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DAMA-DAMA DəNIZ OLSUNLAR DEYə, 
BÜTÜN UŞAQLARA ITHAF...



Neçə yașı var, harada oxuyub, hansı jurnallarda yazıb, nələr 
edibmiș, bizə nə...

Çölü deyil, gölü istəmiș. “Dama-dama göl olar” – demiș.
Düșmüș yollara. Ankaraya damlamıș, olmamıș. Minmiș 

təyyarəyə Romaya damlamıș, doymamıș. İstanbula damlamıș, 
yetməmiș.

Anlamıș ki, istədiyi göl də deyil, ucsuz-bucaqsız dənizmiș.
Qușlardan sərçəni, mürəbbələrdən albalını, çiçəklərdən 

bənövșəni sevirmiș.
İnsanların ürəyinin heç ağrımadığı bir planetdə yașamağı 

xəyal edirmiș.
Və “bir gün, bəlkə, olar”, – deyə yazırmıș.
Bax, bu qədər.

MÜəLLIF
FIRDEVS KAPUSıZOĞLU



1989-cu ildə Sivasda dünyaya gəlib. Rəsm çəkmək və 
dizayn etmək həyatı boyu ən çox sevdiyi iș oldu. Mərmərə 
universitetinin Rəssamlıq və Qrafik dizayn fakültəsini 
müvəffəqiyyətlə bitirərək həyatına rəng qatdı.

Çox sayda eskiz  dəftərlərini qələmləri və sərhəd 
tanımayan fikirləri ilə doldurur. Gününü rəsmdən bașqa 
naxıșdan yaxa sancaqları və keramikadan aksessuar dizaynları 
hazırlayaraq keçirir. Sevdiklərini daim xoșbəxt etməyi bacarır.

Bütün uğurlarını sevdiklərinə borcludur.

RəSSAM
MERVE ÖZDOĞAN



Vaxtınız varsa, sizə çox da maraqlı olmayan, dünyanın hər yerində və hər mövsümündə bütün 
bəșəriyyətin șahidlik etdiyi bir hekayə anlatmaq istəyirəm. Bir buludun yağıș olub torpağa 
qarıșmasından bəhs edirəm. Düșdüyü yerdə dağa, dașa, torpağa, suya qarıșan bir yağıșdan...

  Və elə bu səbəbdən sadəliyi qədər də möcüzəvi bir hekayədir bu. Yaxınlașın, sözlər öz axarı 
ilə süzülür dodaqlarımdan.

  Müxtəlif formalara bürünərək göy üzünü bəzəyən buludlar yağıș olub yer üzünə düșməkdən 
qorxurlarmıș. Bəzən balaca bir balığa, bəzən bir çobanyastığına, bəzənsə heç birimizin anlamadığı 
müxtəlif formalara bürünməsi də bu qorxudan qaynaqlanırmıș. Hər gün fərqli görünərək yer üzünün 
onları tanıyıb çağırmasına mane olmaq istəyirlərmiș.

 Ancaq bu buludların içində birisi var imiș, sanki yer üzünə heyranmıș. Adı Sülh olan bu bulud 
hər gün səhərdən axșama qədər yer üzündə baș verənləri izləyir və oraya düșəcəyi günü səbirsizliklə 
gözləyirmiș.

Bir gün yenə yer üzünü seyr edərkən ağlına bir sual gəlib. Yerə enmə vaxtı gələndə dünyanın 

axtınız varsa, sizə çox da maraqlı olmayan, dünyanın
bəșəriyyətin șahidlik etdiyi bir hekayə anlatmaq istə

d b h d d d d d

ARXAMCA DÜŞ!

6



hansı ölkəsində yașayacaq və hansı șəhərindəki torpağa yoldașlıq edəcəkdi?
Sülh günlərlə bunu düșünmüșdü. Ətrafındakı buludlara hansı ölkənin daha gözəl olduğunu 

sorușmuș, lakin aldığı cavablar onu lap çaș-baș salmıșdı. Anası Hindistan, atası Misir deyirmiș. 
Yoldașlarından biri Çin, digəri İtaliya deyirmiș. Sülh sonda bu çașqınlıqdan qurtulmağın çarəsini 
tapmıșdı. Bütün bu ölkələrə bir yağıș damcısı kimi enib oralarla tanıș ola bilərdi. Əvvəlcə anasının 
sözünü dinləyib Hindistanı ziyarət edəcəkmiș. Günlərlə Hindistan haqqında kitablar oxuyub gedəcəyi 
ölkə haqqında məlumat toplamıșdı. Hindistanın küçələrini izləmișdi. Bu yer göydən nə qədər də 
rəngarəng görünürmüș. 

Ən sonda havanın isindiyi bir gün buxarlanıb qarnına dolan su damcılarından birini așağıya 
göndərmișdi. Bir neçə kiçik damla Hindistandakı bir bala filin xortumuna düșmüșdü.
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  Rajasthanda fi l lər 
üçün keçirilən bir festivalda 
rəngarəng boyalarla bəzədilən 
fillər gözəllikləri ilə sanki bir-

biriylə yarıșırdılar. Filləri çox 
sevən hindlilər günlər əvvəl bu festivala hazırlıq görürmüșlər. 

Santi də bu festival üçün bəzənən fillərdən biri idi. Hindistanın istisində 
tərləyən bu balaca fil üzərinə düșən yağıș damlaları ilə az da olsa, sərinlədiyini 

hiss etmiș və gülümsəmișdi. Santinin təbəssümündən cəsarətlənən Sülh onunla 
salamlașır. Santi də böyük qulaqlarını tərpədərək ona qarșılıq verir və söhbət 
etməyə bașlayırlar.

 Sülh özünün əslində zamanı gəldikdə yer üzünə yağacaq bir bulud 
olduğunu deyir və yer üzüylə çox maraqlandığı üçün bir neçə damcısı ilə 
bura qonaq olduğundan bəhs edir.

– Mənim adım Sülhdür. Mənası isə pisliklərdən, müharibələrdən, 
döyüșlərdən qurtuluș, yəni birlik, bütövlükdür. Bütün gün heç sıxılmadan 

göy üzündən baș verənləri izləyirəm. Dünya sürprizlərlə dolu, rəngarəng bir 
yerdir. Sən də burada yașadığın üçün çox șanslısan. Yeri gəlmișkən, sənin adını 

hələ də öyrənməmișəm.
– Mənim adım Santidir. Mənası isə pisliklərdən, döyüșlərdən, müharibələrdən 

xilas olmaq deməkdir, yəni səninki ilə eynidir. Hindistan çox gözəl bir yerdir, amma 
bəzən həqiqətən çox isti olur və mən tərpənmək belə istəmirəm. Göy üzü buradan daha 

sərin olar. Məncə, sənin də bəxtin gətirib.
– Bəli, șanslıyam, yenə də yer üzünə düșməyi göy üzündə yașamaqdan daha üstün tuturam. 

Yağıș olub düșəcəyim ölkəni də özüm seçmək istəyirəm. Hansı ölkəni daha çox sevsəm, orada 
yașayacağam. Buna qərar vermək üçün buradayam.
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 – Elə isə xoș gəldin ölkəmə. İndi burada hər il keçirilən ənənəvi bir festivaldasan. Həqiqətən, çox 
gözəl bir festivaldır, düșmək üçün bu günü seçdiyinə sevindim.

– Mən də elə!
 Sülh ətrafını izlədiyi üçün yol yoldașının ona danıșdıqlarını dinləyə bilmirmiș. Santinin xortumunun 

üzərində küçə-küçə gəzərkən Hindistanın rəngarəng geyimli insanlarını izləyirmiș. Bəzi qadınların 
saçlarındakı, üzündəki bəzəklər o qədər parlaqmıș ki, bu parlaq rənglər Sülhün üzünə yansıdıqca 
gözləri qamașırmıș. İnsanlar sarı, mavi, bənövșəyi, qırmızı geyimləri və gülümsəyən simaları ilə çox 
xoșbəxt görünürlərmiș. Amma birdən fillərə heyran-heyran baxan bu insanlar küçənin ortasında 
qarșısındakı səbətlə yerə oturan adamın ətrafında toplanmağa bașlamıșlar. Bu adam köynəyinin 
içindən üzərində dəlikləri olan bir çubuq çıxarmıș. Sonra çubuğu ağzına aparıb onunla gözəl musiqi 
səsləri çıxarmağa bașlamıșdı. 

Musiqiyə davam edərkən qarșısındakı səbətin ağzını açmıș və az sonra açılan səbətdən bir ilan 
bașını uzatmıșdı. Sülh musiqinin ritmi ilə rəqs etməyə bașlayan ilanı gördükdə əvvəlcə bir az qorxmuș, 
amma sonra ilanın rəqs etməyini o da çox bəyənmișdi. İlan musiqinin ahənginə elə gözəl uyurmuș 
ki, o, ilana rəqs etməyi kimin öyrətdiyini düșünməkdən özünü ala bilmədi.

– Səncə, ona bu qədər gözəl rəqs etməyi kim öyrədib?
 – Bəlkə də, o adam öyrətmișdir.
 – Bəs o adam ilanın bu qədər gözəl rəqs edəcəyini haradan bilirdi?
 – O zaman əvvəl anası öyrətmiș, o adam da rəqs edən ilanı çox bəyənib özü ilə dost olmasını 

istəmișdir.
 – Bəs ilanın anası da həmin çubuqla bu qədər gözəl mahnılar çala bilirmișmi?
 – Bunu bilmirəm, Sülh.
 – Elə isə sənə bildiyin bir șey sorușum. Bu gün səninlə birlikdə boyanan bu fillərin dünyaya 

çatdırmaq istədiyi nədir? Nə üçün insanlar sizi bu șəkildə boyayıb bəzəyirlər?
– Biz illərdir ki, insanlara kömək edir, onların yükünü dașıyır, ișlərini görürük. İnsanlar da bizə 

duyduqları sevgini bu formada göstərməyi xoșlayırlar. Bizi aylar əvvəl təmizləyib hazırlamağa 
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bașlayırlar. Əllərimizi, üzümüzü boyayır, rəngli paltarlar geyindirirlər.
  – Hamınız çox gözəl görünürsünüz. Bəs bu bənövșəyi rəngi sən seçdin, yoxsa sənə 
baxan kiçik qız?

 – Mənim üçün rənglərin hamısı çox gözəldir və hamısının ayrı bir mənası var. 
Məsələn, mavi azadlığı, ağ saflığı, narıncı paylașmağı və qardașlığı, yașıl 

təbiətin enerjisini və sevincini bildirir. Bənövșəyi isə bunların hamısını! 
Bu səbəbdən baxıcımla birgə bu rəngi seçdik.

– Bəs sarı?
– Sarı sevinci, səadəti ifadə edir. Sən ən çox sarını 

sevirsən, deyəsən. 
– Mən də Hindistandakı insanlar kimi rənglərin heç 



birindən vaz keçə bilmirəm. Buna görə göy üzündə göy qurșağı ilə bəzənirəm. 
Amma rənglər ən çox yer üzünə yarașır. Hindistanda lap çox insan və lap çox 
rəng var. Hər biri ayrı gözəllikdədir...

 – Amma hamısı birlikdə daha gözəl deyilmi? Yaxșı ki, buraya gəldin, Sülh. 
Sabah da Holi festivalı var. İnsanlar, küçələr rəngarəng boyalarla boyanacaq. 

Rəngləri məhz o zaman görməlisən.
– İștirak etməyi çox istərdim, Santi, amma artıq havalar isinir. 

Xortumunda yavaș-yavaș quruyuram. Bəlkə, yağıș olub buraya 
yağaram və o zaman səninlə daha çox söhbət edərik. Hətta rəqs 

edən ilanın anasını tapıb gözəl mahnı oxuyub-oxumadığını 
da öyrənərik, nə deyirsən?



 Santi Sülhün gedəcək olmasına çox kədərlənmișdi. Çünki həyatında ilk dəfə bir buludla 
yoldașlıq etmișdi. Onun xortumunda quruyub gedəcəyini heç düșünməmișdi.

 – Dünyanın ən gözəl ölkəsidir Hindistan. Hər gün bir-birindən fərqli festivallar keçirilir. 
Burada çox xoșbəxt ola bilərsən, nə üçün buraya yağmırsan?

 – Bəli, bura, həqiqətən, çox gözəl bir ölkədir, amma qardașlarımın, dostlarımın dediyi digər 
ölkələri də görməyi çox istəyirəm.

 Santi Sülhün getmək məcburiyyətində olduğunu anlayanda elə üzülmüș, elə üzülmüșdü 
ki, göz yașlarını saxlaya bilməmiș və hönkür-hönkür ağlamağa bașlamıșdı. Göz yașları əlindəki, 
üzündəki boyalarla birlikdə yerə axmıș və kiçik rəngli bir gölə dönmüșdü.

 – Lütfən, ağlama, Santi. Söz verirəm ki, digər yoldașlarımla birlikdə kiçik bir fil șəklinə bürünüb 
göydən sənə əl yelləyəcəyik.

 – Həqiqətənmi?
 – Bəli, sənə söz verirəm. İndi getməliyəm. Baxıcın səni yenidən boyamaq üçün gəlir, bir 

azdan səni siləcək və mən getmiș olacağam.
 – Oldu... Bundan sonra hər gün göy üzündə səni axtaracağam.
 – Elə isə hər gün sənə əl yelləyən kiçik Santilər görəcəksən. Onlara səni və burada gördüyüm 

hər șeyi danıșacağam.
– Sağlıqla qal, Sülh, sağlıqla qal, mənim əziz dostum.
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Sülh Hindistandan sonra görəcəyi yeni ölkəni səbirsizliklə gözləyirdi. Yoldașları onun hara 
düșəcəyini təxmin etməyə çalıșır, amma heç biri bilə bilmirdi. Əllərindəki xəritəyə baxaraq 
ölkələr haqqında danıșır, Sülhün görməsi vacib olan yerlərin siyahısını tuturdular. Sülh isə 

onları sevinclə dinləyir və tezcə yağıș damlaları ilə dolmaq istəyirdi.
 Bütün günlər ölkələr haqqında danıșmaqla keçirdi. Göy üzündəki bütün buludlar fərqli ölkələrdə 

yașadıqları xatirələri danıșır, bəzi buludlar isə Sülhü diqqətli olması mövzusunda xəbərdar edirdi. 
İnsanlar əvvəlki kimi deyildi; bəziləri yaxșılıqlar edərək dünyaya sevgi toxumları əkərkən, bəziləri də 
pisliklər edir və ətrafına zərər verirdi. Sülh bu insanlardan uzaq durmalı idi.

 Heyvanlar və bitkilər isə hər zaman dost idilər. Nə vaxt bir șeyə ehtiyacı olsa, onlardan kömək istəyə 
bilərdi. Pișiklər, qușlar, itlər dostluq etməyi çox sevirlər. Sülh fillər də bunu çox sevir deyə düșündü. 
Santi onun ən yaxșı dostlarından biri olmușdu. “Görəsən, indi nə edir?” – deyə düșünərkən yașlı və 
səyyah bir bulud Yeni Zellandiya haqqında danıșmağa bașlamıșdı. Külək yatmıș, ay mürgüləyirdi. 

ülh Hindistandan sonra görəcəyi yeni ölkəni səbirsi

XOŞ GƏLDİN 
BAHAR
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Sülhün də yuxusu gəlməyə bașladı. Hava isti idi və bütün gün yorulan bədəni özünü yuxuya 
təslim etdi.

 Yuxusunda Sülhün yanağından düșən iki iri su damlası qıyıqgözlü balaca bir qızın 
ayaqqabısının ucuna düșdü. Kiçik qız qırmızı ayaqqabısının ucundan özünü salamlayan bu 
damlaya “salam” – dedi və söhbət etməyə bașladılar. Sülh kiçik qıza yağıș olub yer üzündə 
yașamağa bașlamazdan əvvəl bütün ölkələri görmək istədiyindən bəhs etdi. Kiçik qız isə onu 
qonaq saxlamaqdan məmnun olacağını söylədi.

 – Ölkəmin bahar bayramını görəcəksən, bəxtin gətirib.
 – Bahar bayramımı?
 – Bəli, yeni ili qarșılamaq üçün hər il bu bayramı qeyd edirik. Bu bayram təbiətin 

oyanıșının, təravət və yeniliyin rəmzi sayılır. 



– Buna çox sevindim, Hindistanda da bir festivalda iștirak etdim. Çox rəngli görüntülərin 
șahidi oldum. Əminəm ki, burada da çox gözəl bir gün keçirəcəyəm.

 – Hindistana getməyi mən də çox istərdim. Hələ adını belə bilmirəm, amma səninlə 
dostluq etmək çox maraqlı olacaq, bașqa hansı ölkələri görmüsən?

 – Adım Sülhdür. Hələ bașqa heç bir ölkəyə getməmișəm, amma gedəcəyəm. Güman 
edirəm ki, getdiyim hər bir ölkəni ayrı-ayrılıqda sevəcəyəm. Bəs sənin adın nədir?

 – Mənim adım Hepinqdir. Tanıș olmağıma șadam, Sülh. Haydı, indi 
atdığım hər addımda küçələrimizdə qeyd olunan bahar bayramını izlə!

 Sülh Hepinqin ayaqqabısının üstündə Çini gəzməyə bașladı. 
Hər yer qırmızı və sarı rənglərlə bəzədilmișdi. Geniș bir meydana 

gəldilər. Meydan müxtəlif rəngdə paltarlar geyinmiș və 
maskalar taxmıș insanlarla dolu idi. Az sonra hər il təkrar 
edilən ənənəvi tamașalar göstəriləcəkdi. 

Șou bașlayanda Hepinq sevincindən tullandı və Sülh yerə 
düșmə təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Yerə düșərsə, düșdüyü 
yerdə quruyacaq və festivalı izləyə bilməyəcəkdi. Sülh və 
Hepinq çox həyəcanlandılar, amma təhlükə sovușmușdu. 
Hepinq daha diqqətli olmasının vacibliyini  düșünərək Sülhə 
“qorxma” – dedi və tamașanı izləməyə bașladılar. 

Əllərində nazik, uzun çubuqlar olan bir neçə șəxs çubuqların 





üzərində boșqabları sürətlə çevirir, bunu edərkən də rəqs edirdi. Sülh boșqabları yerə salmadan hərəkət 
etməyə necə nail olduqlarını sorușdu, amma bunun cavabını Hepinq də bilmirdi. İkisi də heyranlıqla 
və həyəcanla izləyirdi. Onlar getdikdən sonra qırmızı paltarlı qızlar rəqs etməyə bașladılar. Paltarları 
və əllərindəki çubuqlara bağlı rəngli parçalarla o qədər ahənglə rəqs edirdilər ki, Sülh bir insanın 
deyil, sanki rənglərin bir-biri ilə rəqs etdiyini sandı.

 Bütün bu tamașalardan sonra Sülh acdığını hiss etdi. Bir az irəlidə qurulan yarmarkadan  ləzzətli 
qoxular gəlirdi.

– Hepinq, yarmarkaya gedəkmi, mən yaman acdım.
– Əlbəttə, Sülh, nə yemək istəyirsən?
– Ölkənizin ən məșhur xörəklərinin dadına baxmaq istəyirəm.
– Elə isə plov və piroqlardan yeyə bilərik, lakin biz yeməkləri qașıqla deyil, çubuqlarla yeyirik.
– Mən də çubuqlarla yemək istəyirəm.
 Yarmarkada bir-birindən ləzzətli yeməklər Sülhü gözləyirdi. Çubuqlarla yemək yemə fikri ona 

olduqca maraqlı gəlmișdi. Hepinq ona necə yeməsi lazım olduğunu göstərirdi.
– Bu iki çubuğu barmaqlarının arasında tutub loğmaları götürə bilərsən.
– Beləmi? 
– Bəli, bu məsələdə hər kəs çətinlik çəkərkən sən çox tez öyrəndin, Sülh, təbrik edirəm.



– Bu yarmarkanı göy üzündəki yoldașlarıma da göstərmək istəyirəm, Hepinq. Bir șəkil çəkdirək 
və buradakı șarların ucuna șəklimizi bağlayıb göy üzünə göndərək, nə deyirsən?

– Bu çox gözəl bir fikirdir, Sülh! Di gəl, bir neçə șar alaq.
 Sülh və Hepinq çəkdirdikləri șəkli șarların ucuna bağlayıb göy üzünə göndərərkən çox xoșbəxt 

görünürdülər. Hepinq göy üzündəki buludların özlərinə necə cavab verəcəklərini düșünürdü. Bunun 
necə olacağını Sülh də bilmirdi. Maraqla gözləyərkən çay içmək istədilər. Sülh çayın dadını çox 
sevmișdi. Hepinq bu zaman ona bu ilin qoyun ili olduğundan və bunun əhəmiyyətindən bəhs etdi.

– Bizim fikrimizcə hər il 12 müxtəlif heyvanın xüsusiyyətlərinə görə formalașır. Bu il qoyun ilidir və 
qoyunlar sevgi və dürüstlüyün rəmzi hesab edilir. Buna görə də ilimiz sevgi və dürüstlüklə keçəcək.

Sülh eșitdikləri qarșısında çox təəccüblənmișdi.
– Bəs digər 11 heyvan? Onlar hansılardır?
– Siçan, öküz, pələng, dovșan, əjdaha, ilan, at, meymun, toyuq, it və donuz.
– İlk dəfə eșidirəm. Bəs bu heyvanlar illərə necə təsir edir?
– Siçan hərəkətliliyi və hissiyyatlılığı ifadə edir. Siçan ili olduqca hərəkətli keçir. Öküz sakitliyin, 

ağıl və șüurun, pələng qoçaqlıq və davanın, dovșan mərhəmət və qorxaqlığın, əjdaha bəxt və 



zənginliyin, ilan hörmət və qorxunun, at təlaș və sürətin, meymun əyləncə və hiyləgərliyin, toyuq 
üsyan və xəsisliyin, köpək sədaqətin, donuz qarıșıqlıq və sükunətin rəmzi sayılır.

– Bütün bunları haradan öyrənmisən, Hepinq?
– Əcdadlarımdan öyrəndim, Sülh. Bütün çinlilər bilir bunları. Nə deyirsən, șəklimiz buludlara 

çatıbmı, səncə?
– Çatmıș olmalıdır. Baxsana, șar artıq görünmür.
Hepinq və Sülh söhbət edərkən ilıq bir rüzgarla birlikdə yağıș yağmağa bașlamıșdı. Əvvəlcə adi 

bir yağıș kimi görünürdü, ancaq daha sonra festivaldakı kimsə təəccübünü gizlədə bilmədi. Ușaqlar 
həyəcandan qıșqırır, böyüklər gözlərinə inana bilmirdi. Yağıșın rəngi çəhrayı idi!

Bunu görən Hepinq və Sülh bir-birilərinə baxdılar və șəklin Sülhün dostlarına çatmıș olduğunu 
anlayıb gülməyə bașladılar. Buludlar onlara bu șəkildə təșəkkür etmək istəmișdilər.  Ușaqlar yerdə 
toplanan çəhrayı su yığınları ilə oynayarkən mahnı oxuyurdular. Kimsə yağıșın bitməsini istəmirdi. 
Amma az sonra yağıș kəsildi, axșam oldu. Festivalın ən əyləncəli qismi bașlamaq üzrə idi. Göy 
üzünə atılan minlərlə fișəng izləyənləri heyran qoyacaqdı. Sülh bu atəșfəșanlığı ilk dəfə yer üzündən 
izləyəcəkdi. Hər kəs bașını göyə qaldırıb gözləyirdi ki, atılan ilk fișənglə birgə Sülh də göyə uçdu. 
Hepinq də, özü də belə bir șeyi heç gözləmirdi. İkisi də heyrətdən nə edəcəklərini bilmədilər. Gözünü 
açanda göy üzündə olduğunu görən Sülh özünü Yeni Zellandiya haqqında danıșan yașlı buludun 
yanında gürdü. 

– Bu necə ola bilər!
– Nə oldu, Sülh?
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– Mən yer üzündə idim, ancaq bir anda özümü burada gördüm. Üstəlik gecə ikən bir anda 
gündüz oldu.

– Sən yatıb qalmısan, Sülh, bütün bunları yuxunda görmüș olmayasan!
Yoldașları gülməyə bașlamıșdı ki, Sülhün ağlına șəkil gəldi.
– Bəs șəkillər? Çindən sizə göndərilmiș bir neçə șəkil də yoxdur?
– Bəli, rəngli șarların ucuna taxılmıș bir neçə șəkil gəldi, amma sən haradan bilirsən bunu? 

Yatırdın axı!
– O șəkilləri sizə Hepinq və mən göndərdik. Yarmarkanı görməyinizi istədik.
– Hepinq kimdir?
– Hepinq Çində ayaqqabısına düșdüyüm kiçik qızdır. Mənim dostum oldu!
Buludların hamısı təəccüb içində idi. Sülh yatarkən bütün bunları necə edə bilərdi? Fotolarda 

əlindəki rəngli dəsmalı yelləyərək rəqs edən qırmızı ayaqqabılı bir qız vardı. Ayaqqabısının ucunda 
da Sülh gülümsəyirdi. Eyilə indiki kimi!
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Hamınıza yenidən salam, balaca dostlarım. Əminəm ki, siz də mənim kimi Sülhün qonaq 
olacağı yeni ölkəni çox maraqla gözləyirsiniz. Amma təəssüf ki, bunu mən də bilmirəm... 
Gəlin, hamımız birlikdə onu izləyək.

  Amma bir dəqiqə! Buludlar hələ də göy üzünə gələn șəkil haqqında danıșırlar.

– Bura bax, bütün bunlar necə oldu, danıșmayacaqsan, Sülh?

– İnanın ki, yașadıqlarımdan hansı həqiqət, hansı yuxudur deyə mən də anlaya bilməmișəm. 
Sizlərlə birlikdə mən də yașlı buludu dinləyirdim. Sonra bir anda özümü Çində gördüm. Orada tanıș 
olduğum yeni dostumla sizə bir șəkil göndərmək istədik. Deyəsən, sizin söhbətə  bașınız qarıșmıșkən 
mən yerə düșdüm və geri qayıdan kimi yenidən yuxuya getdim. 

– Bəs indi hansı ölkəyə getməyə qərar vermisən?

– İllər əvvəl bir dostum mənə Tunis haqqında danıșmıșdı, oraya getməyi düșünürəm. Tunisdə 

amınıza yenidən salam, balaca dostlarım. Əminəm

GÖY ÜZÜNƏ 
BAXAQ
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Sahara adlanan çox 
böyük bir səhra varmıș və bu səhrada külək qum 
dənələrinə așiqmiș. Qum dənələri hara getsə, 
onları təqib edər və qucaqlamaq istəyərmiș.

– Əgər ora bir səhradırsa, çox tez 
quruyacaqsan. Buna necə mane olmağı 
düșünürsən, Sülh?

– Bəli, bunu mən də düșündüm. Göy üzündən 
olduqca iri bir damla olaraq düșməliyəm. Düșəndən sonra da tələsməliyəm. 

Məhz bu danıșıqlarından bir neçə gün keçmișdi ki, Sülh artıq dașıya bilməyəcəyi böyüklükdəki 
bir damcını yer üzünə göndərdi. Bu dəfə düșdüyü yer bir palma ağacının yanı idi. Sülh bir palmanın 
kölgəsində daha gec quruyacağı üçün çox sevindi və dərhal ona salam vermək istədi.

– Salam, mənim adım Sülhdür və göy üzündən qonağınız olmağa gəlmișəm.

– Xoș gəldin, səfa gətirdin, Sülh. Mənim adım da Salamdır.

– Salam... Nə xoș bir addır. Mən ölkəniz və Sahara səhrası haqqında çox gözəl șeylər eșitdim və 
bir gün yașayacağım torpaqları seçmədən əvvəl bu gözəl ölkəyə də səfər edib görmək istədim.

– Nə qədər șanslısan. Mən bütün köklərimlə yerə bağlıyam, sənin kimi arzu etdiyim ölkələri 
gəzib tanımaq imkanım yoxdur.

– Yanılırsan, Salam. Sənin də budaqlarına sığmayan bu gözəl meyvələrin bir çox ölkədə bir çox 
insanı doydurur. Bəlkə də, gövdən buraya bağlıdır, lakin meyvələrinlə dünyanın hər bir yerinə gedir, 
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insanlara və heyvanlara fayda verirsən.

– Heç belə düșünməmișdim, Sülh, çox təșəkkür 
edirəm. Mənə yașadığın yerdən, göy üzünsən bəhs 
et.

– Göy üzü buludların üzdüyü nəhəng bir 
dənizdir... Növbəsi çatan bulud yağıș olub torpağa 
qarıșmadan əvvəl göy üzündə bir az gözləyir. Bəzən 
gözləməkdən bezən buludlar yer üzü haqqında 
bir-birilərinə müxtəlif əfsanələr danıșır. Biz buludlar 
üçün bura olduqca əsrarəngizdir. Bu səbəbdən bir 

çoxumuz yerə düșməkdən həm çox qorxur, həm 
də bunu səbirsizliklə gözləyirik.

– Haqlısan, səninlə daha çox söhbət 
etməyi çox istərdim, lakin vaxtımız az 
olduğu üçün bir an əvvəl səni Festivala 

çatdırmalıyıq.

 – Yenə də festival?

– Daha əvvəl iștirak 
etdinmi?

– Bəli, yer üzünə 
düșən də Hindistan və Çində də 
festival vardı.

  Deyəsən, çox șanslıyam!

– Əlbəttə ki, eləsən.

  – Bu gün Tunisin məșhur 
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Səhra festivalı var. Bu festivalda çox turist olmur. Daha çox tunislilər iștirak edir. Az sonra təbil çalan 
ușaqlar mənim kölgəmdə dincəlməyə gələcəklər. Onlardan birinin üzərinə çıxaraq festivala gedə 
bilərsən. Əminəm ki, gördüklərinə çox təəccüblənəcəksən.

– Bəs səni bir daha görə biləcəyəm, Salam?

– Niyə də olmasın! Günün sonunda ușaqlar yenidən yanıma gələcəklər. Meyvələrim onlar üçün 
gözəl bir ziyafət olacaq. Bax odur, biri gəlir.

Sülh əlindəki iri təbillə Salamın kölgəsində dincəlmək istəyən ușağın paltarına toxundu. Ușaq 
beș-on dəqiqəyə yaxın dincəldikdən sonra qalxıb izdihama doğru yönəldi. Sülh ușağın diqqətini 
dağıtmamaq üçün heç səsini çıxarmadı. Ușaq bir az sonra gözəl bir ritmlə çalmağa bașladı. Ətrafına 
toplașan insanlar onun ritminə uyğun rəqs edirdilər. Əlləri xınalı qızlar saçlarındakı bəzəkli sancaqları 
və rəngli geyimləri ilə gülümsəyirdilər.

Sülh bütün bunları heyranlıqla izləyərkən meydana ağır hərəkətləri ilə dəvələr gəldi. Dəvələrdən 
sonra bir-birindən gözəl atlar və atların üzərində  də qara rəngli paltarlar geyinən gənclər gəlməyə 
bașladı.

Dəvələr və atlar üzərindəki rəngli qumașlarla olduqca fərqli görünürdülər. Atını ən sürətli sürən və 
șahə qaldıran gənc günün qəhrəmanı seçilirdi. Sülh ağ-qara və qəhvəyi rəngli atların șahə qalxdıqlarını 
gördükcə üzərindəki gənclərin düșəcəyindən qorxurdu, amma bu qorxu çox uzun çəkmədi. Çünki 
gənclər bu ișin öhdəsindən layiqincə gəlir və atların üzərində çox rahat görünürdülər.

Günün qəhrəmanı məlum olduqdan sonra növbə dəvələrə gəlmișdi. Dəvələr bəzənmiș və bəzilərinin 
üzərinə kəcavələr qurulmușdu. Günün qəhrəmanı və uğurlu olan digər gənclər bu dəvələrin üstünə 
minərək bütün meydanı gəzirdi. Onlar meydanı dolașarkən əlləri xınalı gözəl qızlar meydanda 
gəzir və özlərini onlara bəyəndirməyə çalıșırdılar. Qəhrəmanlar bu qızlardan birini bəyənsə, ona 
qılıncını verər və sevgisini bu șəkildə göstərərdi. Qızlar bu qılıncı əllərinə alıb qəbul edərlərsə, ən 
yaxın zamanda toy mərasimləri keçirilərdi. Sülh bütün bunları seyr edərkən qurumaqda olduğunu 
unutmuș və özünü rəngarəng meydanın gözəlliyi içərisində itirmișdi.
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Davulçu ușaq da yetərincə yorulmuș və dincəlmək üçün Salama doğru getməyə qərar vermișdi. 
Onun meyvələrindən yeyərək ulduzları seyr etmək çox gözəl idi. Əlinə iri bir xurma aldıqdan sonra 
ağzıyuxarı uzanan ușaq ən sevdiyi mahnını zümzümə etməyə bașladı. Bir yandan zümzümə edərkən, 
digər yandan da xurma yeyirdi. Xurma bitdikdən sonra danıșmağa bașladı. Sanki biri ilə danıșırdı, 
ancaq yanında heç kəs yox idi.

– Səncə də, ay bir qədər arıqlamıș kimi görünmürmü, Qəzəl? Görəsən, bir az xurma versək, 
dadına baxarmı?



– Nə? Ay əslində acmayıbmı? Bu yalnız ayın bașqa bir halıdır?

– Ahh, təbii ki, ayın müxtəlif hallarının olduğunu bilirəm. İstəsən, sayaram.

– Maraqlandığını bilirəm, elə isə qulaq as: Yeni ay, hilal, ilk həftəlik ay, bütov ay, bədirlənmiș ay, 
son həftəlik ay. Ay indi hilal olub. Bax görürsənmi, Qəzəl, yoldașın nə çox șey bilir!

Sülhə ușağın bütün bunları kiminlə danıșdığı, həqiqətən, çox maraqlı gəlmișdi. Daha çox özünü 
saxlaya bilməyib səsləndi:

– Salam, balaca!

Ușaq səsin haradan gəldiyini anlaya bilmədiyi üçün çox təəccüblənmișdi.

– Qorxma, mənim adım Sülhdür. Göy üzündən düșən yağıș damlasıyam. Saatlardır cibinin 
üzərindəyəm və səninlə birlikdə festivalı seyr etdim. İndi də səninlə birlikdə dincəlirəm. Bir az əvvəl 
söhbət etdiyin yoldașın kimdir? Mən niyə görə bilmirəm Qəzəli?

– Bunu eșidən ușaq ürəkli gülümsədi. Üzündəki təəccüb ifadəsi itmișdi.

– Qəzəl mənim xəyalımda yașatdığım dostumun adıdır. Eyni zamanda da öz adımdır. “İnsanın ən 
yaxșı dostu öz ağlı və qəlbidir” – demișdi babam. Mən göy üzünü çox sevirəm, lakin hər kəs mənim 
qədər ora ilə maraqlanmır. İnsanlar bilmədikləri șeylərdən danıșmağı çox sevmirlər. Bu səbəbdən 
mən də göy üzü barədə Qəzəllə söhbət edirəm. Bəs sən niyə buradasan, Sülh?

– Bəlkə, mən də özüm üçün ən yaxșı dostu axtarıram. Onu sənə Salam söyləsin. Salam mənim 
hekayəmi bilir. Həm də artıq göy üzü barədə onunla da danıșa bilərsən. Çünki o da sənin kimi 
ulduzları çox sevir. Mənim çox vaxtım qalmayıb, quruyuram

Bu, Sülhün son sözü oldu. Bu söz eyni zamanda Salam ilə kiçik ușağı bir-birinə dost etmișdi. 
Salam və Qəzəl sübhəcən səma haqqında uzun-uzadı söhbət edir, ancaq heç doymurdular. Kaș ki, 
Sülhlə birgə biz də gedə biləydik göy üzünə deyirdilər.
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Sülh quruduğu yerdən buxarlanıb yenidən göy üzünə qalxanda yenə qarșısında onu maraqla 
gözləyən bulud topalarını gördü. Artıq hər kəs onun haqqında danıșır və onun kimi olmaq 
istəyirdi. Ətrafını bürüyən buludlar Sülhdən gördüyü hər șeyi anlatmasını xahiș edirdi. Kimi 

yemək, kimi gördüyü ən qəribə șey, kimisi də tanıș olduğu insanlar haqqında bilmək istəyirdi. Sülh 
isə gördüklərini əsla unutmamaq, uzun illər keçəndən sonra belə hamısını xatırlamaq istəyirdi. Bunun 
üçün də davamlı olaraq bunlardan danıșırdı. Hər kəsə danıșırdı.

– İlk olaraq dostlarına Tunisdə də bir festivala rast gəldiyini söylədi. Buludlar təəccüb içində idi. 
Hamısı birdən: “Yenəmi festival, nə qədər șanslısan!” – dedilər. İlin bu mövsümündə dünyanın bir çox 
yerində festivallar keçirilməsi həqiqətən çox böyük bir șansdır. Sülh yașadıqlarını sevinclə danıșmağa 
bașlayanda uzaqdan sürətlə yanına gəlməyə çalıșan Nili gördü. Nil təlașlıydı. Əlindəki kağızı ona 
doğru yelləyə-yelləyə durmușdu. Yanına gəldiyində həyacanla dedi: 

TORPAQ BABA
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– Süüüülh, əlimdəki kağıza inana bilməyəcəksən!
 Sülh Nili heç bu qədər həyəcanlı görməmișdi. Dərhal kağıza 

baxmaq istədi. Kağızda “Kapadokyada keçiriləcək festivala 
bütün xalqımız dəvətlidir” – yazılmıșdı. Bir də Kapadokyanın 
çox gözəl bir bir șəkli vardı. Sanki biri krem torbasına torpaq 
doldurmuș və onu yer üzünə sıxmıșdı. Kremə oxșayan dașlar 
maraqlı formaları ilə bütün Kapadokyaya yayılmıșdı və bu 
dașların üzərində də rəngarəng hava balonları quș kimi 
uçușurdu. Festival gələn həftə bazar günü saat ikidə idi. 
Sülh indi Nilin həyəcanını bașa düșmüș və dəvətnamənin 
bura qədər gəlib çatmasına da çox təəccüblənmișdi.

– Bunu haradan tapmısan, Nil?
– Külək onu göy üzünə qaldırıb, Sülh! Görmək 

istəyəcəyini düșündüm. Kapadokya ecazkar 
görünür, məncə, oraya gedib gördüklərini bizimlə 
bölüșməlisən.

– Madam ki, külək qardaș zəhmət çəkib bu 
dəvətnaməni bura qədər gətirib, o zaman mən  
də bu gözəl yerə gedəcəyəm.

 Bu sözlərdən sonra bütün göy əhalisi bazar 
gününü gözləməyə bașladı. Bazar gününə tam olaraq 
yeddi gün qalmıșdı. Bu yeddi gün onun su ilə dolması üçün yetərli idi. 
Yetərli idi, amma yer üzünə daha erkən düșərsə? O zaman nə edəcəkdi? Düșəcəyi 
günü elə yaxșı tənzimləməli idi ki, nə bir gün əskik, nə də bir gün artıq olmalı idi. Sülh düșünməyə 
bașladı. Bunu necə edəcəyini bilmirdi. Heç kəslə danıșmır, gəzintilərə çıxmır, daim planlar qururdu.

Aradan bir neçə gün keçmișdi ki, Nili yanına çağırdı və fikrini onunla bölüșdü. Havalar çox 
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rütubətli keçirdi. Bu gedișlə bazar günündən əvvəl yer üzünə düșmə ehtimalı çox yüksək idi. 
Bədənində toplanan nəmi Nilə verərsə, daha az su ilə dolar və bazar gününə qədər gözləyə bilərdi. 
Səhərlər üzərində toplanan su damlalarının artığını Nilə verirdi. Nil onun özünə verdiyi damlalarla 
dolu, toppuș bir bulud olmușdu. Festivala yalnız bir neçə gün qalmıșdı. Sülh və Nil həyəcandan yata 
bilmir və gecələr Kapadokya haqqında söhbət edirdilər.

– Kapadokya hansı ölkədədir, Sülh?
– Türkiyədə olmalıdır, Nilcik. Yaxșı ki, külək o dəvətnaməni sənin çiyninə qondurub, elə deyilmi?
  – Bəli, səmamızın gözəl poçtalyonu onu bizə gətirdiyinə görə biriləri sənin Kapadokyaya 

getməyini istəmiș olmalıdır, Sülh.
– Haqlısan, əzizim!
  Beləliklə, keçib gedən zamanın sonunda gözlənilən gün gəlmiș, həs kəs gözlərini bazar sabahına 

açmıșdı. Festival bașlamaq üzrə idi və artıq yer üzünə düșmə zamanı gəlmișdi. Sülh vaxt itirmədən 
Nilə verdiyi su damlalarından bir azını aldı. Üç damla, beș damla sayarkən yeddinci damlada yer 
üzünə yağdı. Bu dəfə yașlı bir qocanın çiyninə düșmüșdü.

  Qoca əlini önündəki palçığın içinə daldırıb diqqətlə ișləyirdi. Sülh səsini belə çıxarmadan 
onun ișini bitirməsini gözlədi. Yașlı adam bir tərəfdən önündəki dəzgahda tutduğu palçığa iki əli ilə 
xəfifcə toxunur, digər tərəfdən də fasiləsiz ayaqları ilə dəzgahı fırladırdı. Əlindəki palçıq yavaș-yavaș 
uzanır və sanki bir vaza formasını alırdı. Sülh yașlı adamın ahənglə rəqs edən əllərini və ayaqlarını 
heyranlıqla izlədi. Lakin adamı izləyən təkcə o deyildi. Onunla birlikdə bir çox insan ovsunlanmıș 
kimi yașlı adamı izləyir və kimisi də sıra ilə düzülmüș vazaları diqqətlə nəzərdən keçirir, onları satın 
almaq istəyirdi.

  Nəhayət, vaza bitmișdi. Onu kənara qoyduqdan sonra düzətdiyi saxsı qablardan tam on 
dənəsini satan qoca artıq bir stəkan çaya haqq qazanmıșdı. Oturacağın üstündə ləzzətlə çayını içirdi 
ki, Sülh bundan artıq dayana bilməyib danıșmağa bașladı:

 – Salam, əfəndim, mənim adım Sülhdür. Sənətinizi heyranlıqla izlədim.
– Bəyəndiyinə sevindim, balaca. Tanıș olduğuma məmnun oldum. Mənim adım da Torpaq babadır.
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– Torpaq baba, mənə bir az haqqınızda bəhs 
edərsinizmi? Bu iși necə öyrəndiniz?

– Bu iși hələ mən körpə ikən babamdan 
öyrəndim, Sülh. Babam məșhur bir dulusçu idi 
və ölənə qədər mənə müəllimlik etdi. Ona da 
bir vaxtlar öz babası öyrədib bu sənəti. Mən 
əslində Kapadokyada deyil, Avanosda 
yașayıram. Saxsı qabların hazırlanmasında 
Qızılirmaq çayının axdığı yerlərdə toplanan 
yumșaq və yağlı xüsusi bir torpaqdan istifadə 
edirik. Torpağı böyük ələklərdə dașlarından ayırıb 
palçıq hazırlayırıq. Sonra çarx dediyimiz dəzgahın 
altındakı dairəni ayağımızla fırladır, dəzgahın 
davamlı öz ətrafında hərəkət etməsini təmin edirik. 
Dəzgah fırlandıqca əllərimiz palçığı oxșayır və məhz beləcə, torpaqla 
istədiyimiz formanı alırıq.

Bu formaları əvvəlcə günəșdə, daha sonra kölgədə 
qurutduqdan sonra saman və yonqarla yandırdığımız 



iri sobalarda və yüksək temperaturda bișiririk.
  – Sobanın temperaturu nə qədər olmalıdır, baba?
  – Səkkiz yüz dərəcədən bașlayaraq min iki yüz dərəcəyə qədər bișiririk.
  – Min iki yüz dərəcəmi! Bəs torpaqdan nələr hazırlayırsınız, babacan?
  – Nələr hazırlamırıq ki! Vazalar, saxsılar, səhənglər, dibçəklər, dolçalar, küplər və șamdanlar... 

Əvvəllər, yəni biz ușaq ikən buz dolabları yox idi. O zaman bu torpaq qablardan. istifadə edirdik. 
Torpaq içki və qida məhsullarını qoruyur, xarab olmalarına mane olurdu. Çox isti havalarda küplərin 
içindəki sular heç isinmir, buz kimi də qalırdı. Yeməklər saxsı qablarda indikilərdən daha ləzzətli 
bișirdi. Artıq insanlar bu qablardan istifadə etmək istəmir, sadəcə evlərini bəzəmək üçün satın alırlar.

  – Bəs siz də peșənizi nəvələrinizə öyrədirsinizmi, Torpaq baba?
  – Heç öyrətməz olarammı! Sevimli nəvəm bir azdan hava balonuna minmək üçün buraya 

gələcək.
  Torpaq babanın nəvəsi gəlmədən Sülh də öz hekayəsini danıșdı. Baba onun bu fikrini çox 

bəyənib cəsarəti üçün Sülhü təbrik etdi. Daha sonra hazırladığı vazalardan birini Sülhə hədiyyə etdi, 
birini də onun dostu Nilə göndərmək üçün kənara qoydu. Ölkəsinin digər șəhərlərindən danıșdı. 
Torpaq babanın danıșdıqlarından sonra Sülh İstanbul və Bursanı görməyi də çox istədi. Sonra 
gəzdiyi ölkələrdən, orada tanıș olduğu yoldașlarından danıșdı. Santini, Hepinqi, Salamı, Qəzəli və 
onu unutmayacağını söylədi. Tam bu əsnada babanın nəvəsi İnci gəlmișdi. İnci on yașında, narıncı 
saçlı, çilli yanaqlı, sevimli bir qız idi. Torpaq baba ona Sülhü tanıdıb hekayəsini danıșdı. Sülhün vaxtı 
azalmıșdı, nəvəsindən qısa bir müddət ona yoldașlıq etməsini xahiș etdi. İnci bunu məmnuniyyətlə 
qəbul etdi. Birlikdə insanların toplașdığı meydana doğru irəlilədilər. Ləzzətli yemək qoxuları, șən 
ușaqlar, rəngarəng hədiyyəlik əșyalar hər yanı bürümüșdü.

İnci danıșmağı çox sevir; öz həyatını, məktəbdəki dostlarını, pișiyi Almazı, babasının öyrətdiklərini 
danıșır və Sülhün də öz yașadığı yerdən və yoldașlarından danıșmasını istəyirdi.

  – Sənin pișiyin yoxdur?
  – Göy üzündə heç pișik gördünmü heç? 
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– Xeyr, pișik görməmișəm, amma pișiyə bənzəyən buludlar görürəm.
  – Bəs bașqa nəyə bənzəyir buludlar?
  – Quzuya, ağaca, yastığa, babamın barmaqlarına... Amma sənə heç bənzəmirlər.
  Sülh İncinin bu sözünə çox güldü, deyəsən, İnci haqlı idi. Bir su damlası əslindən nə qədər də 

fərqli görünürdü. İnci susmaq bilmirdi:
  – Anam pișiklərin dünyanın bəzəyi olduğunu düșünür, bilirsənmi?
  – Anan gözəl söyləmiș, əzizim. Bəs səncə göy üzünün bəzəyi nədir?
– Məncə, göy üzünün bəzəyi ulduzlardır.
  İncinin bu sözü Sülhə Tunisdə tanıș olduğu Qəzəli xatırlatdı. Özünə göy üzünü sevən dostlar 

axtaran Qəzəl, kaș ki, İnci ilə tanıș olsaydı, deyə düșündü. Sülh düșüncələrə dalmıșkən uçan hava 
balonuna mindiklərinin çox gec fərqinə vardı. Artıq qurumaq üzrə idi.

– İnci, səndən bir șey sorușa bilərəmmi?
  – Təbii ki, Sülh.
– Bu hava balonu buludlara qədər gedə bilərmi?
– Əlbəttə, gedər. İnsanlar bu balonla eynilə qușlar kimi istədikləri yerə gedə bilərlər. Yoldașların 

üçün darıxdın?
  – Yox, mən bir azdan quruyacağam. Sən, baban, Hindistandakı, Çindəki və Tunisdəki dostlarım 

bu balona minib yanıma gəlsəniz, yoldașlarımla tanıș olsanız, nə gözəl olar, elə deyilmi?
  – Sülh, bu çox gözəl bir fikirdir! Yoldașlarının adlarını mənə söylə.
– Santi, Hepinq, Salam və Qəzəl.
  – Onların hər birinə məktub göndərib fikrini bölüșəcəyəm! Sən də Nilə salam söylə, oldumu? 

Onu görməmișəm, amma “birini sevmək üçün görmək əsas șərt deyil”. Babam həmișə belə deyir.
  – Haqlısan, İnci. Bir azdan sən yerə enəcəksən, mənsə Nilin yanına gedəcəyəm. Bir-birimizi 

unutmayaq. Sağlıqla qal.
– Bir-birimizi unutmayaq, Sülh.
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Sülh bir anda göy üzünün ən məșhur buludu olmușdu. Artıq nə akrobatik hərəkətləri ilə hər kəsin 
diqqətini çəkən Xəmirin, nə də rəngdən-rəngə girərkən onu görənlərin heyranlığını oyandıran 
Ebrulinin bir əhəmiyyəti qalmıșdı. Hər kəs Sülhdən danıșırdı, getdiyi ölkələrdə bașına gələn 

macəralar da dildən-dilə gəzməkdə idi. Hər yeni gün əllərində müxtəlif ölkələrin fotoșəkilləri ilə gələn 
yoldașları Sülhü öz seçdikləri ölkələrə getməsi üçün razı salmağa çalıșır, öz aralarında bəhsə girirdilər. 
Sülh isə azalan vaxtını yaxșı dəyərləndirmək, mümkün qədər də sürətli hərəkət etmək istəyirdi.

  Șöhrətini itirən buludlar bu vəziyyətdən yavaș-yavaș narahat olmağa bașlamıșdılar. Sülhü 
içdən-içə qısqanır və diqqəti yenidən öz üzərlərinə toplamaq üçün əllərindən gələni edirdilər. Günlərin 
bir günü bu vəziyyətə dözə bilməyən Ebruli söylədikləri ilə bütün göy üzünü qara rəngə boyadı.

– Hamınız Sülh üçün çalıșırsınız, fəqət hansınız onun getdiyi yerlərə gedə bilirsiniz? Oradan-buradan 
topladığınız ölkələrin fotoșəkillərini ona göstərməyə, öz xəyallarınızı ona yașatmağa çalıșırsınız. Sizin 
yer üzünə yağmağa yetəcək qədər gücünüz yoxdurmu, əzizlərim?

ülh bir anda göy üzünün ən məșhur buludu olmușdu. A

AZADLIQ
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  – Əlbəttə, hamımız yağıș olub istədiyimiz yerə yağa bilərik, ancaq Sülh bunu edərkən heç 
qorxmadan hərəkət etdi, hamımıza cəsarət verdi. Biz də ona bu macərasını bașa vurmasında köməkçi 
olmaq istəyirik, Ebruli.

  – Deməli, hamınız qorxaq idiniz və Sülh sizə cəsarət verdi, eləmi?
  – Qorxaqlığımız bilmədiyimiz üçünmüș. İndi bilirik və qorxmuruq. Sənin məqsədin nədir, 

Ebruli?
  Ebruliyə cavab verən Lolipop onun qısqanclıq rüzgarına qapıldığını gördü. Digər buludların 

da bu rüzgara qapılmaması üçün Sülhlə danıșmağa qərar verdi.
  Danıșılanlar sürətlə böyüyüb göy üzünün maviliyini solduranda Sülh eșitdiklərinə çox kədərləndi. 

Öz-özünə çıxdığı bu macəralı yolda heç bir yoldașını incitmək istəməzdi. Görəsən, göy üzünü gəmirən 
bu mənfi fikirləri necə yox edə bilərdi? Düșündü. Dərin-dərin düșündü. Zınqırovu tapıb hamını 
meydana toplamasını istədi. Meydanda toplanan buludlar Sülhün deyəcəklərini maraqla gözləyirdilər. 
Sülh əvvəlcə səsini təmizlədi. Öhöömm, Öhöömm. Və səsləndi:

  – Göy üzünün bəzəyi olan buludlar! Hər kəs çirkin düșüncələrini bir kənara qoysun və məni 
dinləsin! Qəlbimin döyüntüsünü eșidirsinizmi? Bu həyəcanım çirkin düșüncələr əvəzinə sizə gözəl 
ətirli çiçəklər vermək üçündür. Yer kürəsinin saysız-hesabsız ölkələri, bu ölkələrin saysız-hesabsız 
șəhərləri, həmin șəhərlərin də saysız-hesabsız kəndləri, qəsəbələri varkən... Üstəlik bunların hər 
birinin insanı, ağacı, qușu, böcəyi də sizləri gözlədiyi halda hansı səbəbdən səmamızın maviliyini 
soldurursunuz? Sizdən daha gözəl, daha əlvan, daha müdrik deyiləm, sadəcə bir ilkəm. İlk dəfə göy 
üzündəki bir bulud ürəyinin səsinə qulaq verdi və yașayacağı ölkəni özü seçmək istədi. Bunun üçün, 
məhz bunun üçün də yașadığımı, yoxladıqlarımı, yanıldıqlarımı, “nə yaxșı ki, etmișəm” – dediklərimi 
sizlərə ișıq olsun deyə yazıb ərməğan etmək istəyirəm. Mən yağdığım yerə bərəkət apararkən göy 
üzündə qalan buludlara bu dəftər yoldașlıq etsin.

Sülhü dinləyən buludlar onun bu sözlərindən çox təsirlənmișdilər. Sülh də kövrəlmiș, gözləri iri-
iri damcılarla dolmușdu. Yanağından süzülən o damlanın hansı ölkəyə düșəcəyini kimsə təxmin edə 
bilmədi. Qoyaq onlar maraqla gözləməyə davam etsinlər, biz Sülhü təqib edək.
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  Sizin bir təxmininiz varmı bilmirəm, amma bu șəhərin dünyanın ən izdihamlı yerlərindən biri 
olduğu dəqiqdir. Onlarla millətin yașadığı, yüzlərcə dilin danıșıldığı bir mozaika parçası kimi idi bu 
șəhər. Göydələnlərin az qalsın buludlara çatacaq qədər yüksək olduğunu görən Sülh bir əlində məșəl, 
digər əlində isə kitaba bənzər bir șey tutan nəhəng bir heykəlin üzərinə düșmüșdü. Bu heykəlin adı 
Azadlıq heykəli idi. Deməli, bura Nyu-York idi. Heç bir hərəkət etmədən eləcə dayanmıș bu gözəl 
dașa “salam” – dedi Sülh.

  – Salam.
  – Əslində danıșa bilib-bilməməyiniz məsələsində șübhəli idim, danıșa bildiyiniz üçün çox șad 

oldum.
  – Haqlısınız, kimsə bəzəkli bir dașın danıșa biləcəyinə inanmır.
  – Heç bir hərəkət etmədən yașamaq asan olmaz, bunu necə bacarırsınız?
– Hərəkət etmədiyimi də kim dedi?
  – Baxın, mənimlə danıșırsınız, amma dodaqlarınız belə tərpənmir!
  – Siz elə güman edirsiniz. Yəni ən azından kənardan belə görünür. Qabığımın altında istədiyim 

hər șeyi edirəm.
  – Hər șeyimi?
– Bəli, hər șeyi.
  – Məsələn, üzə, ya da uça bilirsinizmi? Dondurma yeyə bilirsinizmi? Rəsm çəkə bilirsinizmi?
  – İstədiyim an gözlərimlə üzə bilirəm. Baxın, liman tam qarșımdadır. Uça bilmirəm, amma 

ətrafımda uçan qușlarla dostluq edirəm. Rəsm çəkə bilmirəm, amma rəsmə onsuz da ehtiyacım 
yoxdur. Dondurmanı isə heç sevmirəm.

  – Bəs heç dondurma yemisiniz? Məsələn, albalılı, șokoladlı, ya da limonlu...
  – Xeyr, yeməmișəm, amma dondurma yeyən insanları görürəm. Hər zaman əriyib insanların 

üz-gözlərinə bulașır.
– Bu söylədiklərinizlə sanki əsarətin altındakı azadlıqdan bəhs edirsiniz.
  – Bu bașımdakı tacı görürsünüzmü? Məhz bu tacın ucundakı yeddi iti uc yeddi kontinent və 
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yeddi dənizin rəmzidir. Ayaqlarım torpağa dəyərkən bașım göyə uzanır. Dünyanın hər yerindən gələn 
insanlar șəklimi çəkmək üçün növbəyə girirlər. Siz hələ də mənim azadlığımı mühakimə edirsiniz.

  – Ayaqlarınız yerə dəyir, amma nə yeriyə, nə qaça, nə də velosiped sürə bilirsiniz. Bașınız 
göyə uzanır, amma nə kəpənəklər, nə də qușlar kimisiniz. Sizin azad ola bilməyiniz üçün öz qabığınızı 
qırmağınız gərəkdir.

  – Mən bu qabıqla məșhur oldum. Siz mənə nəsihət etməyi dayandırın, burada nə axtarırsınız, 
onu deyin.

  – Adım Sülhdür. Göy üzündə bir buludam. Yağıș olub yer üzünə enməzdən əvvəl yașayacağım 
torpaqları özüm seçmək istədim. Bunun üçün də görmək istədiyim ölkələrə kiçik damlalar halında 
düșüb yeni șeylər öyrənirəm.

  – Bu, həqiqətən də, çox gözəl bir fikirdir! Sənin üçün həqiqi bir azadlıqdan bəhs edə bilərik.
  – Ən azından çalıșıram. Azadlıq – edə biləcəklərinin qarșısına ağıl və qəlbinlə sədd çəkmənə 

izin verməməkdir. Mən də bunu etməyə çalıșıram. Həqiqətən də, azadammı bilmirəm, amma çox 
șanslı olduğumdan əminəm.

– Eyni zamanda filosof!
  Azadlıq heykəlinin bu sözü aradakı gərginliyi azaltdı. Uzun və maqnoliya ətirli qəhqəhə 

çəkdilər. Sonra Sülh gördüyü ölkələrdən, bu ölkələrdəki festivallardan danıșdı. Heykəl “șanslı olduğun 
dəqiqdir”, – dedi. Artıq Sülhə “siz” deyə xitab etmək istəmirdi, çünki onunla dost olacaqlarını hiss 
edirdi. Həm də ki “siz” böyüklərin ișlədəcəyi bir kəlmə idi. Balacalar, pișiklər, çiçəklər və buludlar 
üçün “sən”  müraciət forması daha gözəl idi.

  – Bu gün gecəyarısı dilək balonları uçurdacağıq. Tam bir bayram ab-havası izləyəcəksən.
  –Yaxșı ki, hava çox isti deyil, yoxsa gecə yarısına qədər qurumadan qalmağım mümkün 

olmazdı.
  – Görəsən, hər filosof sənin qədər șanslıdırmı?
– Deyəsən, yox. Amma yenə də hər ölkənin mənə bəxș etdiyi dostlarımı bir arada saxlamaq 

șansına sahib deyiləm.
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  – Çox șey istəyirsən, filosof! Gəl yavaș-yavaș toplașan insanları izləyək. Bura hər yeri eyni anda 
görmək üçün olduqca yüksəkdir.

  Sülh rəngarəng çiçəklərlə bəzənmiș qayıqları izləməyə bașladı. Qayıqlara minən qadınlar, kișilər 
və ușaqlar çiçəklərdən hazırlanmıș boyunbağılar taxmıșdılar. Bəzilərinin əllərində skripkalar, tütəklər, 
akkordeonlar vardı. Onlar ifa edir, digərləri əl çalır, mahnılar oxuyurdular. Kiçik ușaqlar analarının 
qucaqlarında oturur, daha böyük olanlar isə suda əllərini kəpənəklər kimi hərəkət etdirirdilər.

  Gecəyarısı olduqda hər kəs cibindən fənərli dilək balonu çıxardı. Musiqi səsləri kəsilmișdi. 
Kiçicik bir səsin belə dilək balonlarını qorxudacağına inanan insanlar danıșmağı da unutmușdu. Ən 
kiçik ușaqdan bașlayaraq ən yașlısına qədər hər kəs bir dilək balonu yandırdı və göy üzünə buraxdı. 
Göy üzü rəngarəng balonlarla bəzənmișdi. Sanki ətrafı sarı, mavi, qırmızı, narıncı rəngli atəșböcəkləri 
sarmıșdı. Sülh ilk dəfə göy üzünü bu qədər bəzəkli görürdü. Bəziləri uça-uça göy üzündə yoxa çıxarkən, 
bəziləri də yerə düșüb suyun səthində yoxa çıxırdı. Göyə yüksələnlərin sahiblərinin arzularının çin 
olacağına, digərlərinin isə bir qədər gözləməsi lazım olduğuna inanılırdı.

  – Kaș bizim də bir dilək balonumuz olsaydı, elə deyilmi, filosof?
  – Balonu qəlbində yandırmalısan, əzizim.
  – Necə edəcəyəm bunu?
  – Gözlərini yum və bütün qəlbinlə istəyini təkrar et. Ən əhəmiyyətlisi də bu istəyi həyata 

keçirmək üçün gecikmə, yəni təxirə salma.
  – Dondurma yemək istəyirəm. Șokoladlı.
  – Mavi qușa sifariș versən, sabah sənə gətirəcək.
  – Bəs sən? Sənin bir arzun yoxdurmu?
  Mən insanların göy üzünə baxaraq xoșbəxt olacağı bir dünya istəyirəm. Deyəsən, qurumaq 

üzrəyəm. Hər șey üçün təșəkkür edirəm, göy üzünə hər baxdığında mütləq sənə salam verən bir 
bulud görəcəksən. Unutma, azadlıq öz qabığından xilas olduğunda həqiqətə çevriləcək.
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BƏRƏKƏT

Gözündə eynəyi, əlində qələmi ilə yașadıqlarını yazmağa bașlayan Sülh göy üzündəki son 
günlərini xatirələrini yazaraq keçirirdi. Nil, Lolipop, Zınqırov, Ebruli, Xəmir, göy üzünün 
bütün buludları və hətta durmadan kökəlib arıqlayan ay, ayın övladları – ulduzlar... Hər 

biri Sülhün həyatında unudulmaz yerləri olan, onun biricik dostları idi.

Yer üzündəkilər ulduzların gözəlliyinə heyran-heyran baxarkən onlara bu gözəlliyi verən ayın 
fərqinə varmazdılar. Ay fasiləsiz öz ișığını ulduzlara pay edər, buna görə də yavaș-yavaș zəifləyər, 
ancaq ən sonda hilal olub ən gözəl halına bürünərdi. Sülh səxavətli olmağı aydan öyrənmișdi.

Ulduzlar yer üzündəkilərin özlərinə heyran-heyran baxdıqlarını bilirdilər, amma bir gün də olsa 
təkəbbür göstərmirdilər. Təvazökarlığı da onlardan öyrənmișdi.

Buludlar isə hər an müxtəlif șəkillərə bürünüb Sülhə həqiqəti öyrətmișdilər. Hər canlı zamanla 
dəyișir və heç bir șey eyni qalmırdı. Havadakı rütubət buxar olub buludlara qədər yüksəlir, yüksəldiyi 
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yerdən də yağıș olub təkrar yerə yağırdı. Zaman özü ilə birlikdə yașayan hər șeyi də bu axına qatırdı. 
Elə buna görə də göy üzündəki vəzifəsini tamamlayan Sülh yerə düșdükdən sonra daha artığını 
edəcəyinə inanır və sevdiklərini arxada qoyacaq olsa da, bir an əvvəl bunu həyata keçirmək istəyirdi.

Sülh bunları düșünərkən bir yandan da gülümsəyirdi. Xatirinə Azadlıq heykəli gəlmișdi. Sanki 
özünə filosof dediyindən bəri daha fəlsəfi düșünməyə bașlamıșdı. Qələmini və eynəyini kənara qoydu 
və hər səhər etdiyi kimi Santiyə, Hepinqə, Salama, ulduzları sevən ușağa, Torpaq babaya, İnciyə və 
ən sonda da Azadlıq heykəlinə gülümsəyib əl yellədi.

Sonra... Sonra bir az dayandı və görəsən, dondurmanın dadına baxdımı deyə düșündü. 
Limonlumu, șokoladlımı yemișdi görən? Ağlına porğatal çiçəkli dondurma gəldi. Harada 
hazırlayırdılar bunu... Bəli, xatırladı! Roma dondurması. Gözəl qoxulu portağal 
çiçəyinin dadı... Immmm... Kim bilir, nə qədər möhtəșəm idi. İlk yağıșda Romaya 
getməyə qərar verdi və çox gözləməsinə ehtiyac qalmadan șișdi, șișdi, șișdi...

  Hoopppp, artıq Romaya düșmüșdü. Navona meydanında șırıl-șırıl 
axarkən zümzümə edən kiçik bir bulağın yanına enmișdi. Nəmli bir yerə 
düșdüyü üçün xoșbəxt idi. Dondurmaların hamısının dadına baxa biləcək 
zamanı olacaqdı.

– Salam, adım Sülhdür. Necəsiniz?

– Salam, təșəkkür edirəm, yaxșıyam. Mənim adım da Pacedir.

– Məmnun oldum. Göy üzündən ölkənizi ziyarət etməyə gəldim. Lakin 
görürəm ki, gələn təkcə mən deyiləm. Bura nə qədər də izdihamlıdır!

– Bəli, haqlısınız. Romaya hər mövsümdə dünyanın hər yerindən 
bir çox insan gəlir. İlk dəfəmi gəlirsiniz?

– Bəli, ilk dəfədir.

– Elədirsə, çox șanslısınız. Bu gün Pasxa bayramının ilk günüdür. Pasxa 
təzəliyi, payızda ölən təbiətin yenidən dirçəlișini ifadə edir. Bu səbəbdən 
hər il təntənə ilə qeyd olunur.





 – Həqiqəti söyləmək lazım gəlsə, buraya gələrkən məqsədim porğatal çiçəyi dondurmasının 
dadına baxmaq idi. Amma belə bir gündə bura düșdüyüm üçün indi daha xoșbəxtəm.

  Pace gülməyə bașladı. Sülh:

– Gülməli bir șeymi dedim?

– Xeyr. Portağala porğatal deməyinizə güldüm. Portağal deyilməlidir.

  Sülh də gülməyə bașladı. Demək, bu sözü yanlıș deyirdi. Pace Sülhü çox sevmișdi.

– Məni dinləyin, – dedi. Az sonra șəhəri bəzəmək üçün yola çıxan bir çiçək mașını gələcək. 
Əvvəl mənim suyumla çiçəkləri sulayacaq sonra küçələri bəzəyəcək. Siz də bu çiçəklərdən birinin 
yarpaqlarına yapıșıb șəhəri gəzə, Romanı daha yaxından tanıya bilərsiniz.

  Sülh bu fikri çox bəyənmișdi. Paceyə təșəkkür etdi. Söylədiyi kimi arxası çiçəklərlə dolu bir 
mașın bulağa yaxınlașdı və mașından enən bir adam bütün çiçəkləri bulağın suyu ilə suladı. Rəngarəng 
çiçəklərin yarpaqlarına səpilən damlalardan biri də Sülh idi. Bərk-bərk yapıșdı. Çiçəklər hamı bir 
ağızdan “xoș gəldin”  – dedilər.

– Xoș gördük, gözəl qoxulu çiçəklər. Nə qədər də gözəlsiniz!

– Bağbanımız gözəldir, ona görə.

– Bağbanınız gözəl olmasaydı, çirkinmi olacaqdınız?

– Təbii ki! Bağbanımız bizi sevməsə, bizə qulluq etməsə, yarpaqlarımız bu qədər parlaq, ətrimiz 
də bu qədər kəskin olardımı heç!

– Elə isə yaxșı ki, bağbanlar var.

Sülh gözəl qoxulu çiçəklərlə birlikdə gəzdiyi hər küçəni çox bəyənirdi. Qədim binaların arasından 
süzülən günəș șüaları dar küçələri ișıqlandırır, pəncərələrin önünü bəzəyən çəhrayı çiçəklər ziyarətçiləri 
salamlayırdı. Hər tərəfi təzə bișmiș pizza qoxusu bürümüșdü. Sülhün qarnı qur-qur edir, aclıq siqnalları 
verirdi.

Ən sonda böyük bir meydanda dayandılar. Mașından enən adam bir neçə bağlama çiçəyi də 
özü ilə bərabər götürmüșdü. O, meydanın iki tərəfindəki bulağın kənarına sarı lalələr düzəcəkdi. O 
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bunları etməklə məșğul olsun, Sülh gözünə dəyən ilk dondurma satandan portağal çiçəkli dondurma 
istəyəcəkdi. Ətrafına boylandı, bir adam əlindəki boruya üfürür və borudan iri șəffaf balonlar çıxırdı. 
Ətrafı ușaqlarla əhatələnmișdi. Ușaqlar șəffaf balonları partlatmadan toxunmağa çalıșır, partlayan 
hər balonla qəhqəhələrə boğulurdular. Birdən hər tərəfə yayılan bir zəng səsi eșidildi və bir qadın 
meydandakı hər kəsə səsləndi:

– Bu gün Pasxadır. Pasxa bərəkəti, təzəliyi bəxș edir bizə. Bu gün hər kəsə 
istədiyi qədər dondurma pulsuzdur!

  Bu səsi gözləyən ușaqlar hamısı birdən qıșqıra-qıșqıra qadının yanına 
getdilər. Sülh də həyəcanlanmıșdı. Ușaqlardan birini mașına çağırdı.

– Balaca, oradakı adamı görürsənmi? Əlindəki sarı lalələrlə oranı bəzədikdən 
sonra mașına gəlib bizi aparacaq. O gəlmədən əvvəl mənə portağal çiçəkli dondurma 
gətirsən, göy üzündəki bütün buludlar adından sənə təșəkkür edəcəyəm.

– Mənə göy üzündən ulduz gətirsən, razılașa bilərik.

  – Buraya təkrar gələ biləcəyəmmi bilmirəm, amma istəsən, ulduzları çox sevən bir bașqa 
ușağın ünvanını verə bilərəm.

– Qəbul edirəm, gözlə, tezliklə dondurmanı gətirəcəyəm.

Ușaq dondurmanı bir nəfəsə gedib gətirmiș, Sülh də Tunisli Qəzəlin ünvanını söyləmișdi. Mașın 
yenidən ișə düșmüș, Sülh gəzməkdən heç bezməmișdi. Küncdə dayanıb çiçəklərə əl yelləyən 
bir pișiklə qarșılașdılar. Gözəl qoxulu çiçəklər pișiyi mașına dəvət etdilər. Pișiyin üstü açıq 
olan mașına tullanması heç də çətin olmadı.

– Salam, xanımlar!

– Xoș gəldin, Tiqrino. Xeyli vaxtdır görə bilmirik səni, haralardasan?
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– Yağıșlı havalar yaxınlașanda gəzmə istəyim olmur, bilirsiniz. Amma bu gözəl Pasxa gününü 
qaçıra bilməzdim. Görürəm ki, qonağımız var. Salamlar!..

– Salam, adım Sülhdür, sizinki də Tiqrino olmalıdır. Məmnun oldum.

– Mən də șad oldum, Sülh. Zənnimcə, sən də Romanı görmək istəyənlərdənsən. Gəzmək üçün 
çox gözəl bir günü seçmisən.

– Təșəkkür edirəm, çiçək mașını da mənim üçün böyük șans oldu.

Hər tərəf rəngli, içi șokoladlı yumurtalar və dovșan șəkilli bəzək əșyaları ilə dolu idi. Səbəbini 
düșünərkən Tiqrino onun fikrindən keçənləri oxumuș kimi belə dedi:

– Həyatında heç ana dovșan gördünmü?

– Xeyr, görməmișəm.

– Onlarca balaları olur dovșanların. Bu səbəbdən bərəkətin rəmzidir. Yumurta da bolluğu, 
bərəkəti ifadə edir. Hər yeni ilin bolluqla keçməsini arzulayan insanlar bir-birilərinə yumurta və 
dovșan formasında șokoladlar hədiyyə edir. İri yumurtaların içində ușaqlar üçün kiçik hədiyyələr 
olur. Pasxanı ən çox ușaqlar sevir.

Sülhün keçdiyi küçələrdə ağzından su fıșqıran heykəllər, bu heykəlləri heyranlıqla izləyən insanlar, 
șəkil çəkdirənlər, mahnı oxuyanlar, rəsm çəkənlər vardı. Rəngarəng küçələri dolduran bütün bu 
insanların hamısının ortaq cəhəti gülümsəməsi idi. Dondurmasını bitirən Sülh də gülümsəyirdi. Tiqrino 
ona bələdçilik etmiș, qədim çağlardan qalan bütün abidə və əsərlərin hekayəsini bir-bir danıșmıșdı.

– Bu qədər məlumatı haradan öyrənmisən?

– Küçələr mənim evimdir. Bu gördüyün bütün insanlar, qușlar, böcəklər, çiçəklər də dostumdur. 
Hər birindən fərqli șey öyrəndiyimi düșünsən, bu heç də təəccüb ediləcək bir șey deyil, elə deyilmi? 
Bax bu gün də bir yağıș damlası ilə yoldașlıq etdim.

– Yaxșı ki, etdin. Mənə çox șey öyrətdin. Hər șey üçün təșəkkür edirəm.

– Əslinə qalsa, mənim islaq olmaqdan o qədər də xoșum gəlmir. Amma səni çox sevdim, Sülh. 
Dostlarına söylə, yağmaq üçün Romadan bașqa bir yer seçsinlər. İndi getməliyəm, çünki Pasxa üçün 
hazırlanan lazanyalar məni gözləyir.
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– Sağlıqla qal, Tiqrino.

– Sən də sağlıqla qal, Sülh, bəlkə, bir gün birlikdə Lazanya da yeyərik.

Sülh yenə də gülümsədi, “bəlkə” – deyə cavab verdi. Hər bir ölkədə ürəyinə yatan yoldașları 
olmușdu və bu, həqiqətən də, dünyanın ən gözəl ərməğanı idi. Mașında ətrafı bəzəyəcək çiçək 
qalmamıșdı. Güllər, sünbüllər və lalələr hər yanı bəzədikdən sonra sürücü də dayandı. Evə getməzdən 
əvvəl ușaqları üçün rəngli yumurtalar almaq istəyirdi. Kənardakı șokolad satandan üç böyük yumurta 
alıb çıxdı. Deməli, üç ușağı vardı. Sülh arxa oturacağa qoyulan yumurtalardan birinin üzərinə düșdü. 
Axșamkı Pasxa yeməyini qaçırmamalı idi. Amma bütün gün davam edən yorucu gəzintidən sonra 
mənim axșam yeməyini gözləyəcək gücüm qalmamıșdı. Axșam yeməyində nələr vardı, Sülh hansından 
daddı, sürücünün ușaqlarının yumurtalarından çıxan sürpriz hədiyyələr nə idi, inanın bilmirəm. Hələ 
də gözümdən axan yuxunu silirəm.



Sülhün söylədiklərini heyranlıqla dinləyən buludlardan bir neçəsi cəsarətini toplayıb onun 
səyahət etdiyi ölkələrə düșməyə bașlamıșdı. Sülh buludların yer üzünün qorxulacaq bir 
yer olmadığını dərk etmələrinə çox sevinirdi. Sanki buludlar üçün bir qəhrəman olmuș, 

onlara cəsarətin nə demək olduğunu öyrətmișdi. Təbii ki, bəhs etdiyimiz kimi yer yalnız rəngarəng 
festivallardan ibarət deyildi. Bir aslana etiraz edən ceyranlar, bir çinar ağacını alqıșlayan sərçələr, 
maillərlə xəbərləșən qurbağalar, qəzet oxuyan fillər, həbs olunan kəpənəklər, cib telefonsuz 
bacarmayan pișiklər də var idi.

– Bir dəqiqə dayanın, nə üçün güldünüz?
Xeyr, sizinlə zarafat etmirəm. Yer üzü qəribə bir yer olduğuna görə bunları da görəcəyimiz 

günlər yaxındır. Sülh șahidlik etdiyi hər șeyi kitabına yazır. Mənə inanmırsınızsa, onun yazdıqlarını 
oxuya bilərsiniz. Artıq yavaș-yavaș vida vaxtı yaxınlașır... Sülhün yağıș olub bir daha uzun müddət 
göy üzünü görməyəcəyi günlər gəlib çatır. Sakit tərzdə son sözlərini pıçıldayır: 

ülhün söylədiklərini heyranlıqla dinləyən buludlarda

GİZLƏNPAÇ

60



– Bu kitaba nöqtə qoymuram. Əvvəllər yerə enməmək üçün cilddən-cildə girirdik. Artıq ayrı-ayrı 
ölkələr tanıyıb orada öyrəndiklərimizi bir-birimizlə bölüșürük. Unutmayaq ki, bir yeri gözəlləșdirən 
əsas șey, o yeri bizim üçün dəyərli edən șəxslərdir. Burada sevdiyim dostlarım və ailəm var. Göy 
üzünü çox sevirəm. Amma yer üzündə də çox dostum oldu. Yer üzünü də çox sevirəm. Yeri və göyü 
bir-birindən ayrı görməyən bütün buludlar bu kitaba gəzdiyi, gördüyü ölkələri yazmağa davam 
etsin. Hər șey çox tez dəyișir. Bəlkə, bu kitab bizdən sonra gələn buludlar üçün bir yol xəritəsi olacaq.

  Bu sözlərdən sonra yağmağa bașlayan Sülh, adını daha əvvəl kimsədən eșitmədiyi bir 
ölkəyə düșür. Cibutiyə. Qurumuș, quraqlıqdan yarılmıș bir torpağı isladarkən əvvəlcə heç kimsənin 
yașamadığı bir yerə düșdüyünü güman edir. Lakin sonra yanıldığını anlayır.

– Bura nə qədər qəribə bir yerdir, kimsə yoxmu?
– Salam, burada yașayanların danıșacaq halı yoxdur. Mənim adım Asaldır, balaca bir qarıșqayam.
– Salam, mənim adım da Sülhdür. Asal, nə üçün insanların danıșacaq gücü yoxdur?
– Çünki bura Afrikanın ən quraq ərazilərindən biridir. Bu il heç yağıș yağmadı. Bu gördüyün 

torpaqlar kimi insanlar və heyvanların bədənləri də qurudur. Burada insanlar ayaqlarındakı 
yarıqlardan tanınır.

Eșitdiklərinə kədərlənən Sülh ətrafına baxdı. Yerdə yatan balaca ușaqlar və onların baș uclarında 
gözləyərək onlara kölgə salmağa çalıșan analar gördü. Ușaqlar eləcə hərəkətsiz yatır, Sülhün daha 
əvvəl gördüyü ușaqlara heç bənzəmirdilər. Çılpaq və hərəkətsiz yatan insanların üzündə milçəklər 
gəzirdi.

– Temperatur çox yüksəkdir, yağıș da yağmır. Bəs bu insanlar necə yașayırlar?
– Burada insan ömrü çox qısadır. Analar həmișə yorğun, atalar çarəsizdir. Ușaqlarsa bir șam 

kimi gündən-günə əriyir. Kaș ki, sadəcə bir damla deyil, min damla düșsəydi bu gün. Bəlkə, bir 
az rahatlayardıq.

– Kaș ki...
Sülhün danıșacaq taqəti qalmamıșdı. Ətrafına baxmaq istəmir, insanları əridən bu quraqlığa 

çarə ola bilmədiyi üçün ürəyi ağrıyırdı. Burada ətrafına kölgəsini yayan ağaclar, o ağaclarda ötən 
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qușlar, xoș qoxulu meyvələr, güllər yox idi. Qəhqəhələri ilə insanı qucaqlayan, velosiped sürən, 
çərpələng uçuran ușaqlar da yox idi.

Bunlar yox idi, bəs dünyadakı xeyirxah insanlar harada idi?
Sanki bütün dünya gizlənpaç oynayır və bu torpaqda ölümə məhkum edilmiș insanları görməmək 

üçün bașını bir dașın altında gizləyirdi. 



– Bir bulaq, bir quyu da yoxdurmu, Asal? 
– Təəssüf ki... Bütün su mənbələri tükənib. Sən bizə kömək edə bilərsənmi?
Qurumaq üzrəyəm, amma sənə söz verirəm, bir neçə dəqiqə sonra yenə gələcəyəm. Sağlıqla qal.
İstilik qırx dərəcəni keçdiyi üçün Sülhün bir neçə dəqiqə içində quruması qaçılmaz idi. Onsuz da 

gördüyü mənzərə qarșısında dözəcək gücü də qalmamıșdı. Göy üzündəki bütün buludları toplaması 
üçün dərhal Zınqırovu çağırdı. Tez bir zamanda toplanan buludlar Sülhü dinləməyə hazır idi. Sülh 
Cibutidə gördüyü hər șeyi bir-bir danıșdı. Ondan gözəl hekayələr dinləməyə vərdiș edən buludlar 
təəccübləndilər. Demək, dünya gizlənpaç oynayırdı. Amma gizlənpaç yalnız ușaqlara yarașan bir 
oyun deyildimi?

– İndi deyin mənə, dünyada gəzib görüləcək bir-birindən gözəl ölkə varkən, mən də bir qismini 
gəzib görmüșkən, kim mənimlə Cibuti ərazisində yașamağa cəsarət edər? Kim mənimlə Cibutidə 
qurumuș bir ağac budağını canlandırar? Kim ölməmək üçün müqavimət göstərən ușaqların 
qəmzələrini isladar? Kim canı ilə onlara can verər?

Sülh bu sualı verəndə artıq buludların hamısı cavabını “Cibuti” deyə vermișdi. Lolipop “mən” 
demișdi. Nil, Ebruli, Xəmir, Zınqırov, Sülhün anası, atası və digərləri “biz də” – demișdi. Hamısı 
ora yağmıșdı.

Beləliklə, gizlənpaç zamanı unudulan cibutililəri göy üzü sakinləri tapmıșdı. Bir müddət göy 
üzündə heç bulud görməyən insanlar isə dünyanın sonunun gəldiyini güman etmiș, ancaq yenə 



də gizlənpaç oynamaqdan heç bezməmișdilər. Sadəcə kiçicik bir qarıșqa bilmișdi bütün həqiqəti.
Bu arada Kapadokyada yașayan çilli yanaqlı İncinin Santini, Qəzəli, Salamı, Hepinqi və digərlərini 

bir hava balonuna sığdırıb sığdıra bilmədiyini bilmirik, amma öyrənincə hamınıza bir məktub 
göndərəcəyəm.

  Yetər ki, buludlar təkrar göy üzünə gəldiyi zaman bașınızı qaldırıb onları izləməkdən 
usanmayın.


