlarına, həm də qəlbinə yük olar.
Mənim üçün darıxmamaları üçün bütün günü
deyib-gülməyə çalışır, gələcəklə bağlı elə gözəl
xəyallar qururdum ki. Anama zarafatla bundan
sonra qohum və qonşuların yanında daha çox
hörmətli olacağını deyib, kasıb bir ailənin qızının
Almaniyada təhsil almasının necə böyük fəxr
olduğunu və qürur hissi bəxş etdiyini bilərəkdən
vurğulayırdım.
─Həmişəlik getmirəm ki! Gələcəm də.
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─Yad ölkədə təkbaşına necə olacaqsan...
Dünyanın o başıdır! Yaxın da deyil ki, biş-düş edib
tez-tez yanına gələm...
Güldüm:
─Yaxşı ki də yaxın deyil! Yoxsa bir gündən
bir babadan qalma həsir zənbili, səbəti doldurub
durub gələrdin. Narahat olma, dövlət bizim
təhsilimiz üçün bütün vəsaitləri ayırıb. Heç nəyə
ehtiyacımız olmayacaq. Yalnız sizin dualarınıza
ehtiyacım olacaq.
Anam və nənəm sözlərimdən kövrəldi. Elə
mən özüm də kövrəlmişdim. Onların üzündəki
kədərli ifadəni gördükcə, hətta fikrimdən vaz
keçmək, bu səfərdən imtina etmək istəyirdim.
Qürbət ölkədə bəlkə də ən çox nənəm üçün
darıxacaqdım. Nənəmin boynuna sarılıb əllərindən,
üzündən öpməkdən doymurdum. Qoxusunu içimə
çəkib özümlə aparmaq istəyirdim. Yad yerdə nənəm
qədər kim çəkəcəkdi nazımı mənim... Kim
səhvlərimi ört-basdır edib, himayə edəcəkdi məni...
Anam məni bağrına basarkən içimdə qəribə
bur duyğu yarandı. Sanki ilk dəfə idi içindəki bütün
sevgisini hiss etdirirdi. Qolları arasında sıxıb
bağrına basır, arada da “Özündən muğayat ol.
Bayıra çıxanda əynini qalın gey. Hava qaralanda
küçələrdə tək gəzib dolaşma, qürbət diyardır.
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Fikrin bizim şəhərə getməsin, oraların adamları bir
başqa cürdür, bizimkilərə bənzəməzlər” –deyə öyüd
və nəsihətlərindən son anda da əl çəkməzdi.
Gülümsədim. Anlayanda ki, anamın danlaqlarını,
hər səhər deyintisini eşitməyəcəm, indidən
qəribsədim.
Təkidlərinə baxmayaraq, anamın və nənəmin
hava limanına qədər məni ötürmək istəyinə etiraz
etdim. Hava limanları, vağzal məndə hər zaman
kövrək hisslər oyadır. Bu məkanların özündə
cəmlədiyi ayrılıq, həsrət qoxan duyğusunu bir də
əzizlərimin vidası ilə ağırlaşdırmaq istəmirdim.
Buna tab gətirməzdim.
Bacım və yoldaşı ilə görüşüb, anamı, nənəmi
onlara əmanət etdim. Söz verdilər ki, onları
darıxmağa qoymayacaqlar. Heç kəs baş bəlasını
əvəz edə bilməsə də, amma bacımın uşaqlarının
nənələrinin başını qatacağına əmin idim. Nəvə şirin
şeydir, yorulub əldən düşən iki nənənin bəlkə heç
məni xatırlamağa belə vaxtları qalmayacaqdı.
Təyyarəyə minik başladı. Trapın pillələri ilə
yuxarı qalxdıqca son dəfə imiş kimi ətrafa boylanıb
səmaya, geniş aerodroma nəzər saldım.
Ayaqlarımın
həqiqətən
vətən
torpağından
üzüldüyünü hiss edincə kövrəldim, kirpiklərimdə
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donub qalmış yaş az keçmədən yanaqlarıma
süzüldü. Vətənimin havasını ciyərlərimə çəkdim.
Bacardığım qədər daha çox bu havanı içimə
çəkmək, ehtiyac duyacağım günlərə ehtiyat
saxlamaq istəyirdim. Hər gün onlarla insanın
yanından ötüb keçərkən nə danışdıqlarına,
səslərinə diqqət etməzdim. İndi isə tanımadığım,
lakin mənə yad olmayan bu insanları daha çox
eşitmək istəyirdim. Həmyerlilərimin söhbətləri
üçün, öz dilimiz üçün nə qədər darıxacağımı
bilirdim. Öz vətənindən üz döndərən, qürbət ellərdə
öz xoşbəxtliyini tapmağa çalışan insanları heç vaxt
anlaya bilməsəm də, tək olmadığımı, mənim kimi öz
millətini, dövlətini, dilini sevən yüzlərlə, minlərlə
vətənpərvərlərimizin
olduğuna
əmin
idim.
Yaşadığımız
müvəqqəti
ayrılığın
əslində
dövlətimizə, insanlarımıza faydalı olacağını
anlayan kəslərdən biri kimi mən də özümə bununla
təskinlik verirdim.
Təyyarənin pəncərəsindən baxıb harada
olduğumuzu müəyyən etməyə çalışırdım. Üstündən
uçduğumuz tarlalar, çay və dənizlər xəritədə
olduğu kimi görünürdü. Bu qədər yüksəklikdə kiçik
nöqtəyə bənzəyən tikililəri gördükcə böyük bir
qalaktikanın nə qədər kiçik bir zərrəsi olduğumu
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anlayır, həmçinin özümü Allaha həmişə
olduğundan daha yaxın hiss edirdim.
Stüardessa gülümsəyərək:
─Azərbaycan sərhəddini keçdik, –dediyi
zaman kövrəldim, sanki canımdan can ayrılırdı.
Geridə qoyduğumuz hər mil məni doğma
Bakımdan, vətənimdən uzaqlaşdırırdı. Azərbaycan
hava yollarına məxsus təyyarədə olduğumu
xatırladıqda isə, bu həsrət azalır, hələ də özümü
vətəndə hiss edirdim.
Başımı oturacağa söykəyib düşüncələrə
dalmışdım. Üzümə tökülən saçlarımı arxaya
verdim. Əlim qeyri-ixtiyari qulağıma toxunduğu
zaman sırğamın bir tayını itirdiyimin fərqinə
vardım. Üzüldüm. Görünür, həyatda nəyisə
qazanmaq üçün yola çıxarkən, sənin üçün dəyərli
olanları itirmək şərtdir. Mənim üçün son dərəcə
dəyərli olan bu qızıl sırğa nənəmin yadigarı idi, on
səkkiz yaşım tamam olarkən mənə bağışlamışdı.
Sırğanın tək tayını bir müddət ovcumda
tutduqdan sonra onu da itirməmək üçün çantama
qoydum. Üzünə baxmaq belə istəmədiyim telefonu
çıxardım. Adət etdiyimdəndir bəlkə, mesaj
bölməsinə daxil oldum. Yazdığı mesajların heç
birini silməmişdim. Təkrar-təkrar oxuduqca daha
da kövrəlirdim. Öz-özümə:
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─Hisslərin ən güclüsü ayrılıq imiş! Bildim.
Təkcə ailəmi, yaxınlarımı deyil, sevdiyim insanı da
sənə əmanət edib gedirəm, Vətən! –pıçıldadım...”
Raufun səsini eşidib fikirdən ayıldım. Bir
anlıq hisslərə necə qapılmışdımsa, kafedə
olduğumu, onunla üzbəüz oturduğumu belə
unutmuşdum.
─Afət! Dinləyirsən məni?
Bir zamanlar sevgisinə alışıb həsrətiylə
gecələri sabah etdiyim insana laqeydliklə astadan:
─Mümkünsə, birbaşa mətləbə keç, –dedim.
Rauf nəzərlərini üzümdən çəkmədən əlimi
tutdu:
─Sənə deyiləsi o qədər sözüm var ki! Yeddi
ildə ürəyimdə yığılıb qalmış sözləri bir neçə kəlmə
ilə ifadə edə bilməyəcəm...
─O zaman demək istədiklərini qısa və aydın
ifadə et. Vaxtımı alma!
─Bu yeddi il ərzində səni xatırlamadığım,
səni düşünmədiyim gün olmadı. Sənsiz yaşanan bu
illər ərzində anladım ki, mənim xoşbəxtliyim sənin
yanındadır. Səni bir daha itirə bilmərəm, Afət! Gəl,
unudaq hər şeyi, sanki arada bu yeddi il olmamış
kimi münasibətlərimizi yenidən, qaldığı yerdən
davam etdirək.
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İllər sonra sevdiyim insanın gözlərinə
baxdım. Sevgi ilə dolu gözlərinin səmimiliyinə
inanmaq istəsəm də, yaşadıqlarım mənə dərs
olmuşdu. Bir daha peşmançılıq hissi keçirməmək
üçün bir daha insanların səmimiyyətinə
inanmayacağıma and içmişdim.
İstehza ilə güldüm:
─Qaldığı yerdən? Mənə boş ümidlər verib
xoşbəxt gələcəyi vəd etdiyin, yoxsa sonuncu
görüşdə bütün həqiqətləri etiraf etdiyin yerdən?
─Bir-birimizin əlini buraxmayacağımız,
ömrümüzün sonuna qədər bərabər olmağa and
içdiyimiz yerdən. Mən sənə verdiyim vədi
unutmadım. Səni hələ də sevirəm. Bilirəm ki, sən də
məni sevirsən. Bir-birimizi incitməyin mənası
yoxdur.
─Bu mümkün deyil!
Əlimdən tutdu, ovcunda sıxdı:
─Niyə, axı, başımın bəlası? Öz əlimizdə
deyilmi? Xoşbəxt olmağa gecikmişik, illərin
ayrılığından sonra yenidən səadətimizə qovuşmaq
haqqımızdır.
Raufun səsindəki səmimiyyətə illər əvvəl
olduğu kimi inanmaq istədim yenidən. İllərlə
eşitmək istədiyim sözləri həsrətinə dözə bilmədiyim
insanın dilindən eşidirdim. Ayağa qalxmaq,
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boynuna sarılmaq, səsim yetəcək qədər hündürdən
onu sevdiyimi söyləmək istəyirdim. Bir anlıq xəyal
belə qurmuşdum ki...
Telefon zəngi. Raufa zəng gəlirdi. Masanın
üstündəki telefonun ekranına görüşdüyüm həmin
qızla boynunu qucaqlayan özü kimi gözəl balaca
bir qız uşağının rəsmi və “Günəşim” adı çıxdı.
Diqqətlə üzünə baxır, zəngə cavab veribverməyəcəyini bilmək istəyirdim.
Rauf üzr istəyib masadan qalxmadan,
nəzərlərini üzümdən ayırmadan, gözlərimin içinə
baxıb gülümsəyərək zəngə cavab verdi:
─Ay caan!... Bir az işlərim var, yubanacam,
məni gözləməyin... İşlərimi yoluna qoyub gələcəm...
Yox, canım, narahat olma, hər şey yaxşıdır... Nə?
Nə deyir? Dəstəyi ver ona görüm... Mələyim
mənim! Caaaan! Dilinə qurban!.. Nə alım? Yaxşı,
gözəl qızım, gələndə alacam.
Heç vaxt onu belə xoşbəxt görməmişdim.
Qızcığazın ətrafa yayılan səsi üzündəki bütün
ciddiliyi, gərginliyi aradan qaldırdı, parlayan
gözlərində sevinc əks olundu. Hətta səsi belə
dəyişdi.
Bir daha özümü alçalmış, təhqir olunmuş
hiss edirdim. Bir az əvvəl mənə sevgisini etiraf edən
insan mənimlə üzbəüz oturub qarşı tərəflə necə bu
111

qədər sərbəst və rahat danışa, xoşluq edə bilirdi?!
Həyasızlığın son həddi idi! Raufun gözlərimin içinə
baxaraq utanmadan, çəkinmədən söylədiyi
yalanları daha artıq dinləmək istəməyib ayağa
qalxdım. Bura gəlib oturduğuma, onu dinlədiyimə,
az qala səmimiyyətinə inanıb həyata yenidən
başlamaq üçün hər ikimizə şans vermək istəyimə
peşman oldum yenidən. Nə yaxşı ki bu zəng
vaxtında gəldi! Gözlərim açıldı. Allahıma qurban
olum, həmişə zamanında məni agah edir.
Təhqir olunmuş hisslərim yenidən tüğyan
etdi. “Başımın bəlası” adlandırdığı qızın xoşbəxt
olmağa haqqı yox idi. Bu haqq “Günəşim”kimi
adını qeyd etdiyi həmin qadının, xoşbəxt həyat
yoldaşı və xoşbəxt ananın haqqı idi, mənim yox! Bir
qadının səadətini, bir mələküzlü körpənin ata
sevgisini oğurlaya bilməzdim!
Hisslərimə, göz yaşlarıma hakim olmalı idim.
Çantamı əlimə alıb bir neçə addım atmışdım ki,
qarşıma keçdi. Çantamı əlimdən alıb oturacağın
üstünə atdı. Qolumdan yapışıb geri çəkdi məni.
Başını tərpətməklə narazı olduğunu və mənə keçib
oturmağı işarə etdi. Qolumu buraxmadan tələsik
söhbəti bitirməyə çalışdı:
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─Yaxşı, canım, dovşan da alacam, barni də...
Ananı incitmə, sözünə qulaq as! Get yat! Yat ki tez
böyüyəsən... Mən də öpdüm, mələyim.
Çiyinlərimdən tutub:
─Hara gedirsən?
Var gücümlə əlini itələyib:
─Getməli olduğum yerə,–deyə cavab verdim.
Rauf gözlərimin içinə baxaraq səsini
yüksəltdi:
─Heç yerə getmirsən! Keç, otur! Söhbətimiz
bitməyib hələ!
Mənə təzyiq göstərən, masaya oturtmağa
məcbur edən insana nifrət edirdim artıq. Təəssüf
hissi ilə başımı buladım:
─Görürəm, heç dəyişilməmisən! Elə həmin
Raufsan! Əksinə, daha üzlü, daha həyasız olmusan!
Sən necə insansan?!
Əsəbi halda bir qədər də səsini yüksəltdi:
─Afət! Bəlkə susub mənə də danışmağa
imkan verəsən!
Hər kəsi unudub qeyri-ixtiyari mən də səsimi
yüksəltdim:
─Nə deyəcəksən? Deyiləcək söz qaldı ki?!
Biləyimdən tutub məni saxlamağa çalışırdı:
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─Bəlkə sənin mənə deyəcək heç bir sözün
yoxdur, amma mənim sənə deyiləcək çox sözüm
var...
─Yox! Sənin söz deməyə belə haqqın yoxdur!
Narahat olma, mən hər şeyi çox gözəl anladım.
Axşam-axşam bu sevgi etirafları ilə nə əldə etməyi
düşünürdün? Məni nə hesab edirsən?! Yanlış
tanımısan məni! Sənin düşündüyün biri deyiləm!
Ayıb olsun sənə!
Əsəbi halda əlinin içini alnına vurdu:
─İlahi! Bir anın içində sən nələr-nələr
düşündün! Səncə, mən sənin barəndə elə düşünə
bilərəm? Söhbət mənim sevdiyim qızdan gedir e.
Görürəm, sən də məni yanlış tanımısan!
─Nə qədər utanmaz, şərəfsiz birisən sən!
Heyf, çox heyf! Necə vardın, elə də qalmısan!
İnsanlara, qadınlara dəyər verməyi heç vaxt
öyrənmədin!
Rauf bir az da əsəbləşdi:
─Cəfəngiyyat danışma! Sözlərinə, ifadələrinə
diqqət et! Təhqirlərini xanımlığına və sənə olan
sevgimə keçirəm bu dəfə. Amma... unutma, səbrimin
də bir həddi var!
─Sən daha betərlərinə layiqsən!
Daha da hiddətləndi:
─Afət!!!
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─Nə yaxşı ki bu zəng gəldi! Öz gözlərimlə
görüb, öz qulaqlarımla eşitdim hər şeyi! Mən bir
yana, səni sevən, inanan qadına hörmət etmirsən,
heç olmasa, o gülüzlü körpəndən utan!
Çöhrəsindəki gərgin ifadə birdən yox oldu.
Həmişə olduğu kimi sevgi dolu baxışları ilə
gözlərimin içinə baxaraq gülümsədi. Gözlədiyimin
əksinə olaraq, sözlərim onda tamamilə fərqli
duyğular oyatmışdı. Son kəlmələrimlə ona təsir
edəcəyimi,
bəlkə
içindəki
vicdan
hissini
oyadacağımı düşünsəm də, sözlərim təsirsiz
qalmışdı. Gülə -gülə soruşdu:
─Öz gözlərinlə, öz qulaqlarınla nəyi görüb,
nəyi eşitdin, maraqlıdır...
Üzündəki təbəssümü daha da məni
qıcıqlandırır, hövsələdən çıxarırdı. Əsəblərimə
hakim deyildim:
─Öz əməllərindən xəcalət çəkmək əvəzinə,
hələ bir gülürsən də?!
Çiyinlərimi qucaqlayıb saçlarıma toxundu.
Səsində yumşaqlıq hiss olundu:
─Həmişəki kimi yanlış düşüncələr, yanlış
qərarlar! Yanlış nəticələr çıxarmağa tələsirsən
ömür boyu. –Səsini bir qədər yüksəltsə də, indi bu
səsdə mülayimlik, nəvaziş, bir az da məzəmmət
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duyulurdu, –Sən nə vaxt səbrli olmağı, qarşı tərəfi
dinləməyi öyrənəcəksən?!
Əsəbimdən, həyəcandan bütün bədənim
əsirdi:
─Toxunma mənə , əclaf!
Əlim havada qaldı. Rauf biləyimdən sıxıb
başını yellədi:
─Bir daha buna cəsarət etmə! Xanımlığına
hörmət edib keçirəm.
─Yoxsa, nə?
─Heç vaxt heç bir qadına əl qaldırmamışam,
sevdiyim insana qarşı heç etmərəm! Amma... heç
kəs məni kobud olmağa da vadar etməsin.
Qarşımdakı zabitin əsəbləşib hövsələdən
çıxdığını gördükcə, bilərəkdən-bilməyərəkdən onu
daha da qıcıqlandırdım öz sözlərimlə:
─Səndən hər şey gözləmək olar!
─Dogru dedin!–deyib qəfil belimi qucaqlayıb
məni
özünə
sıxdı,
gözləmədiyim
halda
dodaqlarımdan öpdü.
Nə qədər dartınsam da, xeyri yox idi. Güclü
qollarından xilas ola bilmirdim. Qəzəbli pələng
kimi onu parçalamağa hazır idim:
─Sənə nifrət edirəm!
Kefini pozmadan:
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─Dəli kimi sevirsən! –deyib gülümsədi. –
Dəyişməmisən! Həmin Afətsən! Dilin zəhər kimi acı
olmasa sən əqrəb olmazsan ki! Başımın bəlası,
etiraf et ki, hələ də məni sevirsən!
Gəldiyimə peşman etmişdi məni. Əlindən
xilas ola bilməyəcəyimi anlayırdım:
─Dəlisən sən!
─Aha, dərdindən dəliyəm. Əminəm ki, bu
öpüşdən sonra daha heç vaxt məni unuda
bilməyəcəksən!
Nə vaxtsa ona vurduğum, yoxsa bu gün
vurmaq istədiyim şillənin əvəzini belə çıxmaq
istəmişdi, görünür. Əsəb və qəhər məni boğurdu:
─Allah bəlanı versin!
Gülə -gülə:
─Allah bəlamı verib...Qarşıma səni çıxarıb,–
dedi, –Günahlarımın cəzasısan! Həm bu dünyada,
həm o biri dünyada səninlə bərabər əməllərimin
cəzasını çəkməyə hazıram.
Təslim olmaq istəməyən pələng kimi ona
müqavimət göstərir, açıq-aşkar çıxıb getmək
istədiyimi nümayiş etdirirdim. Yenidən üzünün
ifadəsi sərtləşdi. Qolumdan tutub məni masa
arxasına oturmağa məcbur etdi:
─Otur!
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Etiraf edim ki, üzündən oxunan ciddi və sərt
ifadəni gördükcə qəlbimin dərinliklərində ondan
artıq çəkinməyə başlayırdım. Daha heç nə deyə
bilmədim. Qarşısında xanım olduğunu unutmuşdu,
deyəsən. Sanki öz əsgəri ilə rəftar edirdi. Zabitlərin
hamısı kobud olurmuş, doğru deyirlər.
Masa arxasına keçib mənimlə üzbəüz oturdu.
Şəhadət barmağını qaldırdı:
─Cəmi bircə dəqiqə!Bircə dəqiqə səbrli ol və
dinlə! Sonra istəsən gedərsən, səni saxlamayacam.
İradəsinə təslim oldum. Üzümdən nəzərlərini
çəkmədən barmağını masanın üstündəki telefonun
ekranına toxundurdu. Ekranda yenə həmin şəkil və
ad göründü. Telefonun səsini açdı.
İncə bir qadın səsi eşidildi:
─Alo...
─Bayaq əlim toxundu, istəmədən çıxış verdi.
Səninlə də sağollaşa bilmədim.
─Eybi yox, canım. Narahat olma.
─Leyla yatdı?
─Rauf dayım mənə dovşan alacaq deyə-deyə
qucağımda mürgülədi. Elə indi çarpayısına
qoydum. Danışmaq istəyirsən?
─Yox, canım, oyatma, qoy yatsın... Mən
əvəzdən mələyimi öp.
─Baş üstə.
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─Şəms, yoldaşın yaxındadırsa, zəhmət
olmasa, telefonu ona ver...
─Gözlə... Canım, Raufdur, sənə sözü var, gör
nə deyir.
Telefondan kişi səsi eşidildi.
─Alo.
─Axşamın xeyir, Ziya... Necəsən, qardaş?
─Şükür. Bir az var işdən gəlmişəm.
─Tapşırdığını almışam, maşındadır.
─Çox sağ ol, Rauf! Neynirsən? Haradasan
indi? Dur, gəl bizə. Şəms də, Leyla da bütün günü
yolunu gözləyib.
─Yox, qardaş, indi gələ bilmərəm. Bir az
işlərim var, yubanacam. Evə gedəndə yolüstü sizə
dəyib verərəm.
─Şəmsə gələcəcəyini demisən, o da sənin
üçün aşa, şirniyyata qədər hazırlayıb. Gəlməsən,
bax, inciyəcək.
─Şəmsin hazırladığı plovdan, şirniyyatdan
imtina etməzdim, amma tək deyiləm... Üzrlü bilsin.
─Hm... Şəms deyir tanışını da götürüb gəlsin.
─İnşallah, gələn dəfə.
─Yaxşı, qardaş. Allah işlərini avand etsin.
Nə? Nə vəziyyət? Şəms soruşur ki, vəziyyət
necədir?
Rauf üzümə baxıb gülümsədi:
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─Gələrəm, söhbət edərik.
─Yaxşı.
─Oldu, qardaş. Sağol.
Araya sükut çökdü. Susurdum. Nə deyəcəyimi
bilmirdim. Nə qədər çox düşünürdümsə, bir o qədər
fikirlərim qarışırdı. Heç bir söz demədən
gözlərimin içinə baxaraq soyumuş qəhvədən bir
neçə qurtum içdi.
─Niyə susdun? Tələsik nəticələr çıxarmağına
səbəb öz gözlərinlə görüb, qulaqlarınla eşitməyin
deyildimi? Bəs indi, gözlərin, qulaqların çıxardığın
yanlış nəticələri necə təkzib edəcək?
─...
Araya çökmüş sükutu yenə də özü pozdu:
─Mən evli deyiləm. Heç vaxt da evli
olmadım. Yeddi ildir ki, subay zabit həyatı
yaşamağa davam edirəm.
Nəzərlərim masanın üstündəki telefonun
ekranında ilişib qalmışdı. Öz-özümə:
─“Bəlkə yanılıram, bəlkə bu başqa qızdır, o
deyil,”–düşünürdüm. Gözəlliyinə həsəd duyduğum,
Raufa qısqandığım qızın üzünü hələ də
xatırlayırdım. O idi, özü idi. Telefonun ekranında
da, anasının mənə göstərdiyi şəkildə də eyni qız idi
–universitetin bufetində mənimlə üzbəüz oturub
söhbət edən həmin qız...
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Rauf sanki fikirlərimi oxuyurdu:
─Bilirəm nə düşünürsən, –deyib telefonu
əlinə aldı. Günəş adlandırdığı həmin qızın yoldaşı
və qızı ilə olan başqa bir şəklini ekran boyu
böyüdüb mənə uzatdı, –Özüdür. Şəmsdir. Mənim
uğruna canımı belə verməyə hazır olduğum həmin
qızdır. Uşaqlıqdan hamı onu əzizləyib “Günəş”
çağırır. Bu isə onun həyat yoldaşı Ziyadır. Bu da
onların qızı –mənim beş yaşlı mələyim Leyla...
Raufun səmimiliyin qarşısında deməyə söz
tapmırdım.
─Bu illər ərzində düşünməyə, baş verənləri
dəfələrlə təhlil etməyə o qədər zamanım olub ki...
Əslində sənin hisslərini də gözəl anlayıram. Sən
doğru hesab etdiyini etdin. Özünə hörmət edən hər
bir vicdanlı qız məhz sənin kimi hərəkət edərdi...
Amma... Sən, axı, məni az-çox tanıyırdın! Qəlbin
səni sevdiyimi, sənə yalan demədiyimi hiss etməli
idi! Səmimiyyətimə inanmalı idin. Məni dinləyə
bilərdin! Dinləmək istəmədin...
─Bir insanı tanımaq üçün bəzən bir ömür
belə yetməz!
Rauf sözlərimlə razılaşmadı:
─Doğru
deyil!
İnsanları
tanımağı
bacarmayanların
uydurmasıdır!
Mən
sənə
inandığım qədər, mənə inana, güvənə bilərdin.
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Ayrılmağımızın səbəbkarı sən oldun! Tərsliyin,
inadkarlığın oldu. Mənə güvənməməyin oldu.
─Mən biləndə ki...
─Hər şeydən xəbərim var. Anamla
görüşdüyünüzdən, aranızdakı söhbətdən xəbərim
olmamışdı. Mənə hər şeyi Şəms danışdı. Sonra da
anam etiraf etdi.
Yenidən araya sükut çökdü.
Dalğın görünürdü. Arabir üzümə gülümsəyir,
sonra yenə fikrə gedirdi. Raufun diqqəti məndə,
mənim isə diqqətim pəncərədən üzüaşağı süzülən
yağış damcılarında idi.
─Sən çıxıb getdikdən sonra səni unutmağa
çalışdım. Qarşıma çıxan hər kəsdə səni görürdüm.
Anladım ki, səndən başqa heç kəsdə öz
xoşbəxtliyimi tapa bilməyəcəm. Bəlkə bir gün
qarşıma yenidən çıxarsan deyə, dəfələrlə dəniz
kənarına endim. Səni görmək ümidi ilə səhər-axşam
İçəri şəhərdə tək-tənha nə qədər gəzib dolandım.
Öz istəyimlə təyinatımı alıb Bakıdan getdim. Geri
qayıtdığım gün yenə də ayaqlarım məni çəkib dəniz
kənarına gətirdi. Səni görmək ümidi ilə gəzib
dolaşırdım. İçimdə bir səs səni görəcəyimi
söyləyirdi mənə. Hissiyyatım məni yanıltmadı.
Qarşıma çıxdın o gün. Yenicə ayaq açan körpənin
əlindən tutub gəzdirirdin. Aralıdan xeyli sizi
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izlədim. Ailə qurduğunu, xoşbəxt bir ana olduğunu
düşünüb, daha həyatında mənə yer olmadığını
anlayınca üzgün halda oradan uzaqlaşdım.
─Bacımın oğludur, –sakitcə bildirdim.
Gülümsədi:
─Mən də sənin kimi yanlış nəticə çıxarmağa
tələsdim.
Özlüyümdə:
─Bəs necə oldu ki, evli olmadığımı
öyrəndin?–düşünüb ona sual vermək istəyirdim ki,
məni qabaqladı:
─Başqa bir yerə təyinat almaq fikrində idim.
Hətta ərizəmi belə yazmışdım, təkcə nazirliyə
aparmaq qalırdı. Şəms zəng edib həyacanla təcili
görüşmək istədiyini bildirəndə ağlımdan min fikir
keçdi, Leylaya nəsə olduğunu düşündüm, tələsik
özümü onlara necə çatdırdığımı belə xatırlamıram.
Qapıdan içəri girən kimi Şəms elə Ziyanın yanında
boynuma sarılıb, üzümdən öpdü. Sevincək “Afət
ailəli deyil. Həyatında heç kəs yoxdur. Tanış
birindən barəsində hər şeyi dəqiq öyrənmişəm. Bu
dəfə də şansını əlindən qaçırsan, daha bəxtinə
küs!” dedi. –Güldü. –Şəms mənim mələyimdir!
Günəşimdir! Onun qədər məni anlayan, mənə
dəstək olan ikinci bir insan yoxdur! O qızın etdiyini
bəlkə heç kəs etməzdi ki, o, etdi. O, olmasaydı, bu
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gün səninlə belə üzbəüz otura bilməyəcəkdik. Başqa
biri olsa, qəlbində mənə qarşı kin saxlardı.
─...
Qısa bir zaman ərzində Rauf fikrindən,
ürəyindən keçənlərin hamısını bölüşmək istəyirdi
sanki:
─Şəhərdə
olmadığım
həmin
ərəfədə
anamgilin onlara elçi getdiyinə, razılığım olmadan
barmağına üzük taxdıqlarına görə qızın qarşısında
özümü günahkar bilirdim. Vicdan əzabı çəkirdim.
Bir qız üçün nişanın pozulmasının nə qədər ağır
olduğunu, nə kimi söz-söhbətlərə səbəb ola
biləcəyini bildiyim üçün, canımdan çox sevdiyim
insanı üzmək istəmirdim. Elin qınağından
çəkindiyim üçün, ailələrimizin yaxın olduğu üçün
deyil, onun dillərə düşməsini istəmədiyim üçün heç
cür söz aça, sənə olan hisslərimi etiraf edə
bilmirdim. Bir də nəzərə al ki, onun atası nəinki
atamın ən yaxın dostudur, həm də mənim üçün ata
əvəzidir. Mənim hətta deməyə belə cəsarət
etmədiyimi, Şəms etdi. Bu söhbətin nə qədər çətin
və ağır olduğunu təsəvvür et. Bilirsən, o nə etdi? Öz
hisslərimi, başqa birisini sevdiyimi etiraf edəndə,
məni çox sakit və anlayışla qarşıladı. “Heç bir qız
səni mənim əlimdən ala, məni sənin ürəyindən
çıxara bilməz onsuzda!”, –deyib boynuma sarıldı.
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Gözləri dolmuşdu. Heç vaxt ürəyini sındırmaq
istəmədiyim qızın gözündəki yaşı görüncə özüm də
kövrəlmişdim. “Sən sevginə sahib çıx! Narahat
olma, mən atamla danışıb hər şeyi yoluna qoyaram.
Heç kəs də bu nişanın sən tərəfdən pozulduğunu
bilməz. Qoy bu bizim sirrimiz olsun” –deyib
məndən söz aldı ki, sevdiyim qızı yarıyolda
buraxmayacam, xoşbəxt edəcəm.
Nə gizlədim, Raufu dinlədikcə, Şəms
barəsində necə gözəl sözlər dediyini eşitdikcə, ona
nə qədər dəyər verdiyini gördükcə, ona acığım
tuturdu. Qısqanırdım... Qız öz sözlərində haqlı idi.
Hətta mənə olan sevgisi belə onu Raufun qəlbindən
çıxara bilməmişdi. Düşündükcə anlayırdım və
özümə etiraf edirdim ki, mən heç vaxt Şəmsin
fədakarlığını edə bilməzdim. Onun kimi olmağı
bacarmazdım. Yəqin elə bu fərqimizə görə də, Rauf
onu həmişə özünə ən yaxın biləcəkdi. Heç bir kəs,
hətta mən belə Şəmsin yerini tuta bilməzdim Raufun
qəlbində.
Rauf gözlərini məndən çəkmirdi. Əlimi
ovcunda sıxıb dodaqlarına yaxınlaşdırdı:
─Demişdim axı, bütün yollar Romaya
apardığı kimi, hara getsən, əlimdən hara qaçsan
da, onsuz da gec, ya tez bir gün səni mütləq nikah
masasına oturdacam. –İllər əvvəl cibində gizlətdiyi
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həmin üzük qabını açıb masanın üstünə qoydu, –
Təklifim hələ də qüvvədədir. Qarşında oturmuş bu
zabitlə bütün həyatını hərbi nizamnaməyə uyğun
yaşamağa razısan? Düşünmək, fikrindən vaz
keçmək üçün xeyli vaxtın olub. Nə deyirsən?
Hava
sakitləşmişdi.
Bayaqkı
havaya
bənzəmirdi heç. Narın yağan yağış da sanki bu
axşam başqa idi. Dənizdən əsən xəfif yel də
təlatümlər qopartmaq fikrində deyildi. Lakin
noyabr soyuğu hələ də canımı üşüdürdü. Bu sakit
və soyuq payız axşamının sonuncu olmayacağına,
qarşıda neçə belə payız aylarını yola salıb, neçə
yazı, baharı qarşılayacağımıza isə əmin idim.
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EPİLOQ
Dəniz... Təlatümlü, hərdən də çox sakit,
mehriban dəniz... Gözəlliyindən zövq almaq,
qoxusunu içinə çəkmək, bəzən də mənim kimi
birilərinin öz qəlbindəkiləri bölüşmək üçün getdiyi
tək ünvan... Özündə nə əmanətlər, nə sirlər saxladı
bu günə qədər. Müdrik bir qocaya bənzədirəm onu.
Hər kəsi dinlər, heç kəsə sirrini verməz. Pıçıldayan
ləpələri, şahə qalxan dalğaları ilə bəzən səninlə
söhbət etmək istər. Onun biz insanlara deyiləcək o
qədər sözləri var ki! Sadəcə onu dinləməyi
bacarmaq lazımdır. Diqqətli olsan, nə demək
istədiyini, şübhəsiz ki, anlaya bilərsən. Nələr
görmədi, nələrə şahid olmadı o. Dünyanın,
zamanın gərdişləri gözü qabağında olub keçdi.
Dəniz... Sevgisinə qovuşa bilməyən aşiqə də
bənzədirəm onu. Üfiq xəttində sanki qovuşduqlarını
zənn etsən də, heç vaxt qovuşmazlar. Bəlkə də, elə
buna görə bütün aşiqlər ona pənah aparır. Axı, o
da tənhadır. Gündüzlər necə olsa, vaxtı keçir.
Bəzən birilərini müşahidə edir, birilərini dinləyir,
başqa birisinə pıçıldayaraq nəsə demək istəyir,
arada da yaşlı insanlar kimi bir neçə saniyəliyə
mürgü də vura bilir. Gecələr isə, insanların əlayağı dənizkənarından yığışdıqdan sonra heç vaxt
qovuşa bilməyəcəyi Səmanı səslər, gah öz
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sevgisindən söz salar, gah da yorğun –yorğun
şikayətlənər.
Fəsildən asılı olmayaraq, hər gün dəniz
kənarında gəzişmək adət halını aldığından yolumu
mütləq burdan salardım. Seyrinə dalar, səsini
dinlərdim. İçimə çəkdiyim ətri, qoxusu ruhuma
təravət, təzəlik bəxş edərdi.
─Dəniz! –deyə həyəcanla çığırdım.
Dəniz kimi mavi gözləri, günəş kimi qızılı
saçları olan, hər dəfə əlimdən dartınıb qaçan bu
dəcəl və şıltaq qız mənim Dənizimdir. Tanışlığımıza
səbəb, sevgimizə şahid olan dənizimizin şərəfinə
onu belə adlandırmışıq. Axı, bir ömür sevəcəyim
insanla görüşməyimə səbəb o idi. Sevgimizin,
yaşadığımız acıların şahidi olduğu kimi, xoş
günlərimizin də şahidi edə bilmişdik onu.
Bir zamanlar tənhalığımı bölüşdüyüm,
sirlərimə ortaq etdiyim dənizdən öz əmanətlərimi
geri almışdım. İllərlə arxasıyca göz yaşı axıtdığım
həmin zabit bir daha heç vaxt əlimi
buraxmayacağına əmin olduğum həyat yoldaşım idi
artıq. Xoşbəxt ailəmiz, dəniz kimi mavi gözlü Dəniz
qızımız vardı. Bir neçə aydan sonra doğulacaq
körpəmizə də ad seçmişdim. Raufa hələ deməsəm
də, doğulacaq qızımın adını xoşbəxtliyimizə
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səbəbkar olan Günəşimizin şərəfinə Şəms qoymağı
düşünürdüm.
Bəli, bəli, bir zamanlar gözəlliyinə həsəd
apardığım, Raufa qısqandığım həmin qız, indi
mənim –ömründə heç bir rəfiqəsi olmayan Afətin ən
yaxın rəfiqəsi idi. Bütün sirlərimi onunla bölüşür,
hər işdə onunla məsləhətləşirdim. Raufun məndən
daha çox dəyər verib, qəlbində ona xüsusi yer
ayırdığını
düşünüb,
sevgisini
məndən
oğurlayacağını zənn etdiyim qız, indi qəlbimdə
özünə elə yer etmişdi ki, Rauf özü də
mehribançılığımızı qısqanmağa başlamışdı.
Rauf haqqında bilmədiyim çox həqiqətləri
Şəms mənə danışdı. Anası ilə görüşməyimizi də,
ölkəni tərk edəcəyimi də Raufa Şəms xəbər
veribmiş. Arxamca aeroporta gəlib məni
dayandırmaq, yarı yoldan qaytarmaq üçün hərbi
hissəni iznsiz tərk edən zabitin məsuliyyətə cəlb
olunmasına onun qədər həyəcan keçirən, üzülən,
göz yaşı axıdan ikinci insan olmamışdı bəlkə. Raufu
məsuliyyətə cəlb edilməkdən, az qala həbsxanaya
düşməkdən xilas edən də elə Şəmsin atası olmuşdu.
Raufla ailəsi arasında uzun illər davam edən
gərgin, incik münasibətlərə də son qoya bilmişdim.
Atası məni doğma qızı kimi sevir, övladlarından
ayırmırdı. Anasına gəldikdə isə, evdə onun qədər
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qayğıma qalan, nazımı çəkən yox idi. Onun
timsalında bir ana qazanmışdım özümə.
Valideynlərimin yoxluğunu heç vaxt hiss
etdirməzdilər mənə. Rauf işdən gec gələndə, ya da
aramızda kiçik söz-söhbət olanda oğlunu tənbeh
edər, həmişə də mənim tərəfimi saxlardı. Məni hər
zaman himayə edən, qoruyan nənəmi də Dənizimin
nənəsində tapa bilmişdim.
Anam demişkən, təyyarədə bir tayını
itirdiyimi zənn etdiyim həmin sırğaları anamdan,
nənəmdən bir xatirə kimi saxlayıram, qulağımdan
çıxarmıram. Sən demə, qapı ağzında vidalaşarkən,
sırğa qulağımdan açılıb anamın çiyninə saldığı
şalına ilişibmiş. Təhsil aldığım müddət ərzində
anam hər dəfə mənim üçün darıxanda onu ovcuna
alar, sanki məni əzizləyirmiş kimi əzizlərdi. Mənim
üçün son dərəcə dəyərli olan bu sırğaları mən də
on səkkiz yaşı tamam olanda qızım Dənizə hədiyyə
edəcəm.
─Ana! Bax! –Qızım əlində tutduğu zanbaqla
qarşıma qaçdı.–Gör, nə gözəldir!
─Hə, canım, gözəldir. Sənin kimi gözəldir, –
deyib qızımın mənə uzatdığı çəhrayı zanbağı
əlindən alıb üzündən öpdüm.
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─Atamın əlində yenə zanbaq var, –deyə
qızım yenidən əlimdən dartınıb bir qədər aralıda
dayanmış atasına tərəf qaçdı.
Rauf boynuna sarılan qızımızı qucağına alıb
mənə yaxınlaşdı. Əlindəki zanbaq dəstəsini mənə
uzadıb çiyinlərimi qucaqladı. Ata-balanın üzümə
toxunan
isti
nəfəsi,
əllərinin
hərarəti,
yanaqlarımdakı öpüşləri bir qadının, bir ananın
xoşbəxtliyinin ifadə olunmayacaq sözsüz kəlmələri
idi.
Hə, bir də sevgimizin şahidinə, elçisinə
çevrilən bu zanbaqlar...
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