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Hörmətli Qulu müəllim!
Baş redaktoru olduğunuz “Ulduz”

jurnalının növbəti sayı haqqında söz demək
səlahiyyətini mənə etibar etdiyiniz üçün sizə
təşəkkür edirəm! Sizə razılıq verəndən sonra
40 ildən bəri izlədiyim ədəbi prosesin
hadisələri, onu təmsil edən şəxsiy yətlər,
onların ətrafındakı mübahisə və müza kirələrlə
baş‐başa qaldım. Ötən günləri, şahidi
olduğum, iştirakçısı olduğum tarixi ədəbi
prosesi də ideallaşdırmaqdan uzağam. O
vaxtlar siyasi senzura ilə yanaşı, müəlliflərin
də, nəşriyyat və qəzet redaktorlarının da
işində ədəbi vicdan senzurası vardı. Azsaylı
mətbuata zəif, ortabab yazılar yol tapsa da,
əsasən bu gün XX əsrin klassikası kimi etiraf
edilmiş əsərlərin dərcinə geniş yer verilirdi.
Әdəbi tənqidə də, həmişə olmasa da, arabir
obyektiv söz demək imkanı yaranırdı. Bu
imkanı mənə bəxş etmiş Elçin, Yusif
Әzimzadə, İsa İsmayılzadə, Nəsir İman ‐
quliyev, Әkrəm Әylisli, Sabir Rüstəmxanlı,

Rəhim Әliyev kimi qələm əhlinin xidmətlərini
unutmaram. Sərt yazılarımın doğur duğu
təzyiqlər indiyə qədər davam edir. Ancaq
açıq söhbət müstəvisində yox. Buna onların
ədəbi hünəri də çatmır. İlk dəfə sizin
oxucularınıza bir faktı xatırlatmaq istərdim.
1985‐ci ildə Yazıçılar İttifaqının Qəbul
Komissiyasından “bəh‐bəh”lə keçəndən sonra
11 nəfərin iştirak etdiyi Rəyasət Heyətindən,
deyilənə görə, keçmədim və ədəbiyyata dəxli
olmayan bir şəxsin imzası ilə məktub aldım
ki, gəlib sənədlərinizi götürün. Mən sıradan
olanların bir çoxu yuxarılara teleqram
teleqram dalınca vurdular. Heç kimə heç nə
demədim. Növbəti qurultayda İsmayıl Şıxlı
öz məruzəsində tənqidçi kimi mənim də
xidmətlərimi qeyd etdi. Daha sonra Әkrəm
Әylisli soruşdu ki, niyə İttifaqa gəlmirsən?
Dedim Sizin üzvünüz deyiləm, gülümsədi
və sənədləri gətir, dedi. 

Bunu ilk dəfə niyə xatırladıram? Bu gün
ədəbi aləmə gələnlərin iki böyük problemi
var. İstedadlı gənclər çap olunurlar, ancaq
qələmlə yaşamaq mümkün deyil. İstedadsızlar
da çap olunurlar, daha çox çap olunur və
“muzdur” tənqidçilərin mədhiyyələri ilə
ədəbi meyarsızlıq ab‐havası yaradırlar. 

Әziz Qulu müəllim! Ә.Cəmil, Y.Səməd ‐
oğlu, A.Hü sey nov və digər vicdanlı qələm
sahibləri ilə bir sırada baş redaktor olmaq
Sizin üçün də şərəfdir, həm də çətin və
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məsuliyyətli işdir. Özünüz də görürsünüz
ki, ədəbi‐bədii nümunə sayılan yazıların sayı‐
hesabı yoxdur. Və qəribədir ki, əvvəllər
qonorar xətrinə də yazanlar çox idi. İndi o
da yoxdur. Xalq şairlərinə bir misraya görə.
40 qəpik, abırlı, digər şairlərə 70 qəpik qonorar
verirdilər. İndi bu ehtirasla çap olunanların
axını hardan gəlir? Bizim hamımızın günahı
ucbatından ədəbi meyarların itib‐batdığı,
meyxana, mərsiyə, qəsidə epiqonçuluğun
tüğyan etdiyi günlərimiz mənə böyük Sabirin
yaşadığı günləri xatırladır. Ciddi bir dərginin
baş redaktoru kimi bu axının qarşısında
durmağın çətinliyini də bilirəm. 

Deyəsən, konkret mətləbdən uzaqlaşırıq.
Sizin dərginin tarixi ənənələri var və onlarca
istedadlı gəncin ədəbiyyata gəlməsində böyük
rolu olub. İlk qələm təcrübələri ilə yanaşı,
kifayət qədər ədəbi nüfuz sahiblərinin
jurnalınızda qoşa çap olunmasının özü də
mənalıdır. Oxucular uzun illərdir, bu jurnalın
səhifələrində ədəbi nəsillərin qovuşan və
ayrılan yollarını görüb, ədəbi gedişatın
yönümlərini izləyiblər. Bu ənənəni davam

etdirirsiniz, gənclərə gen‐bol yer verməklə
yanaşı, ədəbiyyatda söz sahibi olan müəllifləri
də qısqanmırsınız. Şübhəsiz, hamı üçün bir
meyar olmalıdır: istedadla yazılmış əsər.
Deyə bilərlər ki, ilk hekayələri, şeirləri,
məqalələri çap olunan qələm əhlinə sərt bədii
meyarlarla yanaşmaq onları incidə bilər, sözə,
sənətə qarşı biganəlik yaradar. Әvvəla, böyük
sənət sahiblərinin çoxu ilk yazılarından istedad
nümunəsi ortaya qoyublar. Digər tərəfdən,
ədəbiyyata təzə gələnlərə də tələbkar olmaq
gərəkdir, 50 ildir “nəzm vərdişi”ndən uzağa
getməyən şairə “tənqid dərsi” keçməyin nə
mənası?

Mənə göndərdiyiniz say ədəbi prosesin
janrlarını əhatə baxımından razılıq doğurur,
xüsusən bədii tərcüməni “ədəbi yarış”
formasında təqdim etməyiniz və bu zəmində
dəyərləndirməyiniz yenidir. Yadıma
“Әdəbiyyat qəzeti”nin K.Simonovun “Gözlə
məni” şeirinin çoxsaylı tərcüməsinin nəşri
düşdü. Bu variantda tərcümə problemləri
üçün söz deməyə, bu çətin yaradıcılıq
prosesinə dəyər verməyə praktik imkan

Aylıq ədəbiyyat dərgisi
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yaranır. İstedadlı rəssam Әdalətin jurnalda
verdiyi bədii tərtibatı ayrıca dəyərləndirmək
gərəkdir.

Sizin dərgidə yaşadığımız günlərin mənəvi
təbəddülatının, müasirlərimizin psixo ‐
logiyasında bir‐biri ilə çarpışan meyarların
işartılarını axtardım. Çox istədim ki,
senzurasız, demokratik ədəbi meyarlara
söykənən bir ədəbi ünvanda bir neçə günlük
özümə həmsöhbət tapım. Təəssüf ki, mənim
həmsöhbətlərim ya bildiklərimi, eşitdiklərimi
mənə danışır, çox halda da zəif formada, ya
da ədəbi həyata yenicə gəlmiş gənc yazarlar
yerli‐yersiz keçmişə‐gələcəyə uçurlar, lakin
bu “səyahət”in nə sosial‐ictimai məzmunu,
nə də bədii reallaşması yeni deyildir. Elə bil
bu müəlliflər bizim günlərin adamı deyillər. 

Bu sayda poeziyanı Rəsmiyyə Sabir, Sakit
Sabiroğlu, Yeganə Kamal Cabbarlı, Nəsib
Nəbioğlu, Әbülfət Ülvi və Әdalət Salman
təmsil edirlər. Mərhum Adil Mirseyidin çap
olunmamış poeması dərc edilib.

Qələm əhli həssas olur. Sözün düzü, bu
saydakı şeirləri dönə‐dönə oxudum. Müəyyən
obrazlar, bütövlükdə misralar yeni təsir
bağışladı. Ancaq bütöv poetik nümunəyə
rast gəlmədim.

...Qocalıb əldən düşəndə 
Ana torpaq tutar məni. 

(Rəsmiyyə Sabir)

Şairlərin çox müraciət etdiyi bu motivi
Rəsmiyyə xanım orijinal ifadə edə bilib, digər
bir şeirdə isə əzəli və əbədi bir mövzuda
yeni olmaq çətinliyi ortadadır.

...Bakirə qızlar uçuşar
Atların qanadlarında.
Quşlar nalın tökəcək
Bir eşqin budaqlarında.

(Sakit Sabiroğlu)

Bu misradakı bənzətmələr mövzuya heç
uyuşmur, orijinal görünmək istəyi də
reallaşmır. Sakitin anasına müraciətlə yazdığı
şeir daxildən gəlir, ənənəvi bir mövzuda

yazılmağına baxmayaraq, səmimidir, köv ‐
rəkdir, poetik yaşantılardır.

Hazır eylə yurd‐yuvanı,
Az qalıb, çəkib gələcəm.
Bir az yır‐yığışım qalıb,
Yanına köçüb gələcəm.

Nəsib Nəbioğlu istedadlı və məhsuldar
şairdir. Әdəbi aləmdə etiraf olunmuş,
Moskvada və Bakıda sanballı kitabları nəşr
edilmişdir. Onun təqdim etdiyiniz şeirləri,
şübhəsiz, sözün poetik siqlətinə hörmət edən
qələm əhlinin məhsuludur:

Bilirsənmi, könlüm gülmür bu yazda?
Şair ruhum ayrı teldə, avazda,
Qaçıb getmə, yuxumda qal bir az da,
Məhəbbətin qoxusunu aparma.

* * *

Bizi əyən kimdi, fələk,
Ömrüm, günüm qəmdi, fələk,
Yaxşı günüm kəmdi, fələk,
Dərdimin yüzü boydayam.

Poetik təcrübə, sözün enerjisini üzə
çıxarmaq imkanı Nəsib Nəbioğlunun şeirlərini
fərqləndirir.

Ümumən, bu sayda verilən şeir nü mu ‐
nələri əsasında müəlliflərin yaradıcılıq
fərdiyyəti haqqında qəti söz demək qeyri‐
mümkündür. Ancaq bir məsələni xüsusi
qabartmaq istərdim ki, bu gün yaranan
ədəbiyyat az qala inersiya ilə yaranır,
həyatımızın, mənəviyyatımızın, bugünkü
yaşantılarımızın mənasına varmır. Bu günə
qayıdış cəhdi yerinə düşməyən obrazlar effekt
vermir.

Nəhayət, qurtarır yayın son anı,
Yaşamaq növbəsi payıza düşüb.
Elə qaralır ki, buludun qanı,
Elə bil borc alıb, faizə düşüb.

Aylıq ədəbiyyat dərgisi
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Burada təmsil olunan şairlərin çoxunu
şəxsən tanımıram. Hər sözün, misranın da
arxasında yaradıcılıq əzablarından halıyam.
Ancaq böyük sənətkarlıq meyarları olan
poeziyamıza bu günün yaşantılarını təzə
biçimdə görmək, buna sevinmək istərdik.
Səxavətlə yer ayırdığınız gənc nasirlərin –
Ramilə Qurbanlının, Orxan Cuvarlının, Günel
Eyvazlının yazılarında mütaliə genişliyi, yazı
mədəniyyəti hiss olunur. Ancaq yaddaqalan
əhvalatla, bədii lövhə ilə, kiçik nəsr janrının
yaddaşından süzülüb gələn təhkiyə şirinliyi
ilə rastlaşmadım.

Bu sayda ədəbiyyatşünaslıq və tənqid
daha rəngarəng formalarda təmsil olunur.
Elçinin “Baş” romanı haqqında Rübabə
Sahibin davam edəcək qeydləri onun ciddi
ədəbi nümunəyə orijinal yanaşma üsulu ilə
başlayır. Onu deyim ki, bu romanı əl ‐
yazmadan mən də oxudum. Sanballı qələm
sahiblərinin də əsər haqda yazılarından
halıyam. Müasir həyatımız haqqında əsər
sorağında olarkən tarixi hadisələrin ən müasir
təqdimini bu əsərdə tapdım. Tariximizin və
taleyimizin necə təkrar olunduğunu, necə
kəsişdiyini əks etdirən bu möhtəşəm əsərdən
böyük fəxarət duydum, bədii sözün məzmunu
və mahiyyətinə milli ictimai məna tutumu
aşılamağın bədii sirlərini gördüm. Әsər
haqqında müfəssəl yazımın dərginizdə çapına
məmnun olardım.

Güney Azərbaycan ədəbiyyatına yer
ayırmağınız da təqdir olunmalıdır. Prof.
Teymur Әhmədovun rəhbərlik etdiyi şöbənin
əməkdaşları böyük vətəndaşlıq işi görürlər.
Esmira xanımın təqdimatında Məlihə
Әzizpurun yaradıcılığı haqqında dolğun

məlumatı oxudum, ancaq qiymətlərdəki
şişirtmələrin tərəfdarı deyiləm. Təqdim olunan
bədii nümunələr də buna əsas vermir. Vüsal
Nurunun “Dorantağ” romanına həsr edilmiş
dəyirmi stol söhbəti professional tənqid
nümunəsidir. Bu formanı davam etdirmək,
yeni müəllifləri də söhbətə cəlb etməklə
istedadlı əsərləri ortaya qoymaq olar.

Vaqif Yusiflinin, Qəşəm Nəcəfzadənin,
Nuranə Nurun ədəbiyyat, Ramiz Göyüşovun
sənət haqqında düşüncələrinin hərəsində
gözə çarpan fərdilik var. Qəşəm Nəcəfzadənin
Vəfa Mürsəlqızının şeirləri haqqında yazısını
şeir kimi oxudum. Burda şairə diqqət yönəlt ‐
məyin yaddaqalan bir forması seçilib.

Yuxarıda dediyim kimi, tərcümə böl ‐
məsində bir şeirin müxtəlif şairlərin tər cü ‐
məsində təqdimi yenidir. C.Miloşun “Poeziya
sənəti” şeirinin Nəsir Әhmədli tərəfindən
tərcüməsi, mənə görə, daha uğurludur. Nəsir
Әhmədli bu şeiri Azərbaycan oxucusuna
tərcümə edib. Yəni tərcüməçi yüksək poetik
zövq sahibi olan Azərbaycan oxucusu üçün
orijinalı bizə doğmalaşdırıb. Sizə yaradıcılıq
uğurları diləyi ilə. 

Aylıq ədəbiyyat dərgisi
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P.S. Yer üzündə elə adam tapılmaz ki,
heç olmasa həyatında bir dəfə özü özüylə
söhbət eləməsin. Adam bir dəfə yox, elə hər
gün və hər yerdə ‐ evdə, işdə, maşın sürəndə,
metroda, dükan‐bazarda, yataqda, hamamda...
özü özüylə söhbət edə bilər. Hətta uşaq da
hərdən görürsən ki, özü özüylə danışır.
Yuxuda da... Mövzular müxtəlif olur: məişət,
siyasət, həyat tərzi, qorxulu‐qorxusuz nağıl,
sevgi, ədəbiyyat... Hətta ən dahi adamlar
belə fəaliyyət sahəsiylə bağlı hər gün, hər
saat özü özüylə söhbət eləyə bilməz. Misal
üçün, götürək yazı‐pozu əqrəbamızı... Məgər
onlar hər gün təkcə ədəbiyyat barədə, yaxud
hansısa şeiri, hekayəni, ya bir başqa janrda
yazacağı yazını düşünürlər? Və bu barədə
özləri özləriylə söhbət edirlər? Әlbəttə, yox.
İnsanın, yaradıcı adamın özüylə söhbətləri
həyat tərzindən, mövzuya bədii‐estetik, yaxud
sırf humanitar yanaşmasından asılı olaraq
anbaan, saatbasaat, günbəgün... dəyişə bilər.
Bütün bu prosesdə insan daha çox özü özünə
suallar verir və onlara cavab tapmağa çalışır:
görəsən, sabah hava necə olacaq? Görəsən,
o, mənim haqqımda nə düşünür? Bu hekayəni
yaza bilərəmmi? O, məni sevirmi? Necə edim
ki, sabaha çörək pulum olsun? Qonaqları
qarşılaya biləcəyəmmi? Sabahkı görüşümüz
baş tutacaqmı? Lotoreyam udacaqmı? Hardan
pul tapa bilərəm? Kredit götürsəm, qaytara
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Kamran NӘZİRLİ

«Özümlə söhbət»ə 
giriş

Qulu Ağsəs mənə zəng elədi. Tez‐tez
zəngləşirik deyə dəstəyi götürən kimi
salam‐kəlamsız dedim:

‐ Qulu, bir azdan zəng edərəm...
‐ Bircə kəlmə, ‐ dedi, ‐ “özünlə söhbət”i

yaz...
‐ Nə? ‐ başa düşmədim.
‐ Yanvarda veririk, özünlə söhbəti...
‐ Zəng vuraram... ‐ bu dəfə nədən

söhbət getdiyini anladım, maşın sürürdüm,
qabaqdan yol polisi gəlirdi. Yaxşı ki,
görmədi. Yoxsa cərimələyəcəkdi. Qulu
Ağsəsin də bundan xəbəri olmayacaqdı...

Sonrakı söhbətdən:

‐ Qulu, salam. Bağışla, bayaq yarımçıq
qaldı... Danışa bilirsən?

‐ Hə, deyirəm, “özünlə söhbət”i yaz,
göndər...

‐ Qulu, o ovqatda deyiləm...Bu saat...
‐ Yanvar sayına... hekayənlə birlikdə

verəcəyik...
‐ Həəəə... onda mənə vaxt verirsən?
‐ Dekabrın sonunadək...

«Özümlə söhbət»ə
əlavə

«Hörmətli Baş redaktor! Sizin tapşırığınızı
bu gecə vaxtından əvvəl yerinə yetirdim.

Mənim bugünkü «Özümlə söhbət»im
ənənəvi alındı. Neyləmək olar? Әnənə

məktəbində təhsil almışam. Bununla
öyünürəm. Yazını Sizə göndərirəm. Xahiş

edirəm, baxasınız...

Hörmətlə, Kamran NӘZİRLİ
Bakı, 9 dekabr, 2015‐ci il.



bilərəmmi? Uşağın təhsil haqqını ödəyə
bilərəmmi? Pulum olsa, filan şeyi ala
biləcəmmi? Sabahkı sayda hansı materiallar
gedəcək? Necə edim ki, həyat tərzimi dəyişim?
O qızı, o qadını, o kişini, o oğlanı, o uşağı, o
müəllimi, o atanı, o ananı... necə sevindirim?
Qocaları tərifləmək olarmı? Cavanları necə?
Sevilmək üçün nə edə bilərəm? Bəs sevin ‐
dirmək üçün? Әn çətin sual da elə bu
deyilmi?... Və sair və ilaxır... Milyon sual,
milyon cavab. Nə qədər insan var, o qədər
sual var. Nə qədər insan var, o qədər də ca ‐
vab var...Bunu təbii sayıram.

Yuxarıda yazdıqlarımı (eləcə də yaza
bilmədiklərimi!) nəzərə alaraq, məhz bu
gecəki «Özümlə söhbəti» Sizə təqdim edirəm.

‐ Adətən özünü necə təqdim edirsən?
‐ Kamran Nəzirli kimi. Lap yaxın qohum‐

əqrəbaya isə İsmayılın oğlu Kamran kimi.
Ümumiyyətlə, insanın həyatında özünü ‐
təqdimetmə çox əhəmiyyətli məqamdır:
karyera və mövqe qazanmaq üçün də, nüfuz
sahibi olmaq üçün də... Bəzən qarşındakına
deyirsən ki, özünü təqdim elə, durub baxır
adamın gözünün içinə. Biz şəraitdən, vaxtdan,
məkandan asılı olaraq hər yerdə özümüzü
(Azərbaycanı və azərbaycanlını!) təqdim
etməyi bacarmalıyıq. Yeri gəlmişkən,
təqdimetməylə bağlı bir əhvalat söyləmək
istəyirəm. Mənim başıma gəlib, ona görə
danışıram: deməli, təxminən on‐on beş il
bundan qabaq Almaniyanın Bundesbankında
bankın prezidenti qeyri‐rəsmi ziyafət verirdi.
Dəyirmi masa çox böyük idi, 40 ölkədən‐
ABŞ, Braziliya, Meksika, Şərqi və Qərbi
Avropa ölkələri, MDB ölkələrinin, o cümlədən,
Azərbaycanın mərkəzi banklarının mətbuat
katibləri yığışmışdılar. Bizə dedilər ki,
Prezident sizinlə tanış olmaq istəyir. Hər
biriniz sıra sayıyla özünüzü təqdim
etməlisiniz. Otuz saniyə vaxt verilir. Kim
özünü maraqlı təqdim etsə, onun üçün sürpriz
hazırlamışıq... Özü də bunu elə ziyafət
başlayan kimi dedilər; Prezident özü belə
istəmişdi ki, bir qədər gərginlik aradan
götürülsün, insanlar özlərini rahat hiss

eləsinlər. Məclis səmimi keçsin. Qəflətən söz
mənə verildi (görüş ingilis dilində gedirdi),
ayrı cür ola da bilməzdi. Çünki mənim yerim
siyahıya və əlifbaya görə düz Prezidentin
yanındaydı, sağda, ad‐familiya və «Azər ‐
baycan» yazılmışdı qabağımda. Әlifba
sırasıyla təqdimetmə «Azərbaycan»dan
başlamalıydı... Düzü, bircə anlıq karıxan kimi
oldum, sonra içimdən gələn inamlı və gur
səslə başladım özümü təqdim eləməyə: mən
qırx il bundan qabaq neft və günəş ölkəsi
Azərbaycanda, Әkizlər bürcü altında
doğulanda ana‐atam çox sevinmişdi: anam
məni böyüyəndə yazıçı, atam isə bankir
görmək istəyirdi. Böyüdüm, dilləri öyrəndim,
sosial‐siyasi elmləri öyrəndim, iqtisadi təhsil
aldım. Lakin nə yazıçı, nə də bankir ola
bildim. Amma mənim çoxlu bankir dostlarım,
yazıçı dostlarım var: birincilər deyirlər ki,
sən bankirlər arasında yazıçısan, ikincilər isə
mənə yazıçılar arasında bankir deyirlər. Anam
sağ olsaydı, mənimlə öyünərdi. Amma çox
yəqin bilirəm ki, atam mənimlə öyünür, o
sağdır və hesab edir ki, mən indi onun
arzusunu yerinə yetirirəm. Atam deyir ki,
bankir olmaq üçün lazım olan beş prinsipin
hamısı səndə var: birincisi, pulu tez əldə
edirsən, bacardıqca əlində çox saxlayırsan,
ikincisi, pulu gec verirsən, üçüncüsü,
yuxarıdakı iki prinsipi heç vaxt unutmursan,
dördüncüsü, «yox!» deməyi bacarırsan,
beşincisi: beşinci prinsip yoxdur!..

Təsəvvür edirsən, ardını deməyə vaxt
çatmadı, heç macal vermədilər‐çox gurultulu
alqışlar qopdu...Və məndən sonrakılar da
özlərini təqdim edəndə istədilər, buna oxşar
şeylər danışsınlar, alınmadı. İstəsəydim də,
belə alınmazdı, həmin təqdimetmənin
sonunda Prezident özü şəxsən məni təbrik
elədi, sonra mənə çox qiymətli «priz»
verdilər...

‐ Belə çıxır ki, sən xəsis adamsan. Axı
özün demisən ki, bankirlər xəsis olurlar...

‐ Yox, belə deyil. İndi nə anam var, nə də
atam. Hər ikisinin yeri behişt olsun! İndi
onların adından daha həvəslə danışa bilərəm.
Məsələn, deyə bilərəm ki, onlar məni
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uşaqlıqdan dürüst adam olmağa öyrədiblər.
Daha doğrusu, hər zaman valideynlərimdə
dürüstlük, namus, vicdanla işə yanaşmaq,
yalnız halal əməklə dolanmaq görmüşəm.
Görüb‐götürmüşəm. Onlar mənə bunları
deməyiblər. Özüm görə bilmişəm və gö ‐
türmüşəm. Әlbəttə, çox adam görür belə
şeyləri, amma hamı götürə bilmir. Və
xoşbəxtəm ki, onlardan bu şeyləri gö ‐
türmüşəm. Qalan şeyləri həyat öz yoluna
qoyur...

‐ Deyəsən, möminliyin də var? Dinə
münasibətin...

‐ Mömin deyiləm. Möminlər sırf dindar
adamlardır, onlar dini ayin və mərasimləri
ən xırda detallarına qədər yerinə yetirirlər.
Mən Allahı sevirəm və başımın üstündə
həmişə Onu hiss edirəm və Ona inanıram.
Bəlkə elə buna görə də qorxmuram, yalan
danışmıram və çox şey də istəmirəm. Qoy
bir əhvalat da danışım. Bu da mənim başıma
gəlib: uşaq vaxtı bir dəfə anam məni məscidə
aparmışdı. Orada çoxlu arvad vardı; hamı
ağlayırdı, sinəsinə, dizinə döyüb ah‐vay
edirdi. Arvadlardan biri başda oturmuşdu,
gildir‐gildir göz yaşı töküb deyirdi: ”Şəhid
olan Hüseyn, vay! Susuz qalan Həsən, vay!”
Anam ağladı, mən də özümü saxlaya bilməyib
ağladım. Mərasim qurtarandan sonra arvadlar
durub bayıra çıxdılar. Basabas düşdü. Biz
və bir neçə qonşumuz axıra qalmışdıq. Anam
və qonşularımız kandarda ayaqqabılarını
xeyli axtardılar, tapmadılar. Onların
ayaqqabılarını geyinib getmişdilər. Anam və
qonşularımız ayaqqabısız lehməli küçəylə
evə döndülər. Yaxşı ki, mənim ayaqqabılarım
yerindəydi. Buna ürəyimdə sevindim. Amma
indiyədək hələ də anlaya bilmirəm ki, anam
və qonşu arvadlar nə üçün ağlayırdılar...Biz
hansı günahın sahibiyik? Axı nə üçün Şərq
ağlayır, Qərb isə gülür? Bax, bu suallara indi
də cavab tapa bilmirəm. Bir neçə il bundan
qabaq Avropa şəhərlərinin birində idim,
şəhərin mərkəzi küçəsində qədim bir kilsə
gördüm. Maraqlandım. Yerli yazıçı
dostlarımdan biri məni o kilsəyə apardı. İçəri
gül kimiydi, adam ayaqqabılarını çıxartmaq

istəyirdi. Biz hərəyə bir şam yandırdıq, Allaha
dua etdik. Bizimlə yanaşı duran xeyli adam
da üzlərini xaça və göyə tutub nəsə pıçıl ‐
dayırdılar. Basabas yox idi. Mən astaca
dostumdan soruşdum:

‐ Onlar nə deyirlər?
‐ Allahdan günahlarının bağışlanmasını

diləyirlər, ‐ dedi.
‐ Yəni bu qədər adam hər gün bu qədər

çox günah işlədir?
‐ Bəli... Biz hər gün günah işlədirik. Və

hər gün də günahlarımızın bağışlanmasını
Allahdan diləyirik...

Mərasimdən sonra bir keşiş bizə içki təklif
etdi. Almadan düzəldilmiş spirtli içki idi.
Bayıra çıxanda başımız dumanlı, hava isə
ətrafdakı küçə və xiyabanlar kimi tərtəmiz
idi. Həyat gündəlik səliqə‐sahmanıyla, saat
dəqiqliyi ilə döyünürdü...

‐ İçkiyə meyillisən?
‐ Yox! Toylarda, bayram günlərində, ad

günlərində ovqatım yaxşı olanda qədərində
içirəm. Әvvəldən beləyəm. Oğlanlarıma da
bu prinsipi gözləməyi məsləhət görmüşəm.
Sağ olsunlar, hələ ki yaxşıdı...

‐ Deyəsən, ailəcanlısan?
‐ Әlbəttə. Ailə hər şeydən ucadır. Ailə

dövlətdir. Әgər millət, xalq ailənin,  dövlətin,
Vətənin və dinin ondan nə tələb etdiyini
bilmirsə, onun başı hər zaman qalmaqalda
olar.

‐ Deyirlər, abırlı adamın çörəyi olmaz...
‐ Səhv fikirdir. Mənim həmişə çörəyim

olub. Hətta işsiz qalan vaxtlarımda da. Bir‐
birinə bənzəyən iki əhvalat danışım. Bunlar
da mənim başıma gəlib: «Yazıçı» nəşriyyatı
mənə Cek Londonun seçilmiş əsərlərinin
tərcüməsini tapşırmışdı. Tərcümələri
vaxtından qabaq təhvil verdim. Sovet
dövrüydü, işsiz vaxtlarım idi. Rəhmətlik
Әjdər Xanbabayev də nəşriyyatın
direktoruydu. Getdim nəşriyyata, gördüm
mənə bir “paçka” «iyirmi beşlik» ‐ qonorar
yazıblar. Həm sevinirəm, həm də
təəccüblənirəm ki, bu qədər pul, görəsən,
mənimkidir? Birdən səhv olar? Bu şübhələrlə
də girdim Әjdər müəllimin kabinetinə, əlimdə
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də pullar, açıq şəkildə. Utana‐utana dedim
ki, Әjdər müəllim, bunlar çoxdu axı! Mənə
eynəyinin arxasından baxdı və hökmlə, həm
də bir ata hökmüylə dedi:

‐ A bala, get kef elə! O, sənin halal
qazancındır!

Həmin gün evimizdə toy‐bayram oldu.
Bir necə il bundan qabaq «Azərbaycan»

jurnalına bir tərcümə gətirmişdim. Baş
redaktor İntiqam Qasımzadəyə dedim:

‐ İntiqam müəllim, bu, yaxşı əsərdir, verin,
heç vaxt çap olunmayıb Azərbaycanda. Mənə
qonorar‐zad da lazım deyil...

İntiqam müəllim təəccüb dolu baxışlarını
mənə zillədi, bir anlıq məni başdan‐ayağa
süzdü, sonra dedi:

‐ Niyə qonorar lazım deyil? Sənin balaların
yoxdu bəyəm?

O, mənə rəhmətlik Әjdər Xanbabayevi
xatırlatdı. Bu sözləri eşidəndə çox kövrəldim.
Axı indi mənim işim‐gücüm vardı, evə maaş
aparırdım. Nə isə... İntiqam müəllim o
tərcüməni jurnalda verdi və mənə çoxlu
qonorar yazdı. Qonorarı alıb evə aparan gün
evimizdə yenə toy‐bayram oldu...

‐ Tərcümələr, hekayələr, povestlər,
pyeslər, publisistik yazılar... xidməti
fəaliyyət... ictimai işlər... bunları neçə
çatdırırsan? Adam bir işin qulpundan yapışa
bilmir...

‐ Adam istəsə, yüz işin qulpundan yapışar.
Amma istəmək lazımdır... Buna həm də ürək
lazımdır, üstəgəl bacarıq, qabiliyyət, enerji,
hövsələ, sevgi...Әlbəttə, bizim dünyada
istedadlı adamın yaşayıb‐yaratması çox
çətindir. Adamlar daha çox onlara gündəlik
stimul gətirən parlaq və gurultulu reklamlara
meyillidirlər. Çox vaxt onlar üçün istedad,
yaxud əsl sənət meyarları maraqlı olmur.
Məlumdur: hamı yaşamaq istəyir! Və hamı
yaxşı yaşamaq istəyir! Amma yaxşı yaşamağın
yolu və sirri də müxtəlifdir. Məncə, gözə
çarpmadan yaşamaq daha rahatdır. Amma
sizə deyim ki, gözə çarpmadan yaşamaq da
çox vaxt insana ruhi sakitlik gətirmir. Çünki
o, doğulandan eqoistdir, iddialıdır və
şöhrətpərəstdir. İnsan həmişə görünmək

istəyir; görünmək azdır, həm də seçilmək
istəyir. Seçilmək azdır, həm də hər şeyə sahib
olmaq istəyir. Bu sahiblik atəşi ölənə kimi
onu yandırır. Bir də ayılıb görür ki, nəyə
sahib olmağa çalışırdısa, o, əslində heç nədir.
Heç nə! 

Mən də həmvətənlərim kimi bu günün,
sabahın havası barədə tez‐tez düşünürəm.
Hərdən fikirləşirəm ki, elmi‐texniki tərəqqi
insan şüurunun ölümünə hesablanıb və şüur
yavaş‐yavaş ölürsə, deməli,  elm də öləcək;
lakin çıxış yolu var‐əgər insan dinə və sənətə
elmin gözüylə baxsa, əgər dövlətlər və
cəmiyyətlər siyasi məqsədlərini kənara qoyub
silah və ölüm «preparat»ları istehsalını
dayandırsalar və texniki tərəqqi deyilən
prosesi qrupların mənafeyinə və qazancına
yönəli məqsədlərə çevirməsələr, xilas olmağa
ümid var. Bunun üçün nə etməli? Tarixdən
bəlli bir bilgi var: nəhəng, xırda dövlətlər və
onları idarə edən gizli qüvvələr dinin və
sənətin cəmiyyətlərə təsiretmə gücündən
qorxurlar və onlar bilirlər ki, insanın ruhu
və qəlbi onun şüurundan daha həssas və
kövrəkdir. Bu həssas və kövrək nöqtələri
məhz din və sənət yoldan çıxara bilər, onları
asanlıqla arxasınca apara bilər. Buna görə
də din və sənəti hər zaman boğub köləlikdə
saxlamaq üçün hər cür vasitələrdən istifadə
edirlər. Bu vasitələrdən biri də elmi‐texniki
tərəqqidir və onlar da bu ad altında şüura
təsir edə biləcək müxtəlif üsullar fikirləşib
tapır, həyata keçirirlər. Әgər sağlam əqidəli
adamlar İnsanın şüurunu yox, ruhunu və
qəlbini elmin predmetinə çevirə bilsələr, bizi
gözləyən fəlakətlərdən qurtula bilərik. Mənim
hazırda çapda olan «Dördüncü Möhür» adlı
romanımın əsas qayəsi məhz budur; nə qədər
ki, elm qəlbi və ruhu öyrənə bilmir,
cəmiyyətlər, ailələr, fərdlər müsibətlərə düçar
olacaq, nəhəng dövlətlər xırda dövlətləri
sıradan çıxarıb  məhv edəcək. 

‐ Hər şeydən danışırsan, ədəbiyyatdan
başqa...

‐ Yox, yenə də yox! Bura qədər
danışdıqlarımın, yazdıqlarımın hamısı
ədəbiyyat deyilmi? Әslində, ədəbiyyat mən
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özüməm. Mən hər gün heç olmasa bir neçə
dəqiqə (bəzən bu dəqiqələr uzun çəkir!)
özümlə, yəni ədəbi həyatımla yaşayıram. Və
ondan həzz alıram. Kaş o da məndən beləcə
həzz alaydı. Düşünürəm ki, ədəbiyyat insani
hisslərin qarşılıqlı həzzi və iztirabıdır. Həyat
bu iki şeydən ibarət deyilmi? Bəzən
düşünürəm ki,  janrından asılı olmayaraq
hər hansı bədii ədəbiyyat bir növ oyundur.
Әlbəttə, istərdim ki, düzgün başa düşülüm.
Oyunlar müxtəlif olur: məsələn, futbol
oyununa maraqla tamaşa etmək olar, eyni
zamanda onu eyni maraqla kompüterdə də
oynamaq olar... Hətta futbol butsilərini geyinib
yaşıl meydançaya da çıxmaq olar, peşəkar
olmasan da, eyni həvəslə meydançada
oynamaq olar... Bu, bir zövq məsələsidi. Bədii
ədəbiyyat da belədir. Gərək həqiqi meydanı
seçəsən! Burada yalançı duyğularla yox,
qəlbdən gələn hisslərlə oynaya biləsən. Hətta
ömrün boyu ehtiyat skamyada oturub
ustaların oyununa tamaşa etmək də olar.
Amma ürəklə, bədənlə yox... Düşünürəm,
yaxşı ki, ədəbiyyatda ənənə var! Olmasaydı,
nə yazmaq olardı ki?! Әnənə olimpiya
oyunlarındakı məşəl kimi bir şeydi. Hər
gələn yeni nəsil onu alıb aparır ‐ zaman və
hadisələr fonunda aparır. Әnənəyə hörmət
və ehtiram göstərilməsini istərdim. Bunu
yanlış başa düşmə. Bu, bir axtarış növüdür,
etibarlı axtarış növü. Məsuliyyətli axtarışdır!
Məsələn, mənə elə gəlir ki, hər bir yeni
yaradılmış əsər, yaxud ədəbiyyat həmin o
bayaq dediyim olimpiya məşəlinin bir çınqılı,
közüdür. Yeni heç nə deyə bilmərəm. Әslində,
bu gün də, dünən də nə yaradılıbsa, hamısı
həmin ənənənin qığılcımları üzərində
yaradılıb və yaradılır. Gələcəkdə də belə
olacaq. Buna görə də  ədəbi ənənəni davam
etdirmək, yaxud qoruyub saxlamaq üçün
əvvəlcə gərək onunla tanış olasan, yaxşı tanış
olub öyrənəsən. 

‐ Kitabla aran necədir?
‐ Yaxşıdı...Hər gün oxuyuram. Biz

azərbaycanlılar özümüzdə ruhi təbiətin iki
böyük əsasını ‐ idrak və təxəyyülü bütün
Yer kürəsinin mədəni‐tarixi taleyinin ma ‐

ariflənməsi naminə birləşdirməyə çalışırıq.
Bu sahədə, təbii ki, ədəbiyyatımızın və
incəsənətimizin rolu böyükdür. Lakin
məsələyə qlobal yanaşsaq, bu gün bütün
dünyada xalqların və millətlərin mənəvi‐
mədəni yaxınlaşması prosesində ədəbiyyatın‐
kitabın iştirakı, yaxud rolu görünürmü?
Yaxud başqa bir sual‐ min illər boyu insanın
bütün şüurlu həyatına, mənəviyyatına, əxlaq
və tərbiyəsinə təsir edən kitabın gələcək
taleyi necə olacaq? 

Siseron deyirdi ki, əgər ötən dövrlərin
yaddaşı bizi bu gün keçmişlə bağlamırsa,
insan həyatının mənası nədir? Bu gün bütün
dünyada qorxulu bir tendensiya başımızın
üstünü alıb: şəxsiyyət, vətəndaş, yazıçı,
sənətkar özünün  bəşəriyyətə bağlılığını hiss
eləmir. Elə bil insanlar vərəsəlikdən məhrum
olmaq istəyir (şüurlu, ya şüursuz!) ‐
sələflərimizlə heç bir bağlılığı olmayan bic
doğulmuş uşaqlar kimi hər şeyi inkar edirlər.
Әdəbiyyat sahəsində də bu proseslər gedir‐
romantizm, realizm, klassik ədəbi cərəyənlar,
demək olar ki, inkar edilir, mənəvi‐əxlaqi
dəyərləri, ibrətamiz nümunələri qoruyub
saxlamaq əvəzinə gur İnternet məkanında
azıb qalmağa üstünlük veririk.  Yetişməkdə
olan ədəbi nəsillər də düşünmək istəmirlər;
onlar da ruhsuz kompüter ekranından gələn
saysız‐hesabsız informasiya girdabında az
qala batmaq istəyirlər.  Və beləliklə... İnsan
kitabdan uzaq düşüb. Halbuki kitab min
illərdi ona‐İnsana xidmət edib, onu təkamülə
və tərəqqiyə qovuşdurub, onun şüurunu,
əxlaqını, zövqünü, biliyini təkmilləşdirib,
formalaşdırıb. Kitab İnsana heç vaxt xəyanət
etməyib. Amma İnsan xəyanət edir... Təəssüf
ki, biz hamımız bu prosesdə iştirak edirik.
İnternet dünyası İnsanı ədəbiyyatın, kitabın
əlindən almaqla bizi hədələyir... Axı nə baş
verdi? Әdəbiyyata, kitaba nə oldu belə? Axı
ədəbiyyat da, kitab da dünyanı dərk etməyin
fəlsəfədən sonra ikinci əzablı bir yoluydu?!
Axı sənətkar da, filosof da böyük və
məşəqqətli yolu min illər idi ki, qoşa
addımlayırdılar? Fəlsəfə dünyanı dərk
etməyin xüsusi üsulu, ədəbiyyat isə dərk
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edilmiş dünyanın xüsusi ifadəsiydi. Axı fəlsəfə
və ədəbiyyat məzmun və forma kimiydilər?!
Hər ikisinin mayasında kitaba, insana, həyata
sevgi vardı! İndi dünyada bu sevgiyə də
böyük təhlükə var. Bəs nə etməli? Bu sualın
cavabları, ola bilsin ki, çoxdur. Amma mən
birini mütləq bilirəm‐ nəyin bahasına olur‐
olsun, klassik ədəbi ənənələri davam
etdirməliyik...

‐ Tənqidə qarşı necəsən?
‐ Tənqid...İndiki dövrdə, dünya ədəbi

prosesini, ümumiyyətlə, dünyadakı bütün
ictimai‐siyasi, mədəni prosesləri izləyəndə
düşünürəm: görəsən, tənqidlə tərif arasındakı
sərhədlər itibmi? Görəsən, adamlar təriflə
nəzakəti bir‐birinə qarışdırıb gözdən
salmayıblar ki? Özüm heç kimi tənqid
etmirəm və bunu heç vacib də saymıram.
Dünyada gedən proseslərə də bir nəzər sal:
cəmiyyətlər yalnız mədhiyyəçilərə qulaq asır
və beləcə, meymunla bülbülün arasında heç
bir fərq görmürlər. Gələcəkdə dünya gözəllik
müsabiqəsində meymunun qalib gəlməsi
xəbərini eşitsəm, təəccüblənmərəm. Bu,
mənim subyektiv fikrimdir.

‐ Dilimiz, varlığımız... Sənin evində bir
neçə dildə danışanlar var... Sən özün də bir
neçə dildə yazırsan, danışırsan... Bunlar ana
dilinə mane olmur ki?

‐ Mane olmur. Әksinə, kömək edir. Әlbəttə,
dilimiz‐ varlığımızdır. Bizi heyvandan
fərqləndirən şüur deyil, dildir. Biz danışanda
dəhşətli və qorxulu oluruq, heyvan isə
susanda. Buna görə də dildə danışmaq və
yazmaq, özü də yaxşı danışmaq və yaxşı
yazmaq insan üçün vacibdir. Bir əhvalat da
danışım. Bu da mənim başıma gəlib: ilk dəfə
birinci sinfə məni anam aparmışdı. Özü də
rus məktəbinə. Məktəb direktoru Anna
İvanovna məni məktəbə qəbul etmək üçün
soruşdu:

‐ Molodoy çelovek, kak vas zavut?
Cavab verə bilmədim...
‐ Səndən adını soruşur, oğlum, ‐ deyə

anam bir qədər həyəcanla üzümə baxdı. Yenə
dinmədim. Direktor bir sual da verdi:

‐ Skolko tebe let? (neçə yaşın var?)

Cavab verə bilmədim.
Anna İvanovna məni rus məktəbinə

götürmədi. 
Yol boyu anam mənə hirslənir, mən isə

ağlayırdım. “Görəsən, atam bilsə, nə
deyəcək?”

Atam anama dedi:
‐ Sənin günahındır, ona rusca

öyrətməmisən...
O zamandan düz əlli il ötüb. Mən o

məsum anamın «günah»ına görə xoşbəxt ata,
həm də baba olmuşam. Bizim evin sakinləri
‐ xanımım, oğlanlarım, qızım, nəvələrim,
gəlinlərim ‐ hamımız ana dilində danışırıq.
Təmiz Azərbaycan dilində...

...və hekayəm

YARPAQLAR TÖKÜLӘNDӘ...

Tavandan su damırdı. Damcılar otağın
ortasına qoyulmuş vedrəni taqqıldadır, çöldə
yağan yağış isə pəncərəni döyəcləyirdi. İşıqlar
qəfil sönmüşdü; qaranlıq otağın sükutunu
pozan təkcə üzücü taqqıltılar və çöldəki
yağışın səsi deyildi, həm də nəvənin babasının
böyrünə qısılıb maraqla qulaq asdığı nağıl
idi. 

Bayaq yağış təzəcə yağmağa başlamışdı
ki, ev yenə damdı. Ev sahibəsi dilxor oldu,
deyinə‐deyinə vedrəni gətirib qoydu otağın
ortasına, sonra yaşıl donunu geyib qara
çətirini götürdü, ərinə:

‐ Uşağı yatızdır, ‐ deyə gözlərindən yuxu
tökülən nəvəsinə işarə elədi,  küskün və
ümidsiz baxışlarını qapıya dikib əlavə etdi:

‐ Gedim, görüm Anaxanımın oğlu evdədi?
Çağırım, çıxsın dama, görsün yenə harda
dəlik var... 

Baba könülsüz yatağa girdi. Arvadı əliboş
qayıdıb gələndə o, artıq nəvəsiylə yorğana
bürünmüşdü. Mətbəxdən arvadının səsi
gəlirdi, telefonda oğluyla odlu‐odlu danışırdı. 
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‐ Uşağı yenə qoyub getmisiz! Vaxt tapdınız
da toya getməyə! İşıqlarımız sönüb, evimiz
damır... Di qayıdın gəlin,.. ‐ giley‐güzar
edirdi.

Baba və nəvə bir anlıq susdular. Birdən
uşaq babasını qucaqlayıb sakitcə yalvarmağa
başladı:

‐ Baba, nolar, mənə yenə nağıl danış...təzə
olsun! Kitabda olmayan nağıl!

Babanın təzədən nağıl danışmağa həvəsi
yox idi. Axır vaxtlar hövsələsi  daralmışdı.
Tez‐tez yorulurdu, ruhdan düşürdü.
Dindirməsən, dinməzdi. Hərdən nəvəsi
gələndə yadında qalan köhnə nağılların qol‐
qıçını sındırıb söyləyərdi. Təqaüdçü olmaq
belədi‐ heç nəyə həvəsin olmur, elə bütün
günü tənha qalmaq, keçmişlə yaşamaq
istəyirsən. Fəqət keçmişlə, xatirələrlə yox... 

«Axı nə qədər «Qırmızıpapağın, ya da
Məlikməmmədin» nağılını danışarlar? Hər
dəfə də süjetdən bir balaca kənara çıxanda
uşaq Domokl qılıncı kimi başımın üstünü
kəsdirib deyir: «Elə deyil, belədir. Dünən bu
cür danışdın!».  İndi gəl, yadına sal görüm,
dünən necə danışmısan!..» Baba düşünürdü.

Birdən elə bil ovqatına can, üzünə qan gəl ‐
 di; fikirləşdi ki, yeni bir şey uydursun, lap
təzə, lirik bir şey danışsın uşağa. Әslində, uşaq
özü bunu istədi. Beyni lap keçmişdəki soyuducu
mühərrikləri kimi işə düşdü, danış mağa başladı:
«...Mən ona yarpaqlar töküləndə rast gəldim.
Baxışdıq, baxışlarımız gülümsədi, üz‐gözümüzü
sahil bağının soyuq küləyi sığalladı. Sonra
qeyri‐ixtiyari qoşa addımladıq, susduq, baxışdıq,
yenə susduq, yenə ad dım ladıq. Hərdən
baxışlarımız öpüşdü, hərdən kirpiklərimizin
arasına sığınıb gizləndi, hərdən də od‐alov
saçdı. Qoşa addımladıq, yorul ma dıq,
ayaqlarımız altında xışıldayan sarı yar paq lar
da əzilib‐büzülməkdən yorul madı. Pa yız yaz
ömrümüzü sevgiylə oxşayırdı. Birdən o dedi:

‐ Mən yağışı sevirəm, bəs sən?
‐ Mən də günəşi sevirəm...»
‐ Baba, «o»... kim idi? ‐ uşaq tələm‐tələsik

soruşdu.
‐ Nənən!

‐ Nənəm? ‐ uşaq dirsəklənib daha böyük
maraqla qulaq asmağa başladı.

«...Göy guruldadı, yağış tökdü. İkimiz də
islandıq. Üst‐başımız su içində oldu, yaxında
daldalanmaq üçün yer də yox idi, ürəyimizdə
buna ikimiz də sevinirdik. Olsaydı, bəlkə də
qaçıb durardıq orda, islanmazdıq. Amma
ikimiz də yağışda addımlayırdıq, inanırdıq
ki, yağış kəsəcək, gün çıxacaq, buna görə də
yol gedirdik, baxışırdıq, gülümsəyirdik, yenə
addımlayırdıq, asta‐asta, sevinə‐sevinə, sevə‐
sevə... Yanımızdan ötüb keçən çətirli yaşlı
bir qadın ağız‐burnunu əyib mızıldadı:

‐ Dəlilər!
Hə, biz dəli olmuşduq, düz deyirdi,

dəliydik, dəli! Biri‐birimizin dəlisi!..»
Uşaq bu yerdə özünü saxlaya bilmədi,

deyəsən, söz onun damarına toxunmuşdu,
ağlamsına‐ağlamsına ucadan qışqırdı:

‐ Dəli özüdü!
Baba susdu, xeyli susdu. Daman tavana

baxdı. Birdən nəvəsi onun böyrünü
dürtmələdi, soruşdu:

‐ Bəs sonra? Sonrası nooldu? Üst‐başınızı
harda qurutdunuz?

‐ Heç yerdə!
‐ Niyə?
‐ Çünki gün çıxmadı, indiyə kimi su

içindəyik... Görmürsən, paltarlarımız hələ
də yaşdı?

Uşaq xeyli fikrə getdi. Әvvəlcə əlini
babasının üst‐başında gəzdirdi, sonra durub
yavaşca paltar dolabını açdı, əllərini nənəsinin
yaşıl donuna sürtdü. Qupquruydu. Qayıdıb
gəldi, yenə babasının böyrünə girib yorğanı
üstünə çəkdi. Bu dəfə arxasını çevirdi
babasına, ağır təbli kişilər kimi yüngülcə
çəmkirdi:

‐ Yorulmadın camaata nağıl danışmaqdan?
Hər ikisi bir müddət susdu. Baba

mətbəxdə lampa işığının oynayan kölgəsinə
tərəf baxırdı. Uşaq isə mışıl‐mışıl yatmışdı. 
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Deyəsən, mən də Onun fəlsəfəsinə yoluxu‐
ram. Bu yoluxduğum fəlsəfənin sirrini açmaq
üçün hansısa bir gecəni gözləyirəm. Hətta
gecənin o vaxtını ki, “özünlə təkbətək qalırsan,
qulaqların cingildəyir və sən birdən sükutun
səsini eşitməyə başlayırsan, o zaman gözünün
qabağından hər şey gəlib keçir ‐ vaqon
pəncərəsindən baxanda yanından sürətlə ötüb
keçən adamlar, ağaclar, evlər kimi. O zaman
beynin başlayır içəriyə işləməyə”...

O gecədir... Onun o “dolğun an”ına hökm
oxumaq zamanı çatıb. Deyəcəklərim reallığı,
həqiqəti əks etdirəcəkmi? ‐ Bunun fərqi yoxdur.
Elə o özü də belə düşünür, məncə. Bəs onu
tanımaq üçün şeirləri, esseləri, hekayələri,
romanları, pyesləri yetərlidirmi? Bu, onun sir‐
ridir. Sirr saxlamağı sevəndir deyə, bu sirri
ondan ərməğan almaq, özü demiş, sirrin “təzə
qurbanı”na çevrilmək istəmərəm. Lakin qeyri‐
ixtiyari olaraq yazılarındakı bəzi qıfıllanmış
deyimlərinin açarını tapmışam. Misalçün, ess‐
esinin birində guya sirr sahibi olmaq bəxti
gətirməkdir fəlsəfi məfhumuna toxunur. Elə o
an insan dərk edir ki, istiliyi olmadan göz
qamaşdıran zahiri bəxtəvərlikdən çox çəkib
“dünyalı” yazar. Söhbət “Yarımçıq əlyazma”,
“Sehrbazlar dərəsi”, “Unutmağa kimsə yox...”

romanlarının, şeirlər və hekayələr toplularının,
pyeslərin müəllifi türkoloq, ədəbiyyatşünas
alim Kamal Abdulladan gedir. Daha doğrusu,
esseist Kamal Abdulladan. 

O az, amma öz danışan adamdır. Ondandır
esseyə bağlılığı. Әn maraqlı nüans onun
esselərinin daha çox şeirvari, roman tutumlu
olmağı, oçerk xarakteri daşımağıdır. 

Yolla gedən olmasa, bilinməz, 
Bilinməz gəlir bu yol, ya gedir. 

Və ya:
Sirr nə vaxtsa açılacaq sirrdisə,
Heç əvvəldən yaranmayıb sirr kimi.  

Yaxud:
Günahlarım ürəyimdə dağ oldu,
Xatirələr mirvaritək düzüldü,
Sap qırıldı,mirvarilər dağıldı.
Hamısı da təkcə sənə oxşadı‐
Birindən başqa.
Sonra gördüm, yox,
O da sənə oxşayır.

* * *

Soldu nar çiçəkləri,
İndi nar yetişəcək. 
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* * *
Sən çətin taparsan axtardığını,
Sən axtardığını itirməyiblər.

Bu nümunələrin sayı kifayət qədərdir Kamal
Abdullanın esselərində. “Yolun varlığı elə
yaşamın gerçək anlamda var oluşu ilə ölçülür”
fəlsəfəsinə dayanır birinci nümunə. İkincidə
sirr anlayışının müvəqqəti olduğuna işarə edir.
Yəni insan haçansa çiynindəki sirr yükündən
yorulur və onu başqasına açıb‐tökür. Beləliklə,
sirr də müvəqqəti gizlilik anlamı daşıyır. Nar
çiçəkləri solduqdan sonra narın yetişməsi də
hardasa cavanlığını, estetik görkəmini itirdikdən
sonra dünyanı dərk edən insana işarədir. Digər
bir nümunədə paradoksal bir sualla qarşılaşırıq:
Nədir insanın axtardığı? Xoşbəxtlik. Onu
itirməyiblər. Deməli, tapmağa güman yoxdur.
Yoxdursa, Kamal müəllimin təbirincə desək,
yaşamaq çox çətin bir şeymiş...  

Digər tərəfdən yazıçının esselərinin bir qis‐
minin daxili mahiyyətinə varanda dahi
M.Füzulinin yaradıcılığına söykənən
məqamlarla rastlaşırsan. Füzulinin məşhur və
hər zaman sual doğuran “Gər dersə Füzuli ki,
gözəllərdə vəfa var,

Aldanma ki, şair sözü, əlbəttə, yalandır”
teoremik beytinin Kamal müəllim sanki riyazi
dəqiqliklə fəlsəfi isbatını verib: “Bizim fikrimiz,
düşüncəmiz təmiz halda mahiyyətlər
dünyasının əksidir. Söz halına düşürsə, deyilirsə,
bu düşüncə öz həqiqilik, mahiyyətə uyğunluq
meyarını itirir ‐ söz artıq itki deməkdir. Heç
bir söz bizi öz fikrimizi tam ifadə etməyə
gətirib çıxarmır. Sözlər bizimlə dünya arasında
labüd bir maneəyə çevrilir, sərhədə dönür”.
Hətta yazıçı sözü musiqi ilə də analoji sintez
edib; “Musiqişünas, musiqiçi olmayanlar, yəqin
ki, hər hansı bir melodiyanı öz içlərində
(beyinlərində) təmiz şəkildə “çala bilirlər”.
Amma səslə  çalmağa gələndə məsələ qat‐qat
çətinləşir, çox vaxt heç mümkün olmur ‐
melodiyanı “xatırlaya” bilmirsən. Harmoniyanı
içindən buraxanda o dağılır”.  Başqa bir
essesində yazıçı ikinci dəfə deyilən sözü də
yalan adlandırır: “Həyatın boyu ona‐buna çox
söz deyə bilərsən və deyirsən də. Amma həyatın
boyu adamlara yalnız bir dəfə Söz demək

imkanın olur. Әgər ikinci dəfə belə bir imkan
əlinə düşsə və söz deməyə məcbur olsan, o ya
təkrar olacaq, ya da yalan”.

Yalan və riyakarlıqla dolanan dünyadan əl
üzən M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.F.Axundov, Mirzə
Cəlil, M.Ә.Sabirlə xəyali  yuxuda görüşən
Kamal Abdulla onların gərdişin masasına
əyləşmədən sakitcə çıxıb getdiklərini can yanğısı
ilə esselərinin birində dilə gətirir. Burada həyatın
etibarsızlığına, bu gedişin sonunun xeyirli
olmayacağına, hətta onların qoyub getdikləri
vaxtdan ictimai ədalətsizliklərin elə də çox
dəyişilmədiyinə  eyham olunur, əlbəttə. Başqa
bir nümunədə “ Nizami insanı böyütdü. Füzuli
onu dərinləşdirdi. Nəsimi ona Ali məxluqu
sevmək hissini təlqin etdi. Xətai insanın
qorxmazlıq təşnəsini söndürdü”  qənaətiylə
yenə də ancaq tarixə (həm də Füzuliyə) üz
tutur yazıçı. 

Pedaqoji ustalıq, metodik yanaşma, şərh
etmə Kamal Abdullanın esselərinin əsas ideoloji
qayəsidir. “300 azərbaycanlı” kitabındakı
yazılarına nəzər saldıqda görürük ki, Anarın,
Aristotelin, Hüqonun, Turgenevin, Qoqolun,
Folknerin, Hötenin, Markesin və başqa onlarla
sənətkarın əsərlərinə şərhlər  mühazirə mət ‐
nin dən parçalar təsiri bağışlayır. Esselərini tam
olaraq oxuduqdan sonra məlum olur ki,
həqiqətən Kamal Abdulla üçün hamı yad da ‐
şındadır, unutmağa kimsə yoxdur. 

Eyni zamanda digər dəyərli məqam alimin
dilin imkanlarından mükəmməl şəkildə istifadə
etməsidir. Sadə, lakonik, məzmunlu, eyni za‐
manda tərcüməyə yatımlı dil və üslub
xüsusiyyətləri onun yaradıcılığının keyfiyyət
leytmotividir.  “Dilin imkanları hüdudsuz
deyil. Və buna görə də üslubları yazıçılara
görə müəyyənləşdirmək yox, yazıçıları üslublar
ətrafında qruplaşdırmaq daha maraqlıdır”,
eyniylə daha bir essesində  “Üslub Jülyen
Sorelin (fransız yazıçısı Stendalın “Qırmızı və
qara” romanının qəhrəmanı) paltarı kimidir,
yazıçı onu xüsusi olaraq gözə soxmaq, nəzərə
çatdırmaq istəyəndə, yəni üslubçuluqla məşğul
olanda, əyninə geydiyi paltarı əzilib‐büzülərək
bütün tərəflərdən nümayiş etdirməyə çalışan
kübar ədəbazlarına oxsayır” və s.  tezislərlə
çıxış edərək bədii əsərlərin məzmun və forma
xüsusiyyətləri, yazıçının üslubu, əsərin yaşayıb‐

Aylıq ədəbiyyat dərgisi

15ULDUZ / Yanvar 2016



yaşamayacağı məsələlərinə də aydınlıq gətirir.
“Nəsrdə cümlələr müharibə zamanı qazılan
səngərlər kimidir” essesində nəsr və nəzm
məsələlərini də nəzəriyyəçi məntiqi ilə
rituallaşdırır.  

“Tərcümə ən ucqar dağ kəndlərində dünyanı
titrədən əsərləri oxumağa imkan verən güclü
vasitə olsa da,  əsəri orijinaldan oxumaq daha
keyfiyyətli elmi ştrixdir” kimi analoji, həm də
çarpaz mövqeyi ilə yazıçı  bədii tərcümə  və
xarici dil məsələsinə də esseistik şərh verib. 

Әsərlərində tənqidçi Kamal Abdullanı da
asanlıqla görmək mümkündür. Məsələn, şairləri
“Allahın yadına düşən son adamlar” ad ‐
landırmağı əbəs yerə deyil. Hətta “bu gün biri
də yaddan çıxdı” ‐ deməklə sənətə deyil, şöhrətə
sarılan şairlərə tənqidçi gözünü süzdürür.
Esselərinin birində daha da ironik dillə “Şairlər
bu dünyaya adi insan kimi doğulanda qılıncla,
nizə ilə bir‐birlərinin axırına çıxmağa imkanları
olmur. Onların çoxu sözlə, riya ilə, gizli ədavətlə
bir‐birini məhv etməyə çalışırlar” deyərək şair ‐
ləri tənqid atəşinə tutub. Habelə “pis ədə ‐
biyyat”a, aşağı zövqlə yazılmış əsərlərə, çap
materiallarına qarşı sarkazmını da gizlətməyib.
Hətta özünün “300 azərbaycanlı” kitabına da
tənqidçi gözü ilə yanaşaraq  “Və elə bu kitabı
oxumaq üçün açan da qoy belə etsin. İlk
cümlədən kiminsə xoşuna gəlməsə, qoy onu
pis bir yuxu kimi unutsun. Xoşuna gəlsə, ilk
cümlə, o biri cümlələri oxusun, o biri səhifəni
çevirsin” deyir.  Kamal Abdulla “tənqidçi kim ‐
dir” sualını da “Tənqidçilər sinoptiklərə bən ‐
zəyir. Sinoptiklər bizimlə təbiət arasında du‐
rublar” deyə dolayısıyla cavablandırıb esse ‐
lərində. 

Yazıçının həyat, ölüm, etiraf, bəla, qorxu
kimi fəlsəfi layı daha dərin olan anlayışlara
yanaşması da diqqətdən qaçmır. Bu amillərin
təfsilatını sənətkarın öz şərhi ilə göstərmək
istərdim:  “Ölüm haqda düşünməyə dəyməz.
O onsuz da saatda altmış dəqiqə sürətlə bizə
yaxınlaşmağındadır. O biri dünya haqda, bu
dünyadakı əməllərinin cavabı haqda isə hökmən
düşünmək lazımdır. Həyat bir günahdan o
birinə gedən əyri‐üyrü yollardan ibarət imiş.
Etiraf! Etiraf edən böyüyür. Allah özü etiraf
edəni hər bəladan hifz eləsin, qorusun. Allah
səni bəladan qorusun. Gözəl niyyətdir! Bəs

belə isə o zaman bə iradəsinin cazibəsində de ‐
yil, deməli. O hələ bizim uğrumuzda bəla ilə
mübarizə də aparmalıdır?! Həyat bir az maraqsız
oldu”.

Məni ən çox onun esselərindəki qəlbə tox‐
unmadan islah etməyi, yaralamadan gerçəyin
sərt üzünü göstərməyi cəlb etdi. Özünün
M.Fətəli ilə bağlı dediyi kimi, Kamal Abdulla
özü də xalqa dəqiq mənəvi oriyentdir. 

Ümumiyyətlə, Kamal Abdullanın bütün
qələm örnəklərində müəllim tərbiyəsi, ziyalı
kübarlığı, alim didaktikası, şair romantikası,
dramaturq plastikası, eyni zamanda köhnə
kişilərə məxsus nəsihətetmə, tənbeh etmə və
sərtlik də özünü göstərir.  

Gerçək ziyalı, insanşünas, dünyavi yazarlılığı
onun yaradıcılığının fəlsəfi‐didaktik kon fi ‐
qurasiyasını təşkil edir. Kamal Abdulla nədən
yazırsa, yazsın, orada ədalət, düzlük, humanizm
çağırışları ilə sevgi, gözəllik carçısıdır. İnsan ‐
sevər, vətənsevər, dünyasevər ruh yazıçıya
Kitabi‐Dədə Qorquddan (ədəbi‐genetik  ruhun ‐
dan)  sirayət edib desək, məncə, yanılmarıq.
Bəl kə də, namizədlik işini Dədə Qorqud dastanı
əsasında müdafiə etdiyindəndir xalq das ‐
tanlarına, milli kökə, poetik genezisə bağlılığı.
Bəlkə də, etnik irsi şəcərəyə olan sitayişindəndir.

Buna baxmayaraq, “Ölürəm deyə bilənə
qədər cavansan” və  “Qarşıda həmişə ən azı
bir ilk dəfə durur. Ölüm ilk dəfəsi” deməkdən
daha çox, ölümdən qorxmağı öyrətsin istərdim
insanlara. Məhz ölümdən qorxmağı öyrən ‐
dikdən sonra yaşamağa başlayacaqlar çünki.
Bir də oxucunu lap hazıra nazir öyrədir Kamal
müəllim. Cəfasız səfa olmadığı kimi, düşün ‐
mədən, paradoksal nəticələrə varmadan savadlı,
mental oxucu olmaq çətindir axı!  

Beləliklə, Kamal müəllimin sevdiyim bir
aksioması ilə fikirlərimi yekunlaşdırıram: “Nə
deyə bildimsə, qalacaq. Nə deyə bilmədimsə,
deyiləcək”... 

Aylıq ədəbiyyat dərgisi
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BİLӘSӘN

Eşqə batıb əl‐ayağım,
Dada bilmirəm, biləsən...
Hər gün sənə yol gəlirəm,
Çata bilmirəm, biləsən...
Qalxmışam yoxuşlarını,
Yumuşam yağışlarını.
Üstümdən baxışlarını
Ata bilmirəm, biləsən...
Hayandan girdin ömrümə?
Üstüm bulandı dərd‐qəmə.
Gəl, başını qoy sinəmə,
Yata bilmirəm, biləsən.
Günəş çıxmır payızımda,
Әlin üşür ayazımda.
Bir söz qalıb boğazımda,
Uda bilmirəm, biləsən...
Uda bilmirəm, biləsən...

LAP DӘLİLӘR KİMİ

Bir quş cəh‐cəh vura çölün düzündə,
Gözlərim axtara yalın kolları.
Tikəm ürəyimin damarlarından
Sənin görüşünə çəkən yolları.

Səni son nəfəstək tutam içimdə,
Mən də qəfəs olam düşdüyün cana.
Alam əllərindən bütün dünyanı,
Çaxam o ümidsiz xəyallarına.

Yolları ürküdə gülüşlərimiz,
Diksinib ayıla tər bənövşələr.
Gecə bir nağılla yatıram səni,
Yeni bir şeirlə oyadam səhər.

Sevgi işığından süzülən ətri
Dodağına səpəm, üzünə səpəm.
Yığam saçlarını ovuclarıma,
Lap dəlilər kimi öpdükcə öpəm.

KAŞ Kİ

Kaş ki, bir Şeir yazasan,
bütün işlərin düzələ...

Alnındakı qırışları
silə, ata, sevinəsən.
O Şeirdən misra‐misra
dada‐dada sevinəsən.

Yarpaq‐yarpaq sola payız,
uça isti əllərindən.
Yenə bu soyuq əllərim
aça isti əllərində...

Ağ vərəqlər yağış ola,
sətirlər üstünə cuma.
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Qəmi, kədəri yox edə,
Sevincin keçə hücuma.

Şeirdən bir ev tikəsən,
Şeir ola yeri, damı.
Qızınmağa od olmaya,
yandırasan, yana hamı...

Yazdığın o Şeir ilə
bildirəsən bitdiyini.
Anlayasan yoxluğunu,
anlayasan getdiyini.

KEÇӘ

Bir sevda düşə başına,
Qanında qaynaya keçə.
Bir qadının qız xəyalı
Gözündə oynaya keçə.

Bir şimşək olub çaxasan,
Ömrü yandırıb yaxasan.
O qədər durub baxasan,
Gözlərin aynaya keçə.

Hay yox, haraya yetəsən,
Yol yox, itirib gedəsən.
Elə əriyib bitəsən,
Vücudun iynəyə keçə.

Bu həyat həsrətdi elə,
Әzab verər gülə‐gülə,
Bir gün gələn ölüm belə,
İçindən göynəyə keçə.

ÖLÜR

Bir qız ölür yuxusunda,
Hər ötən gecə bir ölür.
Son nəfəsi yarpaq kimi,
Saralır, titrəyir, ölür...

Duadı, qarğışdı, ahdı,
Güldü, tikandı, çiçəkdi.
Bu sevgidən doğulmuşdu,
Bu sevgidən öləcəkdi...

Bəs ilk bahar necə oldu?
Bəs arzular hara baxır?
Bir incə kəpənək qədər
Belə tez ölməzdi axı...

Bir qız ölür yuxusunda,
Gözləri gözündə qalıb.
Şaxta vurub ləçəyini,
Tökülüb izində qalıb.

Sənə açmayıb qəlbini,
Gizli qalıb bu sirr, ölür.
Bir cansız insandı gəzir,
Bir diri qəbirdir, ölür...

Yenə özündən xəbərsiz,
Adın gəzir dodağında.
Yoxluğuna canın verir,
Bir qız ölür yatağında...

Nə qədər adamlar belə,
Ölüb, itib üzü bəri...
Yuyur kirpiklər, basdırır
Yuxularda ölənləri.
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Hərəsi bir kresloda oturub. Biri ərdir, o
biri arvad. 9 ildir, cəmi iki nəfərdilər.
Evləndikləri günün sosial şəbəkələr tərəfindən
təbliğ edildiyi dövrün adamlarıdır. Texniki
inkişaf, ultra tərəqqi, əsas bir adı da vardı,
əlbəttə, tapacam... elə tapdım da: informasiya
əsrinin uşaqları həyatın ciddiliyinə bürünüb
sazaqlı illərdən, həyatın ciddiliyini soyunub,
bürküdən salamat da olmasalar, sağ çıxıb bu
günə çatıblar. Ev, avtomobil, iş təminatı onlara
“maşallah” dedizdirə biləcək səviyyəyə qalxıb.
Әrin atası ölüb, arvadın ancaq anası yaşayır.
Bacıları, qardaşları yoxdur. İctimai düşüncələri
televiziya verilişlərini qınayacaq mərhələdən
nə yuxarı qalxır, nə aşağı düşür. Belə adamların
mütaliə mədəniyyəti də olsun gərək. Dəqiq
saymışam: birində 52 kitab olmaqla 4 rəf yataq
otağının görünüşünə rəng qata bilir. Әlavə 3
kitab da gah çarpayıda, gah stolda, gah da
kitablar daha çox harada ola bilərsə, elə oralarda
xeyli müddətdir tez‐tez gözümə dəyir.  

Gedib‐gəldiyim evdir. Faciədən əvvəl onlara
“hələlik” deyib, özüm getsəm də, bəsirət
gözümü yerə atıb, ardınca ehmalca divanın
arxasına itələdim. Hiss etmədilər. Evə qayıdıb,
üzü divara oturdum. Kofe heç, o həmişə
dilimin altındadır, üstünə də çıxır. “Әlimin
altındadır” yazmıram. Təkrardan zəhləm gedir.

Sonda dilin altına və üstünə yayılaraq
mədəmizə axan içki, təbii ki, əlin içindən yol
alıb. Çalışıram bildiyinizi yazmayım. Çalışıram
sözü ələk‐vələk eləyib, didilmiş yuna
döndərməyim. Әslində yun didilməlidir, bu
mənada ələk‐vələk edilmiş söz daha çox
ədəbiyyatdır, təsviri ədəbiyyatın tacıdır. Dos‐
toyevski olmaq mümkün deyil, Sabir
Әhmədlinin geni ilə bağlılığımdan söz açmağım
gülməli görünər. İncə məqamsa var: 20 səhifəlik
çıxarılan günəş, ən azı 30 səhifə həcmində
batırılmalıdır. Belədə oxucunun başı günəşə
qarışır, küləkdən, yağışdan, tufandan xəbərsiz
olur. Yaxşısı günəşi iki sözlə çıxarmaq, iki
sözlə batırmaqdır ki, qalan həyat hadisələrindən
danışa biləsən. 

Evə girərək oturub divara baxmağıma
qədər olan hadisəni törədən yeganə səbəb
var. Səbəb həmişə yeganə olur. Darvazadan
başlayaraq divana qədərki məsafə boyunca
bütün hərəkətlərimin, hisslərimin hekayənin
məğzini açacaq səbəbə uzaqdan və yaxından
təsir edə biləcək ehtimalı sıfıra bərabərdir.

Evə girərək oturub divara baxıram. Aha,
bəsirət gözüm göstərir. Hələ ki arxadan baxırıq:
İki qoşa baş. Qarşıda ekran. Ekrandakı qızla
oğlan meşədə ora‐bura qaçırlar. O təzə‐təzə
sevgili olanda ağacları qucaqlaya‐qucaqlaya
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qaçdı‐tutdu oyunu olur ha, ekrandakıların
hərəkəti ona bənzəyir. Tamaşaçı ər‐arvad artıq
dəqiqləşdiriblər: cütlük xoşbəxtliyin dadını
çıxarır. Onlar da 9 il öncə belə edərdilər.
Tamaşaçı arvad soruşur: 

‐ Yadındadır?
‐ Təxminən ‐ tamaşaçı ərin soyuq cavabı.
‐ Təxminən? ‐ arvadın təəccübü.
‐ Axı üstündən illər keçib ‐ ərin özünü

müdafiəsi.
‐ Sevgi illərə təslim ola bilməz ‐ qadının

incik reaksiyası və ardından sərt tonda arzusu
– mən yenə hər şeyin əvvəlki kimi olmasını
istəyirəm. Qapımızda saatlarla gözləyəsən,
ağacların arasında qaçışaq, sevişəndə kabinetini,
işçilərini, böyük müdirin sənə verdiyi
tapşırıqları düşünməyəsən...

‐ Ay qız, bunlar mümkün deyil, ‐ ərdən
bir qədər sərt müdaxilə, ‐ biz artıq sevgili
yox, ər‐arvadıq. 

Ekranda sevgililər öpüşür. Oğlan qıza
elə sarınıb ki, sanki bir nəfərdir. Hə, Әli və
Ninonun Batumidəki heykəli kimi ‐ qızla
oğlan bir‐birinə girib, vahidə çevrilirlər. 

Tamaşaçı ər‐arvad sükuta qərq olub.
“Biz artıq sevgili yox, ər‐avadıq” silləyə çevrilib
xanımın üzünü qızardıb. Gözünü ekrandakı
oğlandan çəkmir. Artıq kameraları qarşı
tərəfdən quraşdırmışıq. Xanım ağzını tərpədir.
Nə dediyini eşitmirik.  televizorun səsini
artırır. Ekrandakı oğlan ani olaraq sevgilisindən
aralanaraq, soruşur: 

‐ Eşidirsən? 
‐ Hə, ‐ qız təsdiqləyir.
‐ O, məndən imdad diləyir, ‐ oğlan qızdan

razılıq almaq istəyir.
‐ Razıyam ‐ qız başı ilə təsdiqləyir. 
Eyni aqibəti o da yaşayıb. Özündən 20 yaş

böyük kişiyə ərə gedibmiş. Cəmi bir ay dözə
bilib. Sonra üzünü efirə tutaraq yalvarıb.
Həmin oğlan başqa qızla meşədə oynayırlarmış.
Həmin qızın əri narkoman çıxıbmış. Hekayədə
ekrandakı oğlanı xilaskar kimi təqdim edirik.
Etirazınız qəbul olunmazdır. Oğraş deyil o.
Başqasının arvadına göz dikməyib. Başqası
gül kimi qızı bədbəxt edəndə bilməliydi ki,
hansısa mələk, yanında olsa belə, onun qadınını
oğurlayacaq. Oğurlatdıracaq.

Ekrandakı qız sevgilisinə “hə” deyir. Elə
o andaca tamaşaçı qız ərinin yanından yoxa
çıxır. Әrin düz 8 dəqiqə hadisədən xəbəri ol‐
mur. Arvadını ekranda görəndə keçirdiyi
hissləri yazım görüm, alınacaq.

Әvvəl soluna baxır, sonra ekrana doğru
cumur. Oğlanı yumruqla vurmaq istəyəndə
televizor arxaya aşır. Onu qaldırır. Arvadı
oğlanın əlindən tutub meşədə gəzişir. Birinci
qız yoxdur. Tamaşaçı ər dizlərini yerə qoyub,
arvadına yalvarır:

‐ Qurban olum, qayıt, məni biabır eləmə.
İndi mən qonşuların üzünə necə baxacam?
Deməyəcəklər, arvadı evdən qaçdı?.. Biabır
olacam. Bizim müdir belə şeylərə nifrət edir.
Həmişə deyir ki, arvadın həyatında olan bütün
neqativ hadisələrdə əri günahkardır. Məni
işdən çıxaracaq. Vəzifəmi böyütməliydilər...
Sən neylədin?..

Arvadı bir anlıq ayaq saxlayır. Dilindən
cəmi bir cümlə çıxır:

‐ Sən özünü düşünürmüşsən. Bu da sübut.
Bir kəlmə demədin ki, səni sevirəm.

Film bitir. Ekranda titrlər yazılır. Әr tele‐
vizoru söndürür. Sonra yenə yandırır. Efirləri
dəfələrlə dəyişir. Yoxdur. Yoxdur... Pultu yerə
çırpıb zarıya‐zarıya qapıya qaçır. Polis şöbəsi.
Әr izahat verir. Polis leytenantı onu
sakitləşdirməyə çalışır: 

‐ Sizin beyniniz yorulub, bir az müalicə
almaq lazımdır. Dediklərinizin həqiqətlə bir
qram da olsun əlaqəsi yoxdur. 

Әr daha da hirslənir:
‐ Siz nə danışırsız?.. “Myvideo”da baxın.

Baxın. Baxın. Saat 19:17‐də arvadım yoxa çıxdı.
Qəfildən onu ekranda gördüm: oğlanla meşədə
gülə‐gülə gəzişirdi.

“Myvideo”ya baxış keçirilir. 19:17 dəqiqə.
Şikayətçinin arvadı oğlanın yanındadı. Ayaqları
yerdən üzülüb. Oğlan onu quş kimi uçurdur.
Qız xoşbəxtcəsinə gülür. 

Tamaşaçı ər bu səhnəni görməyib. Hadisələr
o, hikkəsindən televizoru söndürəndən sonra
yaşananlardır. Polis kapitanı çığırmasın deyə,
ağzını əlləri ilə bərk‐bərk tutur. Bu barədə
rəisə izahat verilir. Rəis əllərini yanına salıb,
qışqırır. Ardından göstəriş verir:
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‐ Televiziyaya rəsmi məktub göndərilsin,
filmin arxivlərdən yığışdırılması təmin olunsun.
O aktyor tapılsın və qız onun əlindən alınsın.
Әrə də dərman verin, arvadı tapılana qədər
yuxulasın. Hadisədən heç kim xəbər
tutmamalıdır. Mən kitab oxuyan adamam.
Cınqırınızı belə çıxarmayın: Bulqakov dirilib. 
Polis serjantı “Bulqakov”dan sonra gözlərini
döyməyə başlayır. Rəis hirslənir:

‐ Nə mal kimi gözlərini döyürsən? “Master
və Marqarita”.

Polis serjantı yenə heç nə anlamadı. Әrə
su verdilər, 5 dəqiqədən sonra uydu. Tele‐
viziyaya məktub göndərildi. Aktyor tapılıb
polis şöbəsinə gətizdirildi. O da filmə baxanda
mənzərəni görüb dəhşətə gəlib. And içdi. Dedi
ki, bununla 3‐cü dəfədir, filmə baxanda
tərəfdaşı qəfildən başqası ilə əvəzlənir. Təkrar
baxmağa qorxurmuş, elə bilib havalanıb. Hətta
aktyorluqdan imtina edib, bu şəhərdən qaçmağı
düşünürmüş. Aktyorun dilindən susmaq
barədə izahat alırlar. Әr polis şöbəsində yatıb.
Cüvəllağı polislərdən ikisi onun cibindən açar
götürüb, evinə yollanırlar. Qapı ehtiyatla açılır.
Ayaqlarını dəhlizə qoyan kimi hıçqırıq səsi
eşidirlər. Səs tualetdən gəlir. Mətbəxə baxan
pəncərəyə dırmaşıb içəridə bir qadının
çömbəldiyini görürlər. Pəncərəyə dırmaşan
polis qadının üzünü də görə bilir. Yataq otağına
girib güzgünün qarşısındakı şəklə baxırlar –
həmin qadın və həmin kişidir. 

Evdən həyəcanla çıxıb düz rəisin yanına
gəlirlər. Hadisəni danışırlar. Kabinetə bir anlıq
sükut çökür. Nəhayət, rəis dillənir: 

‐ O peysəri aparıb evlərinə tullayın. Çatanda
arxadan itəliyib dəhlizə atın. Dəhlizdəcə tualetin
qapısının qabağında uzanıb. Arvad tualetdən
çıxmaq istəyir, qapı tam açılmır... 

Bəsirət gözüm hələ ordadır. Davamı var.
Bu dəfə laqeyd obrazını  verəcəm. Hekayənin
adı belə olacaq: «Ekranın oğurladığı ər».
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SӘN HӘYATSAN

Sən dənizsən,
sakitliyi tez‐tez pozan
təlatümlü dalğaların özü sənsən.
Sən nə qədər coşsan, daşsan, mənim üçün
sakitliyin, tənhalığın özüsən sən.

Sən xəzana bənzəyirsən, payız kimi
göz yaşların ovcundadır, dolma belə,
ağlamağı qoy qırağa ‐ şeir kimi
ax qəlbimə, yazım səni bir zövq ilə.

Sən mələksən ‐
mələklərin ən gözəli
Çiynimdə yox ,ürəyimdə gəzən mələk!
Bu ofsundur, sevgi deyil, bu ofsunun
pozulmağı ömrüm boyu deyil gərək.

Sən Günəşsən ‐
amma ki, mən yer deyiləm,
gecələri həsrətinə dözmərəm ki!
Sən elə bir əsərsən ki, gecə‐gündüz
təkrar‐təkrar oxusam da, bezmərəm ki!

Sən dənizsən –
çox dərindir mənan sənin.
Sən arzusan ‐ yaşamağa həvəs verən
həyat sənin, sən həyatın bənzərisən.
Sənə həyat söyləmirəm əbəs yerə,
sən həyatsan!
sən həyatsan!

YENİ TӘTİL

Sus, qulaq as, gör necə 
çöldə alqış səsi var.
Payızın notlarına
düşən qış nəğməsi var.

Bir də gördün, qayıtdı
yazın nazlı göyçəyi
evlərin arxasından.
Gah da küsdü, gizləndi
buludlar arasında.

Bir də gördün, açıldı
qaymağabənzər səhər.
Sürüşdülər şəhərin
yanağında yaş kimi
sakinlər də birtəhər.

Ya sobalar dinmədi,
ya da sular yoruldu.
Ya idarədəkilər,
Ya da evlər kor oldu.

Әhlikef körpələrin
əli batdı qaymağa.
Biz də problemləri
vərdiş etdik saymağa.

Bahalaşdı yolkalar
qalxdı ceyran belinə.
Yalançı endirimlər
gəldi bazar elinə.

Dondu çöldə adamlar
çovğuna təslim oldu, 
qara qarışdı, getdi.
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Marketlərə girənlər
vitrinlərin önündə
yandı, alışdı, getdi.

Saxta şaxta babalar
parka yayıldı bir‐bir.
Bir anda yatmış evlər
sanki ayıldı bir‐bir.

Bircə güldük  gözümüz
ekrana zillənəndə.
Hiss elədik yanvarı
gecə saat on ikidə
fişənglər dillənəndə.

Bir də gördük dekabr
oldu yanvara təhvil.
Başladı bayram dolu
yeni il, yeni tətil.

DODAQLANMAYAN 
XOŞBӘXTLİK

Yaşadığımız ömür 
Allahın bəstəsiymiş
körpə çığırtısından
son azan səsinədək.
İnsan uzun yaşamaq 
xəstəsiymiş.

Ölüm – tez keçsin deyə
nəfəsini tutduğun
zəhlətökən hıçqırıqmış.
Ölümün əsl səsi –
xırıldayan qışqırıqmış.

Susqunluğumuz bəzən
ən incə danışıqdır.
Xoşbəxtlik alnımıza
çəkilən qırışıqdır.

Çilikləndi qəlbimiz,
gözümüzdən töküldü.
Bəzən də kədərimiz,
bəzən küskünlüyümüz
qaşlarımız arasında büküldü.

Öldük hər gün, hər gecə,
dirildik hər gün səhər.
Kədərləndik, qəhərləndik, 
Ömrümüzü zəhərlədik birtəhər.

İməklədik, yeridik,
süründük xeyli zaman.
qocaldıq iməklədik,
düzü, gəzirmiş kimi
göründük xeyli zaman.

Bəxtimizin ayağı 
qabar bağlamalıymış.
Çürüyən ömrümüzü
alıb öz ağuşuna
məzar ağlamalıymış.

Dodaqlandı doğum da
dodaqlanan ölümtək.
Bircə xoşbəxtliyimiz
dodaqlana bilmədi
qırışığımızdakı
dodaqlanan zülmtək.

SALAMSIZ QADIN

Yığdı ürəyinə dərdi, saxladı,
xəlvətdə ağladı, boşaldı anam.
Ömründən yoldaşlı illər itirdi ‐
bir günün içində qocaldı anam.

İtirdi qoluna girən birini
İtirdi evinin dayağın belə.
İtirdi nazını çəkən birini,
itirdi saçının darağın belə.

Qulağı qapıda qaldı hər axşam,
gözləri yol çəkdi, yol düzəlmədi.
Zaman da axsadı, durdu hər axşam,
nə qədər gözlədi, atam gəlmədi.

Öyrəşə bilmədi üçdən ikiyə ‐
hər nahar bir boşqab adamsız qaldı.
Hər axşam qapının zəngi lal oldu,
hər axşam bir qadın salamsız qaldı.

Oğlunun üzünə güldü, sevindi
təklikdə şəkillə danışan qadın.
Getdikcə öyrəşdi salamsızlığa ‐
çox erkən təkliklə barışan qadın.

Hər gecə yuxusu ərşə çəkildi,
yanında bir tərəf adamsız qaldı.
Bu yanda bir qadın qaldı atamsız,
o yanda bir kişi anamsız qaldı. 
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Yolun kənarında iri bir daş var idi, üstündə
bir qurbağa oturmuşdu. 

David  diqqətlə qurbağanı nişan aldı.
‐ Atma, ‐ Xuan dedi.
David tapançanı aşağı salıb heyrətlə qar ‐

daşına baxdı.
‐ Atəş səsini eşidə bilər, ‐ Xuan əlavə etdi.
‐ Başın xarab olub? Şəlaləyə əlli kilometr

var.
‐ Bəlkə, o heç şəlalə də deyil, ‐ Xuan izah

etməyə çalışdı, ‐ bəlkə, elə mağaradadır?
‐ Yox, ‐ dedi David. ‐ Lap elə mağarada da

olsa, güllə atanın biz olduğumuzu fikirləşməz. 
Qurbağa hələ də daşın üstündə otur ‐

muşdu. Böyük ağzını geniş açaraq xəstə
görkəmiylə ağır‐ağır nəfəs alır, dumanlı
gözləri ilə Davidə baxırdı. 

David tapançanı bir də qaldırdı, nüşan alıb
atəş açdı.

‐ Dəymədi, ‐ Xuan dedi.
‐ Yox, dəydi.
Onlar daşa yaxınlaşdılar. Bir az əvvəl

qurbağanın oturduğu yerdə indi yaşıl bir ləkə
qalmışdı.

‐ Nə deyirsən, dəyməyib?
‐ Yox, dəyib, ‐ Xuan cavab verdi.
Onlar atlara yaxınlaşdılar. Bayaqdan bəri

əsərək onları yol boyu müşayiət edən külək
hələ də kəsməmişdi, amma getdikcə mənzərə
dəyişməyə başlayırdı: günəş təpələrin arxasına
çəkilir, dağların ətəklərinə düşən biçimsiz
kölgələr əkin sahələrinə pərdə çəkirdi, ya ‐
xınlıqdakı təpələrin üstünə sığınan buludlar
sanki qara‐bozumtul qaya daşlarını qucaq ‐
lamağa tələsirdi. 
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David üstündə uzanıb dincəldiyi arxalığı
götürüb çiyninə atdı və özündən asılı ol ma ‐
yaraq tapançanın barabanına güllə dol dur ‐
mağa başladı. O, tapançanı doldurub qaburaya
qoyana qədər Xuan oğrun‐oğrun onun
əllərinin hərəkətini izlədi, sanki barmaqlar
onun iradəsi ilə deyil, öz‐özünə işləyirdi.

‐ Gedək? ‐ David soruşdu.
Xuan başını tərpətdi.
Yol ensiz dağ çıxıntısı boyunca qalxdığı

üçün atlar bu dar cığırla üzüyuxarı çox
çətinliklə hərəkət edirdilər. Tez‐tez ayaqları
son günlər yağan aramsız yağışlardan üstü
selik bağlamış daşlara dəyib sürüşürdü.
Qardaşlar susurdu. Onlar yerlərindən
tərpənən kimi hiss edilməyəcək qədər  narın
bir yağış başladı, amma az sonra kəsdi.

Serro de Los Oxos adı ilə tanınan zirvə
uzaq dan görünməyə başlayanda artıq, hava
qaralırdı. Alaqaranlıqda görünən yastı təpələr
dəvə hürgücünə oxşayırdı.

‐ İstəyirsən, baxaq, bəlkə ordadır? ‐ Xuan
xəbər aldı.

‐ Ehtiyac yoxdur. Bilirəm, o hələ də
şəlalənin yanındadır. Bilir ki, burada onu görə
bilərlər, yol kənarında olmaq təhlükəlidir.

‐ Necə istəyirsən, ‐ Xuan dedi və elə tez də
soruşdu: ‐ Bəs birdən adam yalan deyibsə?

‐ Kim?
‐ Onun burada olduğunu görüb xəbər

verən adam.
‐ Leandro? Yox, onun məni aldatmağa

cəsarəti çatmaz. Onun şəlalənin yanında giz ‐
lənməyi düz xəbərdir. Özün görərsən.

Hava tam qaralana qədər yola davam
etdilər. Az sonra gecənin qaranlığı onları qoy ‐
nuna aldı. Bu yerlərin qaranlığa qərq olan
kənd‐kəsəksiz, insan nəfəsi dəyməyən yetim,
hələ ki, cansız görünən görkəmi ətrafa üzücü
bir sakitlik bəxş etmişdi. Atın yalmanına yatan
Xuan da bu nabələd cığırlarda heç nəyi
gözündən yayındırmamağa çalışırdı. Çünki bir
qədər əvvəl, qəfildən yastı meydançaya çatan ‐
da artıq zirvədə olduqlarını başa düşmüşdü. 

David qalan yolu piyada getməli olacaq ‐
larını işarə ilə başa saldı. Onlar tələsirdilər.
Atları daşa bağladılar.  Böyük qardaş atının
yalını sığalladı, belini tumarladı və qulağına
pıçıldayaraq:

‐ Bircə səhərə qədər donub eləmə, ‐ dedi.
‐ Aşağı enəcəyik? ‐ Xuan xəbər aldı.
‐ Hə, ‐ David cavab verdi. ‐ Sənə soyuq

deyil ki? Dərədə gecələsək, yaxşıdır. Həm də
dincələrik. Qaranlıqda aşağı enməyə qorxmur‐
san?

‐ Yox, istəyirsən enək.
Enməyə başladılar. David əlindəki fənərin

işığını özünün və kiçik qardaşının getdiyi yola
salaraq irəlidə gedirdi. Balaca qızılı işıq haləsi
ani olaraq kiçik qardaşın gedəcəyi yola düşüb
qalırdı. Bir qədər sonra Xuan tərlədi və əlini
qaya parçasına vurub yaraladı. Qarşısında
ancaq işıqlı dairəni görürdü, amma qardaşının
nəfəsini duyur və onun hərəkətlərini izləyirdi.
Qardaşı irəlidə getdiyindən onun sürüşkən
qaya parçalarını inamla aşdığını, maneələri
asanlıqla keçdiyini hiss edirdi. O isə, əksinə,
hər dəfə addımını atmazdan əvvəl yolu
yoxlayır, ayağını qoyub‐qoymamağı sınaqdan
keçirir və yapışmaq üçün bir istinad yeri
tapmağa çalışırdı; buna baxmayaraq, bir neçə
dəfə az qala yıxılacaqdı.

Onlar uçuruma çatanda Xuan elə fikir ‐
ləşmişdi ki, aşağı enmək bir neçə saat çəkəcək.
Gücü  tükənsə də, daha şəlalənin səsini aydın
eşidirdi. Bu, zirvədən axaraq çayın mənbəyinin
başlandığı  gölə iti axınla tökülən möhtəşəm su
pərdəsi idi. Gölün ətrafında  yay‐qış yaşıl otlar,
mamırlar bitirdi və yaxın iyirmi kilometrlik
ətrafda bitən yeganə yaşıllıq hesab olunurdu. 

‐ Burada dincəlmək olar, ‐ David dedi.
Yerdə dirsəklənib yanaşı oturdular. Gecə

soyuq, hava rütubətli, səma qara buludlarla
dolu idi. Xuan siqaret alışdırdı. Yorğun olsa da,
yatmaq istəmirdi.  Qardaşının uzandığını,
əsnədiyini hiss etdi; sonra daha heç bir hərəkət
etmədi, daha sakit və müntəzəm  nəfəs almağa
başladı, arabir mırıltıya oxşar səslər çıxararaq
yuxuya getdi. 

Xuan da yatmağa çalışdı. Daşların üstündə
yerini bacardığı qədər rahatlamaq və hər şeyi
unutmaq istəsə də, alınmadı. Yenə bir siqaret
çıxarıb alışdırdı. Malikanəyə üç ay əvvəl
gəlmişdi, ‐ iki il idi ki, qardaşı ilə bacısını gör‐
mürdü. David onun uşaqlıqdan həm pərəstiş,
həm də nifrət etdiyi həmin o kişi idi, Leonor isə
dəyişmişdi. O daha  pəncərəsindən boylanaraq
oradakı hindu dustaqlara daş atan həmin o
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balaca qız deyildi. Ucaboy, sadə hərəkətləri ilə
diqqət çəkən, gözəlliyinə ərtaf aləmin təbiəti
kimi nə isə bir kobudluq əlavə olunmuş qız idi.
Gözləri alışıb‐yanırdı. Xuan hər dəfə onun
xəyalında qalan obrazını canlandırmaq
istəyəndə nə üçünsə başı gicəllənir, gözləri
qaralırdı.  Sanki qəfildən quduzlaşdığını hiss
edirdi. Amma bu gün səhər Kamilonun  ev ilə
at tövləsini ayıran yolu keçərək atları
yəhərləməyə getdiyini görəndə bir qədər
tərəddüd etdi.

‐ Sakitcə çıxıb gedək, ‐ David dedi. ‐ Balaca
oyansa, yaxşı olmaz...

Və o, ayaqlarının ucunda addımlayaraq
eyvanın pillələri ilə enəndə, sonra da köhnə yol
ilə şumluğa doğru gedəndə Kordilerin ən uca
zirvəsindəymiş kimi qəribə bir havasızlıq hiss
edirdi. Qara bulud kimi hücum çəkən, açıq ‐
lıqda qalan “şəhərli dərisinə” doğru şığıyaraq
onu dalayan mığmığaları görmə mişdi. Dikdiri
qalxanda havasızlıq bitdi. O qədər də yaxşı
atsürən deyildi və təhlükəli uçurumun kənarı
ilə gedən dar cığır onu maqnit kimi özünə
çəkirdi. Bütün yol boyu sayıqlığnı əldən
vermədi, atın atdığı hər bir addıma diqqət
kəsildi, onun üçün qaçılmaz olan baş gicəl lən ‐
mənin qarşısını almaq üçün bütün gücünü
toplamağa çalışdı.

‐ Ora bax!
Xuan səksəndi.
‐ Qorxutdun məni, ‐ dedi. ‐ Elə bilirdim,

yuxulamısan.
‐ Sus! Bax.
‐ Hara?
‐ Ora. Bax.
Demək olar ki, lap şəlalənin hay‐küylə axıb

töklüldüyü yerdə zəif bir işıq oynayırdı. 
‐ Alovdu, ‐ David dedi. ‐ Әminəm ki, odur.

Gedək.
‐ Gəl səhərin açılmağını gözləyək, ‐ Xuan

pıçıldadı, boğazının quruduğunu hiss etdi. ‐
Әgər aradan çıxmaq istəsə, bu qaranlıqda onu
tuta bilməyəcəyik.

‐ Şəlalənin şırıltısından bizim səsimizi
eşitməyəcək, ‐ David fikirlərini qətiyyətlə bil ‐
dirib qardaşının qolundan tutdu. ‐ Gedək.

Sanki hara isə tullanmağa hazırlaşırmış
kimi əyilərək gedən David, ehtiyatla irəlilə ‐
məyə başladı. Xuan onunla yanaşı addım ‐

layırdı, gözlərini artıb‐azalaraq sanki onlara əl
edən işartıdan ayırmadan  gedirdi. Qardaşlar
alova yaxınlaşdıqca sanki ətrafdakı daş par ‐
çaları, kollar, golun sahili də onlara doğru
gəlirdi, amma hələ ki, insan silueti gözə
dəymirdi. 

Xuan dəqiq bilirdi ki, izlədikləri adam
bura dadır, bu anlarda qaranlıq gecənin
pərdəsinə sığınsa da, haradasa bu işıq mən ‐
bəyinin yaxınlığındadır. 

‐ Odur, ‐ David dedi. ‐ Görürsən?
Ocağın oynayan dilimləri ani olaraq oturub

qızınmaq istəyən adamın qaranlıq və aydın
görünməyən üzünün bir tərəfini işıqlandırdı.

‐ Nə edəcəyik? ‐ Xuan dayanıb xəbər aldı.
Amma David artıq onun yanında deyildi,
yüyürərək ocağın işığında görünüb itən adama
tərəf getmişdi.

Xuan gözlərini yumdu,  xəyalən sallağı otu‐
ran hindunu, onun qızınmaq üçün ocağa
dartınan əllərini, ocağın zərif qığılcımından
qamaşan gözlərini gördü. Budur, kimsə yu ‐
xarıdan onun üstünə atıldı və hindu bunun bir
heyvan olduğunu zənn etdi, lakin  qoşalaşan
əllər onun boğazını sıxmağa başlayanda hindu
hər şeyi başa düşdü. Hindu kölgələrin içindən
sıyrılıb üstünə atılan  gözlənilməz hücumdan
özünü itirdi, hətta müdafiə olunmağa səy də
göstərmədi, ancaq bədənini ilbiz kimi yığaraq
ağrılardan qorunmağa çalışdı və gözlərini
bərəldərək ona hücum edən adamın tutqun
çöhrəsini görməyə çalışdı. Və bu zaman onu
səsindən tanıdı: “Әclaf, nə etdiyini bilirsən? İt
oğlu it, nə etdiyini bilirsən sən?”

Xuan Davidin səsini eşitdi və başa düşdü
ki, qardaşı hindunu təpikləyir. Bəzən onun
zərbələri hinduya deyil, sahil boyu səpələnmiş
daşlara dəyirdi və bu onu daha da qıcıq ‐
landırırdı. Әvvəldə Xuan ancaq zəif xırıltı səsi
eşidirdi, sanki hindu boğazını arıtlamağa
çalışırdı, amma sonra Davidin qəzəbli səsi,
hədələri və təhqirləri də şəlalənin şırıltısına
qarışdı.

Birdən Xuan tapançanı əlinə aldı, barmağı
astaca tətiyə doğru dartındı. Dayandı, fikir ‐
ləşdi ki, əgər tətiyi çəksə, güllə qardaşına da
dəyə bilər, amma silahı yerə salmadı, əksinə,
işığa doğru hərəkət etdikcə tamamilə arxayın ‐
laşdı.
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‐ Bəsdir, David! ‐ çığırdı. ‐ Güllələ onu.
Daha vurma.

Cavab olmadı. Artıq Xuan onları gör ‐
mürdü: hindu ilə qardaşı bir‐birindən yapışıb
ocağın yanında yerə yıxılıb süpür ləşirdilər.
Onları görmək olmurdu, amma dəyən
zərbələrin boğuq səsi, arabir isə söyüş, ya da
dərindən alınan nəfəsin səsi eşidilirdi.

‐ David, ‐ Xuan çığırdı, ‐ çıx ordan, atəş aça‐
cam. 

Ruhuna dolan həyəcana qalib gəlməyə
çalışaraq bir neçə saniyədən sonra təkrar etdi:

‐ Burax onu, David. Vallah, atəş açacam.
Yenə cavab gəlmədi.
İlk atəşi açandan sonra Xuan bir anlıq çaşıb

qaldı, amma dərhal nişan almadan çaxmaq boş
barabanı döyəcləyənə qədər atəş açmağa
davam etdi. Donub qaldı və tapançanın əlin ‐
dən yerə düşdüyünü hiss etmədi. Şəlalənin
şırıltısı itdi, bədəni titrəməyə başladı, vücu ‐
dunu tər basdı, çətinliklə nəfəs aldı. Çığırdı:

‐ David!
‐ Burdayam, ay heyvan, ‐ yaxınlıqdan təlaş

və qəzəb dolu səs eşidildi. ‐ Başa düşürsənmi,
sən məni də vura bilərdin? Başın xarab olub?

Xuan dabanlarının üstə qalxıb əllərini irəli
uzadaraq qardaşını qucaqladı. Qardaşını
bağrına basan Xuan onun mızıldanaraq, inil ‐
dəyərək dediyi sözləri başa düşmür, Davidin
onu sakitləşdirmək cəhdini anlamırdı. Xuan
içini çəkərək nə isə anlaşılmaz sözlər deyirdi.
Sakitləşən kimi hindunu xatırladı.

‐ Bəs o nə oldu, David?
‐ O? ‐ David yenidən soyuqanlılıqla, sərt

səslə danışdı: ‐ Səncə, nə olmalıydı?
Ocaq yansa da, işığı zəifləmişdi. Xuan əl

atıb ocaqdan iri bir kösöv götürdü və hindunu
axtarmağa başladı. Onu tapanda dayanıb bir
müddət qardaşına baxdı, sonra əlindəki
kösövü yerə atdı, kösöv söndü.

‐ Görə bildinmi, David?
‐ Hə, gördüm. Gedək buradan.
Xuan yuxudaymış kimi yerində donub

qalmışdı və Davidin onu yoxuşa doğru
çəkdiyini hiss etmirdi. Yoxuş onların bir xeyli
vaxtını aldı. David bir əli ilə fənərdən, o biri əli
ilə də bədəni əski kimi yumşaq olan  Xuandan
yapışmışdı. O, ayağını ən sərt daşların üstünə
qoyanda belə yerində yırğalanır, heç nəyə fikir

vermədən yerə çökürdü. Yuxarı çatanda ikisi
də gücdən düşmüşdü. Xuan başını əlləri ilə
tutub əyildi və dərindən nəfəs aldı. Qalxanda
fənərin işığında ona baxan qardaşını gördü.

‐ Yaralanmısan, ‐ David dedi. ‐ Gəl yaranı
sarıyım.

Dəsmalını iki yerə bölüb Xuanın şalvarının
yırtığından görünən qanlı dizini sarıdı.

‐ Bu müvəqqətidir, ‐ David əlavə etdi. ‐
Qayıtmaq lazımdır. İnfeksiya düşə bilər. Sən
dağlara dırmaşmağa öyrəncəli deyilsən. Lenor
səni müalicə edər.

Soyuqdan atlar da üşüyürdü, sifətlərinə
göyümtül köpük yayılmışdı. David onların
üzünü əli ilə sildi, belini sığalladı, sonra da
dodaqlarını atın qulağına yaxınlaşdırıb pıçıltı
ilə dedi: “İndi qızışarsız”.

Onlar atların tərkinə qalxanda hava işıq ‐
lanırdı. Səhərin zəif şəfəqi dağları qucağına
almışdı, ağ duman üfüqü ikiyə bölsə də,
dərələr hələ ki, qaranlıq idi. Yola çıxmazdan
əvvəl David su qabını götürüb başına çəkdi və
doyunca içəndən sonra qabı Xuana uzatdı,
amma o, su içmədi. 

Günəş qalxana qədər atlarına dinclik verə‐
verə ətrafdakı ürək sıxan mənzərələrin əha ‐
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təsində getdilər. Günorta vaxtı dayanıb qəhvə
bişirdilər. David Kamilonun çantaya qoyduğu
pendir və paxla ilə nahar etdi. Qüruba yaxın
uzaqdan çəpəki xaç şəklində basdırılmış  iki
ağac göründü. Onun üzərində yazılı lövhə
asılmışdı: “La Aurora”. Atlar kişnədi: hey ‐
vanlar ərazini tanımışdı.

‐ Axır  ki, ‐ David dilləndi. ‐ Yaman ləngi dik.
Yorulub əldən düşmüşəm. Dizlərin necə dir?

Xuan cavab vermədi.
‐ Ağrıyır? ‐ David təkidlə xəbər aldı.
‐ Sabah mən Limaya qayıdacam, ‐ Xuan

cavab verdi.
‐ Nəyə görə?
‐ Mən bir də bura gəlməyəcəm. Dağlar

məni boğaza yığıb. Şəhərdə yaşayacam. Yəni
məni kəndə bağlayan heç nə yoxdu.

Xuan qardaşının baxışlarından yayınaraq
irəli baxdı.

‐ Әsəbisən, ‐ David davam etdi. ‐ Təbii
şeydir. Sonra danışarıq.

‐ Yox, ‐ Xuan cavab verdi. ‐ Elə indi danışaq.
‐ Yaxşı, ‐ David sakit səslə dilləndi. ‐ Nə

olub sənə?
Xuan qardaşına tərəf çevrildi. Sifəti yorğun,

səsi xırıltılı idi.
‐ Nə olub mənə? Heç olmasa nə danışdığını

özün başa düşürsən? Şəlalənin yanındakı
oğlan yaddan çıxdı? Әgər burada qalası olsam,
əvvəl‐axır hər şeyə haqq qazandırmalı olacam.

O əlavə edib “elə sənin kimi” demək istəsə
də, susdu.

‐ Yaramazın biriydi, ‐ David çılğınlıqla
danışmağa başladı. ‐ Sənin şübhələrin yer ‐
sizdir. Bəlkə, onun bacına etdikləri yadından
çıxıb?

Xuanın atı dayanıb şahə qalxdı, sonra da
arxa ayaqlarını yerə döyəcləməyə başladı.

‐ Xuan, indi yüyənini çeynəyib qıracaq, ‐
David dedi. ‐ Әlini boşalt. Boğacaqsan heyvanı.

Xuan yüyəni boşaltdı və heyvan sakitləşdi.
‐ Cavab vermədin, ‐ David dedi. ‐ Onu nəyə

görə axtardığımız yadından çıxıb?
‐ Yox, ‐ Xuan cavab verdi. ‐ Heç nə yadım ‐

dan çıxmayıb.
İki saatdan sonra qardaşlar Kamilonun ev

ilə at tövləsinin arasında olan komasına çat ‐
dılar. Onlar dayanmazdan əvvəl komanın qa ‐
pısı açıldı və Kamilo astanada peyda oldu.

Әlindəki həsir şlyapanı yelləyərək onları sa ‐
lam layan Kamilo qardaşları qarşılamaq üçün
irəli addımladı, atların arasında dayanıb
yüyənləri aldı.

‐ Hər şey yaxşıdır? ‐ David soruşdu.
Kamilo başını tərpədərək yaxşı olmadığını

bildirdi.
‐ Balaca Leonora...
‐ Leonoraya nə olub? ‐ Xuan onun sözünü

kəsərək üzəngiyə dayaq verib dikəldi.  
Kamilonun səsi xırıldadı, sıxılaraq izah

etməyə başldı, dedi ki, səhərin alatoranında
balaca Leonor otağının pəncərəsindən qar ‐
daşların getməyini görüb. Qardaşlar evdən
təxminən bir kilometr aralanana qədər əyninə
at çapa bilmək üçün şalvar və çəkmə geyinərək
evdən çıxıb, çığıraraq atını yəhərləməyi tələb
edib. Kamilo Davidin tapşırığına əsasən onun
əmrini yerinə yetirməyib. İşi belə görəndə o
özü tövləyə girib, özü kişi kimi sevimli El
Koloradosunu ‐ La Auroradakı ən əsəbi ayğırı
‐ yəhərləyib, çullayıb. Qız ata minmək is ‐
təyəndə qulluqçular və Kamilo özü onu zorla
saxlamaq istəyiblər. Belə olduqda qızın sö ‐
yüşlərinə, təhqirlərinə tuş gəliblər. Belə ki,
özündən çıxan Leonor onları qamçılayıb, sonra
da dil tökərək qardaşlarının ardı ilə getməyə
imkan vermələrini xahiş edib.

‐ Onun dərsini verəcəyəm! ‐ David dedi. ‐
Әminəm ki, bu iş Xasintanın başının altından
çıxıb. Bu gecə masaya o qulluq edirdi və yəqin
ki, bizim Leandro ilə danışığımızı eşidib.

‐ Qız çox həyəcanlı idi, ‐ Kamilo davam
etdi. ‐ Qulluqçuları və məni təhqir edib qur‐
taran kimi hönkürüb ağladı, sonra da evə
qayıtdı. Evdə otağına çəkilib qapını arxadan
bağladı, hələ də bayıra çıxmayıb.

Qardaşlar atları Kamiloya verib evə tərəf
getdilər.

‐ Leonora heç nə demək lazım deyil, ‐ Xuan
dilləndi.

‐ Məlum məsələdir, ‐ David dedi. ‐ Bir
kəlmə də.

* * *

İtlər ağız‐ağıza verib hürməyə başlayanda
Leonor qardaşların qayıtmağını başa düşdü.
Gecə səhərə qədər tərpənmədən oturub ağ ‐
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lamışdı, itlər hürməyə başlayanda oturduğu
yerdəcə mürgüləyirdi. Qəfildən pəncərənin
altından ox kimi sıyrılan ləngərli heyvan səsi
onu diksindirdi. Bu Spokinin səsi idi, qız onun
səsini ulamasından tanımışdı.  Daha sonra
qancıq Domitilanın tənbəl və qorxaq mırıltısı
eşidildi. İtlərin qəzəbi qəfildən itdi, hürüşmə
səsini hər zaman Davidi qarşılayarkən müşa ‐
yiət olunan sevinc fısıltısı əvəz etdi. 

Pəncərədən baxanda qardaşların evə doğru
gəldiyini gördü  və bayır qapısının açılıb‐
bağlandığını eşitdi. Qardaşların pillələrlə onun
otağına qalxmağını gözlədi və Xuan döymək
üçün əlini qaldırmaq istəyəndə qız qapını açdı.

‐ Salam, balaca, ‐ David dedi.
O qardaşlarının onu qucaqlamasına imkan

versə də, alnını onların çiyninə qoysa da, özü
onları öpmədi. Xuan çırağı yandırdı.

‐ Niyə mənə demədiz? Mənə deməliydiz.
Mən arxanızca gəlmək istədim, amma Kamilo
imkan vermədi. David, sən onu cəza lan ‐
dırmalısan. O məni tutub saxladı, çünki o
kobudun, qanmazın biridir. Ona yalvardım ki,
məni buraxsın, ancaq o məni eşitmək istəmirdi.  

Başlayanda nə qədər inamla danışsa da, az
sonra səsi titrəməyə başladı. Qız ayaqyalın idi,
saçları çiyninə tökülmüşdü. David ilə Xuan
onu sakitləşdirməyə çalışır, saçlarını oxşayır,
gülümsəyir və tez‐tez də “balaca” deyirdilər.

‐ Səni narahat etmək istəmədik, ‐ David
izah etdi. ‐ Bir də ki, biz yola çıxmaq qərarına
qəfil gəldik. Sən onda yatırdın.

‐ Nə oldu? ‐ Leonor xəbər aldı.
Xuan çarpayının üstündən adyalı götürüb

bacısına bürüdü. Leonor ağlamağı kəsdi. Onun
rəngi soluxmuşdu, ağzını ayırıb həyəcanla
cavab gözləyirdi. 

‐ Heç nə, ‐ David dedi. ‐ Heç nə olmadı. Biz
onu tapa bilmədik.

Leonorun üzündəki gərginlik sovrulub
getdi, rahat nəfəs aldı.

‐ Amma biz onu tapacağıq, ‐ David əlavə
etdi. Sonra da işarə ilə onun yatağa girməsini
istədi.

‐ Bir dəqiqə, getməyin, ‐ Leonor onları
saxladı.

Xuan yerindən tərpənmədi.
‐ Hə? ‐ Xuan dilləndi. ‐ Nə oldu, balaca?
‐ Daha onu axtarmayın.

‐ Narahat olma, ‐ David dedi, ‐ unut bu
məsələni. Bu, kişi işidir. Bu işi bizə burax.

Bu vaxt Leonor yenə hönkürməyə başladı,
amma budəfəki hönkürtüsü bir o qədər də
səmimi deyildi. İldırım vurubmuş kimi əlləri
ilə başını tutub çığırırdı. Onun çığırtısı pən ‐
cərənin qarşısnıda gəzişən itləri də hürkütdü
və onlar hürüşməyə başladılar.

David işarə ilə Xuana bacısını sakit ləş di mə ‐
sini göstərsə də, Xuan yerindən tər pən mədi,
susaraq qaldı. 

‐ Yaxşı, balaca, ‐ David dedi, ‐ ağlama. Biz
onu axtarmayacağıq.

‐ Yalan deyirsən. Sən onu öldürəcəksən.
Mən səni yaxşı tanıyıram.

‐ Mən onu öldürməyəcəyəm, ‐ David onu
sakitləşdirmək istədi. ‐ Әgər sən onun etdik ‐
lərinin cəzasız qalmağını istəyirsənsə, qoy sən
deyən olsun...

‐ O mənə heç nə eləməyib, ‐ Leonor dodaq ‐
larını dişləyərək cəld dilləndi.

‐ O barədə fikirləşmə, ‐ David təkid etdi. ‐
Unudaq getsin. Sakitləş, balaca.

Leonor hələ də ağlayırdı. Yanaqlarında və
dodağının üstündə yaş damlaları düyünlənib
qalmışdı, çiyninə saldığı odeyal sürüşüb dö ‐
şəməyə düşmüşdü.

‐ O mənə heç nə eləməyib, ‐ qız bir də
təkarar etdi. ‐ Mən yalan danışmışdım.

‐ Sən nə danışdığını bilirsən? ‐ David
hirsini boğaraq soruşdu.

‐ Onun məni addım‐addım izləməsindən
xoşum gəlmirdi, ‐ Leonor burnunun altında
danışmağa başladı. ‐ Bütün günü arxamca
gəzirdi, kölgə kimi həmişə yanımda olurdu.

‐ O mənim günahım idi, ‐ David kədərlə
dedi. ‐  Qadın xeylağını sahəyə tək buraxmaq
təhlükəlidir. Mən ona əmr etmişdim ki, sənə
göz‐qulaq olsun. Mən gərək hinduya etibar et ‐
məyəydim. Onların hamısı bir bezin qırağıdır.

‐ David, o mənə heç nə eləməyib, ‐ Leonor sə ‐
sini qaldırdı. ‐ İnan mənə, düz deyirəm, heç nə.
İstəyirsən Kamilodan soruş, o, hər şeyi bilir. Ona
görə onun gizlənməyinə kömək etmişdi. Məyər
bilmirdin? Bəli, kömək etmişdi. Mən sa dəcə ondan
qurtulmaq istəyirdim, ona görə də bu nağılı uy‐
durdum. Kamilo hər şeyi bilir, on dan xəbər al.

Leonor əlinin arxası ilə yanaqlarını sil ‐
di.Yerə düşən odeyalı qaldırıb çiyninə atdı.
Sanki çiynindən ağır bir yük götürülmüşdü.
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‐ Bu barədə sabah danışarıq, ‐ David dedi. ‐
İndi biz yorulmuşuq. Yatıb dincəlmək lazımdır.

‐ Yox, ‐ Xuan dilləndi.
Leonor yanındakı qardaşına baxdı. Qız

Xuanın otaqda olmağını belə unutmuşdu. O,
qaşqabağını sallamışdı, burun pərələri Cpiki ‐
nin burun pərələri kimi şişmişdi.

‐ İndi dediklərini bir də təkrar edəcəksən. ‐
Xuanın səsi qəzəbli idi. ‐ Bizi necə aldatdığnı
təkrar edəcəksən.

‐ Xuan, ‐ David səsləndi. ‐ Zənnimcə, onun
de diklərinə inanmayacaqsan. 

‐ Mən düzünü dedim, ‐ qız qardaşlarına
baxa‐baxa,  sanki ulayaraq danışırdı. ‐ Həmin
gün ona dedim ki, məni tək saxlasın, o isə
mənə qulaq asmadı. Çaya getdim, o da mənim
ardımca gəldi. Onun üzündən heç rahat çimə
də bilmədim. O, heyvan kimi bir qıraqda
dayanıb acıqlı‐acıqlı  mənə baxırdı. Bax onda
mən gəlib olmayan şeyləri danışdım. 

‐ Dayan, Xuan, ‐ David xırıldadı. ‐ Hara
gedirsən? Dayan.

Xuan çevrilib qapıya tərəf addımladı. Da vid
onu tutub saxlamaq istəyəndə Xuan səbrini
basa bilmədi. Qardaşı ona toxunan kimi təh qi ‐
rə başladı ‐ bacısını fahişə, qardaşını isə əc la ‐
flıqda tayı‐bərabəri olmayan əzazil adlan dırdı,
qəzəblə qarşısını kəsməyə çalışan Davidi kə nara
itələdi və təhqirə davam edərək tələsik evi tərk
etdi. Leonor ilə David pəncərədən ba xan da
onun dəli kimi qaçdığını, yolu keçib tövləyə
doğru tələsdiyini, ildırım sürəti ilə tövləyə girib
bir an sonra at belində, özü də El Kolo ra do nun
belində çıxdığını gördülər. Leo no run inad
köhləni belindəki adamın təc rü bə siz əllə rin də
sıxılan yüyənin istiqamət aldığı səmtə doğ ru
götürüldü. İnamla çapan atın be lin dəki və
quyruğundakı qızılı işləməli qotazlar oy na yır ‐
dı. At dağları aşaraq dərələrə enən, uzun‐uzadı
qumlu sahələrlə şəhərə aparan yolun kə narına
qədər sanki külək sürəti ilə çapdı. Ora çatanda
inad etməyə başladı. Qəfil dən şahə qal xıb
kişnədi, balerina kimi göydəcə geri çev ril di və
geriyə doğru dördnala çap ma ğa ba şal dı.

‐ Çırpacaq onu yerə, ‐ Leonor pıçıltı ilə
dilləndi.

‐ Yox, ‐ David onu sakitləşdirdi. ‐ Diqqətlə
bax. Xuan onu saxlayıb.

Hinduların çoxu at tövləsinin qarısına
toplaşıb diqqətlə kiçik qardaşın hərəkətlərinə
göz qoyurdular. Xuan atın üstündə çox sərbəst
oturmuşdu, dabanları ilə atın qarnının altından
qəzəblə mahmızlayır, başını yumruqlayırdı.
Aldığı zərbələrdən qəzəblənən El Kolorado
ora‐bura atılır, tez‐tez şahə qalxırdı. Sonra
dırnaqları sanki yerə toxunmadan havadaca
süzür, başgicəlləndirici qaçışla birdən yerindən
götürülür və qəfil də dayanırdı. Lakin
üstündəki atlı özünü itirmədən onun belinə
yatıb yüyəni çəkirdi.

Bir anlıq görünən və qəfil də gözdən itən
atın hərəkətlərini dayandıqları yerdən izləyən
Leonor və David nəfəslərini çəkib yerlərindən
tərpənmir, sanki mahir bir təlimçinin atı necə
ram etməsinə tamaşa edirdilər. Qəfildən El
Kolorado yoruldu. Sanki utanırmış kimi boy‐
nunu aşağı əyərək, üzünü ona baxanlardan
yayındırmağa çalışdı, ağır‐ağır nəfəs aldı. Bu
an hamıya elə gəldi ki, at yenidən dəlilik
etməyə hazırlaşır, lakin Xuan çilovu çəkib
tələsmədən atın başını  evə tərəf  döndərdi. Elə
bu vaxt nə isə xatırlayıb çevrildi və atı asta
yerişlə La Muqre kimi tanınan tikiliyə tərəf
sürdü. Ora çatanda ani bır sıçrayışla atdan yerə
tullandı. Bağlı olduğundan qapını təpiklə açdı.
Sonra da uca səslə içəridəki hindulara cəza
müddətinin bitdiyini dedi. Tikilidən çıxıb
tələsmədən evə tərəf getdi.

David qapının ağzında onu gözləyirdi.
Xuan çox sakit görünürdü, tərdən əynindəki
paltar islanmışdı, gözlərində isə qəribə bir
qürur var idi. David ona yaxınlaşdı, qolundan
yapışıb evə apardı.

‐ Gedək, ‐ dedi, ‐ Leonor sənin dizlərini
müalicə edənə  qədər  bir‐iki qurtum içək.
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* * *
Ayılıb güzəran qaçhaqaçından,
Qayğılar yükünü qoyub deyirsən‐
Bəlkə, bəndələri danıb Yaradan,
Bəşər ümmətini unudub birdən?

Әlbəttə, bizlərə üz vermək olmaz,
Axı, can hayında qaçmaqdan bezib
Vurnuxan bəndələr bəxtindən küsüb,
İnsaf‐mürüvvəti vecinə almaz.

Qaz vur, qazan dolsun, deyə hər günü
Sözə, vədələrə haram qatırıq,
İnsaf nəyə gərək! Könül mülkünü
Günah girdabına salıb batırıq.

«Hər şey düzələcək» xəyal atıyla
Çırpışıb, çarpışıb bada gedərik.
Ey qadir Yaradan! Әstəğfürullah!
İblisi bizlərə eləmə şərik!

Düşdük şeytan cızan mənfur çevrəyə
Məhrəm üz görmədik bəndə sayınca.
Bir ucdan qaçırıq, «tərəqqi» deyə,
Sonu bilinməyən yolun boyunca…

* * *
Ulduzlar gecənin bağrın yaranda
Bir ülkər sayrışan sıradan qopdu,
Allahsız illərin vurhavurunda
Xaçı əvəz edən mil üstə qondu.
Başqa cür davranış ola bilməzdi,
Kilsə başında xaç, qala bilməzdi.
Yağır küçələrə, yağır şıdırğı,
Aylı asimanın aydın işığı.
Allahsız illəri anmayaq indi,
Önəmli əhvalat sanmayaq indi,

Ayın şöləsinə bürünmüş ehram
Sehirli aləmə çevrilmiş tamam.
Әlçatmaz göylərə kilsə baş vurur,
Gümüşü şöləsi göz qamaşdırır.
Onu yasaq edən tapılmaz daha,
Nə zaval görər o, nə də qadağa.

* * *
Kimsə araşdırır cahan mülkünü,
Kimsə millətinin dərdinə yanır.
…Mən tamam bekaram bu şənbə günü,
Hamamın tüstüsü ərşə dayanır.

Bu gün asudəyəm, tamam bekaram,
Yayxanıb çimirəm hamam rəfində.
Әli süpürgəli bir camadaram,
Süpürgə qoxuyur hamam kefində.

Bədənim buğlanan buluda əsir,
Hərarət hökmünə tabe bəndəyəm,
Qayın payihəsi üstümü gəzir,
Mülayim ovqatlı çən içindəyəm.

Dövranın dəbinə oldum tamarzı,
Çırphaçırp, süpürgə, süpür tənimi.
Bu pak dəstəmazı iman atası
Mübarək savaba bənzətməmişmi?

Səs‐küydən aralı səcdə qılmalı,
İbadət zamanı tələsmək nahaq.
Sabahsa ruhani paklaşma halı,
Kilsədə varlığım rahatlanacaq.

Çevirəni: 
Səyavuş Məmmədzadə

31ULDUZ / Yanvar 2016

Dmitri MİZQULİN
(Xantı‐mensiqsk)



Giriş qapısının sağ tərəfindəki xırda
arakəsmədə oturmuş qoca kişi onun uzatdığı
kağıza candərdi göz gəzdirib «ikinci mərtəbəyə
qalxıb sola dönərsən» söylədi. O, qocanın
vızıltıya oxşayan səsindəki etinasızlığı göydə
tutdu. Onsuz da aşağısı qadın geyimləri
mağazası olan ikimərtəbəli binanın ikinci
mərtəbəsinə qalxmaq, sağa yol olmadığından,
təbii ki, sola dönmək lazım gələcəkdi.

İkinci mərtəbənin sol tərəfə dönən səmtində
cəftəsi sürtülüb qaralmış, rəngi solub tökülmüş
cəmi bircəcə qapı vardı. Bərk həyəcanlanmışdı…
Sanki bütün ömrü boyu elə bu qapıya tərəf yol
gəlmişdi, ağlı kəsəndən bu qapıdan içəri keçmək
istəmişdi. Səhərlər qan‐tər içində ayıldığı
yuxularının yarımçıq yerində həmişə bu qapı
görünmüşdü. 

İçəri adladı. Kiminləsə telefonla danışan iri
eynəkli qarı söhbətinə ara verib bir xeyli onu
süzərək «deyilən qız sənsən?» ‐ soruşdu. Onun
təsdiqini gözləmədən «bəs niyə tez gəlmisən,
gözləməli olacaqsan» dedi, sonra yenə də
dəstəyi qulağına tutub nəsə mızıldandı. Onun
elə ilk baxışdaca diqqətini çəkən qarının
gözündəki eynək oldu. Çox qəribəydi, elə bil
iki qalın lupanı burnunun üstünə qoyub
boynunun arxasından iplə sarımışdılar.
Baxışlarını yerə dikib qulaqcıqla musiqi dinləyən
adamlar kimi ahənglə başını tərpədir, arabir
«hm…hm…a…a…» eləyirdi. 

Qız belə soyuq qarşılanacağını, hələ üstəlik
bir‐birinin ardınca heydən düşmüş qocalarla
üzləşəcəyini təsəvvür eləməzdi. Hər halda
onun bütün ömrü boyu yol gəldiyi, yuxularında
min dəfə, milyon dəfə gülə‐gülə kandarından
içəri adlamağa cəhd göstərdiyi qapıda nə
soyuqluq vardı, nə də qocalıq, hər şey əksinə,
təravətli və təptəzə görünürdü. «Yəqin, bunlar
texniki işçilərdi», ‐ düşünərək özünə ürək‐
dirək verdi.

Qarı bir xeyli «hım»ıldayıb dəstəyi yerinə
qoysa da, başı elə əvvəlki kimi yırğalanırdı.
Masanın üstündə qalaqlanmış vərəqləri nəsə
o tərəf‐bu tərəfə edəndə onun tək başının deyil,
əllərinin də əməllicə titrədiyi gözündən
yayınmadı. «Zavallı… Bunun lap ələyi ələnib
ki… Açıq‐aşkar parkinsondu. Görəsən, bu
yaşda ixtiyar insanları işləməyə sövq edən
hansı qüvvədi? Bəlkə, özləri əl çəkmirlər?
Müdirin otağının qabağında saatlarca oturasan,
bir tərəfdən də ardı‐arası kəsilməyən telefon
zəngləri. Dəhşət… görəsən, bu, müdirə çayı
necə aparır? Bunun özünə çay verən lazımdı»
‐ bunları düşündükcə qarının soyuqluğunu,
sifətində donan qəzəbini anlamağa və ona
yazığı gəlməyə başladı.

‐ Sən, ‐ qarı yavaşdan sözə başladı – belə işi
özün istəmisən?

Çox qəribə idi, indi fikir verdi ki, qarının
səsi qətiyyən yaşına və sifətinin ifadələrinə
uyğun gəlmir. Həlim və cavan qızların səsini
xatırladırdı. 

‐ Hə, əlbəttə, öz qərarımdı. Mən bunu arzu ‐
lamışam.
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‐ Arzulamısan? Maraqlıdı, bizim dövrün
qızları nəsə arzulaya da bilir? Şükür sənə, İlahi,
deməli, hələ hər şey əldən getməyib. 

Qarının nəyə eyham vurduğunu anlamasa
da, sadəcə, qımışaraq çiyinlərini çəkməklə
kifayətləndi.

‐ Arzulamaq – qarı davam elədi, ‐ məgər
indi gənclər nəsə arzulaya bilirlər? “Facebook”,
seriallar sizə nəsə arzulamağa icazə verirmi,
yəni?

Yenidən telefon səsləndi. «Bəli, burdadı.
Hə, bir az tez gəlib. Baş üstə» deyib dəstəyi
asdı. «Keç içəri, səni çağırır» deyərək müdirin
kabinetinə işarə elədi.

Alnında kəskin qırışlar yer eləmiş, çal saçlı,
beli azca donqarlaşmış kişi bir xeyli onu süzərək
bacardıqca nəvaziş qatdığı həlim səslə «yəqin,
məni tanıdınız» deyə soruşdu.

‐ Yox. Oy, bağışlayın, yaxşı çıxmadı. Nəsə
xatırlaya bilmirəm. 

‐ Hm… bəs bizim qəzeti oxumursan?
‐ Niyə ki... demək olar, bütün nömrələrini…
‐ Bəs hər dəfə beşinci səhifəyə baxanda

mənim köşəmə diqqət yetirməmisən?
‐ Axı onları cavan bir oğlan yazır…
‐ Həmən oğlan mənəm də. Cavanlıq

şəklimdi. Hər nə olsa «Gənclər qəzeti»ndə
işləyirik axı. Deyirsən, yəni elə çox dəyişmişəm?
Eh!..

Kişi elə ah çəkdi ki, sanki təzəcə qaysaq
bağlamaq istəyən yarasına neştər vurdular.
Bəlkə də, pərtliyini gizlətmək üçün əvvəlcə
eynəyini çıxarıb çal saçlarını sığalladı, sonra
dinməzcə pəncərənin önünə keçib dayandı.
Alaqaranlıq otağa xəsisliklə düşən gün işığında
tükləri seyrəlmiş başının ortası meşə talası
kimi ağarırdı. Uzun illər başıaşağı yazdığı
yazıların yöndəmsiz nişanı kimi özündən
xəbərsiz kürəyində yer eləmiş donqar indi
pencəyinin altında gizlənmiş təpəyə oxşayırdı.
Tutaq ki, lap möcüzə baş versəydi, həmin
köşədəki cavan oğlan zamanı Allah bilir, neçə
onillik qabağa çəkərək bu qapıdan içəri adlayıb
pəncərə önündəki sual işarəsinə oxşayan insan
siluetinin özününkü olduğuna inanardımı,
görəsən? 

Araya ağır və cansıxıcı sükut çökmüşdü.
Bir tərəfdən adamı səbirsizləşdirən, əsəblərini
tarıma çəkən mənasız səssizliyi pozmaq, o biri

tərəfdən, deyəsən, xoşluqla pəncərənin
qənşərindən çəkilmək istəməyən qocaya
təskinlik üçün nəsə uydurmaq lazım idi.

‐ Gözləriniz… gözləriniz dəyişməyib…
‐ Hə… Necə dedin?
‐ Gözlərinizdən tanıdım.
Baş redaktor elə bu sözlərə bəndmiş kimi

cəld yaxınlaşıb qızla üzbəüz oturdu.
‐ Qəzet işi ömür yeyəndi də ‐  deyib, sözə

başladı ‐ vaxtın damarını tutmaq olmur. Bir
də başını qaldırırsan, budu ey, karvanın gedib.
Hər gün sıfırdan başlayırıq. Bu otuz ildə,
bilirsən, nə qədər sıfırdan başlamışam. Təxminən
hər dəfə ölüb‐dirilməyə oxşayır. Gözünü
qorxutmuram ki? 

‐ Yox, mən qorxmuram, yazmağa
həvəsliyəm. 

‐ Ah, yazmaq… Bizi hamıdan fərqləndirən,
bizi lazımlı edən yeganə məşğuliyyətdi bu.
Nədən yazmaq istəyirsən, debütünü hansı
mövzuda edəcəksən?

‐ Siyasətdə...
‐ Nədən!?
‐ Siyasətdən, illah da daxili siyasətdən.
Baş redaktor ayağa qalxıb cəld öz yerinə,

masanın başına keçdi. O, üzbəüz oturub söhbət
edəndə gününü görüb, ömrünü sürmüş istiqanlı
qocaya oxşayırdı, iri, dördkünc masasının
arxasına keçən kimi isə zəhmli, ağır‐batman
bürokrata çevrildi. Әllərini masanın üstündə
çarpazlayıb bir xeyli kirimişcə dayandı, sonra
qolundakı saata baxıb ağır‐ağır başını buladı.
Adətən belə jesti qarşısındakı adama vaxtın
bitdiyini, bezdirici söhbəti kəsib getmək lazım
gəldiyini başa salmaq üçün edirlər. Təbii ki,
qız da bunu anlamamış deyildi. Amma hələ
başlanmamış söhbəti necə yarıda saxlayıb
getmək olardı? 

‐ Bizim qəzet «Gənclər qəzeti»dir, bilirsən?
Ağlını başqa qəzetlərə vermə. Biz onların tayı
deyilik. Bizim öz mövzularımız var və illərdir
onlardan yazırıq. Məsələn, mən istərdim ki,
sən debütünü teatrla edəsən. Bəxtindən bu
axşam Gənclər teatrında maraqlı bir tamaşa
var, Bekketin əsəridi. Resenziya yaza bilərsən?
İnandırım səni, buna həm böyük ehtiyacımız
var, həm də çox aktualdı. Sənə düzünü deyəcəm,
əslinə qalsa, bizim teatrdan yazan əməkdaşımız
xeyli olar, dekretə çıxıb. Bir də məsələnin maddi
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tərəfi də var axı, teatrdan yazanlara yaxşı
qonorar veririk. Nə deyirsən?

Ürəyinə dammışdı ki, dilinin ucunda
düyünlənmiş «yox» onun başlanmamış karye ‐
rasının, boy göstərməmiş arzularının birinci
və axırıncı «yox»una çevriləcəkdi. Teatrdan
yazmaq – heç vaxt bunu arzulamamışdı. Onsuz
da hamı bundan yazırdı: bütün qəzetlərin
səhifələri artistlərin iri planda şəkilləri ilə dolu
olardı, radioda onların səsi gəlir, televiziyalar
onları göstərir, saytlar da onlara işləyirdi. Onun
içində baş qaldıran yazmaq ehtirası tamam
başqa hədəfləri ‐ heç kimin girişməyə cəhd
gös tərmədiyi mövzulara işıq salmağı gözaltı
eləmişdi. 

‐ Nə çox fikirləşdin, – baş redaktor dilləndi
– mən sənə olduqca vacib, günümüzlə səsləşən,
aktual mövzu təklif edirəm. Başa düşürəm,
birbaşa teatr kimi canlı sənətdən yazmağın
çətin olacaq. Heç özünü qorxutma, biz sənə
yol göstərərik, redaktə edərik, məsləhət verərik. 

‐ Sizə elə gəlir ki, siyasət teatrdan ma raq ‐
sızdır? – qız, nəhayət, dilləndi. Bu sualı necə
formalaşdırdı, necə dilə gətirdi, özü də məəttəl
qaldı. Bu, əslində «yox»un mədəni və şəraitə
uyğun daha yumşaq forması idi.

‐ Mən elə düşünmürəm, – redaktor sözləri
hiss olunacaq dərəcədə ehtiyatla seçə‐seçə
danışmağa başladı, – bizə lazım olanını dedim.
Qəzet əslində çox şeydən, daha doğrusu, hər
şeydən yazmalıdır.

‐ Çox gözəl, elə mən də onu istəyirəm. Hər
şey dən yazmaq yaxşıdı. Mən sizin bütün say ‐
larınızı oxuyuram, amma siyasət yazılarına
heç vaxt rast gəlməmişəm. Ona görə istərdim
ki, özümü bunda sınayım. Әgər siyasətdən ya ‐
zan müxbiriniz dekretə çıxıbsa…

‐ Nə danışırsan? Bizdə adını çəkdiyiniz işlə
kişilər məşğul olur. Yaxşı, görürəm, birdən‐
birə teatra girişməyə ürək eləmirsən, onda
sirkdən yaz. Bəlkə də, ilk baxışda sənə nəsə
yüngül mövzu kimi görünə bilər, amma
məsuliyyətlidir, maraqlıdır. Bax, şəhərimizə
Moskva sirki qonaq gəlib, çox qeyri‐adi hadisədi.
Moskva sirkinin akrobatları, klounları, atları,
itləri, hələ pələnglərini demirəm. Ruslar
dünyanın ən qorxulu heyvanlarını, ən
ramedilməz vəhşilərini əhliləşdirib əl quzusuna
döndərməyi bacarırlar. Bəs buna nə deyirsən?

‐ Məgər Moskva sirki birinci dəfədir bizə
qonaq gəlir? Həm də onlar heç qonaq da
deyillər, hamı yaxşı bilir ki, bizim şəhərin sirki
yalnız moskvalılar gələndə işləyir... 

‐ Әşi, bu gənclərə söz çatdırmaq olmur də.
A qızım, sən bizim qəzetdə işləmək, çörəkpulu
qazanmaq istəyirsən? 

‐ Әlbəttə, mən bunu arzulamışam. 
‐ Ay sağ ol, mən də sənin arzularına yaşıl

işıq yandırıram. Qız uşağısan, ağıllı ol, bığlı‐
saqqallı kişilərin girişmədiyi işlərlə niyə başını
ağrıdırsan? Әziz balam, bizə sağlam gənclik
lazımdı, məni düzgün başa düş, sağlam!

‐ Mən qəzeti başqa cür təsəvvür edirdim.
‐ Eh təsəvvürlər, arzular… Elə bilirsən, sən

təksən? Biz sənin arzuladığın yolu çoxdan,
düz otuz il bundan qabaq keçmişik. Həm də
mövzuları biz özümüz müəyyənləşdirmirik ki.
Oxucular belə istəyir. Bizim oxuculara iki şey
lazımdır: teatr və sirk. İndi özün seç!

‐ Bəlkə, bir cəhd eləyim…
‐ Teatramı?
‐ Yox, siyasətə. Alınmasa, keçərəm sirkə.
‐ Yaman prinsipial qızsan, bu, yaxşı

keyfiyyətdi. Bizim zamanlarda, lap elə bizim
özümüzdə də çatışmayan əsas cəhətdi. Təəssüf
ki, bunu hər yaşda qoruyub saxlamaq olmur.
Sonralar sən özün də bunu başa düşəcəksən,
mənsə çox yaxşı bilirəm, bizim adamların
prinsipiallığı bir atımlıq barıtdı. Ruhdan salmaq
istəmirəm, amma sənin də barıtının qurtaran
vaxtı olacaq. Әgər belə israr edirsənsə, onda
dediyin mövzuda müsahibə götür. Әn xatasızı
budu – başqasının fikirlərini yazırsan. Açığı,
bilmirəm müsahibə götürməyə münasib adam
tapacaqsan, ya yox… Kimdən başlamaq is ‐
tərdin?

‐ Partiya sədrindən, – qız sevincək dilləndi. 
Özünü o yerə qoymasa da, redaktorun

içində birdən‐birə baş qaldıran iki sual məngənə
kimi onu hər tərəfdən sıxmağa başladı. Bəlkə,
bu dikbaş qızcığazı bura öyrədib göndəriblər,
bəlkə, o, heç də göründüyü kimi, sadəlövh
deyil. Әgər yenə də «yox» desə, bunu əsas lan ‐
dır maq üçün uzun‐uzadı, özü də yerli‐yataqlı
izahat vermək lazım gələcəkdi. Aman, Allah,
bəlkə... sirindən‐sifətindən tərslik tökülən bu
uşağın cibində bayaqdan bəri onun bütün
danışdıqlarını yazan diktofon işləyir və indi
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verəcəyi cavab da otuz illik karyerasının
üstündən yekə, həm də birdəfəlik xətt çəkə
bilərdi! Baş redaktor həyəcanını və əsəbini
gizlətmək üçün baxışlarını kabinetində bütün
əşyaların üzərində gəzdirir, bircə qarşısındakı
qızcığazın üzünə baxmağa ürək eləmirdi.
Bayaqdan bəri dediyi sözləri yadına salıb,
tələsik saf‐çürük etməyə başladı: əvvəlcə
qəzetçilikdən, sonra teatrdan, sonra sirkdən
danışmışdı, lap axırda prinsipiallıq haqda nəsə
demişdi. «Bizim adamlarda prinsipiallıq bir
atımlıq barıtdı», lənət şeytana, gərək belə de ‐
məyəydim. Soruşmazlarmı «niyə bizim adamlar
haqda belə düşünürsən?», «prinsipial olub nə
qələt eləmək istəyirsən, məqsədin nədi?» ‐
lənət şeytana, axı niyə belə dedim, adicə uşağın
qabağında sayıqlığımı əldən ver dim. Әgər
soruşan olsa, deyərəm ki, hissə qapılmışdım,
elə‐belə ağzımdan çıxıb. Yəni məni, otuz ilin
qələm fəhləsini bir uşağın ayağına verərlər?
O, bayaqdan bəri danış dıq larını sərf‐nəzər
eləyəndə bir şeyə sevindi ki, yaxşı ki, bircə
dəfə də olsun ağzından «siyasət» kəlməsi
çıxarmayıb. İndi qalırdı bu tərs qızın sualına
zərərsiz cavab tapıb, yola vermək. Bəli, məhz
yola vermək, otuz il boyunca olduğu kimi. 

‐ Lap yaxşı, hansı partiya sədrindən istəsən,
müsahibə götürə bilərsən, gözəl seçimdi. Təbrik
edirəm, lap ürəkdən təbrik edirəm. Әlbəttə,
bunu elə mən özüm də deyəcəkdim, çoxdandı
bizim qəzetdə müsahibə getmir. Xahiş edirəm,
dərhal işə başlayın – o, bu sözləri bayaqkı
danışığından fərqli tərzdə, hamının, hətta
qapının o tayındakı qoca katibəsinin də eşidəcəyi
dərəcədə ucadan söylədi.

Qızın sifətinə baş vurduğu döyüşdə özünün
qəti qələbəsinə şəksiz‐şübhəsiz əmin olan
sərkərdələrsayaq təbəssüm qondu. O, etimada
görə təşəkkürünü bildirib kabinetdən çıxmaq
istəyərkən redaktor yenidən dilləndi:

‐ A qızım, ‐ masanın üstündəki dəvətnaməni
ona uzadıb dedi, ‐ hər ehtimala qarşı bunu
götür. Axşamkı tamaşayadır. Vallah, yaxşı
tamaşadı. Bekketin əsəridi. Meylin çəksə, gedib
baxarsan, həvəsin olsa, yazarsan da. Sənə
uğurlar, mənim balam, «Gənclər qəzeti»nə xoş
gəldin.

Sevincək pillələri aşağı enəndə yadına düşdü
ki, qoca katibəylə xudahafizləşmədi. Axı,

deyəsən, qarı da yerində yox idi. Giriş qapısının
ağzındakı arakəsmədə oturan kişi isə əməllicə
mürgü vururdu. Quruca «hələlik» kəlməsinə
görə onu oyatmağa dəyməzdi. Onsuz da indən
sonra hər gün qarşılaşacaq, salamlaşıb,
sağollaşacaqdılar. Redaksiya yerləşən binanın
birinci mərtəbəsini başdan‐başa tutmuş qadın
geyimləri mağazasının parlaq vitrinlərinə baxa‐
baxa tini sola buruldu. Hara getdiyini gözəl
bilirdi, küçənin axırında bir vaxtlar ölkənin
taleyində mühüm rol oynamış partiyanın
qərargahı yerləşirdi. Nədənsə ona elə gəlirdi
ki, debütünü məhz buradan başlamalı, gecələr
dönə‐dönə özünə verib cavabını tapa bilmədiyi
sualları sədrin başı üzərindən yağış kimi
yağdırmalı idi. 

Partiya qərargahının əsas girişində futbol
və at yarışlarına mərc qoyanlar üçün məntəqə
açıldığından binaya həyət tərəfdəki balaca
alaqapıdan girmək istəyirdi ki, arxadan kiminsə
qalın, xırıltılı səslə onu hayladığını duydu.
Alaqapının yan tərəfində qabağında iri tum
kisəsi yerdə bardaş qurub oturan girdəsifət
yaşlı qadın onun nə axtardığını eşidincə partiya
üzvlərinin bir nəfər kimi Moskva sirkinə
baxmağa getdiyini söylədi. Qız əvvəlcə
tumsatana əhəmiyyət vermək istəməsə də,
əlahəzrət fakt göz önündəydi: partiyanın həyətə
açılan qapısının ağzındakı yekə qıfıl hər hansı
şübhəyə əl yeri qoymurdu.

Yadına saldı ki, burdan iki tin aralıda bir
yox, iki sədri olan başqa bir partiyanın qərargahı
yerləşir. Həmsədrli partiyanın adı yazılmış iri
lövhənin aşağısında zirzəmiyə düşmək üçün
ox işarəsi qoyulmuşdu. Oxun göstərdiyi səmtlə
aşağıya enəndə buranın alaqaranlıq, adamın
burnunu göynədən rütubətli, bir qədər də
dəhşət filmlərini xatırladan yer olduğunu gördü.
Zirzəminin ortasını tamamilə boşaltmış, stulları
adambaşı hesablanıbmış kimi kənardan bir
cərgədə düzmüşdülər. Boş, alaqaranlıq salonun
ortasına kimi irəlilədi.

‐ Nə lazımdı? – qaranlıqdan səs gəldi. 
‐ Mən… mən jurnalistəm…
‐ Jurnalist? Burda nə axtarırsan? –

qaranlıqdakı səs yaxına gəlib qızla göz‐gözə
dayandı. Bu, yaşı altmış beş‐yetmiş arasını
döyəcləyən balacaboy, keçəl kişi idi. O, sualı
bir də təkrar etdi. 
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‐ Həmsədrlərdən müsahibə götürmək
istəyirəm.

‐ Niyə? – kişi təəccüblə soruşdu.
‐ Suallarım var, cavabını yazıb qəzetə

verəcəm. 
‐ Niyə? – Deyəsən, qocanın tərs damarı

tutmuşdu. Qıza elə gəldi ki, nə soruşursa
soruşsun, o, elə hey «niyə» deyib dayanacaqdı.

‐ Bəs buranın adamları hardadı?
‐ İməciliyə gediblər. Adını da jurnalist

qoymusan, xəbərin yoxdu? Bizimkilər Moskva
prospektini abadlaşdırırlar, ağac əkirlər,
qazonları sulayırlar. Həmsədrləri tapmaq
istəsən, həftənin cüt günləri iməciliyə get.

‐ Bəs tək günləri?
‐ Tək günləri burda rus sektorunun

uşaqlarına milli rəqslər öyrədirlər. Bir azdan
gələcəklər, istəsən, onlardan da müsahibə ala
bilərsən…

Boğunuq, alaqaranlıq zirzəmiyə necə
anlaşılmaz hisslərlə düşmüşdüsə, eləcə də
oradan çıxdı. Hələ də təslim olmaq istəmirdi,
məyusluqdan yaxa qurtarmaq üçün üz tutacağı
sonuncu ünvana – bloklara qoşulmayanların
partiyasının qərargahına tərəf cumdu. Hərçənd
ki, bu partiya haqqında çox az məlumatı vardı,
onlar yalnız seçkidən‐seçkiyə boy göstərir,
sədrləri mandat alan kimi səslərini içlərinə
salıb heç yerdə görünmür, heç kimlə dinib‐
danışmırdılar. Dillərində əzbər olan bir sözü
təkrar eləməkdən zövq alırdılar – «biz bloklara
qoşulmuruq». Elə partiyanın binası da üzvlərinin
xarakterinin göstəricisi kimi şəhərin böyük
parkının kənarında tənha monastıra oxşayırdı.
O, tərəddüdlər içində bura gəlsə də, binanın
ətrafında xeyli avtomobilin dayandığını və
insanların tələm‐tələsik ora‐bura vurnuxduğunı
görüb sevincəyə düşdü. Yəqin, sədr içəridədir,
ya da idarə heyətinin iclasıdır, – deyə düşündü.
Sual vermək istəyən jurnalist üçün bundan
yaxşı fürsət ola bilməzdi. Elə rastına çıxan
birinci şəxs də həqiqətən binada möhtəşəm bir
tədbirə hazırlıq getdiyini təsdiqlədi. Müsahibə
üçün gəldiyini eşidəndəsə adam gülməkdən
özünü zorla saxladı. «Nə partiya, canım, bura
ancaq seçkilər yaxınlaşanda partiya olur, qalan
vaxtları «xeyir‐şər» evi kimi işlədirik. Elə indi
də hörmətli bir kişinin cümə axşamına
hazırlaşırıq», ‐ dedi. 

«Bəs bloklara qoşulmayanları hardan
tapmaq olar?» sualını verməyə də lüzum
qalmadı… «Yəqin, indi seçicilərinə Moskva
konfetləri paylayırlar. Yaxşı olar ki, seçki vaxtı
gələsiniz» ‐ adam yarızarafat, yarıciddi qımışa‐
qımışa əlavə elədi.

Artıq yaxasını məyusluqdan qurtarmağın
yeri yox idi, indən belə nəyəsə cəhd eləmək də
mənasız görünürdü – belə qismətin sadəcə bir
adı vardı – məğlubiyyət. Әl bulamadığın işin,
başlamadığın mübarizənin, sadəcə olaraq etmək
istədiyin cəhdlərin məğlubiyyəti. 

Başını aşağı salıb addımlarını yeyinlətdikcə
«Gənclər qəzeti»nin qoca redaktorunun sözləri
beynini döyəcləyirdi: «Bizim oxuculara iki şey
lazımdır: teatr və sirk. İndi özün seç!..», «Qız
uşağısan, ağıllı ol, bığlı‐saqqallı kişilərin
girişmədiyi işlərlə niyə başını ağrıdırsan?»,
«Qızım, hər ehtimala qarşı bu bileti götür.
Vallah, yaxşı tamaşadı…»

Başını qaldıranda özü də hiss eləmədən
lap yaxınlığından keçdiyi Gənclər teatrını gördü.
Teatrın qarşısındakı iri, rəngli afişada «Samuel
Bekket «Kreppin son lent yazısı» sözləri həkk
olunmuşdu. Daha inadkarlıq göstərməyə,
müqavimətə, tərəddüdlərə vaxt yox idi.
Tamaşanın başlamasına dəqiqələr qalırdı.

…İşıqlar söndü, pərdələr qalxdı. Taqətdən
düşmüş qoca sıx tüstü‐dumanın arasından
çıxaraq düz səhnənin ortasında dayanıb, sınıq‐
salxaq maqnitofonunu işə saldı…

İyul 2014

Qeyd: İlk dəfə çap olunan bu hekayə 2014‐cü
ildə Avrasiya Yazarlar və Azərbaycan Yazıçılar
birliklərinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş III Beynəlxalq
Mahmud Kaşğarlı Hekayə Müsabiqəsinin ölkə
seçimlərində ikinci mükafata layiq görülüb.
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Şeir həmişə bu dünyanın özü kimi qəribə ‐
liklərlə səni özünə cəlb edir. Eyniliklər səni
yorur‐ hər səhər işə getməyin də, işdən
qayıtmağın da, salam verib salam almağın da,
yatmağın da, yuxudan ayılmağın da, tele vizi ‐
yaya baxıb eyni musiqiləri dinləməyin də, yas
yerində mollanın eyni avazla eyni sözləri
oxumağı da, cibində bir qara qəpiyin olmayıb
dünyanın üzünə tüpürməyin də yorur səni…
Baş götürüb bu zalım dünyadan qaçmaq, bir ‐
yolluq yaxanı qurtarmaq istəyirsən.

Və birdən… Səhər, sübh çağı günəş doğur.
Hər gün gördüyün günəşdi, amma sənə sanki
təzə doğulmuş kimi görünür. Ürəyində o günəş
boyda bir günəş şölələnir və bütün varlığını
sirli, sehirli bir işıq bürüyür. 

Nola gər əmvatə ehya versə sübhün dəmləri,
Zikri‐ləlindir kim, eylər dəmbədəm təkrar sübh.

Bir müsəvvirdir ki, zərrin kilk ilə hər gün çəkər,
Səfheyi‐gərdunə  nəqşi‐arizi –dildar sübh.

(Sübhün dəmləri ölüləri diriltsə, təəccüblü
deyil, ləl dodağının zikridir ki, hər an sübh
onu təkrar eləyir… Sübh bir rəssamdır ki, hər
gün göy üzünə qızıl qələmlə yar yanağının
şəklini çəkir‐Məhəmməd Füzuli)

Təzə şeir də günəşi və hər gün doğulan
sübhü xatırladır sənə. 

Vüqar Әlisoyun şeirlərini oxuyanda da bir
təzəlik, kimsəni təkrar etməyəcəyi bir tərz,
yalnız özünün dünyaya orijinal baxışını ifadə
edən poetik bir duyum hiss elədim. Onun
şeirləri səndə belə bir təsəvvür yaradır ki,
bunlar adilikdə qeyri‐adiliyi görmək, anda

zamanı hiss etmək canatımından doğub.
Şairliyin birinci əlaməti elə bu qeyri‐adiliyi
poeziyaya gətirmək hünərindən yaranır. Vüqar
Әlisoy hər şeirində buna cəhd edir və ilhamının
gücü, potensial imkanları nəyə çatırsa, o
məqama yetə bilir. 

Yatanda 
Ürəyini açıq qoy,
Birdən yuxu aparar
Xəyalına gələrəm.
Birdən Tanrı, nəhayət,
Gülər bir gün üzümə;
Gözündə uyuyaram,
Könlündə dincələrəm…

Zahirən adi sevgi şeiridir. Amma bu adiliyin
nizamını pozan şeirin ilk misralarıdır ki, sonra
gələn misralar ilk dalğanın ardınca yüyürən
dalğalar kimi onu sona yetirir.

Vüqar Әlisoyun şeirlərinin təzəliyini,
mübaliğə olmasın, bənzərsizliyini mən mövzu
seçimində yox, mövzuya yeni rakursdan
yanaşmaqda görürəm. O, sevgidən yazanda
da, insanın bu ali, müqəddəs hissini poeziya
dili ilə ifadə edəndə də çalışır ki, şablonlardan
qaçsın. Hər sevgi təzədir və hər sevginin sənə
aşıladığı hiss də təzə olmalıdır. Həsrətdən,
ayrılıqdan çox yazırlar, amma Vüqar Әlisoyun
bu həsrət şeiri ifadə tərzinə görə həsrətin təzə
bir variantını yaradır, hardasa bu şeir Әli
Kərimin «Qayıt» şeiri ilə səsləşir:
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Sevinə bilmirəm gələn sabaha,
Üzümə çırpıram qapılarımı.
Durub daşlayıram doğan günəşi ‐
Gəlib artırmasın əzablarımı.

Uzanır əllərim telinə sənin,
Gözümə görünən əlimə dəymir.
Ovudur qəlbimi xatirələrin,
Әllərin gözümün yaşını silmir.

Hansı günahımdı, altın çəkirəm;
Səsim aya çatır, sənə yetişmir.
Nə mən bu həsrətdən ölə bilirəm,
Nə də ki, bu həsrət sona yetişir.

O, təbiətdən yazanda da peyzaja uymur,
təbiətdəki gizlinləri, üzə çıxmayan mənaları
arayır.  Təbiətlə  insan, küləklə, yağışla, qarla
ürək arasında  təzad və həm də oxşar hallar,
bənzərliklər axtarır. Pəncərəyə yağan lələk‐
lələk qarın rəngi ilə bir insan taleyinin rəngi
arasında təzad var, amma qar üstündə sitildəyən
bir quşun səsi insan səsinin ahənginə düşə
bilər. 

O, müharibədən yazanda da müharibənin
özünü, döyüş‐vuruş səhnələrini deyil, onun
fəlakətini, bir obraz kimi təcəssümünü yaradır:

Nə çox divarı var
bu evin belə,

bu evdə gecələr
zindan qoxuyur;

divarlar səssizcə
verib əl‐ələ

bir tənha gözələ 
meydan oxuyur.

Şeirin bundan sonrakı bəndləri bətnində
üçaylıq uşaq yaşayan, yoldaşı müharibədə
həlak olan bir gəlinin tənhalığını və faciəsini
canlandırır. Sanki bütün dünyanın sonsuz
gecələri günəşdən yayınıb burda, bu evdə, bu
zindan divarlar arasında gizlənib. Sükutun özü
də hıçqırıq səsinə diksinib burda gecələyir. Tül
pərdələr, cansız əşyalar biçarə gəlinə «kişilik»
edir, gəlinin xəyalında yaşatdığı ağ atlı oğlan
isə  kirkirə dünyanın çölündədir. Müharibənin

bir evdə, zindan divarlar arasında bir ürəyə,
bir gəlinə, üçaylıq bir körpəyə çəkdirdiyi dağ
çox təsirli, məhz şeirin yarada biləcəyi tragik
boyalarla təsvir edilib. Həyat faktına xüsusi
poetik yanaşma Vüqar Әlisoyun «Gözəl Bakı»
və «Daş üzərində yazı» silsiləsində də nəzərə
çarpır. Birinci silsilədə təkcə insanlar deyil,
predmetlər və əşyalar da «hərəkətə» gəlir,
Bakının səhərəcən uzanan gecəsinin prozaik
mənzərəsi gözlərimiz qarşısında canlanır. «Bir
gecəlik sevgi»nin içində sarıköynək qadınların
qaş‐qabağı gecələrin artığını küçələrdən
süpürür, darıxan dayanacaqlar, turşuya
qoyulmuş sifətlər, qalstuklu bir şorgözün nəfəsi,
donuq gözlər, üzü tüklü sürücü və digər
görüntülər Bakının səhərə açılan mənzərəsini
tamamlayır və əlbəttə, bütün bunlar fərdi poetik
duyumun bəlirtiləri kimi diqqəti cəlb edir. Mis‐
ralar arasında məntiqi pozuntu nəzərə çarpmır,
əksinə, misralar pillə‐pillə bir‐birini tamamlayır,
müəyyən bir görüntünün get‐gedə böyüyərək,
genişlənərək obraza çevrilməsinə şərait yaradır.
Deyək ki, bir gözəlin bənizinə hopan tüstü
qalstuklu şorgözün qafasında assosiasiya yaradır
(tüstüdə oyandırıcılıq, qıcıqlandırıcılıq xassəsi
var), sonra bu tüstü doğum evlərinin kürəyinə
sancılır, üzü tüklü bir sürücünün yarıyuxulu
sifətinə dolur. Ümumiyyətlə, assosiativliyə
meyil, əşyalar və predmetlər, ilk baxışda bir‐
birilə ilişkisi olmayan nəsnələrin paralelliyi
Vüqar Әlisoyun bədii təfəkkürünün bu səmtə
meyil etdiyindən xəbər verir. «Qapı arxasında»
məncə, Vüqar Әlisoyun bu baxımdan ən uğurlu
şeiridir. «Çəhrayı gecə» ilə «yarıyumulu,
yarıyuxulu bir səhər»in qarşılaşdırılması ilk
baxışda təzaddır, amma onları bir araya gətirən
«yan‐yana düzülmüş günahların hönkürtüsü,
kölgələnmiş gözlərin döyüntüsü»dür,  yuxusu
ərşə çəkilən «bir qadının yeddi mərtəbəli
həqiqəti»ndən doğan intizarıdır.

Vüqar Әlisoy gerçək həqiqətlərə də biganə
qalmır və bu həqiqətləri pafosla, ritorik tərzdə
söyləmir, bu, onun fərdi üslubuna xas deyil.
Deyək ki, «Azadlığa gedən yolda» tıxaclar
yaranmasını adi, primitiv mənasında dərk
eləmirik, bu TIXAC insan azadlığının qarşısını
kəsən maneələrdir. «Quduz gerçək», «Ölmək
keçir ürəyimdən», «Mən düz olmazdım»
şeirlərində isə heç bir simvola, rəmzə ehtiyac
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duyulmur. Gizlətməyək ki, pessimizm bu üç
şeirin canına hopub. Amma bu pessimizmi
doğuran səbəblər nədir? Әgər insan bu dünyada
gerçək həyatını, arzu və əməllərini reallaşdıra
bilmirsə və buna qadir deyilsə:

gəlmə bu dünyaya,
adam,
gəlmə,
gəlsən,
sən də bu dünyadan
azadlıq umacaq,
xəyallara dalacaqsan,
uçacaqsan,
mələklərin ağuşunda
uçurduğu quşa baxan
bir cocuğun baxışında
uçacaqsan ‐
arzuların dalınca,
arzulardan yıxılınca
karıxıb, duruxub,
gerçəyə yoluxub
oyanacaqsan…

Bəs sonra? O insan gəldiyi yerə də uçmalıdı.
Geriyə, öz əslinə qayıtmalımı? Yox, burada
sufi düşüncəsi duyulmur. Çünki bu insan
həyatın ağrı‐acısından, zülm və zalımlığından
təngə gəlir. Təbii ki, bu şeirdə təsvir olunan
insan o tipli insanları təmsil edir. İşıqsız, aciz,
passiv insanları. Amma dünya yalnız bu
insanlardan ibarət deyil.

Vüqar Әlisoyun şeirləri poetik enerji
müxtəlifliyi ilə seçilir. Elə şeirləri var ki, poetik
ab‐havası, sənə aşıladığı xoş duyğular
ürəyincədir. Amma elə şeirlər də var ki, bunlar,
rəssam diliylə desək, yalnız tamamlanmayan
eskizlərdir. 

Mən Vüqarın həm hecada, həm də sərbəstdə
yazdığı şeirləri müqayisə etmək istəməzdim,
amma subyektiv fikrim belədir ki, Vüqar Әlisoy
hecada daha mükəmməl görünür.  Bu şeirdə
olduğu kimi:

Gileylənmə qocalıqdan, ay ata,
Öz vaxtında düşən qışdır qocalıq.
Uşaqlıqdan gələn yoldur, indi də
Uşaqlığa qayıdışdır qocalıq.

Təməl qoyan belə qoyub təməli,
İnsan oğlu hər yaşını sevməli,
Ömrün əgər xalıdırsa, deməli,
Son ilmədir, son naxışdır qocalıq.

Nə çox yatma, nə gününü say, ata,
Aç gözünü, şükür elə həyata,
O dünyanın kandarından, ay ata,
Bu dünyaya son baxışdı qocalıq.

Müasir qoşmaya xas olan bütün kom ‐
ponentlər‐forma mükəmməlliyi, məzmun ye‐
niliyi, bəndlər və misralar arasında davamlı
kommunikasiya açıq‐aydın nəzərə çarpır.

Hələlik bura qədər. Vüqar Әlisoya həmişə
belə mükəmməl şeir yazmağı arzulamaqdan
başqa bir istəyim yox…

Vüqar ӘLİSOY

YAZ LÖVHӘLӘRİ

ağacların fatasında 
yellənən yengəciklər
çiçəklərin
nazını çəkir,
başına dönür
bəmbəyaz,
çəhrayı
gəlinciklər
hər biri
meyvə  olacağını  düşünür 

çəpərin dibində
ayağı yerdən
əli göydən üzülmüş
üzüqoylu
nəm torpağa gömülmüş
qoca çinar 
sinəsində yamyaşıl fidanlar
şivlənmək eşqilə 
sıraya düzülüb
pöhrələr
nəmyaşıl təbəssümlə
günəşə gülümsünür
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İNCӘVARDAN         

sözəm
sözsüz gərəksizəm
ağızlardan yerə düşüb
ölmüşəm
sən öl ölən kimi

sözəm
yerim görünür
azdırılmış başlarda
korşaldılmış 

yaddaşlarda
yadırğayıb məni 
gödəldilmiş dillər
yumulmuş ağızlar
boşaldılmış boğazlar

yerim göynüyür
boğazlardan aşağı

sözəm
canım məhbəsdə
çürüyürəm
qıcanmış dişlərin
dibində

sözəm
ağızlardan
sovulmuşam
beyinlərdən
qovulmuşam
soyuqluqdan 
donmuşam 
atəşim də  
sönüb çoxdan
bir ümidlik közüm qalıb
incəvardan
közərirəm
bir şairin ürəyində
qızdırıram misraların
altdan‐altdan

* * *

mən bir sənət əsəriyəm 
qara gündən yoğrulmuşam 
ağ kətanda doğulmuşam
göy əskiylə

boz divardan asılmışam
dörd bucaqdan
çərçivəylə basılmışam
asan məni hara asıb
mən də ora qısılmışam
sabah
yəqin satılacam
ya da bəlkə 
xəbərim yox
dünən artıq satılmışam

DAŞ ÜZӘRİNDӘ YAZI

ağlamayın
məndən sonra
sağlığımda ağlamışam
ölənəcən
gördüklərimi
anladıqca
ağladıqca ağlamışam

anladım ki
siz
xoşbəxtliyə 
israrlı 
olduğunuz  üçün
bədbəxtsiniz

anladım ki
yağlı loxma sərmayədir
ac qarnına
yatırılmaz
şər
xeyirli əməldir
onsuz
xəyallar gerçək olmaz

anladım ki
haqsızlıq
haqqın bəstəsidi
dilsiz 
ağızsız
bir körpənin naləsidi 
durmadan
çır‐çır çığırır
yalvarır
köməyə çağırır
ağladım ki
acizəm
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anladım ki
yaşamaq başağrısıdır
ölüm əlverilişli türkəçarə
ağlamayın
məndən sonra 
sağlığımda ağlamışam
ölənəcən

HӘSRӘT

pəncərəmə
lələk‐lələk qar düşər
rəngi düşməz taleyimin rənginə
yenə sənsiz şər qarışar  
şər düşər
könlüm keçər əzabların cənginə

yoxluğunda 
şaxtası var bu qışın
donsa qəlbim
ovundurmaz ağuşun
qar üstündə
sitildəyən bir quşun
səsi düşər 
səsimin ahənginə

SÖZDÜ DOSTUM

heç oxuma xala xətri
sözdü dostum
oxusan da 
sümüyünə düşməz sənin
...nə səndeyən 
nə sənyeyən nemət deyil
ürəyindən keçməz sənin
allah bilir
ürəyin də
sümüklüyüb sənin çoxdan
loru sözlər dinləməkdən
cır səslərə oynamaqdan
sözdü dostum

ağlın kəsməz
səbrin çatmaz
nə qonşudan gələr sənə
nə evində bişməz sənin
heç oxuma xala xətri
oxusan da 
sümüyünə düşməz sənin
sözdü dostum...

uçacaqsan 
gəldiyin yerə
yarımçıq
arzular
dolaşacaq
şəhərin  üzərində
səndən sonra

MӘN DÜZ OLMAZDIM

mən
düz olmazdım
indi 
düzdə qalmazdım 
atam məni aldatdı
alışdığı yanlışları 
düz yol kimi anlatdı
düz yol 
atama od vurdu
düz yol
anamı ağlatdı
indi o
ölməyə hazırlaşır
mənsə
yerə girməyə
qonşudan borc alıb
atamı dəfn etməyə
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SEVGİNİN HASRETİ

Güllerim toprağında güzel, 
Yollarım  gittiğinde yol, 
Bedenim yuvasız bir kuştur, 
sensiz bu sonbaharda. 
Hangi yere baksam, sesin, saçların ve gözlerin. 
Kulaklarımda gurbet türküleri, 
Hayalinde ise adının ay ışığı renkleri. 
Ayırdılar ansızın, gündüz mü gece mi bilinmedi, 
Hiç kimsenin varlığı, yokluğun kadar bile tat vermedi. 
Sen bir nefes kadar yakın, insanlarca zindanlarda, 
Varlığın vazgeçilmez tek umuttur, bizi bekleyen
yarınlarda. 
Sesin vardı , sesin en güzel yankılarda. 
Notaların intihar ettiği sıralarda.
Saçların vardı dalgalı, rüzgarın sustuğu anlarda, 
Gözlerinde cennetten bahçeler gördüğüm sıralarda. 

MELİ  

Söyle şimdi, sonbahar yapraklarına mı üzülmeli, 
Ayak bastığın o yaprakları mı öpmeli. 
Sağanak olup çölde, üstüne mi yağmalı, 
Ve bilhassa çöl olup ayak bastığın izleri mi aramalı. 
Bu davranın suyu hep  mı akmalı, 
Zaten bu dünyanın şekeri hep el . 
Faili meçhulumu mu bulmalı, 
Meçhul olup sonsuzluğa mı karışmalı. 
Hüsran olup bir kalbi mi çalmalı, 
Yoksa bir kalp olup canana mı adanmalı. 
Bir ünlem olup cümleyi mi korkutmalı, 
Bir cümle olup her şeyi mi anlatmalı. 
yalanlar hep dillerde mi kalmalı, 
Gerçeklerin anlaşılması için toprak mı olunmalı. 
Görmedim diyerek cesede gözleri mi kapatmalı, 
Duymadım diyerek seslere kulak mı tıkamalı. 
Bu diyara bir insanlık gerek, bence, 
Faniler ikinci yüzünü hep orada yıkamalı.
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Samirə Məmmədli. Bu şeir bir neçə
baxımdan maraqlıdır və dialoq üçün zəmin
yaradan məqamlarla zəngindir. Bir şeir, onun
daxili həyatı haqqında danışmaq, fikrimcə, adi
təhlildən fərqlənməlidir. Mətnə köklənirsən.
Mətndən kənara çıxmaq və geri qayıtmaq
mümkündür. Burda hər şey bir mətləbin üs ‐
tünə gəlir. Və hər şey bir mətləbdən şaxələnir.

Cavanşir Yusifli. Həm də müəllif haqqında
ümumi təhlillərdə rastlanmayan nüanslar verə
bilir bu söhbətlər. Demək, belə. İndi biz
“Coratdakı balıqçı uşaqlarına ədəbiyyat dərsi”
şeirini müzakirə edirik, buna qədərki
söhbətlərimizdə müəllif haqqında, onun
yaradıcılığı haqqında danışmışıq. Bu şeir onun
digər mətnlərindən müəyyən dərəcədə
fərqlənən, seçilən hadisələrdəndir. Müəyyən
dərəcədə. Bütün bu fərqlərə baxmayaraq,

BİR ŞEİRİN DEDİKLӘRİ

“Ulduz” jurnalı ədəbiyyatşünaslar Samirə Məm mədli və Cavanşir Yusiflinin “Coratdakı
balıqçı uşaqlarına ədəbiyyat dərsi” (Səlim Babullaoğlu, “Polkovnikə heç kim yazmır”, Bakı,
“Mütərcim”, 2013, səh. 66‐71) şeiri haqqında olan söhbətini olduğu kimi sizə təqdim edir.

Səlimin mətnlərində vahid sistem olur, bəzən
hiss və duyğuların cızdığı süjet dolanbacları
mətnin daxilinə şaxələnir, bəzən mətndən
kənara, çox‐çox uzaqlara proyeksiyalanır.
Söhbətin başlandığı məqam o qədər maraqlı
və rəngarəng hadisələrlə qalaqlanır ki, axırda
bu nöqtə görünməz olur və nəticədə hər bir
nöqtə, yəni ixtiyari məqam elə başlanğıc
funksiyasını daşıyır. Belə olduqda da bütün
olaylar, kəskin, yaxud adi dönüşlər... bir
mətləbdən şaxələnir.  

Samirə Məmmədli. Nə mənada? Özünün
də yazdığı kimi, bütün bunlar təcrübədən,
yaşantıdan gəlir, yəni daxili dünyasının əks‐
sədasıdır. Birinci səs deyil, səsin neçə‐neçə
divara dəyib qayıtmasının, yəni, başına gələn ‐
lərin “dərsidir”.



Cavanşir Yusifli. Bu ideyanı o, sənin də
oxuduğun məqalədə mükəmməl izah eləyib. İn‐
tonasiya, səs və əks‐səda haqqında... Deyilmi?

Bir də: bu şeirdə “məzmun”un nədən
ibarət olduğunu müəyyənləşdirmək o qədər
də çətin deyil. Həm də asan deyil. Balıqçı
uşaqları ilə görüşür, onlara həyatdan danışır.

Samirə Məmmədli. Bəli. Bu yazıda müəllif
çox vacib bir məqama toxunub. Səs və əks‐
səda... Poeziya üçün çox vacib olan bu amil,
əslində, diqqətdən çox kənarda qalıb və vəzn
çərçivəsinə sıxışdırılıb. Halbuki bunlar fərqli
şeylərdir. Ona görə bundan başladım ki, mətnin‐
informasiyanın içindəki enerjinin getdiyi yol ‐
bu yolun keçilməsi, həyatın belinə sarılıb onu
aşması, sonra özünə yığılması... bütün bunlar
məzmundan çox irəli şeylərdir, həm də
məzmunu dağıdan, parçalayan, ondan başqa
şeylər yaradan ciddi mətləblərdir.     

Cavanşir Yusifli. Doğru deyirsən. Apriori
verilən şeyləri – vəzni, qəlibi... dağıtmaq
lazımdır, ancaq bunu şair eləmir, onun
daxilində, bəlkə, özünə də bəlli olmayan mistik
bir aura bu işi yerinə yetirir.

Samirə Məmmədli. Bəli. Bu bir çox mənada
vacibdir. İstəsəniz, söhbətimizin irəliləyən
məqamlarında bunu geniş təhlil edərik. Səs
əslində, nədir? Və poeziyadakı yeri nədən
ibarətdir? Bunu təhlil etmək olar və vacibdir,
ancaq bu şeirin timsalında olsa, daha yaxşı
olar, yerinə düşər.

Cavanşir Yusifli. Mən də onu demək
istəyirdim. Әvvəl ondan başlamaq olar ki,
şeirin içindəki hər bir söz – səs, əslində,
gerçəklikdən, yəni öz gerçəkliyindən fərqli bir
şeydir.

Hamı özünə məğlub olur və kölgəsi kimi öz 
ayağına düşür.

Bunu hiss eləyəndə hirslə ayağını yerə çırpır,
Amma kölgələri tapdalamaq olmur,
əksinə, o bizi təqlid edir, cinləndirir.

Bunu yuxarıdakı fikrin təsdiqi kimi nümunə
gətirdim. Әksinə olsaydı, kölgəylə belə bir
oyun da alınmazdı.

Sonra assosiasiya seli gəlir. Kölgələrlə bağlı.
Səs səsi, söz sözü gətirir.

Samirə Məmmədli.
Elədir.
Uşaqlar, bir rus filmi vardı: “Kölgələr günorta 

yox olur”,
Başqa cürə desək, günəşin zarafatı: əşyalarla 

və insanla.
Şərqdə insanları kölgəsiz çəkərdilər.
Kim bilir, bəlkə, bunu günəşdən öyrənmişdilər 

– günortalar.
Bəlkə, ölümün həmişə mümkünlüyünə işarəydi 

bu...

Elə haqqında danışacağımız şeir bizi bu
məcraya yönəldir. Әgər belə demək olarsa...
Məncə...

Cavanşir Yusifli. Məncə də... Әgər fikir
vermisənsə, bu şeirdə məzmun – şeirin məzmun
tərəfi, yəni “süjeti” əslində, bir bütöv deyildir,
montajdır, ayrı‐ayrı yaşantıların bir‐birinə calaq
edilməsi də “hiss olunur”.

Samirə Məmmədli. Həm də sanki bütöv
bir ömrün ayrı‐ayrı hissələridir. Başlayır və
geri dönür. Bədii mətnlərdə bu mümkündür.
Məqsəd nədir?

Cavanşir Yusifli. Ömrü təkrar‐təkrar
nümayiş etdirib orda gözdən qaçan fraqmentləri
bərpa etmək və bilmək ki, ömrün hesabı heç
də sən bildiyin kimi deyildir.... Həm də bu
şeirin fərqli xüsusiyyətləri içərisində müəyyən
priyomları da qeyd etmək lazımdır. Ekspozisiya
hissəsində müəllif adi bir üsul seçir:

... Sözlər, eh sözlər...
Uşaqlar, elə sözlər var ki, onlar olmasaydı, heç 

nə dəyişməzdi.
Məsələn, asfalt; mən bunu sahilə, yanınıza 

düşərkən anladım...
Bu hissəyə diqqət elə.

Samirə Məmmədli.
Balaca bir çiçək asfaltı deşmişdi,
Və beləcə torpağı, həqiqi yolu, əsl sözü

nişan vermişdi.

Cavanşir Yusifli. Nə demək istəyirəm?
Mükəmməl poetik mətndə sən deyən o səs
hadisəsinin izahı olur, daha doğrusu, elə şeylər
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olur ki, bu izah və yüzlərlə izahı əvəz edir;
səssizcə, sükutun diliylə. Şübhəsiz, şeirin içində
susub qalan bir nəsnənin.

Samirə Məmmədli. Söz mətnin içində min‐
bir olaydan keçir, bunu biz görmürük və
bilmirik, çünki biz artıq baş vermiş hadisə ilə
üz‐üzə qalırıq. Müəllif izah eləyir: balaca bir
çiçək asfaltı deşir ki, həqiqi yolu, torpağı nişan
versin.

Cavanşir Yusifli. Demək, səsin öz içində
milyonlarla sirli xanələr var, onları olduğu
kimi şeir mətninə qoyduqda heç nə alınmır,
bu sirlər açılmır, heç nə ifadə etmir.

Samirə Məmmədli. Məncə, siz deyən
məsələnin başqa bir tərəfi də var. Səs, yəni
sözün içində gizli qalan səs o zaman aşkara
çıxır ki, o bayaq dediyimiz dolanbaclardan
keçsin, yəni bir daha həmin sözə yaxınlaşsın,
məqalədə bu nüans da deyilsəydi, yaxşı olardı.
Belə olduqda həmin işarələr aktivləşirdi.

Cavanşir Yusifli. Sonra?

Samirə Məmmədli. Təxminən buna yaxın
bir fikir ifadə edilib məqalədə. Şeirə iki cür
münasibət var. Birinci halda formal və zahiri
əlamətlər gözlənilir. İlk baxışdan qulağa xoş
gəlir və sair. Bu, aldadıcı effektdir. Amma
ikinci halda sizin dediyiniz kimi, hər şey daxildə
yaranır. Müxtəlif dolayı yollar keçir və boğuq
əks‐səda kimi qulağımıza çatır, yəni daxildə
yaranır və üzə çıxmaq istəyir. Tale kimi.

Ona görə “boğuq səs” ifadəsini işlətdim.
Bəlkə, düzgün deyil, bilmirəm.

Cavanşir Yusifli. Nəyin doğru, nəyin yalan
olduğunu qoyaq bir tərəfə.

Samirə Məmmədli. Amma mənim qulağıma
çatan səs budur.

Cavanşir Yusifli. Bu cür şeirlərdə artıq o,
labirintdən keçib gəlir və ona görə boğulur ki,
düz yol keçmir, rəndələnir, canındakı,
tərkibindəki artıqlıqlardan arınmaq üçün. Həm
də hara getdiyini bilmir, nə illah eləsə də bilə

bilmir. Yaddaşı gedir və qayıdır. Ekstaz vəziy ‐
yə tində yazılan mətnlər var. Səlimdə də belə
olur. Bu şəraitdə nəyin necə olmasını anlamaq
və müəyyənləşdirmək düzgün deyil.

Samirə Məmmədli. Bunun şeirin təhlilinə
bir aidiyyəti varmı? Bu şeirdə, ümumən şairin
yaradıcılığında intonasiya, səs məsələsindən
danışanda bir cəhəti də vurğulamaq lazımdır.
Məsələn, onun şeirlərini oxuduqda məndə belə
bir təsəvvür yaranmışdı ki, onun riyaziyyatla
çox mükəmməl şəkildə əlaqəsi var.

Hər şey elə düzgün və pərgarla hesablanır
ki... Bu, riyaziyyatdan daha üstün bir şeydir.

Cavanşir Yusifli. Nə demək istədiyini
anladım. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, müəllif
riyazi formul həll eləmir, yəni bu mətnlər ali
poeziya nümunələridir, poeziya, bir məşhur
ifadədə deyildiyi kimi, tarixdən daha qədimdir,
hətta belə bir fikir də var ki, poeziya riyaziyy‐
atdan daha dəqiqdir.

Samirə Məmmədli. Bir də, məncə, bu, Səlim
müəllimin şəxsi keyfiyyətlərindən irəli gələn
bir xüsusdur.

Cavanşir Yusifli. Deyirlər ki, ürək kompası
həmişə daha doğru istiqamətləri göstərir.

Samirə Məmmədli. Bu şeir, bayaqdan
altından xətt çəkdiyimiz o təcrübələrin insan
taleyi üzərində gör neçə dəfə dövr etdikdən
sonra yaranıb. Bunun özündə bir qanu na ‐
uyğunluq var, məhz hansı məqam təcrübənin
intonasiyaya, içindəki qəribə duyğuların hərəkət
formuluna çevrilməsinə şərait yaradır? Bunu
nə şair bilir, nə də biz. Bizə təhlil üçün, əslində,
çox az şey qalır.

Cavanşir Yusifli. Ağla gələn ideyanı, qat‐
qat üst‐üstə yığılan duyğuları dərhal qələmə
alsan, publisitika olar. Yaşandıqdan sonra
təcrübə gəlir və dərinləşir. Sözün dərinlik
ölçüsü yaranır. İntonasiya yaranıb formalaşır,
sənin taleyinin yoluna və bu yolu kəsən çarpaz
xətlərə bənzəyir. Ümumiyyətlə, çox şeyə
bənzəyir və heç biri olmur, əslində.



Samirə Məmmədli. Ona görə müdrikanə
bir aura yaranır. Bir də, məncə, bu, başqa
şeylərlə də bağlıdır. Bəli, o şeirlə sənin ömrün
arasında bir məsafə yaranır və sən o məsafədən
baxıb nələrisə, hətta arzu etmədiyin şeyləri
görmək fürsəti qazanırsan.

Həmin məqamda, yəni hansısa nəticələrə
gəldikdən sonra, təcrübi anlamda, əlbəttə,
yazılanlar şeirlərdə zəngin informasiyaya
çevrilir. Bu zəngin informasiya mətndə əvvəlcə
bildiyi kimi paylanır, sonra daxili gücə tabe
olur və dağılır...

Beləliklə... Bütün olay bundan sonra başlanır.

Cavanşir Yusifli. Səlim bu mətndə birdən
adi sözlərə üz tutur, adi deyiliş tərzindən
istifadə edir və sonra nə baş verir. Adi deyiliş
tərzindən intonasiya kəskin enişə düşür, məsələn
belə bir keçid var:

Zaman həmişə irəliləyir.
İliyimizə.
Bir azdan zəng çalınacaq. Hamı zəngi gözləyir.

Samirə Məmmədli. Bəli, bu adi bir təsdiqdir,
zaman işləyir, dayanmır. Sonra deyir: iliyimizə.
Bu, artıq mətləbin kəskin şəkildə döndəril ‐
məsidir.

Şeirdə belə bir məqam da var: kitab rəfləriylə
bağlı.

Kitab rəfləri qürur yerləri deyil, yalnız əşyadır.
Hərçənd qorxudur,
Ancaq nahaq
Fərz edin ki, hamının yüz il yaşamaq imkanı var.
Və ilk gündən oxumağı bacarırıq.
Gündə bir kitab hesabıyla...
Sonra:
Odur ki, kitablarla yox, mətləblərlə öyünün
Әn yaxşısı isə öyünmək yox, böyüməkdir.

Bu da bayaqkı hadisəyə bənzər bir şeydir.
Həm də Səlimin özünün yaradıcılıq yolunu
bildirən bir ifadədir

Daxilən böyümək.
İçindən gələnləri düzgün seçmək.
Və çoxaltmaq.

Cavanşir Yusifli. Düzdür. Digər şeirlərində
olduğu, kimi burda da belə bir hadisə baş

verir, sənin “çoxaltmaq” sözün yadıma saldı
bunu. Onun şeirlərində mənalar sanki
parçalanır, vahid məcra pozulur. Sözün içindəki
mənanın “didərgin düşməsi” mətndə dilləşmə,
bəhsləşmə effekti yaradır.

Samirə Məmmədli. Elədir. Biri digərini
do ğurur.  Sözün ifadə etdiyi mənalar assosiativ
şəkildə çoxalır. Zəncir qırıldığı yerdən birləşir,
nə qədər qırılsa da, qırıqlıq, sitüativlik hiss
edilmir.

Cavanşir Yusifli. Amma bir gözlənti var:
bu ömür başa çatacaq, bitəcək, üstünə güllər
qoyulacaq və o güllərin arasından təzə nələrsə
cücərəcək...

Әslində də belə olmalı deyilmi?! Özünün
olan, özünə əks olan məna elementlərini bir
yerə toplayır . Yəni bunu müəllif ideyası edir.

Sanki adi mətləbdir
adi mətləb qəfildən öz məcrasından çıxır.

Tale seçmir bilirsiz, çoxdan deyilib, ‐ bunu
Səlim də adi tonla təsdiq edir.

O, bizə bənd olur, əsl Leyli‐Məcnun he ‐
kayətidir bu, birtərəfli...

Samirə Məmmədli. Həqiqətən bu hadisə
baş verir. Demək, yuxarıdakı misalda, adi
gedişlə Leyli‐Məcnun hekayəti də mənalanır,
insanların bildiyi əhvalatın da məcrasından
çıxır. Və ikinci həmlədə sözün büründüyü mə ‐
na, yəni həqiqət bıçaq kimi kəsir insanı sanki...
Amma burda onun əslində birtərəfli olması
irəli sürülür və əzab da, gözəllik də budur...

Bu kəskin dönüşlər, sizcə nə ilə əlaqəlidir?
Bu barədə nəsə deyə bilirsinizmi?

Cavanşir Yusifli. Bu, məncə o daxildəki
səslə birbaşa bağlıdır. Görünən həqiqətlər var.
Şair ilk əvvəl onu deyir və bu bizə o qədər də
təsir etmir. Ancaq ikinci həmlədə, o öz həqiqətini
deyir. Yəni çatdığı həqiqəti.

Həm də nəzərə alın: bu, üslub məsələsidir.

Samirə Məmmədli. Baxın, onda sanki hər
şey yerindən oynayır.
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Bu zaman bildiyimiz həqiqətlərin əslində,
bilmədiyimiz olduğunu öyrənirsiniz. Onun üs‐
lubu artıq formalaşıb, bunun əsas parametrləri,
təəssüf ki, araşdırmadan kənarda qalıb, halbuki
bu şeirlər bizim ədəbiyyatda orijinal və yeni
üslub hadisəsidir. Və bu sarsıdıcıdır, necə ki,
Həmidin bir neçə şeiri.

Cavanşir Yusifli. Keçən əsrin 90‐cı illərində
Həmid, sonra Səlim başda olmaqla milli poeziya‐
da yeni üslublar yarandı. Onlar sovet dövrünün
ənənələrindən sıçrayıb çıxaraq birbaşa orta
əsrlərə yollandılar.

Samirə Məmmədli. Bunu doğru qeyd et‐
diniz. Bu nöqtə üzərində bir az dayanmalıyıq,
məncə. Hər ikisinin, xüsusən Səlimin (çünki o
davam elədi, başqa janra keçmədi, onları öz
təcrübəsində həll elədi) klassik mətnləri
oxuması, öyrənməsi, istinadgah bilməsi
müəyyən rol oynadı.

Samirə Məmmədli. Düzdür. Bir çox
şeirlərindən bu, aydın görünür. Səlim Nizami
Gəncəvini çox ciddi şəkildə mütaliə etdi. Daha
sonra Xaqani, onlara trafaret kimi deyil, orijinal
bucaqdan yanaşdı.

Cavanşir Yusifli. Әsas mətləb budu: yanaşa
bildi! Buna çox adam can atır, ancaq, zənnimcə,
düzgün yol seçmir, Nizami Gəncəviyə təkcə
şair kimi yanaşmaq çox az şey verir.

Samirə Məmmədli. Әsas da budur. Yəni
öz içində elə şeylər tapdı ki, klassikanın dəyərləri
ilə üst‐üstə düşdü. Özü də Səlim təkcə mətn
oxumur, orda poetik şeylər axtarmır təkcə.

Cavanşir Yusifli. Haqlısınız. O həm də
ilahi mətləblər axtarır. Ona görə də elə bu
şeirdə olduğu kimi, bu keyfiyyət, yəqin, ikimizin
də fikrincə, onun üslubunun şah damarı sayıla
bilər. Şeirdə etdiyi dönüşlər məhz bunlarla
bağlıdır.

Samirə Məmmədli. Yəni təsdiq eləyirsən
ki, gəldiyi qənaətlər sizə hansısa ciddi didaktik
əsəri xatırladır, həm də klassik şeirdəki gizli
pərdələrlə bağlı mətləb Səlimin şeirində
yerindədir. Söz pərdə içindədir, söz qışqırmır,

sükutla danışır, daha doğrusu, sükutun dilində
danışır.

Cavanşir Yusifli. Elədir. Deməli, bu mət ləb ‐
lərin içində bir üslub hadisəsi kimi daha nə lər
var? Məncə, yəqin, elə ikimiz də belə deyə bilərik;
bir dəfə kəskin dönüş olduqdan sonra trayektoriya
öz içinə yığılmır, mərkəzdən qaçdıqca qaçır.

Yuxarıdakı şeirdə olduğu kimi:

8:15‐dir. Zaman həmişə işləyir
İliyimizə

Samirə Məmmədli. Elədir, çox yaxşı ifadə
edirsiniz bu prosesi.

Bir azdan zəng çalınacaq
Hamı zəngi gözləyir...

Cavanşir Yusifli. Birinci pasajdan sonra
sanki üzümüzə didaktika havası dəyir,
düşünürsən ki, müəllif nəsə nəsihətamiz sözlər
deyəcək, ancaq orda da durmur,

Deyir: Bir azdan zəng çalınacaq
fikir ver, uşaqlar doğrudan da, zəngi gözləyir
burda ikimərtəbəlilik var, hiss edirsənmi, zaman 

işləyir, ancaq iliyimizə
İki mərtəbədir məna: real və irreal
zəng çalınsa, hamı harasa gedəcək…

Samirə Məmmədli. Bir də başqa bir məqam
var. Sizin dediyiniz o məna anidən dəyişir,
hər şey qarışır, bilmirsən, bu nədir, əcəl
zəngidirmi, yoxsa başqa bir şey ?

Heminqueydəki kimi.

Cavanşir Yusifli. Bu ayrıntı, Səlimin üslubun
ana xəttidir, mən bilən, XVII əsrdə ispan
poeziyasındakı barokko hadisəsindən irəli gəlir
və onu xatırladır.

Ümumiyyətlə, bu yazıçıya bir istinad var
şeirdə, adı çəkilməsə belə.

Bu şeirdə, sənin ifadənlə deməli olsaq, isti‐
nadlar çoxdur, həm də “sitatlar”.

Samirə Məmmədli. Nə mənada?

Cavanşir Yusifli. Bayaq barokkonu ded‐
im.



Samirə Məmmədli. Aha.

Cavanşir Yusifli. Barokko memarlığında
bir şey var. Bu üslubda evləri inşa edərkən
evin içində heç bir həcmli məsamələr olmurdu,
içəri daxil olursan, səpsərin, düşünürsən, bu
sərinlik hardan gəlir? Lap kənarlarda, gözlə
görünməyən yerlərdə elə məsamələr var ki,
bu, otağın normal sərinliyinə şərait yaradır.
Bu şeirdə də belədir. Bu şeirlərin sirri gözlə
görünməyən yerlərdədir, ikimərtəbəlilik deyilən
məqamda.

Samirə Məmmədli. Maraqlı müqayisə və
yanaşmadır. Әlbəttə, mənanın ikimərtəbəliliyi.

Cavanşir Yusifli. Sonra. Gözlə oxunan şeir
nə deməkdir?

Samirə Məmmədli. Bu, məncə, bayaq dedi ‐
yi miz hadisəyə bağlı bir şeydir. Mən bu şeiri
tələbələrimə oxumuşam və təsirləniblər. Səbəbi?

Cavanşir Yusifli. Deyim. Göz şeiri nədir?
Bayaq dediyin əks‐səda hadisəsi olduğuna
görə, necə deyərlər, qulaqdan yan keçir, lap
keçməsə belə, onun qavrama dairəsindən çıxır,
şeirin içində elə bir məna savaşı başlanır ki,
yəni mənaların parçalanması, dağılması, bir
yerə toplanması... bu proses davam edir, şeir
bitənə qədər və bundan sonra da bizimlə qalır,
bu kombinasiyalardan görüntü yaranır; bizim
hissiyyatımız oyaqdır, sənin tələbələrinin də
hərənin bir xüsusiyyəti var, o görüntü göz
tələb edir, yəni daxili göz... bəsirət gözü.

Samirə Məmmədli. Aha. Yəni bu şeir
görüntülərlə maraqlıdır.

Könül gözü, başqa sözlə.

Cavanşir Yusifli. Görüntü yaradan şeirdir.
Bunu görməsən, şeir oxunmaz. Burada məna
savaşı elə bir şəkildə və sürəkliliklə gedir ki,
görüntü sayəsində biz “sürüşən müstəvi” effekti
ilə rastlaşırıq.

Samirə Məmmədli. Siz, həqiqətən, bu
məqamı yerində qeyd etdiniz, bir məna yaranır,

yerində qalmır, çıxıb gedir, yerini bir başqasına
verir, amma o çıxıb gedəndə tam əksilmir, yeni
yarananın tərkibində qalır. Ümumən, bütün
nəticələr və hesablar 1+1 qədər doğru deyil.

Bir dediyin indi mənəm,
sabah isə başqa bir hesabdır
siz, bizi, onlar və sairə...

Adətən bəzi adamlar bu tipli şeirləri elə bu
keyfiyyətinə görə bəyənmirlər, şeiri adi mət ‐
ləblərdən başlamaq, mənanı doğrayıb‐biç mək,
bir yerdə başqa bir hesabla cəm etmək, yaxşı
mənada oynamaq. Belədə müstəvi sürüşür,
oxu cunun gözlədiyi effekt ölür, ancaq bunu
dərk eləyən kim varsa, bunun, əslində çox gö ‐
zəl bir şey olduğunu anlayar... Bu mənada bu
şeir həm də çox ciddi informasiya daşıyıcısıdır.

Әslində, başqa fikirlər də doğrudur. Məsələn,
qoca obrazı.

Çünki bu obraz onun mətnlərində zaman‐
zaman qarşımıza çıxır və düşünürəm ki, təsadüfi
deyil.
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Cavanşir Yusifli. Bu Qoca obrazı, bir obraz
və ya detal olaraq daha çox onun şeirinin,
xüsusən də bu mətnin kompozisiya elementidir.
Şeirin sonluğunda belə deyilir:

Hə, uşaqlar, heç kimi sabahı yaşadığı kimi 
gözləmir,

yanınıza gələndə özümlə üz qabığında qızıl 
balıqla qocanın rəsmi olan

bir kitab götürmək istəyirdim, amma qorxdum.
Fikirləşdim ki, balıq sizin dənizə atlanıb üzüb 

gedər
Qoca isə qarşınızdadır –
Qızıl balıq və qoca

Samirə Məmmədli. Hə. Burda ola bilsin
ki, sizin dediyiniz kimi, əslində, şeirin sonunda
belə bir obrazın gəlməsi və tapmaca effekti
doğurması qəribədir.

Cavanşir Yusifli. Bəli, kompozisiya ele‐
mentidir. Maraqlı olmaqdan başqa şeirin də ‐
rinliyini, sözün içindəki dərinliyi göstərə bilir.

Gündəlik üzücü işləri, vərdişləri nəzərə almasaq,
Bir də doğuşun və qürubun səmtini,

Onda heç kim sabahı yaşadığı kimi gözləmir.
Bura gələ‐gələ ilk cümlə haqqında 

düşünürdüm,
Kağız üzərində o təxminən belə ola bilərdi:
Adam həmişə danışmaq istəyir,
Amma çox vaxt lazımi yerdə
Və istədiyi adamların əhatəsində olmur.

Ordan çıxış eləsək, məntiqlə sonda nələrsə,
hansı mətləblərsə açılmalıydı, amma açılmır,
gizli qalır və tapmaca effekti doğurur. Niyə?
Çünki bu, müəllifin üslubi keyfiyyətidir, heç
nə açılmır, hər şey özünü, siluetini göstərib
gedir, bütün mənalar qarşımızdan süzüb keçir,
dayanmır, bu bir tamaşadır, mənaların cəm
olub dağıldığı bir tamaşa, həyat kimi...

Samirə Məmmədli. Burdakı sözlərin söz
qədər yolu var:

İnsanlar qızıl balıqdan nə istəyir, ‐ o da var...

... qorxdum ki, balıq sizin dənizə atlanıb üzüb 
gedər

qızıl balıq və qoca...

Cavanşir Yusifli. Qocanın qızıl balıqdan
istəyəsi bir şeyi yoxdu, Qızıl balıq, əslində,
həyatın obrazıdır, həyat fanidir, ondan nə um‐
maq olar ki, bir azdan dənizə atlanıb gedəcək...

Samirə Məmmədli. Düzdür. Lap nəsə
istəsən də mümkün deyil, əlindən düşəcək,
əbədi qalmayacaq, qoca bunu bilir və sizin
qarşınızdadır...

Cavanşir Yusifli. Әslində, biz bunu, bəlkə
də, belə izah etməməliydik, çünki Səlimin
şeirləri izah etmir və izah tələb etmir, sadəcə
göstərir, yəni son olaraq nə demək olar? Şeir
qapanmır, son nöqtə qoyulmur.

Samirə Məmmədli. Elədir, qurtarması zənn
edilən yerdən yenidən başlanır.

O sizi bu yola dəvət edir.

Cavanşir Yusifli. İndi səy göstər, bu şeiri
sondan əvvələ oxu.

Gör necə qəribə assosiasiyalar doğacaq.
Bax bu, göz şeiridir, yəni daxili fəhmlə ox‐

unan şeir ….



QAR DӘNӘLӘRİ

Bu qar dənələri tanışdı mənə,
Elə bil evimin içinə yağıb.
Hardasa bir şəhid məzarı üstə,
Hardasa bir qızın saçına yağıb.

Bu qar dənələri tanışdı mənə
Sözün dodaqlardan küsdüyü qədər,
Dilənən uşağın dayanacaqda
Açılmış əlinin əsdiyi qədər.

Bu qar dənələri tanışdı mənə,
Göylərin günahın gətirib, anam!
Gör neçə sevgiyə şahidlik edib,
Gör neçə sevgini bitirib, anam!

Bu qar dənələri tanışdı mənə,
Deyəsən, ruhumun sirdaşı olub,
Bəlkə də, kiminsə günah payıdır,
Bəlkə də, kiminsə göz yaşı olub.

Bu qar dənələri tanışdı mənə,
Buludlar göndərib, zəfər gətirib.
Birin də qoymaram yerə düşməyə,
Deyəsən, Allahdan xəbər gətirib.

QAR AĞLAYASAN

Deyirəm, sel olub axasan bir az,
Sonra bulud olub qar ağlayasan.
Bir kitab yazasan qar dənəsindən,
Bir ömür geriyə varaqlayasan.

Bütün gecələri qalıb özündə,
Gündüzlər özündən qopasan, Allah.
İtirib özünü bir qız gözündə,
Bir körpə gözündə tapasan, Allah.

Bir səhər dönəsən külək olasan,
Ağacdan yarpağı ayıra bilən.
Ya da ki, bir parça çörək olasan
Bir yetim qarnını doyura bilən.

QOŞA GÜL

Yolumda üşüyən iki gül bitib,
Sevgini üstünə sərəsən, Allah.
Bu gülün hansına könül verəsən?
Bu gülün hansını dərəsən, Allah?

Bu güllər yollara qarışa sənlə,
Hər addım od tuta, alışa sənlə,
Dil aça, bu güllər danışa sənlə,
Çıxardıb qəlbini verəsən, Allah.

Bu güllər danışır sevgi dilində,
Axı nə gəzirlər bu qış fəslində?
Qəfil ayılasan, birin əlində,
Birin qollarında görəsən, Allah!
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NİGARNAMӘ

“Nigar”, “Nigar” deyə nigaran olma,
Nigarlı dağların vüqarlı deyil,
Bütün Nigarların Koroğlusu var,
Bütün Koroğlular Nigarlı deyil.

O qədər Nigara kül olmuşam ki,
Sözüm var, əlim var, hərarətim yox.
Bəlkə, min Nigarlıq öpüşüm də var,
Amma bir Nigarlıq cəsarətim yox.

Dünyada nə qədər Nigar vardısa,
Elə həmin qədər mələk var, adam.
Bütün Nigarları sevə bilərdim,
Məndə bir Nigarlıq ürək var, adam...

ӘN GÖZӘL GÜNAH

Bu qızın saçların sığallayasan,
Qoluna dolayıb, açasan elə...
Bu qızı bir axşam oğurlayasan,
Sakit bir meşəyə qaçasan elə...

Bütün dərdlərini atıb gedəsən,
Dünyadan xəbərsiz olasan, allah.
Dayanıb bir qoca ağac altında,
Sarılıb boynuna qalasan, allah.

Bu qızın dizində oyandığın an
Ömrünün ən şirin sabahı ola,
Bu qızla bir gecə yaşadıqların,
Dünyanın ən gözəl günahı ola.

Aylıq ədəbiyyat dərgisi



İstər zövqlərin müxtəlifliyi əsərlərin
mövzusunu təyin etsin, istərsə də əsərlərin
mövzu rəngarəngliyi zövqləri formalaşdırsın,
hər iki halda ədəbiyyat mövzu baxımından
çox geniş bir sahədir. Bu sahədə xüsusi yeri
olan detektiv ədəbiyyatı isə qalmaqallı və
müzakirəli olması ilə fərqlənir. Digər mövzulu
əsərlərdən fərqli olaraq detektiv əsər daha çox
diqqət tələb edir. Çünki burada struktur elə
qurulmalıdır ki, yazıçı əsərdə günahkarın adını
bildirməyənə qədər heç bir oxucu bunu özü
tapa bilməsin. Həmin vaxt mükəmməl detektiv
əsər ortaya çıxır.

Dünya ədəbiyyatında detektiv janrının
məşhur nümayəndələrindən Edqar Allan Po,
Umberto Eko və digərlərinin adını çəkmək
olar. Onlardan biri də əsrarəngiz əsərlərilə
diqqət cəlb edən Aqata Kristidir.

Әsərləri dünyanın 103 dilinə tərcümə edilən,
yüksək tirajlarla çap olunan Aqata Kristinin
yaradıcılığı Azərbaycan oxucusu üçün də maraq
doğurur. Onun bu yaradıcılığında isə “On
zənci balası” xüsusi yer tutur.

Təbii ki, ədəbiyyatın məqsədi sözlər va ‐
sitəsilə oxucuya müəyyən fikri ötürə bilməkdir.
“On zənci balası”nda ötürülən fikir isə oxucunun
cinayətlərin axtarışında olmasından əlavə, bu‐
radan müəyyən nəticə çıxarılmasıdır. Әsərin
süjeti ilə tanışlıqdan sonra bu haqda daha
dəqiq məlumat vermək olar.

Maraqlı və bir o qədər də gizli biri tərəfindən
adaya dəvət olunan on nəfər ‐ “hakim

Uorqreyv”, Vera Kleytorn, Filipp Lombard,
miss Brent, general Makartur, doktor Armstronq,
Antoni Morston, mister Blor, Tomas və Etel
Rocers qəribə şəkildə qətlə yetirilir. Qatil,
fantaziyaları baxımından fərqli biridir. Zəncilər
adasına yığdığı on nəfərin hər biri müəyyən
illərdə cinayətlər törətmiş, lakin bu cinayətləri
ya üstüörtülü, ya da müəyyən təsir vasitəsilə
həyata keçirən insanlardır. On nəfərə göndərdiyi
məktubda öz adını Alek Normann Onim, yəni
“A.N.Onim” deyə təqdim  edən qatil öz
fantaziyasına görə məhkəmə qurur və cəzasız
qalmış cinayətkarları cəzalandırır. Elə
ağlagəlməz olan da budur. Anonim qatil elə
qonaqların arasındadır. Qonaqlar sırasında
adını dırnaqla qeyd etdiyimiz hüquq insanı,
hakim Uorqreyvin özünəməxsus cinayət
təsəvvürləri var. Yazıçı qatilin kim olduğunu
ən sonda, Uorqreyvin məktubu nəticəsində
bildirir. Uşaqlıqdan bəri cürbəcür qətl planları
fikirləşən hakim ömrünün son illərini şedevrlə
başa vurmaq istəyir və bu formada bir qətl
hazırlayır. Әlbəttə ki, onun qatil olduğu heç
kimin ağlına gəlmir, çünki özü də “qətl”ə
yetirilənlər arasında olur. Uorqreyv qonaqlardan
birini aldadaraq əsl qatili tapmaq üçün bir
oyun oynayacağını, yalandan ölü kimi
görsənəcəyini deyir. Hakimin də öldüyünü
görənlər onu şübhəlilər sırasından çıxarır. Daha
sonra hakim razılaşmaya gəldiyi digər “qonaq”ı
da öldürür və yenə qətllərinə davam edir. Bəs
bu hesabla onuncu “qonaq” kimdir? Fantaziyalı,
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manyak qatil öncə Zəncilər adasını əldə etməkdə
ona yardımçı olan Ayzek Morrisi öldürür, bun‐
dan sonra doqquz nəfər üstüörtülü cinayət
törədənlərin cəzasını verməyə başlayır. Bu, qü‐
sursuz bir plandır. Planı açmağa heç kimin
gücü çatmır, hətta polislər də geniş axtarışlarla
cinayətkarın kim olduğunu tapa bilmir. Buna
səbəb, bayaq dediyimiz kimi, Uorqreyvin
özünün də “ölü qonaqlar” sırasında olmasıdır.
Hər şeyi gözdən çıxarmış qatil ən sonda özü
üçün xüsusi tələ qurub özünü öldürür. Lakin
onu digərlərindən fərqləndirən xırda, amma
önəmli cəhət var. “Ölü qonaqlar”dan olan
Uorqreyv öz günahının bir nəfərin günahsız
yerə edamı olduğunu göstərir. Bu edamda isə
hakimin, həqiqətən, heç bir günahı olmur. O,
tamamilə faktlara əsasən bu qərarı verir. Әsərdə
qatili tapmağa azacıq ipucu verən yer buradır,
ancaq həmin səhnə qatilin kim olduğunun
açıqlanmasına az bir vaxt qalan anda olduğu
üçün böyük bir hadisənin sonuna çatan və
həyəcanla qatilin kim olduğunu anlamağa
çalışan oxucu, yəqin ki, buna diqqət yetirmir,
birbaşa ad axtarır. Bu da əsərin necə mükəmməl
quruluşda olduğunu göstərir.

Detektiv əsərin mükəmməlliyinin əsas
tələbinin dəqiqlik olması fikri ilə hərəkət etsək,
qatil, əsərdə bütün faktları son dəqiqliyinə
kimi araşdırıb və öyrənib. O, şəxsən tanımadığı
insanlar haqqında ətraflı araşdırma aparıb və
onların nə vaxt və harada, hətta hansı tanışları
olduğunu da aydınlaşdırıb. 

Qatil öz qurbanları haqqında məlumatları
bilir, lakin bir araya gəlmiş şəxslər bir‐birini
tanımır. Ona görə də günahları səsləndirilincə
əvvəla, heç kim öz işini etiraf etmir, hər kəs
adı çəkilən cinayətlərlə bağlı günahsız olduğunu
söyləyir. Onlar bir‐bir qətlə yetirilincə isə insan
psixologiyası qədər mozaik bir quruluş bütün
bu olay, həyəcan, stresslərə tab gətirmir və
yavaş‐yavaş “cinayətkarlar” öz günahlarını
etiraf edirlər: sevdiyi biri üçün onun qızını
öldürən Vera, Şərqi Afrikada 20 nəfərin ölümünə
şərait yaradan Lombard, arvadının məşuqunu
bilərəkdən ölümə göndərən Makartur, avto‐
mobil qəzası ilə iki uşağı öldürən Morston,
evində işləyən qulluqçunu hər yerdə biabır
edərək onu intihar həddinə gətirən miss Brent,
içkili halda əməliyyata daxil olub xəstənin

ölümünə səbəb olan doktor Armstronq, ka‐
torqaya göndərilən birinin ölümündə
günahlandırılan yalan ifadə vermiş Blor və öz
sahibələrini öldürən Tomas və Etel Rocerslər.
Onuncu günahkar və “qonaqlar”ın arasında
olmayan Morris isə narkotik ticarəti ilə məşğul
olub, müxtəlif qanunsuz işlər görüb, hətta bir
gənci intihara sürükləyib.

Qatilin diqqət etdiyi başqa bir qəribə məqam
da Zəncilər adası haqqında olan şeirdir. Bu
şeir orada olan hər kəsin otağında var, elə qatil
cinayəti planlaşdırarkən də bu şeiri xatırlayıb.
Qətllər hər beytində on zənci balasının bir‐bir
necə öldüyünü təsvir edən şeirlə üst‐üstə düşür.
Şeirdəki bəzi ölümlərin adada həyata keçirilməsi
mümkün olmasa da, o, bunu simvolik yollarla
edir. Məsələn, miss Brentin şprislə zəhərlənməsi,
lakin şeirdəki kimi “arı sancması” nəticəsində
ölməsi görüntü‐fantaziyası kimi və digər buna
bənzər qətllər. Әn sonda tək qalan Vera isə
psixoloji sarsıntı nəticəsində qatilin onun üçün
hazırladığı planla özünü asır, eynən şeirin so‐
nuncu beytində göstərildiyi kimi: “son zənci
balası yoruldu nəsə, gedib özün asdı, qalmadı
kimsə”. 

Ümumiləşdirmə apararaq deyə bilərik ki,
süjet cinayətkar qonaqların bir araya gətirilməsi,
günahlarının elan olunması, sıra ilə xüsusi fan‐
taziyaya uyğun ölümü və qatilin kim olduğunun
bildirilməsindən ibarətdir. Әsər yüksələn‐
həyəcan artıran bir templə getsə də, bütövlükdə
axıcıdır. Yəni olaylar artan xətlə gedir, lakin
biri‐birinin ardını gətirir, bağlılıq yaradır. Final
oxucunu özünə doğru çəkir. Әsəri birnəfəsə
oxumaq heç də çətin deyil. Süjetə uyğun olaraq
əsərin təlqin etmək istədiyi fikir isə heç bir
günahın, hərəkətin cəzasız qalmadığını
göstərmək və hər kəsi həyatında bacara bildiyi
qədər az səhv etməyə çağırmaqdır.

Aylıq ədəbiyyat dərgisi

53ULDUZ / Yanvar 2016



TӘLӘDİ, BİLİRӘM, BU QӘFİL GÖRÜŞ

Qırx ildir çatırsan, dolu gedirəm,
Fələk, insaf eylə, boş gəlim bir az.
Daha mənə yüksən axsaq xəyaltək,
Düş, özüm özümə xoş gəlim bir az.

Tələdi, bilirəm, bu qəfil görüş,
Bir yandan gün düşür, gecədi, Tanrı.
O qız ayrı yolun yolçusu çıxdı,
Mən hardan bilim ki, necədi, Tanrı?

Ta baş qaşımağa qorxur külək də,
Bir‐iki çörək qoy tabağa, çəkim...…
Allah, gözlərimə bir ruh daraşıb,
İzn ver, kölgəmi qabağa çəkim.

ARZULAR ÇӘP GÖRÜNÜR…

Ömür yanımdan ötür
Bir kölgə, bir fon kimi.
Arzular çəp görünür,
Sonuncu vaqon kimi.

Deyən, dərdə xoş gəlir
Sifətimin ağlığı.
Nə qədər gözləyəcəm
Burax bu uşaqlığı.

Ürəyin ağ varaqdı,
Bir kəlmə yaz, uzat, qız.
Mən gəlməyən yollara 
Gözünü az uzat, qız.

RUHUM VӘCDӘ GӘLİR…

Ruhum vəcdə gəlir lal sevda kimi,
Cismimin altında təpə oynayır.
Sən elə süzürsən, elə bil ki, qız,
Suların qoynunda ləpə oynayır.

Kölgəmin tabutu elə durub ki,
Elə bil torpağa düz xətt qoyublar.
Sənə vermədiyim vədin altından
İmza əvəzinə yüz xətt qoyublar.

Eşqdən kim yorulub, biz də yorulaq,
Deyəsən, gün keçir, boynum üşüyür.
Sanki xəzan vurmuş quru yarpaqdı,
Qızlar bir‐bir düşür, qoynum üşüyür.
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MӘNİM OLMADIĞIM YERDӘ…

Şirəsi adamı «udur»,
Әcəlmi pətəyin? Götür!
Kölgəni geri vermişəm,
Al, bu da ətəyin, götür.

Gecənin qaralığı çox,
Dua ismarlamaq çətin.
Bədənə əl sürtmək olur,
Ruhu mismarlamaq çətin.

Söz alıb dəhşət satırsan,
De görüm, bazarın var, qız?
Mənim olmadığım yerdə 
Sənin nə azarın var, qız?

* * *

Kölgəm ‐ dünya savaşına ac adam...
Sevdam ‐ zirzəmi pilləkəni kimi uçuq.
Ruhum da, yuvasına həsrət alabaxta kimi
səksəkədə.
Allahım, neynim?!
İndi kimsə yoxsul baxışlara könül qapılarını
açmır.
İndi qurbağalar oxuyur elçi daşlarının
üstündə.
İndi... Sən sənsən. Mən mən deyiləm...
Nə deyirsən, Səni aldadan qızın solğun
baxışlarını 
Büküm bir parça ağ kağıza, atım 
ayda bir kərə açılan poçt qutusuna?!
...Ah, nə ola, onun da ahı tuta, 
Mənə ürək açalar, qapı açmayalar.
Hamının yadından çıxa,
Qonşudakı kor qızın könül əvəzi
barmağıma bağladığı sapı açmayalar...

“ÖMÜR BİTİR, YOL BİTMİR”

Sevgi şəhid qanıdır…
Ruhu kimsə tanıdır...
Әcəl ölüm anıdır,
“Ömür bitir, yol bitmir”.

Mənim qibləm Kəbədi,
Kəbəm ‐ sevgi məbədi...
Tək Allahdı əbədi,
“Ömür bitir, yol bitmir”.

Can verdim bir çaxışla,
Fırça götür, naxışla …
Qəlb ürkütmə baxışla,
“Ömür bitir, yol bitmir”.

Mənim andım pir andı.
Yaşamaq da bir andı…
Lal istəklər virandı,
“Ömür bitir, yol bitmir”.

Məna yoxdur mənada...
Tale qayıq, mən ada.
Çox güvənmə sən ada,
“Ömür bitir, yol bitmir”.

Ömür nədi ‐ sürəyim...
Qançır olub kürəyim.
Havalanma, ürəyim,
“Ömür bitir, yol bitmir”.

Aylıq ədəbiyyat dərgisi



... Bir‐birini sürətlə qovan adi günlərdə
hadisələr, məqamlar bəzən o qədər üst‐üstə
düşür ki! Bilmirsən, buna nə ad qoyasan: vaxtın
nizamı, yoxsa zamanın tapmacası... Hər nədirsə,
o, başımız bu düzümü, yozumu çözməyə
qarışanda sivişib aradan çıxır  və bizi gerçəkliklə
baş‐başa buraxır...

“Bir ömür böyle geçti” – bu, çoxdan var
olan, amma mənim tam təsadüfən kəşf etdiyim
yeni dünyaydı. Səlis bir qadın təfəkküründən
süzülən və mayası duyğuyla, səmimiyyətlə
yoğrulan bir dünya! Sətirlərin, cümlələrin
arasından bir doğmamız bizə boylanır, acılı‐
şirinli, eyni zamanda tarixi xatirələrini danışırdı...
Әslən şuşalı, azərbaycanlı olan Sürəyya
Ağaoğlunun illərin o üzündən səsləndirdiyi
möhtəşəm nidası qürur doğururdu: “Ben hukuk
fakültesi mezunu ilk türk kızıyım!”. Bu,
Azərbaycanda, Şərqdə, daha doğrusu, bütün
dünyada qadın hüquqlarının böyük müdafiəçisi
olan ilk ziyalılarımızdan biri – Әhməd bəy
Ağaoğlunun hünərli, cəsarətli qızı Sürəyya
xanımdır! “Fransızca fransızlardan yaxşı danışır
” – dövründə belə tanınan Әhməd bəyin təbiətən
tərs adam olduğu haqqında çox oxumuşuq.
Amma qızı atasından da inadkarmış: “Öğle
yemeyində peynir ekmekle ne qedere kimi
karın doyuracağız” deyir və ayrı‐seçkiliyə
üsyan edir! Sürəyya Ağaoğlu çoxmilyonluq
Türkiyədə daha bir ilkə imza atır: nahar
fasiləsində restoranda əyləşib yeməyini yeyir...
“Herkes  hayret içinde idi: iki genç kız tek
başlarına lakantada yemek yiyordu”.
Әtrafdakıların o qızların hünərinə necə heyrətlə
tamaşa eləməsi günü bu gün – XXI əsrdə dönüb
geriyə baxanda o qədər aydın görünür ki... 

Etiraf etmək ağırdır, amma neyləyək, həqiqət
belədir: bu dünyada qaydaların, qadağaların

çoxu məhz qadınlar üçün doğulub! Qərbli,
şərqli, afrikalı, amerikalı...  qadınlar ilk növbədə
özləriylə, sonra boyunlarına biçilmiş nimdaş
taleləriylə mübarizə aparıblar və bügünümüzə
sözün əsl mənasında odlu‐alovlu yollardan
keçərək gəlib çatıblar. Nə xoş ki, bizim Azər ‐
baycan qadınları da bu mübarizənin ən ön
sıralarında yer alıblar, zəmanənin, mənsub
olduqları coğrafi ərazinin, yerli mühitin ağır
basqılarına sinə gərərək hələ ötən əsrin ilk
onilliklərində seçmək və seçilmək haqqını,
hüququnu qazanıblar. Bu cümlə, bəlkə də, bir
az pafoslu alındı – qoy olsun! Xüsusən də indi
– ilin‐ günün bu vaxtında, XXI əsrdə oxuyanda
ki, dünyanın kifayət qədər məşhur bir ölkəsi
olan Səudiyyə Әrəbistanında qadınlar ilk dəfə
yerli hakimiyyətə keçirilən seçkilərdə iştirak
üçün kampaniyaya qoşulublar. Seçkilər yenicə
yola saldığımız ilin dekabrında keçirildi və...
ölkə tarixində ilk dəfə olaraq qadınlar seçkilərdə
səs verə bildilər... Bu boyda Yer kürəsini uşaq
topu kimi balacalaşdırıb sənin ovcuna yerləşdirə
bilən dünyanın indiki vaxtında belə bir xəbəri
oxuyursan və... Araya düşən sükutu Rəsul Rza ‐
nın məşhur misrası pozur: od nə çəkdi, küldən
soruş!..  Bu gen dünyada başımız ta nə çəkmədi
ki – tarix bir anlıq yuxu kimi yaddaşında
təzələnir və o zaman qürur duyursan, öyünür ‐
sən: zamanın gərdişini dəyişə bilən Azərbaycan
qızları, qadınlarıyla, eyni zamanda maarifçi
ziyalılarla, yeni fikir sahibləriylə...
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“Ömür bitər, yol bitməz...” ‐ belə bir
ovqatdaykən qapımı döyən kitabın adı
diksindirir məni. İndi gəl, bu dünyada hər
təsadüfün bir zərurət olduğuna inanma... Kitab
milli mətbuatımızın 140 illiyinə həsr olunub.
Müəllifi Zemfira Məhərrəmlidir – ömrünün 40
ilindən çoxunu yazıya bağlayan, sözün təəs ‐
sübünü çəkən bir xanım. Jurnalistikamıza, pub ‐
lisistikamıza, ədəbiyyatımıza yaxşı tanış olan
bu imzanı hər dəfə eşidəndə tələbəliyim yadıma
düşür. O vaxt biz – yazı‐pozuya can atan,
redak siyalara, qəzetçiliyə üz tutmağa hazırlaşan
qızlar jurnalist xanımların həyat yoluyla  maraq ‐
lanır, onların necə, hansı şəraitdə çalış masıyla
bağlı bir növ araşdırma aparırdıq. Belə qadınlar
o zaman barmaqla sayılırdı və bizim tapdığımız,
haqqında, necə deyərlər, məlumat topladığımız
qadınların sayı elə də çox deyildi. O zaman bi ‐
zim gözümüzə əsl qəhrəman kimi görünən
belə jurnalistlərdən biri də Zemfira xanımıydı.
Həm də bu təsadüfi deyildi, o vaxt dövri mət ‐
buatda onun odun‐alovun içindən yazdığı
silsilə reportajları işıq üzü görürdü və materiallar
həyəcanla oxunurdu. Bu yazıların ardınca
Zemfira xanımın mayası vətənpərvərliklə yoğ ‐
ru lan “Döyüşə qızlar gedir”, “Qarabağda savaş
var”, “Ötür durna qatarı”, “Qırx qız dastanı”
kitabları bir‐birinin ardınca oxuculara təqdim
olundu. Yola saldığımız ildə isə müəllifin daha
iki kitabı çapdan çıxıb. Biri bayaq adını çəkdiyim
kitabdır – “Ömür bitər, yol bitməz... ”. İlk
baxışdan jurnalistin yol qeyd ləri kimi görünür
gözünə... Amma vərəqlədikcə ABŞ, Türkiyə,
Hollandiya, Özbə kistan, İraq, Rusiya, İranla
bağlı dəqiq müşa hidələr, dolğun bilgilər səni
öz ağuşuna alır. Bu, bədii səyahətdir – canlı
təsvirlər və təsirli təhkiyənin sayəsində ayağının
yerdən necə üzüldüyünü aydınca duyaraq bu
uzaq‐yaxın ölkələri “gəzib‐dolaşırsan”...  Və...

Heyrətlənirsən:  “inşasından günümüzədək
İstanbulda 100‐dən çox zəlzələ olmasına
baxmayaraq, Süleymaniyyə cameəsinin
divarlarında ən kiçik çat belə yoxdur”.  

Təəccüblənirsən: “özbəklərdə çayiçmə
xüsusi mərasim hesab olunur. Әgər qonaq ev
sahibinin sevimlisidirsə, onun piyaləsinə çay
az süzülür. Belə ki, çayını içən adam yenidən
ona çay süzülməsini xahiş edir və beləliklə, bu

hal bir neçə dəfə təkrarlanır. Çağırılmamış
qonaqlara isə çayla dolu piyalə verilir”. 

İnanırsan: “qədim əfsanəyə görə, bütün
müsəlman şəhərlərinin üzərinə göydən
müqəddəs işıq enir və yalnız Buxaranın üzərində
o işıq yenidən göylərə yüksələrək əks‐səda
verir...”

Doğrusu, belə rahat “bələdçi” hər vaxt ələ
düşmür. Nə sözü incidir, nə də məlumatları
yorur adamı. Ölkələr, şəhərlər, konfranslar
barəsində o qədər həssas və ustalıqla danışır
ki... Oxuduqca oxumaq, eşitdikcə eşitmək
istəyirsən... Həzin dili Nigar xanımın
publisistikasını, kövrək yol qeydlərini yada
salır. Xüsusən Türkiyə ilə bağlı xatirədə sətirlərin
arasından Nigar xanım Rəfibəyli bizə baxıb
gülümsəyir... Onun bir vaxt böyük həsrətlə,
doğmalıqla söz açdığı bu ölkədən Zemfira
xanım indi daha arın‐arxayın danışır... Әslində
adına Zaman dediyimiz anlayışın özü də bir
yoldur. Onun da öz qeydləri, yazıları, xatirələri
var. Zamanın bu xatirələri ilə baş‐başa qalmaq
bəzən o qədər ağır olur ki!...

Zemfira xanımın yenicə işıq üzü görən
ikinci kitabı “Oyuncaq” adlanır. Burada povest,
hekayə və esseləri yer alıb. Qəhrəmanları da
qadınlardır: unudulan, aldadılan, tənha qalan,
mübarizə aparan... Bu obrazların heç biri
Göydən düşməyib – tanıyırıq onları... Üstəlik
“Bir qaranlıq gecədə” Güldəstənin zəhmli səsi,
“Bir saniyənin hökmü”ndə Səmihanın duası,
yalvarışı da aydınca eşidilir. “Analıq haqqı”nda
isə, əksinə, qadın sığalına həsrət qalan bir evin,
ailənin faciəsi göz önündə canlanır – sadə və
real boyaların sayəsində... Bilirəm, bu yerdə
kimsə səbirsizliklə dinir ki, ta nə oldu, elə hər
yerdə qadın, qadın, qadın... Məsələ burasındadır
ki, məncə, müəllifin başlıca məramı da elə
budur: diqqəti bir daha zərif cinsə və onların
əsla balaca olmayan dünyasına yönəltmək! Bu
da təsadüfi deyil, çünki Femidanın əlində olan
tərəzi təkcə haqqı nahaqdan ayırmır, həm də
istənilən cəmiyyətdə xeyirlə şər, enişlə yoxuş,
bugünlə sabah arasındakı tənasübü, ahəngi
nizamlayır... Bu, bəzən çox çətin, ağır olur.
Amma sevinirsən... Sevinirsən ki, necə deyərlər,
qadını danışmağa məcbur edən min üsul var,
amma susmağa məcbur edən üsul yoxdur!.. 

Aylıq ədəbiyyat dərgisi
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BAŞINI QAT

As özünü ürəyindən,
unut onu.
Sən nağıl olduğun kimi,
nağıl düşün varlığını.
Göydən düşən almalara
nağıl danış
və özün yat,
başını qat.

İnanmadığını söylə,
de ki, yalandı sevgisi.
Sonra sığın yalanına,
gerçəyi sat,
başını qat.

Qat başını şirin‐şirin,
ovut kədərini,
ovut.
Ovut onsuz qalan səni,
sənsiz qalan onu ovut.
Bir dilək tut,
içinə at,
başını qat.

Dost‐tanışdan əhval soruş,
qoy onlar da sevinsinlər.
Unudulmuş adlarını
bir də səndən eşitsinlər.

Bir az dərdləş,
sussun həyat,
başını qat.

Aldan bir az
kitablara, şeirlərə.
İnan bir az
bu dünyanın içindəki
şairlərə.
Gör nə yazır Әli Kərim,
nə istəyir Ramiz Rövşən?
Gör dünyanın harasıdır,
harda qalıb Әsli, Kərəm?
Axtarmaqçün
bir yol uzat,
başını qat.

Sevsən də, 
sevməsən də,
“bu dünyanı sevirəm!” de.
Oynamaqçün
bir də püşk at,
başını qat.

Qat odunla,
ocağınla.
İsin üşüyən qəlbində,
üşü onsuz qucağınla,
ölməsən də,
ölümü dad,
başını qat.

Od ocaqda üşüyəndə,
köz suya düşüb sönəndə,
sevgi həsrətə dönəndə...
... o, sənsiz,
yad qucaqda,
özünü kəm,
səni onsuz düşünəndə
nələr çəkir,
təsəvvür et,
başını qat.
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Gör nə deyir ürəyində,
gözləriylə nə söyləyir,
bəlkə, nağıllardan qorxur,
göydən düşən o üç alma
onu yeyir.
Yuxuludur,
su tök, oyat, 
başını qat.

Şair ol,
şeir gətir bu dünyaya,
misralarda onu öldür,
sonra yenə
başdan yarat,
başını qat.

ELӘ‐BELӘ

Ara‐sıra düşünürəm,
görən, sən də gülürsənmi?
xəyalında mən olanda
ya da mənsiz, 
tək qalanda,
elə‐belə
dinirsənmi?

Öz‐özündən uzaqlaşıb
bir musiqi dinləməyi,
gecələrin təkliyində
filmləri izləməyi,
səbr etməyi, 
gözləməyi,
için‐için özləməyi 
bilirsənmi?

Dalğaları səsli‐küylü,
Qayaları sərt baxışlı
‐ Sənin kimi...

Sahilləri hay‐haraylı,
Bəzən tənha
‐ Mənim kimi...
Mavi gözlü, 
həm də sirli,
dənizi seyr edirsənmi?

SİL GÖZÜMDӘN BU DӘNİZİ

Yağış yağır narın‐narın,
Yağır, ürəyim islanır.
Yaş süzülür gözlərimdən,
Süzülür, yanağım yanır.

Sənsiz darıxan əllərim
Әl çəkib başımdan, sanır.
Üzüm gülür boş ətəyə,
Tökülməmiş daşın danır.

Din qəlbimdə, tut əlimi,
Tök ətəyimdən bu daşı.
Al içimi, ruhum sənin;
Әlim də atsın bu başı.

Yağış sussun narın‐narın,
Sil gözümdən bu dənizi.
Saçlarımda baxışların
Salsın ömrümüzə izi.

Gözlərində itir məni,
Görən olmasın, məhrəmdi,
Ay sevdiyim, dərd‐sərimə
Bircə nəfəsin məlhəmdi...

Aylıq ədəbiyyat dərgisi



Şəmil iki-üç il idi evlənmişdi, təzə-təzə xoş
həyat görürdü, kəndlərindəki sovxozun fəaliyyəti
dayandırılıb ləğv edildi. Ömrünün çətinlik dolu
günləri də elə o vaxtdan - sovxoz dağılandan başladı.
Daha sovxozun fəhləsi işləyə bilmədi. Bir müddət
işsiz qaldı. Həmin vaxt yaşı otuzu keçmişdi. Ən
pisi də əlindən fəhləlikdən savayı bir işin gəlməməsi
idi. Otuz yaşdan sonra hansı sənət dalınca getsin,
qərarlaşdıra bilmirdi.

Evlənəndən sonra qonşuluqdakı boş qalmış
evlərdən birinə köçmüşdü. Ev ona görə  boş qalmışdı
ki, yiyəsi qocalıb rəhmətə getmişdi, övladları da
şəhərdə məskunlaşmışdılar. 

Şəmil tənbəllik etdi torpaq alıb təzə ev tikməyə.
Ev tikmək elə də asan iş deyildi. Əzab-əziyyətindən
çox, ətək-ətək xərci vardı. O qədər xərci ona kim
verəcəkdi, gündəlik çörəkpulunu güclə tapırdı.

Bu evdə çoxdandı kimsə yaşamırdı. Damının
qalın ağacdan yan-yana düzülən pərdiləri, pərdilərin
arasındakı ensiz  taxta zabaqları, divarlarının suvağı
baxımsızlıqdan, insan əli, nəfəsi dəymədiyindən
öz-özünə uçub tökülürdü. O, burada yaşamaqla
əslində evə yenidən həyat verirdi, abad edirdi,
xarabaya dönməsinin qarşısını alırdı.

Amma anlaqsızlıq edərək nə evi öz adına keçirdi,
nə də rəhmətlik ev yiyəsinin övladını, nəvəsini
axtarıb evin halallığını almağa çalışdı. Eləcə “torpaq
əkənin, ev yaşayanındı” ağlı ilə evin uçuq-sökük
yerini düzəldib yaşamağa başladı.

Bir müddət işsiz qalandan sonra Şəmil kənd
məktəbində gözətçi işinə düzəldi. Bir neçə il işləmişdi
ki, işi ixtisara düşdü. Sonra da klubda, mağazada,
orda-burda gözətçilik etdi. Bəxtindən hara gedirdisə
işi ixtisara düşürdi.

Bunun bir səbəbi kəndin əhalisinin il-ildən
azalması idi. İşi olmayan, kiçik təsərrüfatlarından
qazanc görməyən adamlar yavaş-yavaş dağdan
arana, şəhər ətrafına köçürdülər. Kənddə evləri boş
qalan məhəllələr yaranırdı. Məktəbdə şagirdlərin,
mağazada alıcıların sayı hər il azalırdı. Cavan
qalmadığından klub tamam unudulmuşdu. Şəhər
ətrafında özünə ev almış ailələrin əksəriyyəti kənddəki
evinə yaydan-yaya iki-üç aylıq gəlirdilər. Sovet
dövründə hər gün “evlərində top atılan”, mərkəzi
meydanı adamla dolu kənd, indi, xüsusilə qış
aylarında sükunətə qapılırdı. Mərkəzi meydan isə
ayaq dəymədiyindən toyuqların, qazların otladığı
çəmənliyə çevrilmişdi.

Başqa bir səbəbi də Şəmilin heç kimin xoşuna
gəlməyən gərəksiz təkəbbürü, özündənrazılığı idi.
Qəti zarafatla arası yox idi. Söz soruşanda qayda-
qanuna əsaslanan ötkəm cavablar verirdi. Əlindən
gözətçilikdən qeyri iş gəlməyən adamın bu sayaq,
yəni özünü olduğundan artıq aparması yaxşı halda
gülüşə səbəb olur, lağa qoyulması ilə nəticələnirdi.
Ona görə də Şəmil küçədə, xeyir-şərdə yalnız ciddi
adamlarla, ən çox da müəllimlər olan yerlərdə
görsənərdi. Yenə sözlə ilişəcəklərindən  ehtiyatlanıb
həmyaşıdlarının yanında dayanmazdı.

Gözətçilikdən əlavə, Şəmilin məşğuliyyəti xırda
şəxsi təsərrüfatı idi. Evlənib ayrılanda atası ona bir
inək, iyirmi qoyun, beş qutu da arı pətəyi vermişdi.
Atası və anası rəhmətə gedəndən sonra böyüdüyü
evin ixtiyarını kiçik qardaşına vermişdi. Şəmil ona
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verilənləri hər il artıra bilməsə də, azalmamasına
da çalışırdı. Bundan ötrü məcbur olub mal naxırına
da gedir, ot biçir, heyvanlarına yem tədarükü görürdü.
Əlavə olaraq həyətindəki üç sotluq torpaqda
dolanacağı üçün tərəvəz əkirdi. Məqsədi ailəsini,
iki oğlu və iki qızını yavan qoymamaq idi. Amma
nə qədər səy etsə də, kasıblıqdan yaxa qurtara
bilmirdi. Güman edirdi ki, uşaqları böyüyüb kömək
olanda çətinliyi azalacaq.  

Lakin gözlədiyi alınmadı, əksinə oldu. Uşaqları
böyüdükcə tələbatı, xərcləri də artdı. Heç birisinin
özü sayaq dərs oxumağa həvəsi yox idi. Lazım idi
ki, gələcəkdə onun kimi əzab çəkməmələri üçün
hərəsini bir sənət almasına xərc çəksin. Bu haqda
söhbət düşəndə arvadı Tükəzin sözləri tikanları ilə
qulağında ilişib qalmışdı:

- Ay Şəmil, deyəsən, bu uşaqlar da sənin sayaq
aciz-avara olacaqlar...

Ailə qurduğu gündən Tükəzin atmacaları onu
tez-tez hövsələdən çıxarırdı. Zalımın qızının elə bil
dədə-babası kənddə yaşamamışdı, ömrünü çoban -
çılıqda keçirməmişdi. Ağzını açıb danışan kimi
şəhərdən söz salırdı:

- Bax, ay Şəmil, bu kənddən şəhərə köçənlərin
nəyi məndən artıqdır? Qoy uşaqlar böyüsün, qo -
calığım da da olsa köçəcəyəm şəhərə. Belə acığın
gəlsə də, deyəcəyəm, sən əfəlsən, acizsən. Sənin
taylarının çoxunun şəhərdə evi, işi, şəraiti var.
Zamanında sən də şəhərə getsəydin, indi mən də o
adam kimi qazın, işığın, isti suyun rahatlığında
yaşayardım. Bu qədər dərd-sərimiz də olmazdı. Elə
durdun dedin ki, mən gedib nə işləyəcəyəm, harda
yaşayacağam? Gedənlər nə işləyir, necə yaşayır,
biz də eləcə. Nə çoxdu bazar, mağaza. Biz də bir
yer tapıb onun-bunun malını satmaqla, alverlə
dolanacağımızı çıxardacaqdıq. Qulaq asmadın mənə...

Belə olanda Şəmil qəzəblənib əlinə keçəni
Tükəzin başına çırpırdı:

- Köpək qızı köpək, sənə yüz dəfə demişəm ki,
mən getmirəm, haçan istəsən özün get, yol açıqdı...

Məsələnin pis cəhəti o idi ki, illər keçdikcə
Tükəzin həmfikirləri, tərəfdarları artırdı. Uşaqlar
da böyüdükcə analarına haqq qazandırırdılar. Belə
çıxır dı ki, onların şəhərə köçməyini əngəlləyən
yeganə səbəb vardısa, o da Şəmil idi.

Şəmil Tükəzi və uşaqlarını anlada bilmirdi ki,
heç bir sənətimiz olmaya-olmaya şəhərdə hansı işi
görəcəyik? Alver uzaqdan asan görünür, bilirsiz ki,
alverin də nə qədər çətinlikləri, əziyyətləri var?
Yox, əgər adi fəhləlik, hamballıq edəcəyəmsə, bunu

elə öz kəndimdə edim də, şəhərdə niyə edim? Burda
rahat evimi atıb, gedib ömür boyu kirayələrdə
yaşayım? Mən getmirəm, məndən əlinizi üzün.

Tükəz də Şəmilin tərsliyini görüb inadından əl
çəkmiş, ümidini orta məktəbin yeddinci sinfində
oxuyan oğluna bağlamışdı. Məktəbi qurtaran kimi
oğlunu mütləq şəhərə göndərib ev alacaq, sonra da
onun yanına köçəcəkdi.

* * *
Ötən yayın əvvəlində yaşadığı evin yiyəsinin

nəvələrindən birinin kənddəki qohumlarına qonaq
gəlməsindən sonra Şəmilin sakit axarı ilə gedən
həyatı pozuldu. Bir axşam gün əyilən vaxtı Nihad
adlanan, yaşca Şəmildən kiçik bu kəs son markadan
olan “Mersedes”ini evin qabağında saxlayıb onunla
görüşdü.

Şəmillə görüşərkən lovğa-lovğa bu evin yiyəsi
olduğunu deməsi, ardınca isti günlərdə gəlib qala -
cağını qeyd etməsi Şəmili birdən-birə havalan -
dırmışdı. Necə əsəbiləşmişdisə acıqlı danışmaqdan
özünü saxlaya bilməmişdi:

- Alə, sən nə danışdığını bilirsən? Necə evim?
Hardan oldu bu ev sənin?

- Ev babamın olub. Bir nəvə kimi ixtiyarım
çatır ki, evimiz deyəm.

- Bəs bu vaxtacan hardaydın? On altı ildən
artıqdır evi qoruyub saxlayıram. Uçulub tökülürdü
damı-divarı, mən baxmasaydım, çoxdan, xarabalığa
dönmüşdü...

- Baxmısan, xeyrini də görmüsən, yaşamısan...
- İndi, yəqin ki, bir az pullaşmısan, kənd, baba

evi düşüb yadına. Olmaya evi əlimdən almaq
istəyirsən? Yadında qalsın, bu ev mənimdir, nəvəsi
olmursan, kim olursan ol, mən evimi heç kəsə
vermərəm. 

- Ay kişi, sən nə qədər kobud, yöndəmsiz
adamsan! Mən istəyirdim səninlə razılaşım otaqların
birində hər yay gəlim on-on beş gün qalım. İndi ki,
sən belə danışdın, evi səndən bütövlüklə alacağam,
köçürəcəyəm səni evdən!

- Bacarmazsan...
- Baxarıq...
- Get, əlindən gələni beş qaba çək!
- Elə də edəcəyəm, - deyən “Mersedes”in sahibi

hirsli-hirsli maşınına əyləşib sürüb getmişdi.
Çox keçmədi xəbər gəldi ki, özünü varisi hesab

edən həmin şəxs evin Şəmil tərəfindən zəbt
olunmasına dair məhkəməyə şikayət edib, evin
boşaldılmasını tələb edir.
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İşin belə alındığını görən yaxınları Şəmili
qınadılar:

- Bu yaşa gəlib çıxdınsa da, köntöylüyündən əl
çəkmədin. Görürsən ki, evinin qabağına gəlib,
hörmətlə qarşıla. Hər nəçidir, yaşadığın evin yiyəsinin
nəvəsidir, illərdir babasının  mülkündə yaşayırsan,
yalan demir ki... Demir yayda gəlib on gün qalmaq
istəyirəm, deynə, on gün azdı, bir ay qonağım ol.
Deməyinə inanırsan? Boş sözdür də danışır. Üç
gündən artıq nə özü, nə ailəsi tab gətirməyəcəklər.
Yox gəlib səninlə gecələr işıq sönəndə hisli ləmpənin
işığında göydə ulduz sayacaqlar... Axır ki, ağlın
olmadı. Hə, indi get yalvar məhkəməyə. Məhkəmə
də haqqını alıb hökm verəcək ki, evi boşaldasan.

- Yox, ola bilməz, - etdiyi hərəkətə özü də
peşman olan Şəmil dodaqaltı deyinirdi, - elə də
haqsızlıqmı olar, çəkdiyim zəhmətlərin üstündən
xətt çəkib ailəmi çöllərə atsınlar...

Məhkəmə günü Şəmilin yaxınları iddiaçıya
ərizəsini geri götürməyi xahiş etdilər. O, bir şərt
irəli sürdü: Şəmil gəlib hamının qarşısında üzr
istəsə, ərizəsini geri götürər.

Şəmil razılaşmadı: axı o, nə günah etmişdi ki,
hamının qarşısında üzr də istəsin. Əgər hakimdə
bir qram vicdan varsa, onun ailəsinin vəziyyətini
nəzərə almalı, çölə çıxarılmasına qərar verməməlidi...

Olmadı hakimdə Şəmilin ümid etdiyi o bir qram
vicdan. Məhkəmə qərara aldı ki, Şəmilə vaxt verilsin
və yaxın bir neçə ay ərzində evi boşaltsın.

Məhkəmə iclasından sonra Şəmil öz aləmində
tam yəqin etdi ki, bu dünyada düzgünlüyə məhəl
qoyan yoxdur, xüsusilə də şəhərdə, insanların gur
yaşadığı yerdə. Kimin pulu çoxdu, o da güclüdü,
haqlıdı.

Yaxınları Şəmilə təklif etdilər ki, qərardan
şıkayət etsin, şikayətinə başqa məhkəmədə baxılsın.
O istəmədi, bilirdi ki, əhəmiyyəti olmayacaq.
Bizneslə məşğul olan iddiaçı varis yenə pulunun
hesabına məhkəməni udacaqdı, ona isə artıq əziyyət
qalacaqdı. Bu əziyyətdənsə boş məhəllədəki evlərdən
birinə köçmək daha sərfəli idi. Yenə növbəti
qanqaraçılığa tuş gəlməmək üçün boş evlərdən bir
neçəsinin şəhərdə yaşayan yiyələrinə soraq göndərdi
ki,evi almaq istəyir. Ya da müvəqqəti yaşamağa
icazə versinlər.

Amma nə etsin ki, onun xoşagəlməz xasiyyətini
bildikləri üçün xahiş etdiklərindən heç kim ona
evini vermək istəmədi.

Məhkəmənin qərarından və üstəlik ev yiyələrinin
boş evlərini Şəmilə vermək istəməmələrindən ən

çox sevinən Tükəz və uşaqları olmuşdu. Çünki belə
halda illərdir arzuladıqları şəhərə köçmək söhbətinə
Şəmil üçün etiraz yeri qalmırdı.

Bu hadisələrdən sonra Şəmil sanki başını
itirmişdi. Kənddə heç kimlə durub-oturmur, küçəyə
çıxmır, guşənişin kimi evdə oturub içinə qapılırdı.
Əlindən təkcə papirosu papirosa calamaq gəlirdi.
Bilmirdi neynəsin.

Ömür boyu yaşadığı kənddən heç cür ayrılmaq
istəmirdi. Məhkəmənin  evi boşaltmaq üçün verdiyi
vaxt bitəndən sonra haraya köçəcəyini də
qərarlaşdırmamışdı. Doğrudur, bu yaşınadək kənddə
bir firəvan gün görməmişdi. Yediyi-içdiyi, əyninə
geydiyi, əksərən, nisyə hesabına başa gəlirdi. Adı
kənd mağazasının nisyə dəftərindən əskik olmaz,
daim borclu qalardı. Şəhərdə yel əsib qoz
tökülmüşdümü? Bilirdi ki, orada da xoş gün
olmayacaqdı. Kasıb elə hər yerdə kasıbdır.

Onun ürəyini daraldan, az qala dəhşətləndirən
isə öz doğma kəndində yaşamağa yer tapa bilməməsi
idi. Atasının kiçik, dar üçotaqlı evində isə kiçik
qardaşı beş uşağı ilə birtəhər ömrünü keçirirdi. İndi
gedib onlara sığınıb yerlərini daha da daraltsınmı?
İş burasındaydı ki, müvəqqəti olsa belə, qardaşının
evinə köçməsinə Tükəz və uşaqları dünyasında
razılaşmazdılar. “Kənddən çıxmaq, yalnız şəhərə
köçmək, vəssalam”, - evdə ondan başqa hamı belə
qərara gəlmişdi.

Şəmil isə axır günlər həmişəkindən fərqli olaraq
susur, etiraz etməyə söz tapmırdı. Artıq onu kəndə
bağlayan nə bir işi, nə də evi vardı. Vaxtsa  gün-
gündən azalır, məhkəmənin təyin etdiyi müddət
sona yaxınlaşırdı. 

Əlacı qalmayan Şəmil məcbur olub şəhərdəki
qohumlarından birinin cib telefonuna  zəng vurub
ona iş və kirayə ev tapmaqda kömək etməsini xahiş
etdi. Qohumu kirayə ev axtaracağına söz versə də,
iş məsələsinin bir qədər çətin tapılacağını söylədi:

- Bilirsən, sən həm yaşlısan, həm də əməlli bir
sənət yiyəsi deyilsən. İndi ən çox cavanları və iş
təcrübəsi olanları işə götürürlər. Görək də, bəlkə,
baxtına bir babat iş tapılır...

Şəmil bir neçə dəfə ümidlə şəhərə gəldi, qayıtdı.
Kirayə ev, puluna minnət - şəraitindən asılı olaraq
hər qiymətdə tapmaq mümkün idi. Amma onun
bacaracağı və əmək haqqı yaxşı olan iş tapmaq
müşkül məsələ idi. 

Bir gün ona qohumu zəng edib bildirdi ki, tez
gəl, sənin üçün bir iş tapmışam. Şəmil yubanmadan
şəhərə gəlib qohumu ilə görüşdü. Məlum oldu ki,
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tapılan iş bir yüksək vəzifəli məmurun bağ evində
eşik ağası olmaq imiş. Demək, onlara ayrılan iki
otaqda yaşamaqla vəzifələri evin və həyətin bütün
işlərini görmək idi. Bağ evi şəhərdən aralı böyük
qəsəbələrin birində yerləşirdi. 

Bağın yiyəsi əksər sahibkarlar kimi sərt və
tələbkar idi. Onun üçün başlıca şərt bağını etibar
etdiyi adamın işgüzarlığı ilə yanaşı, xain və yalançı
olmamasıydı. Qohumu bilirdi ki, Şəmilin özündən
çox ailəsi işgüzardı və bu ailədə yalançılıq, xainlik
yoxdur. Ona görə də vəzifəli dostuna yaxşı qulluq
üçün münasib ailəni tapdığını söyləmiş və onun
razılığını almışdı.

Şəmilin razılaşmaqdan qeyri çarəsi qalmamışdı.
Nə olsun ki, gəlib bir vəzifəli ağanın bağ evinin hər
işini görməklə yaşayacaqdılar, amma bütün kənd
görəcəkdi ki, Şəmil ailəsi ilə şəhər ətrafına köçür.
Çoxları həsədini çəkib paxıllıqdan yanacaqdı. Tükəzə
və uşaqlarına elə bu gərək deyildimi?!

Tükəzin uçmağa qanadı çatmırdı, nəhayət, bu
“xaraba qamış” kənddən canları qurtaracaqdı. Axır
ki, o da arvadlar kimi bəzənib-düzənib istədiyi vaxt
dükana-bazara çıxacaqdı, gününü yollarda, tıxaclarda
keçirəcəkdi...

Bağ yiyəsi Şəmillə görüşüb ona köçmək üçün
iki həftə vaxt verdi: “Get, iki həftə ərzində vacib
işlərini gör. Sonra da yığış gəl.”

İki həftə Şəmilə artıqlaması ilə bəs edirdi. Nəyi
vardı axı, bir həftəyə inəyini, qoyununu, arılarını
dəyər-dəyməzinə satdı, vəssalam. Şəhərə mebel,
soyuducu daşımayacaqdı ha? (Heç fərli nəyisə də
yox idi aparmağa.) Onsuz da bağ evində hər şey
vardı, özü də bahalısından. Əyinlərinə paltar
götürəcəkdilər, bir də yorğan-döşəklərini. Hə, bir
də uşaqlar şəhərdəki məktəbdə təhsillərini davam
etdirmək üçün məktəbdən arayış alınmalı idi.

Şəmilgilin köçü balaca yük maşınına sığışardı
ki, çox olmazdı. Onu da bir həftə əvvəldən sifariş
etmişdilər. 

Şəmilin köçməyə hazırlaşması xəbəri kənddə
adi qarşılanmamışdı. Şəhər üçün əldən gedənlər
həsəd aparmışdı, kimisi qınayırdı, kimisi də “neynəsin,
evdən çıxardırlar, yazıq dolana bilmədi kənddə”
deyib haqq qazandırırdı. Ona həmişə lağ edən
yaşıdlarından biri isə belə demişdi: “Əgər Şəmil də
kənddə qalmırsa, demək, kəndin sonu çatıb.”

Tükəzin və uşaqlarının həyəcanla, səbirsizliklə
gözlədikləri on dörd  günün on üçü ötdü. Sonuncu
gün qonşuları və yaxınları ilə bir-bir görüşüb
sağollaşdılar. Tükəz üç gün əvvəldən hər bir hazırlığı

görmüşdü. Məktəbdən uşaqlar üçün arayış da almışdı.
Təkcə aparacaqları əşyaların yola düşən gün səhər
tezdən gələcək balaca yük maşınına yüklənməsi
qalmışdı...

* * *

Arvadının və uşaqlarının əhvalları yüksək olsa
da, Şəmilin əhvalı özündə deyildi. Ömür boyu
yaşadığı kəndi həmişəlik atıb gedəcəyi ona heç
cürə çatmırdı, elə bil bu pis yuxudan ayılmağa
çalışırdı, ayıla bilmirdi. Bəs nə etsin? Şəhərə getmək
istəmirdi, kənddə qalıb işsiz, evsiz də yaşamaq
olmurdu. Bir yandan da Tükəz...

Axşam tərəfi pencəyini geyinib, papirosunu
götürüb boş qalmış küçələrdən birinə çıxdı. Çoxdandı
kədərini kimsəyə göstərməmək üçün küçəyə çıxmırdı.
Amma daha bir də bu küçələrə ayaq basmayacaqdı.
Bu gecə onun kənddə sakin kimi yaşayacağı son
gecəsi olacaqdı. Odur ki, yatana qədər vaxtını
küçədə keçirməyi, hər qarışı əziz olan bu küçədən
doyumluğunu almağı üçün divarın dibi ilə yanaşı
düzülmüş iri sal daşlardan birində oturdu.

Papirosunu yandırıb xəyallara daldı. Uşaqlığından
bəri yaşadığı illəri xatırladı. Dünyasını dəyişmiş
atası, anası, itirdiyi əzizləri yadına düşdü. “Heyf o
günlərdən,” - düşündü. Keçmişləri düşündükcə ürəyi
sıxıldı, sinəsinə çökmüş ağırlıq ona sanki hər şeyin
bitməsindən, yaxşı heç nə olmayacağından xəbər
verirdi. Nə qədər papiros çəksə də, içindəki ağırlıqdan
yayına bilmirdi.
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Hava qaranlıqlaşana yaxın günlərlə susan cib
telefonuna qəfildən zəng gəldi.

- Şəmil, salam, mənəm, - şəhərdəki qohumu idi
zəng vuran.

- Salam, eşidirəm...
- Sən köçməyə hazırlaşmısan, eləmi?
- Bəli, sabah köçüb gəlirəm.
- Yox, hələ köçmə.
- Niyə?
- Bilirsən, o iş alınmadı. Kişini korrupsiyaya

görə vəzifəsindən çıxarıblar, ola bilsin, həbs etsinlər.
Ona görə də həmin bağ evini də yaxın günlərdə
satmalı olacaq.

- Bəs indi mən neyniyim? Mən həyətimdə nəyin
var idi, satmışam, inəyi, qoyunları...

- Ay kişinin oğlu, camaat canının hayındadı,
sən də inəkdən, qoyundan danışırsan. Gözlə, bir
müddət gözlə, görək nə olur...

Şəmil danışmaq, narazılığını bildirmək istəsə
də, donub qalmışdı. Heysiz vəziyyətdə telefonu
qapayıb cibinə atdı. 

Sinəsini göynədən ağrı ilə fikirləşdi: indi Tükəzə,
uşaqlara necə xəbər versin ki, köçmək alınmır,
köçməyə yerləri yoxdur. Deməyəcəkdi... Bəs
neyləməli? İstər kənddə, istər şəhərdə onun üçün
nə iş var, nə də ev. İlahi, o, nə qədər bədbəxt adam
imiş!..

Lap desəydi, Tükəz onu anlayacaqdımı? Yenə
başlayacaqdı ki, “dünyada səndən aciz, fərsiz adam
yoxdur, adını kişi qoymusan, əlindən heç bir iş
gəlmir, heç nəyə yaramırsan, öl də, nöş yaşayırsan?”

“Düz deyirdi Tükəz, o niyə yaşayır? Məgər bu
yaşamaqdı?..”

Gecə düşənədək daşın üstündə oturub
fikirləşməkdən Şəmilin başı şişmişdi. Tükəz uşaqları
bir neçə dəfə arxasınca göndərsə də, yerindən
tərpənməmişdi. 

- Ata, ana deyir səhər tez duracayıq, yola
çıxacağıq, gəlsin yatsın, bəsdi küçədə oturdu. 

- Gedin siz yatın, bir az da oturub gələcəyəm.
Gecə yarısından xeyli keçmiş yaşadığı sarsıntıdan

halsızlaşmış Şəmil evə qayıtdı. Tükəz də, uşaqlar
da yatmış, şirin yuxudaydılar. Ev boyu yorğan-
döşəkdən savayı hər şey səliqə ilə bağlanıb
qablaşdırılmışdı. Çox güman ki, Tükəzin kənddə
sağollaşmadığı adam qalmamışdı.

“Yox, aldığı xəbər haqqında Tükəzə nə olur-
olsun, heç nə deməyəcəkdi,” - o, ürəyindəki qərarını
təkrar təsdiqlədi...

* * *

Sifariş edilən balaca yük maşını deyilən vaxtda
- səhər tezdən darvazanın ağzını kəsdirmişdi. Tükəz
hamıdan əvvəl yuxudan ayılmış, sonra da yan-
yörəsində yatan uşaqları oyanmağa səsləmişdi:

- Durun, ay uşaqlar, durmaq vaxtıdır. Durun,
geyinin, əl üzünüzü yuyun, hazırlaşın.

O, təəccüblə otağa göz gəzdirdi:
- Boy, bə Şəmil hanı? Mən bu gecə onu yatan

görmədim, deyəsən, heç gözünə yuxu getməyib.
Görən neynir həyətdə?

Tükəz eyvandan həyətə göz gəzdirdi, Şəmil gö -
rünmürdü. Pilləkənlərdən enib darvazaya sarı getdi,
küçəyə boylandı. Köçü aparmağa gəlmiş balaca yük
maşınının sürücüsü kabinədə sakitcə oturub onları
gözləyirdi. “Sübh tezdən Şəmil hara getmiş olar?” -
təlaşlandı, dönüb diqqətlə yenə evə tərəf baxdı:

- Ay Şəmil, huy... Hardasan? Maşın gəlib, küçədə
bizi gözləyir...

Tükəz özündən asılı olmayaraq dəqiqələr
keçdikcə həyəcanlanmağa, əsəbiləşməyə başladı.
Otaqları, eyvanı bir də nəzərdən keçirdi, zirzəmiyə,
həyətdəki damaltıya baxdı. “Bəs hardadır bu? İynə
deyil ki, itsin?” - söyləndi. Uşaqlara səsləndi:

- Ay uşaqlar, durun gedin gəzin, axtarın, görün
başıbatmış atanız hara çıxıb, hara yox olub? Maşın
səhərdən gəlib bizi gözləyir..

- Ana, biz də axtaraq? - qızları da soruşdular.
- Hə, gedin siz də axtarın...
Tək qalan Tükəz yanını həyətdəki köhnə kötüyün

üstünə qoyub nəfəsini dərdi, yenə xeyli düşündü.
Birdən daxilində bir hiss ona bayaqdan bəri tövləyə
baxmadığını xatırlatdı. “Yəni tövlədə olar? Boş
tövlədə nə azarı qalmış olar?” - fikirləşdi.

Tükəz çox da böyük olmayan, kiçik tövlənin
qapısını açmışdı ki, gözləri alatoranlıq gətirdi, çox
baxa bilmədi:

- Şə - mil!.. - Tükəz tükürpədici səslə qıyya
çəkib gördüyü mənzərənin ağırlığından bayılıb
tövlənin qapısı qarşısında yerə sərildi.

Qapının bir addımlığında tövlənin damına dayaq
duran dəmir trubadan asılmış Şəmilin cəsədi havada
hərəkətsiz sallanmışdı. Asılmaq üçün ayağının altına
qoymuş olduğu arı pətəyinin qutusu isə zərblə
itələndiyindən az aralıda diyirlənib qalmışdı. 

O, məhkəmənin qərarına əməl edərək səhər
açılana yaxın səssizcə onun olmayan evdən “köç”
etmişdi... Və özünə şəhəri yox, könüllü əbədiyyəti
seçmişdi... 

Aylıq ədəbiyyat dərgisi

64 ULDUZ / Yanvar 2016



Təsviri yaradıcılıqla məşğul olan insanlarda
müstəqil düşünmək və gördüklərindən
heyrətlənmək məqamının yetişməsi onları əsl
sənətə yad olan “şəkil çəkmək” ənənəsindən
təcrid edir və rəssamlıq əsərinin “doğuluşu”nu
şərtləndirir. Bu fikri indiki durumda milli
təsviri sənətimizi yeni‐yeni əsərlərlə zəngin ‐
ləşdirməyə çalışan gənc rəssam Cəlal Ağayevin
yaradıcılığına aid etsək, deməliyik ki, onun
həm də iç dünyasının ifadəsi olan müxtəlif
mövzulu əsərləri yaradıcılıq üçün çox vacib
olan nəhayətsiz “bədii yalan” və şişirtmədən
qaynaqlanan  obrazlı  nümunələrdir.

Onun Azərbaycan təsviri sənətinin bədii
ifadə imkanlarının nəhayətsizliyini sərgiləyən
əsərlərini dəyərləndirməkdən öncə, yaradıcılıq

bioqrafiyası ilə tanış olmağa da ehtiyac duyuruq.
Cəlal Ağayevin bir qərinəlik ömür yolunun
yarısından çoxu rənglərin sirrini öyrənməklə
keçib. Әvvəlcə Әzim Әzimzadə adına Azər ‐
baycan Dövlət Rəssamlıq məktəbində (1998‐
2002), sonra isə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasında  qrafika sənəti (2006‐2010)
üzrə ixtisas təhsili alıb. Hazırda  həmin təhsil
ocağında emalatxana müdiri vəzifəsində
çalışması da onun təhsil illərində nümayiş
etdirdiyi işgüzarlığın nəticəsidir. O, Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının üzvü, 2010‐cu ildən isə
müxtəlif miqyaslı sərgilərin iştirakçısıdır...

Bu rəssamın yaradıcılığı üçün janr və mövzu
məhdudiyyəti yoxdur. Düşüncələrini yağlı
boya ilə yanaşı, həm də akvarel texnikasında
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asanlıqla ifadə etməsinin qarşılığında demək
olar ki, o, istedadlı rəngkar olmaqla bərabər,
eyni zamanda gözəl qrafikdir. Akademiyada
təhsil illərində görkəmli qrafika ustası, Xalq
rəssamı, professor Cəmil Müfidzadədən sənətin
bədii‐texniki sirlərini öyrənən gənc rəssam
cəmisi beş ili əhatə edən  yaradıcılığında bir‐
birindən maraqlı əsərlər yaratmağa nail olub. 

Bir yaradıcı kimi səciyyələndirməli olsaq,
demək lazımdır ki, o, əqidəsinə və yaradıcı
tem peramentinə görə bütünlükdə, lap əvvəl ‐
lərdən realist‐gerçəkçidir. Cəlalı başqalarından
fərqləndirən başlıca cəhət onun özündən əvvəl
sənətdə mövcud olmuş bütün qiymətli bədii
məziyyətlərdən istifadə etməyə çalışmasıdır.
Doğrudan da, məhz bu dəyərli xüsusiyyəti
onun mövzu seçimində və onların bədii şərhində
‐ yüksək icra sənətkarlığında qabarıq görmək
mümkündür. Onun rəngkarlıqla qrafik vər ‐
dişlərin qovşağını özündə yaşadan dəst‐xətti
tanınandır, desək, həqiqəti söyləmiş olarıq.

Cəlal Ağayevin yaradıcılığını səciyyələndirən
önəmli xüsusiyyətlərdən biri də onun bəziləri
kimi orijinal mövzu axtarışına çıxmamasıdır.
Bu fərqli cəhətin hamıya görünən tərəfi isə bir
o qədər də ciddi axtarışlar tələb etmədiyi
görünən ən müxtəlif mövzuların “Cəlal Ağayev
palitrası”nda başqalaşması, bu vaxta qədər
rastlaşmadığımız bədii görkəm almasıdır. Onun
həm də təxəyyül sonsuzluğundan xəbər verən
bu bədii yozumlarına diqqət kəsiləndə inanırsan
ki, əsl rəssamlıq, doğrudan da, başqalarının
görə bilmədiklərini “kəşf” etməkdən və yaxud
da adi gözlə yaxşı görünənlərə çox fərqli ra ‐
kursdan göz qoyub, onları bədiiləşdirə bil ‐
məkdən başlayır...

Belə olmasaydı, onun bizə təqdim etdiyi
ta nış memarlıq motivləri, müxtəlif tutumlu
insan obrazları, maddi mədəniyyət nümunələri
və s. bu qədər yeni görünməzdi. Rəssamın
yağlı boya ilə çəkilmiş “İçərişəhər”, “Mis qablar
və xurcun”, “Başmaqlar”, “Nuhun gəmisi”,
“Samovar”, “Kəndin şəcərə ağacı”,”Gözləmə”,
“Aşıq”, “Çarıqlar”, “Rəhil”, “Nərdivanlar”,
“Mə nim xəyali şəhərim”, “Zamanın ipi”, “Qara
çıraq lar” və s. tabloları yuxarıdakı bədii‐estetik
məziyyətləri özündə yaşadan sənət nü mu ‐
nələridir. Onlarda  mövzunun obrazlı‐bədii
həlli bir qayda olaraq gözlənilməz, şaşırdıcı

bir tutumdadır. Yəqin ki, elə bu səbəbdən Cəlal
Ağayevin əsərləri janrından asılı olmayaraq
cəlbedici və təsirli, eləcə də  düşündürücüdür...

Çoxdan tanışlığı ilə gözümüzdə adiləşən
motivləri və əşyaları bizə təqdim edən rəssam
bu özünəməxsus bədii şərhində həm də
görünənlərə “inamsızlığını” nümayiş etdirir.
Başqa sözlə desək, bədii görkəm almış görünən ‐
lər artıq haralarınsa, nələrinsə dəqiq əksi yox,
onların rəssam təxəyyülündən qaynaqlanan
obrazlarıdır. Bizim seyr etdiklərimiz də müəllifin
görmək istədikləridir. Gerçəkliyə bu cür
yanaşma, əslində, onu romantizmə yaxınlaşdırır.
Etiraf edək ki, obrazlaşmaya köklənmiş bu cür
bədii şərh müasir Azərbaycan təsviri sənəti
üçün yenidir... 

Bu gün ‐ dünyaya süni mücərrəd‐konseptual
baxışla realist‐gerçəkçi münasibətin müba ‐
rizəsinin gücləndiyi bir vaxtda Cəlal Ağayevin
sərgilədiyi və qədim milli mənəvi qaynaqlara
tapınan bədii münasibət çox maraqlıdır,
təqdirəlayiqdir. Belə ki, burada təsvirlər “çox ‐
qatlı” olmaqla tamaşaçı düşüncələrini tarı ma
çəkmək, duyğularını cəmləmək, bəzən də
paralamaq gücündədir. Etiraf edək ki, arif
seyrçi məhz dünyaya belə baxışın həsrətindədir...

Cəlal Ağayevin bir şox kompozisiyalarının
detal və atributları arasında artıq dəbdən
düşmüş kimi qəbul olunan maddi‐mədəniyyət
nümunələri çoxluq təşkil edir. Onun bu mü ‐
raciəti, əslində, bizlərə nə vaxtsa nələrə malik
olduğumuzu xatırlatmaq fikrindən daha ciddi
tutumludur. Qənaətimizcə, bu “qayıdış”da
daha önəmli məqamlar hifz olunur. Rəssam
keçmişimizi artıq toza basdırdığımızın fərqində
olmayanlara “dərd”i yaxın buraxmayan mis
qablarda, ziya qaynağına dayaq duran rəhildə,
əzəmətli samovarda, qaytanı qırılmış çarıqlarda,
ilmələrin sehrindən boylanan xalça saplarında,
daş binaların “əsir”liyində, gil küpələrin dad
qoruyuculuğunda çağdaş firavanlığımıza təkan,
qüvvət verən mənəvi və maddi gücün olduğunu
xatırladır. Sanki müəllif “Keçmişə daş atanları
gələcək topa tutar” deyimini xatırlatmaqla bizi
başqalarından fərqləndirən milli ənənələrimizi
qorumağa çağırır... 

Rəssamın təqdimatında xurcunla mis
qabların qovşağı (“Mis qablar və xurcun”)
maddi‐mədəniyyət nümunələrimizin gözəlliyini
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təqdim etməkdən daha çox, bu əvəzsiz mənəvi
dəyərlərimizə soyuq münasibətə işarə vurmaq
məqsədi daşıyır. 

Dairəvi xalça məmulatı üzərinə səpələnmiş
rəngbərəng başmaqlar (“Başmaqlar”) da tama ‐
şaçı duyğularını qanadlandırmaq gücün dədir.
Belə ki, onların toxunma səthindəki  təzadlı
düzülüşündə məna daşıyıcılığı və rəmzi məqam ‐
lar kifayət qədərdir. Başmaqların “hik mət”ini
özünəməxsus bədii şərhlə  təqdim edən Cəlal
Ağayev həm də xalqımızın “düşüncə boğçası”nı
çözələməyi tövsiyyə edir...

Rəssamın qaralı‐yaşıllı məkanda divara
dirənən və işığa doğru can atan çox sadə biçimli
taxta nərdivanları (“Nərdivanlar”), əslində, hər
kəsin məramını özü və yaradanı bilən ömür
yolunun necəliyinə bədii işarədir. Yan‐yana sı ‐
ra lanmış bu “yüksəliş” vasitəsi ilə üz‐üzə, göz‐
gözə qalan seyrçi, əslində, iç dünyası ilə dialoqa
dəvət edilir. Yaşananları saf‐çürük edən hər
kəs, təbii ki, ilk növbədə hələlik əlçatmaz gö ‐
rünən “işığ”a çıxa bilib‐bilməyəcəyini düşünür...

Cəlal Ağayev “Samovar” əsərində sanki
təlatümlü, bəlkə də, əfsanəvi bir məkanda  baş
verən görüntünü bədiiləşdirib. Zahiri görkəminə
görə nə qədər ənənəviliyini qoruyub saxlasa
da, hiss olunur ki, rəssam təqdimatında bu
heç də bu gün dünyanın ən nüfuzlu firmalarının
is tehsalı olan  bahalı samovarlardan deyil.
Müəllif, əslində, onu əskiləşdikcə öləziyən ru ‐
hu muzun qida mənbəyi kimi qəbul edir. Bunu
başa düşənlər nəyin bahasına olursa‐olsun,
onu fəth etməyə çalışırlar. Zirvəsi çaydanlı nə ‐
həng “eliksir qaynağı”na yaxın düşməksə
çoxları düşündüyü kimi bir o qədər də asan
deyil...

Cəlal Ağayevin yaradıcılığında mənzərə
janrı bir o qədər geniş yer tutmasa da, bu
yöndə ərsəyə gətirilənlərə rəğmən, demək olar
ki, onlarda da rəssamın özünəməxsusluğu
mövcuddur. Qənaətimizcə, janrından asılı
olmayaraq, elə onu başqalarından  fərqləndirən
də budur. Böyük şairimiz Rəsul Rza rəngləri
sözlə mənalandırdığı kimi, gənc rəssam da
müxtəlif mənzərələrdə hifz olunan sirr saxlanclı
boyaların rəmzi tutumunu üzə çıxarmağa çalışır.
“Kəndin şəcərə ağacı”nda rəssamın təxəy ‐
yülündə canlandırdığı mənzərə azman ağacın
budaqlarında və yarpaqlarındadır. Bu gün

ancaq xatirələrdə yaşayan kənddən xəbər verən
də minarəsi göylərə ucalan yeganə qədim
məsciddir. Bu əsər də, əslində ismarışdır, özü
də birbaşa müxtəlif səbəblərdən dədə‐baba
yurdunu Allahın ümidinə qoyub firavanlığı
şəhərlərdə axtaranlara yönəlidir...

Rəssamın “İçərişəhər”i də bütün əsər lə rin ‐
dəki kimi  obrazlı görkəmə malikdir. Dolambac
‐ labirintəbənzər küçələri ilə özünü yayın
istisindən, qışın “Xəzri”sindən qoruyan bu
İçərişəhərin bəyaz hörgülü, qır damlı tikililərinin
ritmindəki gözəlliyi müəllif böyük ustalıqla
üzə çıxarıb. Odur ki, belə məkanlar Cəlal
Ağayevin təqdimatında qürurvericidir, desək,
yanılmarıq...

Cənc rəssamın bədii‐texniki sahədə təcrübəsi
vaxt etibarilə qısa olsa da, əsərlərinin bədii
həllində bunun əksini görürük. Әslində, hər
bir əsərin yaranmasına böyük vaxt sərf etməyən
rəssam, hər dəfə  kətan üzərində şaşırdıcı
təəssürat oyadan rəng qatı yaratmağa nail olur.
Qənaətimizcə, bu, onun yaradacaqlarını öncə
iç dünyasında tam ərsəyə gətirib ‐ “bişirib”
gerçəkləşdirməsinin nəticəsidir. Elə bu səbəbdən
də gənc olmasına baxmayaraq, Cəlal Ağayevin
heyrət dolu əsərləri tamaşaçı qəlbinə yol
tapandır...

Ziyadxan ӘLİYEV
Azərbaycan Respublikasının 

Әməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru
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Dünya bina olandan... 
Dünya bina olandan insanlar da bina qur ‐

ma ğa, yurd salıb yuva tikməyə meyilli olub; da ‐
xili bir fəhmlə, fitrətindən gələn təbii instinkt lə.

Nələr yaratmayıb insan əli? İbtidai icma
quruluşundan tutmuş ta müasir günümüzə
qədər tikilənlərə, qurulanlara ötəri bir nəzər
yetər. Yetər ki, bu ali varlığın düşüncə tərzində
olan inkişaf tempini mərhələlərlə müşahidə
edək. Nələr görərik? 

Bir vaxtlar otdan, ağacdan,  daşdan özünə
koma, mağara düzəldib daldalanan insan indi
nəinki göydələnlərlə göyə ucalır, hətta üzən,
uçan binalar, bina‐şəhərlər, beş yüz min insan
üçün nəzərdə tutulan nəhəng memarlıq
layihələri üzərində çalışır. 

Әlbəttə, “uçan bina”, “üzən bina” ifadələri
çoxlarına utopiya təsiri bağışlayacaq. Həyatsa
o qədər sürətlə dəyişir ki, biz heç müşahidə
etməyə belə macal tapmırıq. 

Uzağa niyə gedək, uşaqlıq illərində bax ‐
dığımız “Sehrli xalat” filmini (rejissoru Әlisəttar
Atakişiyev) xatırlayaq. Bizim dövrün şagirdi
olan Rəşiddən “gələcəyin uşaqları” çəkdiyi
fotoşəkli dərhal çıxarmağı, səsli, hərəkətli foto
çəkməyi (video) tələb edir. Rəşidsə mat‐məəttəl
qalır. Bu gün o uşaqların dövründə yaşayırıq.
Mobil telefonla danışır, səsli görüntü paylaşır,
Whatsapp‐la şəkil video göndəririk. Daha nələr,
nələr... 

Yəqin, yazını bura qədər oxuyan əziz
oxucum elə biləcək ki, mən cəmiyyətin, elmin,
texniki tərəqqinin yeni istiqamətlərindən danışıb
müqayisəli təhlil aparmaq niyyətindəyəm. 

Yox, məqsədim bu deyil.
Məsələ ondadır ki, bütün kəşflər, ixtiralar,

yeniliklər ibtidaidən aliyə doğru irəlilədikcə
yenidən bir çevrə boyu fırlanıb bu dəfə alidən
ibtidaiyə ‐ ilkə, başlanğıca, başqa sözlə desək,
təbiətə qayıdır. Və nə qədər zəngin elmi bilikərin
sahibi olursa‐olsun, insan hər bir halda, hər
bir zamanda təbiətin bir parçasıdır. Odur ki,
onunla harmoniyada olmalı, onu öyrənməli,
ondan öyrənməlidir. Və nə öyrənsə, nələri
yaratsa, o uca Yaradanın yaratdıqlarına söy ‐
kənməli, necə deyərlər, ondan iqtibas etməlidir.
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Çünki insan ən gözəl xəyallarında belə, təbiətdən
gözəl heç bir şey yaratmağa qadir deyil, ‐ bunu
isə mən demirəm, Alfons de Lamartin (fransız
şairi) deyir. 

Təbiətin yaratdıqları incəsənətdə yaradılan
əsərlərdən daha mükəmməldir, ‐ bunu da Mark
Siseron (natiq, filosof, siyasi xadim) deyir. 

Təbiətin qanunlara tabe olduğuna inan ma ‐
dan heç bir elm yarana bilməz, ‐ bunu da
Norbert Viner (Amerika riyaziyyatçısı, kiber ‐
netikanın atası) deyir. 

Mən, əlbəttə, maraqlı, faydalı olsa da, bu
fikirlərimlə, eləcə də sitat gətirdiyim alimlərin
fikirləriylə Amerika açmıram, bütün bunları
başqa kamil düşüncə sahibləri də düşünə bilər
və düşünür də. 

Odur ki, məqsədim bu da deyil. 
Demə, çox vaxt fərqinə varmasaq belə, ət ‐

rafı mızda çox maraqlı hadisələr baş verir. 
Arılar riyazi hesablamalarla özləriyçün ev

qurur. 
Hörümçəklər spiralvari tor hörür.
Ağacların budaqlarında da yarpaqlar spiral

şəklində yerləşir. 
Günəbaxanın tumlarında, küknarın qoza ‐

larında “qızıl bölgü” qanunu hökm sürür. 
Ağaclarda budaq və onun şaxələnməsini

canlı orqanizmin qan daşıyıcı sistemində
görürük. 

Milçəyin göz quruluşunda, tısbağanın
qınında, bitki damarlarının köndələn kəsik ‐
lərində altıbucaqlıya rast gəlirik. 

Gül ləçəklərində, ağac yarpaqlarında, balığın
pulcuqlarında, böyürtkən, moruq və s. gilə mey ‐
vələrdə eynitipli elementlərin təkrar lan masını
görürük.

Ağac yarpaqlarında, insan və heyvanların qan
damarlarının düzülüşündə, mərcan şə bə kə lərində
diferensiallaşma qanununu müşa hi də edi rik... 

Və memarlar təbiətdə olanları – “ən böyük
ölçüb‐biçən”in (“Qurani‐Kərim”) yaratdığı,
nizamladığı gözəllikləri təbii qanunauyğunluğa,
harmoniyaya, “qızıl bölgü” qanununa, qədim
təcrübəyə, müasir bilgilərə əsaslanaraq elmə
gətirdilər. Adına bionika dedilər. Bu elm canlı
təbiət formalarının (yuxarıda bəhs etdiklərimiz
də daxil olmaqla) müəyyən xüsusiyyətlərindən,
təbiətdən götürülmə kompozisiyaların memar ‐
lıqda istifadə edilməsindən yarandı. 

Leonardo da Vinçi nahaq demirdi: “Təbiət
hər şeyin qayğısına elə qalıb ki, hər yerdə sənin
öyrənməyinçün nəsə var”. 

Və Leonardo da Vinçiyə “Bionikanın atası”
deyirdilər. O, uçan hərbi aparatın konstruk si ‐
yalaşmasında canlı təbiət formalarını təkrar ‐
lamış, quşun qanadının quruluşundan istifadə
edərək uçan maşın cihazını hazırlamışdı. 

Başqa bir nümunə: İtaliya renessansının
memarı F.Brünelleski Florensiya kilsəsi
günbəzinin konstruksiyasını həll edən zaman
prototip kimi yumurta qabığının formasını
götürmüşdü. 

Bəzi tikililərin bionik xüsusiyyətləri isə
uzun əsrlərdən sonra aşkar olunub. Məsələn,
keçən əsrin ikinci yarısında tikilən məşhur
Eyfel qülləsinin konstruksiyasının insanın baldır
sümüyünün düzülüşünə bənzədiyi aydın olub.
Sən demə, istedadlı mühəndisin şüurlu şəkildə
axtardığını Yaradan məqsədyönlü şəkildə canlı
orqanizmdə yaradıbmış. Təzəlikcə alimlər kəşf
ediblər ki, leyləyin skeleti eynilə müasir dəmir‐
beton konstruksiyaların armaturu kimi qurulub. 

Diqqət etsək, son illərdə memarlıqda
prototip kimi təbiət formalarından (balıqqulağı,
zirehli tısbağa, gül, bükülmüş yarpaq, ilan,
spiral və s.) uğurla istifadə edilməsinin şahidi
olarıq. Elə paytaxtımızdakı Alov dilimləri də
bu qəbildəndir. 

Göründüyü kimi, hələ e.ə. yaranan memarlıq
abidələrindəki bionik elementlər (Qədim
Misirdə, Yunanıstanda, İtaliyada) bu gün bütöv
bir elm kimi – bionika elmi kimi öz yüksək
inkişaf dövrünü yaşayır. 

Әlbəttə, memarlıqda bionika çox maraqlı
sahədir və ən əsası odur ki, canlı təbiət ele ‐
mentləri təkcə həndəsi forma baxımından yox,
həm də estetik baxımdan gözəl görünür. Ancaq
məqsədim canlı və cansız təbiət arasındakı
bağlılıqdan, təbii, yaxud elmi qanuna uyğun ‐
luqlardan danışmaq da deyil, yox, bununçün
dialektik materializm var...

Məqsədim... Məqsədim odur ki, bu maraqlı,
mən deyərdim, canlı yazını mənə yazdıran
“Bədii konstruksiyalaşdırmada bionika” kitabını
dəyərli oxuculara təqdim edim: memarlıq üzrə
fəlsəfə doktorları Sabir Orucov və Məlahət
Eynul layevanın müəllifliyi ilə.
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Mücirəddini bir dəfə də olsun görmə mişəm.
Şeirlərini İnternet səhifələrində  oxu muşam.
Mənə elə gəlir ki, o, ucsuz‐bucaqsız bir çöldə
tək yaşayır. Onun haqqında tə səv vürüm ancaq
şeirindən və şəklindən başlayır. Şəkillərində
də ancaq özü olur, özündən başqa heç kim.
Elə bil adam tapmır  şəkil çəkdirməyə. Şəkillərin
bəs  kimi çəkir, o maraqlıdır?

Mücirəddin  Mübarizoğlu  Beyləqanın Ey ‐
vazlılar kəndindədir. Fermada olur.  Çobandır.
Təsəvvür edin: çoban və İnternet. Yeni
texnologiya və çoban həyatı, qoyun mələşməsi,
it hürüşməsi, saytlar, feysbuk, kəlin qoyun,
oğursaq quzu, kətəməz, bulama, sərbəst şeir,
arxac, çəhlim, örən, xam və W hərfi. 

Mücirəddin çəmənləri, küləkləri, ilan mələ ‐
yən çölləri,  ilan kimi darıxan adamları  yaxşı
tanıyır. O, yaxşı bilir, küləkləri necə oxumaq
olar və ya küləklər atın yalmanını necə dağıdır,
cin, atın yalmanını necə hörür və atları  çaparaq
necə yorur?

Uşaqlıq illərin, de, necə keçib,
Dizində yamağın heç olubdumu?
Qarğıdan, qamışdan mindiyin atın,
Söyüddən çomağın heç olubdumu?

Açmısan itləri bir köç keçəndə,
Səni yanıyıbmı köçdə keçən də?
Dostlar çağıranda, sən çay içəndə
Pörtdənən damağın heç olubdumu?

Bu şeir nə qədər sadə, səmimi  və aydındır!
Təndir çörəyinin qoxusunu xatırlatdı mənə.
Dizdə yamaq, qarğıdan, qamışdan at, söyüddən
çomaq, pörtdənən damaq ‐ hamısı uşaqlıq
xatirələridir. Uşaqlar məni oynamağa çağıranda
tələsdiyimdən nənəmin süzdüyü  isti çay
damağımı o qədər pörtdədib ki... Məncə, şairlik
ən çox uşaqlıq xatirələrini yaşatmaqdan  baş ‐
layır. Kimin uşaqlıq xatirələri canlı və
güclüdürsə, şeirləri də ürək oxşayan olur.
Kimin şalvarında yamaq, əlində söyüddən ço‐
maq, qarğıdan  tütək, qamışdan atı olubsa, o,
heç vaxt adam öldürməz,  heç kəsi aldatmaz
və satmaz. Şair dostuma kiçik bir ərk: heç vaxt
söyüddən çomaq olmaz. Amma burası da var
ki, Mücirəddin aran uşağıdır, Qarabağ mü ‐
haribəsi olmasaydı, zoğal meşələrimizi yağılar
işğal etməsəydi, zoğal ağacından özünə çomaq
düzəldərdi. Bir də bu, uşaq xatirəsidir axı...

Mücirəddinin  bu saat  ayağının altı şeirlə
doludur, hansına əl atsa, gözəl bir qoşmadır.
Әlbəttə, ayaqda olanları tapan başdır. Ayağına
dolaşan, kətiyən, sirkən, yovşan, qarağan,
quşotu çöllərin qoşmalarıdır, hamısının qafiyəsi
külək, yaxınlıqda ötən bildirçin gəraylıdır ‐
qafiyəsi kərmə sobasının altında xoruldayan
ala‐ bula pişik, tullana‐tullana qaçan dovşan‐
gözəl bir  uşaq şeiridir‐ çarpaz qafiyəsi ağzı
qara itlər, kənarda gövşəyən dəvə‐qıfılbənd ‐
açması yanında xumarlanan  mayası, balaca,
ala‐bula ayaqlarını yerə qoyub anasını əmən
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quzu təcnisdi ‐ qafiyəsi təpəl, anasını axtaran
oğursaq quzu qürbətdi‐ qafiyəsi inək südündən
olan əmziklər, bir sözlə, bəxtəvər Mücirəddinin
başına, bütöv bir ədəbiyyatın içində yaşayır. Yoxsa
nə var şəhərdə, hər tərəf örən. Bu “örən” sözü
Mücirəddinə çox yaxşı tanışdı, ona görə yazdım
ki, turş almanı dişləyən kimi bir az da qımışsın.

Mücirəddin təbiəti yaxşı duyur, hiss eləyir.
Amma gördüklərinə ad qoya bilmir. Çölləri
diksindirən külək onun şeirlərində əsəbdir.
Amma şair heç vaxt bu hissin əsəb olduğunu
bilməyəcək. Gülləri, otları yerdən  dartıb çıxaran
aprel günəşi eşqdir. Mücirəddin eşq deməyəcək
bunun adına, sadəcə deyə bilər: yağışlar yağdı,
bu il göylük oldu. 

Heç bilməyi də gərək deyil, sadəcə deməyi
lazım.

Vətənimə atılan top, düş mənə,
O dağların ətəyinə düşmə nə?
Çiçəklərim əsir düşüb düşmənə,
Ona görə şirə çəkir az arı.

Qara saça düşüb ağ‐ağ özgə dən,
Dağlar, səni yada satdı öz gədən.
Mücirəddin, hay gözləmə özgədən,
Yad yanında az inildə, az zarı...

Maraqlıdır, Mücirəddin təcnislərə meyil
edir, uğurlu misralar, cinaslar  tapır. Bu da
onun elat şairi olması ilə bağlıdır. O, köhnəliyə
təzəlik qatmaq istəyir, qatığa süd  töküb kora‐
maz düzəldir. Bu, bəzən yaxşı alınır, bəzən
alınmır da. Yuxarıdakı təcnisdə əsas iş ancaq
cinasları (çoxları elə bilir) tapmaqdan ibarət
olub. Amma şeir  hələ tapılmayıb. Hər halda
bu cəhdlər mənim  çox xoşuma gəlir.

Bir dəfə İnternetdə  Beyləqana çox yaxın
olan Şirinqumdan bir şəkil paylaşdım,  yovşan ‐
ların üstə uzandığım halda. İlk  rəy Mücirəd ‐
dindən gəldi, elə beləcə də yazdı: “Bura  bizim
yerin yanıdır”, yəni o saat yovşanın qurulu ‐
şundan tanıdı. Bir rəy də mən yolladım: “Ax ‐
şam‐axşam bizi xamı otarma.” Bütün bu
de diklərimin kodunu Mucirəddin çox  gözəl
bilir, çünki o, çöl balasıdır. Amma mən nə
istərdim Mücirəddindən? Çöl həyatını şeirə
gətirmək. Qaşqa at, səkil at və it, öyəc, yəhər,
quşqun, sinəbənd, tapqır, kərmöşo, cilov,
quşnu, əyin, çətən, çəhlim, ağıl, arxac, dəlmə,
döllək, buruq qoç, maya, suluq, bağırbeyin,
qulan və başqa çölçülüklə bağlı  elementləri

şeirə gətirsin, qıfılbəndi bu sözlərlə bağlasın,
açması da “Qəşəmin boynuna”, təkcə mənim
yox, türk təfəkkürünün etnoqrafiyasının ciz ‐
gilərini çəksin, unudulan sözlərə həyat versin.
Oxuyanları çox olacaq, buna ehtiyac var.  Şair
çöldən, el‐obadan uzaq düşəndə aşağıdakı
vəziyyətə düşür eynən:

Bu huşsuz başımda kədər qoz qırır,
Qəmlər barmağına dolayır məni.

Demirəm ki, Mücirəddin eldən uzaq dü ‐
şüb. Xeyr, şair dostuma deyərdim ki,  bir anlıq
şeir yazmazdan öncə gecə çölə çıxsın, həm
qoyunları sidikləsin (özü bilir nə deyirəm) həm
də caqqalların vəkkilləməsinə qulaq assın, çölü
başdan‐başa dinşəsin, çölə çöksün, ac cana ‐
varın boz üzünə vaqif olsun, mənə elə gəlir, hər
sürünün yanında bir axsaq canavar olur, uldu‐
zlara baş vurub uzaqda səyriyən kəndin işıq ‐
ları ilə kirpiklərini qoşalaşdırsın, orda işıqların
birinin altında sevdiyi qızın mışıl‐mışıl
yatdığını düşünsün, qaranlığın üstünə yeri ‐
diyini anlasın, gözünün birini  qıysın, bax,
onda “ey dili qafil” kəlməsini eşidəcək və  yer
kürəsinin  hərəkətini hiss elə yəcək. Onda gedib
ilk misrasını başlasın.

O boyda çöldə yaşayan Mücirəddinin için ‐
də yorulmuş bir şəhər var. Misraya baxın:

İçimdə söküntü işləri gedir
və yaxud 

Axırıma çıxan qız yoluma çıxmır...

Mən şəhərdəyəm, içimdə geniş bir   çöl  var,
Mücirəddin çölün içindədir, içində söküntü
işləri gedən bir şəhəri daşıyır. Artıq bundan
sonra sənətkarlıq məsələləri gəlir, bu da nədən
yazmaq və necə yazmaq məsələlərini ortaya
qoyur. Mücirəddin ayrı – ayrı misralarda qəfil
özünü göstərir, yerini nişan verir, sonra yoxa
çıxır. Çobanaldadan yağış kimi ‐ Mücirəddin
bilməmiş olmaz ‐  qəfil yağış  yağır, bir
dəqiqədən sonra qıpqırmızı gün çıxır. Çobanın
hazırlığı özünə qalır...

Aşağıdakı misralarda  əsl şairin ürəyi
döyünür:

` İlana dönürəm mən darıxanda...
* * *

Darıxan sözünə bax darıxanda...
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* * *
Səhəngini endir yerə, su içim...

* * *
Gözü yaşlı qoşmalarım var mənim...

Mücirəddinin elə şeirləri var ki, səmimiy ‐
yətdən aşıb‐ daşır. Bu da o zaman olur ki,
özünə yaxın olan, uzun müddət baş‐başa
qaldığı  mövzuları qələmə alır. Onun  əsgər
qardaşına yazdığı şeir çox təbii və inandırıcı
hisslərin məhsuludur:

Bizdən ötrü darıxırsan, bilirəm,
Həsrətinə qurban olum, a qardaş.
Vətən ana , qaytar ana borcunu,
Xidmətinə qurban olum, a qardaş.

Hər an fikrim yanındadır, unutma,
O libası soyunmağa can atma.
Səbirli ol, göz yaşını axıtma,
Möhnətinə qurban olum, a qardaş.

Mən bir şeyi hiss edirəm ki, Mücirəddinin
hökmən bir maqnitofonu var, həmişə yanında
olur,  qoyuna gedəndə, at minəndə  ona qulaq
asır. Çoxlu kasetləri var, şübhəsiz ki, bu da mər ‐
hum şairimiz Alqayıtın kasetləri olmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, Mücirəddinin mütaliəsi ancaq
bu cür dinləmələrdən ibarət olduğu üçün bəzən
fikrini sərbəst ifadə eləməkdə  çox əziy yət çəkir.
Amma nə olursa‐olsun, onu heç vaxt tərk
etməyən səmimiyyəti hər şeydən birinci olur.

Kökləyirsən gecə‐gündüz o sazı,
Ağrın alım, baş aparan olma də.
Yana‐yana bir havanı sonacan
Çalammırsan, nə məcburdu çalma də.

Bir səs gəlir, bulud kimi dolursan,
Pəncərədən xəyallara dalırsan.
Yarı yolda özgə hava çalırsan,
Bir də onu sən əlinə alma də.

Mən o çöllərdə ürəyimi qoyub gəlmişəm.
Ona  görə Mücirəddini çox istəyirəm. O, mə ‐
nim çöllərdə yatmış addım səslərimi oyadır.
Amma... 

Bəlkə də, indi  məni sevindirən duyğular
şair dostumu bezdirib. Yox, belə də düşün ‐

mürəm. Bir dəfə İnternetdə xəsillik deyilən bir
otlaq sahəsində qəşəng sarıkürə bir qoyunun
şəklini paylaşıb altından yazmışdı “şirinim”.
Mənə elə gəlir,  bu şəkil və ifadə onun ən gözəl
şeiri idi. Bir dəfə də şair dostumuz Nuranə
Nurun adını  çöl çiçəkləri ilə çölün sinəsinə
yazmışdı. Demək, hər şeydən öncə şeir həm də
şəkil ifadə edir. Yeri gəlmişkən və şəkil
demişkən, Mücirəddin o günü Bakıya gəlib ‐
miş. Nuranə Nurla Azərbaycan Yazıçılar
Birliyində şəkil çəkdirib, gedib.

Mücirəddin Mübarizoğlunun gəzdiyi tor‐
paq böyük və qədim şairimiz Mücirəddin
Beyləqaninin  vətənidir.  Çöllərdə baş qaldıran
lalələr böyük şairin ruhundan xəbərdardır. O
lalələrin yanında Mücirəddin  gördüklərini və
düşündüklərini qələmə alır və çox vaxt istə ‐
diyinə nail olur.

Bu gecə qəribə yuxu görmüşəm,
Bir qadın beşikdə yelləyir məni.
Elə ağlayıram kiridə bilmir,
Götürüb belinə şəlləyir məni.

İstədim yuxunu mən gerçək sanam,
Gördüm, üşüyürəm, az qalır donam.
Sən demə, səsimə oyanıb anam,
“Mücirəddin” deyir, səsləyir məni.

Nə gözəl şeirdir! Ruhumu oxşadı bu
şeir. Yorulmuş könlümə taqət verdi.  Bu an
Mücirəddin yanımda olsaydı, şeh düşən
alnından öpərdim. Anamız bizi o qədər belinə
şəlləyib ki... Әn isti beşiyimiz anamızın yun
ədyalla bizi belinə  şəlləməyi olub.  Tibbi
nöqteyi‐nəzərdən əhəmiyyətlidir bu.

Mən şair dostuma  ürəklə deyirəm:
Mücirəddin, biz səni çox istəyirik. Darıxma.
Həmişə darıxanın (mənim) sözünə bax. Maq ‐
nitofonun daşlarını dəyiş. O, lenti yavaş
fırladır. İçində olduğun çölü yavaş‐yavaş yaz.
Unutma ki, qaşqa atınızın alnındakı ağın
qafiyəsi Qarağanın alnında günortayacan
qalan bir ovuc qardır. Atınız otlayan zaman
başını Qarağanın dibindəki qara batırıb.
Vəssalam! Hadisə belə baş verib, yaz!
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Elə kitablar var ki, oxumaq istəməzsən –
oxumağa sövq edər, çünki özü səni oxuyar. 

Onun səhifələrində, sətirlənən cümlələrində
nəyi tapacağını, nəyin şifrələndiyini düşünərsən,
o, səndə səni tapar, içindəki inam və qorxularını
duyurmuş kimi sənə psixoterapiya dərsi vermək
kimi bir məqsədi olmasa da, ruhuna sığal çəkər,
gözlərini, könlünü oxşayar, səni gözəllik və
sevgi Tanrısına qovuşdurar, lap Cavid kimi ...
sənin də  arzuların çin olmaq istəyər.

HAŞİYӘ... Әrzurumlu Әmrahın “Nə fəryad
edirsən, divanə bülbül” türküsünün sədaları
altında oxudum Uğur Canpoladın “Hekayələr
hər zaman yarım” kitabını. Musiqini daxilimdə
eşitdim hər zaman bu məqaləni yazdığım
müddətcə...”Can” kəlməsi ilə əzizlərimizi
oxşayan  ağılara səs veririk ağır günlərimizdə...
sanki bu sözlə təsəlli tapırıq... ayrılıqdan aciz
olduğumuzu  onlara etiraf edirik... “Can” borcu
olduğumuzu  xatırlayaraq dua edirik bu kəlmə
ilə əslində...borcumuzdur dua etmək... Bizi aciz
qılan bizi özgür biləndir... O Yaradandır... Duaları
eşidən də Odur... Fəryadımzı “Can” kəlməsi ilə
ovundurmaq istəyirik... Can özü köməyimizə
gəlir...

* * *

Sizi səssizliyə, sükuta götürəcək bu kitab.   
Sizi özünüzlə tək buraxacaq bu kitab. 
Səsiniz kəsildikdə səsiniz olacaq bu kitab.
Nəfəsiniz çatmayanda nəfəs verəcək.

Cənnət qoxusu gələn, mixək ətirli və bu
ətrin özündən savayı heç bir yerdə ola bil ‐
məyəcəyiniz yerə götürəcək sizi bu kitab. 

Bütün ilahi məzmun daşıyan əsərlər kimi,
ona dönmək istəyəcəksiniz.... hər dəfə yeni
məna  üfüqlərini görmək üçün.

HAŞİYӘ. Bütün dərvişlər tərki‐dünyalıq
eşqində Vəhdətə çatmaq istəyirlər. Böyük Alim
Qasımovun ifa zamanı ayaq üstə davam
gətirməyərək bardaş qurub yerdə əyləşməsi,
gözlərini yumaraq əlini göyə açması da bir
səmazənlikdir, Varlığa yetişmək çabasıdır,
Göyləri yerə gəirmək arzusudur,  Məcnun
faciəsini yaşamamaq istəyidir...

...indi  özümə uzun  bir  yol  arzulayıram...

...ən böyük eşq romanını o yolda  oxumaq
istəyirəm...

...zaman keçsin, həyat mənzərələri dəyişsin,
amma o yol  dəyişməsin...

* * *
Kitabın üz qabığında  bir əqrəbi  qırıq və ya

qəsdən qoparılmış, o biri əqrəbi isə acizanə
əyilmiş, bir daha dəqiqələrin   aramla
irəliləməyəcəyini qəsd edərək boynunu bükmüş
bir saat təsvir olunub. Bunun yalnız müəllifin
olduğu real zamanı,  anı ehtiva edən  bir məqam
olduğunu düşünsək, yanılarıq. Çünki bu an
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simvolik məna daşıyıcısıdır. Bu, za mandan
qopma, yeni bir zaman kəsiyinə və əsl zaman
kəsiyinə keçidin göstəricisidir.

Bifurkasiya nöqtəsindən Vəhdət axtarışına,
Onun, Tək olanın, Haqqın pənahına, işığına,
təsəllisinə, sonda,  öz ruhunu ixlasa tam tapşırma
məqamına yüksəlişində görürük  müdrik aşiqi.
“Yox olmayan qəlb olmaq və qəlbimizdəkilərin yox
olmaması diləyi ilə...” dəyərləndirir yazıçı  insanın
əbədi  və sonsuz  varlığını öz həyat öykülərində. 

Kitabın ilk səhifələrində qarşımızda   əzizini
itirmiş bir insanın ürək  ağrısı, oxşamaya bən ‐
zər ağıları, zamanın nəyi alıb, nəyi verəcəyini
an lamaq istəyi ağırlığını daşıyan bir səssizlik,
sükut mənzərəsi  yaradan duyğular seli çıxır
önümüzə.” İndi yolsuzam mən. Evsizəm,” – söyləyir
ömür‐gün  yoldaşını   son məkanına yola salan
qəhrəman (“Cümləsiz qaldım sən gedincə”). 

Hər ölüm candan can qopmasıdır, əgər
ölən – sevdiyinizdirsə, yaşaması üçün əmək
verdiyinizdirsə. Həyatda yeri nə qədər idisə,
yoxluğu da o qədər yer tutacaq, bəlkə, daha
çox. ”...sənsizlik qədər qorxum”, ‐ kitabın ilk
səhifələri bu səssiz qorxularla dolu pıçıltıdır...

HAŞİYӘ... Hər gün onun zəngləri ilə açılır ‐
dısa, hər bayram o var deyə, bayram idisə
və...hər ...və hər..

Mən anama son telefon bağlantımızda  salam
verib, səbəbi özümə də məlum olmayan bir
təlaş içində, qəfildən göz yaşları və atəşli bir
eğq ilə “ana, sənə mən qurban olum, eşidirsən,
sənin mən başına dönüm, eşidirsən, bax, sənə
mən qurban...” ...fəryad etdim... qışqırdım...
Әlimi üzürəmmiş əllərindən, qopurammış
canından, Canımı qoparırlarmış... Bu vidanı
mənə nəsib edən Uca Allahıma nə cür şükürlər
etməyim? Edirəm..

Analarsız bayram olmurmuş bu dün ‐
yada...Mənim təqvimimdə həmin günlər
silinmişdir... Amma o sözlər ömürlük təsəl ‐
limdir, bəlkə... Bəlkə bu təsəllini övladına son
pay kimi vermişdi anam... Bəlkə, buna görə
zəng etmişdi... Hə... Bütün  sevilənlər sevgini
pay qoyub gedər sevdiklərinə...

* * *
Bir ömürlük təsəlli ola biləcək  duyğu halını,

həqiqəti  yaşayan qəhrəman dostlarını “yetkin
bir idrakın qapısına” dəvət edir, ”sevdikləriniz hələ
ölüm qapısından içəri keçməmişkən sarılın on lara,

ürəklərindən tutun. Bir dəfə də həyat yoldaşım və
mənim adıma sarılın bir‐birinizə..”‐ söyləyir və
onu eşitməyə dəyər, əlbəttə (“Göründü, getdi!”).

Lakin həyatında baş vermiş hadisələrlə
bağlı acılı‐şirinli xatirələrin, məqamların
xronikasını qələmə alan real qəhrəman bir anda
yoxa çıxır. Meditativ mətnlərdəki kimi, qəhrəman
cari zamandan uzaqlaşır. Göz lənilmədən
qeybdən gələn səslər eşidilir:“Bilgi süzgəcindən
idrak olub süzülərsiniz. Süzülərmisiniz? Süzülmyə
ümid etməlisiniz. Nə də olsa, süzülmədən sonsuzluğa
yetişə bilmərik.” Hadisələr   ölümlə mübarizə
aparan  insan ruhunun  xronikasına çevrilir. 

Hansı mərhələləri keçdi o ruh, hansı əngin ‐
likləri yaşadı, hansı uçurumların kənarı ilə
gəzdi, günəşə boylanıb necə bir cənnət arzusunu
yaşadı...Hansı dənizlərdən xəbər aldı... Hansı
göz yaşlarında boğuldu... Bu anlar dünyanın
heç bir saatında əks oluna bilməz. Kitabın üz
qabığında təsvir olunmuş kəsilmiş zaman,
əslində, mənasını itirərək, əbədi zamanın
axtarışına çevrilir. Onun parçalanmış səhifələri
əski fotolar kimi qəlblərdə daşlaşır, böyük mifik
mənalar qazanır və əbədi yaddaşa çevrilir... Biz
istəməsək belə...

Təsəvvürdə  zaman indi əbədidir,  hər an
əbədidir. “Var ilə yox arasında nə qədər eniş‐yoxuş
varmış. Ölməklə olmaq arasında nə çox doğum və
nə çox ölüm yaşanırdı” (“Canımçıq!”). Ötüb keçən
qərinələri bir qısa an içrə yerləşdirən sufi həm
anın, həm də əbədiyyətin içindədir. Onun
Yaradanla söhbəti bitmir. Ölüm haqda
düşüncələr, əslində, öz fikirlərini daim götür‐
qoy etməyə çalışan  müridin  timsalında Allaha
yetişmək diləyi ilə əvəzlənir. O  isə helm dili ilə
söyləməyə başlayır: “O onları sevər; onlar da
Onu sevərlər”, işarətinin kölgəsi altında sevgiyə
boylanırıq...”Yüksəklikləri fəth etməyə qadir olan
insan imperativ şəkildə  deyil,   eşqində  azad
olan, onu azad qılana can borcunu vermək
eşqində yanan bir aşiq kimi təsvir edilir. 

Әbədi mənaya, ölümdən sonrakı həyata,
aləmləri təsvir edən möhtəşəmə qarşı  sevda
hissini  yerdə,  yarda  tapmaq istəyi ilə özünə
sual lar verən bir  sufi dərviş dolaşır hekayələrdə.
“Nədir bu deyə, dolaşırdı. Nədir bu? Həsrət ilə
vüsal necə də həmdəmim! Nə qədər iç‐içə...Necə də
bilinməzlər içindəyəm bir yandan da hər şey aşikar
olmuşkən!” (“Canımcıq”).
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“Necə?”, “nədən?” kimi ritorik  suallar
verən, özü ilə danışan , zikr edən mürid meditativ
ruh halını əks etdirərək, yüzillərin həsrətinə ad
vermək istəyir , “dörd mövsümü birdən yaşamağın”
adının nə olduğunu   bilmək istəyi ilə
dayanmaqdan, bir nöqtədə durmaqdan qorxur.
Fərddən başlayıb Haqqa ucalan, ordan da yenə
insana, fərdə, canında cana, yarısını bulub da
tamamlanmaq istəyinə bir ad tapmaq istəyir.
Səma eşqində, yaradan eşqində bir canda daha
bir can, candan yaxın, Canımcıq...

Aşiq öz tapıntısı üçün çox sevinir. Әslində,
bir kəlmədə son məqamı,  əbədidə insan
ömrünün faniliyini unutmaq imkanını əldə edir.
Qəlbinin bir işıq zərrəsi olduğunu, aradığı
həsrətdə qəlbinin gözəlliyini duyması, öz qəlbini
güzgüyə çevirə bilməsi və yeni başlanğıcın
cövhəri, rüşeymi kimi görməsi ona Göylərin
ipindən qopub uzağa gedə bilməməsi, Təkin
parçası olduğu hissini yaşadır. O, öz ma hiy ‐
yətinin əbədi Mənanı əks etdirmək olduğunu
anlayır...

Әn böyük niyyət  Vəhdət eşqinə yetişməkdir,
ən böyük gözəlliklər də burdan o yanadır.
Qeyrət, təpər, istək insandan, gerisi isə
Allahdandır... O isə Sadiqdir... 

HAŞİYӘ... Allaha gedən yollar  sirlidir.
Bilməyənlər hər zaman  bu sirləri bilənlərə
qəribə, sərsəri‐divanə kimi  baxarlar. Bu,
dünyanın qanunlarından biridir. Bilinməyənlər
hər zaman vardır. Bilənlər də...

Kim bilir, nədən Kamil Vəli Alim Qasımova
həsr etdiyi “Səs”  romanında  cənnəti  bənövşə
ət rində gördüyünü  qeyd edir,  mən  isə cənnətin
mixək ətrində olduğunu israr edə bilərəm?!

Özünü mixək qoxusunda aşkar edib  mənə
Cənnət... Mən Allahı gördüm,  O da mənə
Cənnəti göstərdi. Elə bir an idi ki, zülm ərşə
dirənmişdi...Cənnətin rayihəsini duydum, “döz”
dedi mənə Haqq...Varam dedi... dinlədim ‐
dözdüm.

* * *
”Çöl kimiydim. Qupquruydum. Tam olmalı

olduğum kimi!Acizliyimin fərqində idim. Fərqliliyimin
bilincində” (“Çöl kimiyim, Çöl!”). Özünü görən
insan sükuta, səssizliyə, yalnız eşqin varlığı ilə
dincələn məkana yetməyə, özünü deyil, özündəki
Canı xilas etmək, onu yaşatmağa çalışır. Eşqsiz
qalacağından qorxur həyatı ürəkdən  yaşayan
və ürəyində yaşadan qəhrəman. 

Dünyanı ağ‐qara deyil, bütün rəngləri ilə
görmək istəyən aşiq ruzgar əsintisini gözləyər,
köç etmək üçün uzaq yerlərə, könlündə atəşi
tapmaq istər. Özünün var olduğunu, Yaradanla
qovuşmuş olduğunu bilmək üçün “Göy
qurşağının da rüzgara ehtiyacı vardı, görünmək
üçün” (“Rüzgar”). Dua edər, küləklərdən ondan
yana əsməsini təmənna edər. 

Yenə bir yol  qıvrılar göylərə və  göylərə
yalvarmağa başlayar  qəhrəman:

Әsiri olduğum həqiqətdir, ani parıldayan işıq
olmasın... Yanlış olmasın, yanılmaq  heç olmasın...

Ariflərin məqamına götür məni...
Gerçəyi öz incəliyi ilə mənə göstər...
Özümə yetişdir məni...
Qovuşma anına yetişdir  məni...
Həqiqətimə yetişdir  məni...
Yalvardaraq ərit məni. (“Rüzgar”)

“...üzündə sevdanın bir üzü”nü daşıyan insan
dünyanın hər üzünü görə biləndir.  Həsrəti də
qəlbində daşıyar, sualları da özünə verər, özünə
səslənər, özündə mərifəti yetişdirər, ölümə də
kəc baxmaz... Kamillik yolunda daxilindəki
“mən”i  Haqq işığına tapındırmaqda həm diləkçi,
həm yardımçı olar....özünə, mənə, sənə...Göylərin
ipindən bərk tutmaq istəyən hər kəsə.

O zirvədən baxanda, insanı   yolla gedən
tənha bir yolçuya  bənzətmək olar. Həm vertikal
kəsikdə ‐ Yaradana, həm də yaşam üfüqlərində,
real dünyamızda qəlblərimizin Yerlə Göy ara ‐
sında, inamla onu itirmək, ipini əlindən
qaçırmamaq əndişəsi  arasında  ruhun hüzur
tapmasına vəsilə ola biləcək qədər humanist,
insandan yana mövqeyini qoruyub saxlamaq
istəyilə hekayətçi  irfani duyğuların  dilində
dünyanın kitabını o başdan bu başa oxuyur. 

İnsanın ən böyük qorxusu yoxluq qor xu ‐
sudur, yox olmaq qorxusudur... Xalqda bir  de ‐
yim var: “Ölüm  bir atəşdir, tüstüsü  hər kəsin
bacasından  çıxar”.  Bu kəs Uğur Canpoladın
oca ğına gəlmiş bu alovun tüstüsü qəlbini yan ‐
dırıb‐yaxsa da, onu kül olmaqdan qoru ya ma ‐
yacağını düşünmək yanlış olardı. O, qəlbini
dün yanın mal‐mülkünə deyil, sonsuzluq
karvanına bağlamış bir hal əhlidir. Yoldaşı da
onun dostu, sirdaşı olmuş Haqqa könül bağlantısı
ilə. Onun da xatirəsi şad olacaq, adı əzizlər
sırasında yer alacaq Allah qarşısında. Yeni lə ‐
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cək sən, yeniləşəcəksən, ucalacaqsan, sənə verilən
Candan olan can belə yaşayacaq, yoxsa, asi
düşərsən, canına qəsd edərkən Cana qəsd etmiş
olarsan...

İnsan bu dünyaya o dünyadan  baxarsa,
ulduzlar kimi, heç zaman sönməz. Dünya
həqiqətin işığında var olandır. Әbədi işığın,
odun  parçası olmaq istəyi, ehtiyacı var edər
insanı. “Ölən heyvan imiş, aşiqlər ölməz!” ‐
demişdi böyük Yunus.  Bu hiss insanı  əzəli  və
son qorxusundan: müvəqqəti olmaq, keçici
olmaq, dəyərsiz olmaq hissindən azad edər. 

HAŞİYӘ... Әslində, çox kiçik yaşlarımdan
ölümün bir küpəgirən ifritə  qarı olduğunu
görür və hiss edirdim. Әzizlərimi nə zamansa
ondan qoruya bilməyəcəyimi hiss  edib, gecələr
göz yaşları içində yuxuya gedərdim...Sonra
anamın susqun baxışlarını anlamaq istədim. Bir
ömür sürdü bu istək. Ölümdən qaçmağın
yollarını bilmək istəyimə bir cavab idi bəlkə o
səssiz baxışlar. Sükut içində bir eşq arayışımı
öncədən görüb, nə məndən, nə Haqdan keçə
biməyəcəyini hiss edərək bəlkə susurdu o
baxışlar... Məni qorxuların əlindən ala bilmə ‐
yəcəyini etiraf edirdi bəlkə baxışları ilə...

Karvana qoşulub yol gedən Şirvan  sufilərini,
Şam əxilərini, “Әzizim Әrzuruma,Yol gedir
Әrzuruma. Dəvəsi ölmüş ərəbük, Dözərik hər
zuluma” səslənən “Şirvan şikəstəsi”nin Alim
Qasımov nəfəsi, qaval ritmi, ney səsi, səma ‐
zənlərin yüksəlişidir bəlkə o axar sulardan
boylanan bir cüt ahu baxışları ... Bu Ramazanı
da  baxışların ələminə bürüdü  məni... “Nədən
vüsala deyil, həsrətə yazılmış yazımız” (“Ölərik,
həsrət kedərik”)... Әtrafım yarpaq qoxuyurdu...

* * *
Mozaik şəkildə dünya mənzərəsi yaradan

öykülərdə  arif, mərifətə yetişmiş mürid, öz
eşqi ilə fərqlənir və Haqqa doğru irəliləyir.
Məkanın çoxsaylı mərtəbələrinə, qatlarına zikrlə
çatır, maddi varlığın, dünya mülkünün faniliyini
hiss edir və Allahla ünsiyyət təcrübəsi qazanmış
dost kimi, oxucunu  yaşantılarına inandıra bilir. 

Qəhrəmanın  bütün axtarışları, “özündə olana
bir isim vermə təlaşı” eşqə azad qovuşma ilə
bitir. Sevinclə dolur imana yetişən qəlb. O,
Allahın insandan quşqusu olmadığı halda,
insanların şübhələr içində yaşamalarına təəs ‐
süfünü gizlətmir. Sualların cavabını arayan,

səmalarla söhbət edən və fəzalara ucalan idrak
sahibinə çevrilir hekayətçi. Sığınacağı yerin
Allah işığı olduğunu dərk edib, onu insanlara
paylamaq və onlarla paylaşmaq istəyən kamilliyə
çatmış bir müdrikdir artıq o.

O, yolçu olub, yolunda gərək olmağa
üstünlük verir, inamın varlığına, gözəlliyinə
yetişən irfan  əhlinə dönür. Haqq geniş üfüqlər
açır onun qarşısında. Allah işığını itirmək
qorxusu yaşayan və sadəcə, ümidə  deyil,
kəlama, arifə  möhtac olanlarla paylaşır öz
fikirlərini, təcrübəsinin süzgəcindən keçirmiş
olduğu həyat biliklərini. 

O, son tapmış olduğuna sona qədər bağlanan
və vəhdəti‐vücud hissini itirməkdən hər an
qorxaraq onu yaşadan bir aşiqdir öz heka ‐
yətlərində...

”Qul dediyin çöl kimi olmalıdır... Sənin varlığının
gerçək varlıq sahibinin yanında nə dəyəri ola bilir
ki?”(“Çöl kimiyim, çöl!) Sən yoxluğu biləndə
özündə var olanları və səni xilas edə bilən qüv ‐
vəni görmüş olursan, sadiq yuxular da görürsən
o zaman  və  ölümün kabus və ya xilas gətirə ‐
cəyini duyursan. 

Özü‐özü ilə tək qala bilməz insan. ”Faniyik,
amma sonsuzluğu daşıyırıq” fikri ilə  həqiqət
axtaran  insan “mən”ini səbrdə, şükranlıq
yaşantılarında, həmd halında tapmaq və təsdiq
etmək istəyər. 

Eşqdə durulur, saflaşır insan “mən”i. Eşqlə
söhbət edər sufi.

Eşq  qəsdidir.
Eşq umududur.
Eşq ixlasıdır.

Rüzgar kimi gələr bir yerlərdən, götürər
səni qara qüvvələrin əlindən, alar, qoparar
qaranlıqların caynağından. Sonra sənə nəfəs
verər, nəfəs verər...

...bir də nəfəs... 
HAŞİYӘ... “Bir sevgini daşımaq üçün Allah

nə veribsə, mən ona qurban”,‐ deyərək qurban
olarsan və ...xilas olarsan... Sonra bir gün yazmış
olduğun dörd misra şeiri xatırlayarsan, yarım
qalmış hekayələrlə  baş‐başa qalanda  bir dünya
altında nə qədər Yunus aşiqləri var, hamısını
görməyə tələsərsən...lap elə bu dünyanın fani
olduğunu bilsən də.. Bunu bilmədiyin anlardır
sənin ömrünü uzun edən...
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Bizi bizdən alıb aparan qüvvə!
Bizi bizdən alıb çöllərə atma.
Bizə dözüm verib yaşadan dünya, 
Biz sənsiz nəyik ki, sən nakam qalma...

* * *
Çox maraqlı bir cəhəti də üzə çıxır bu

mətnlərin. Oxuyarkən real dünyadan qopursan
və hətta mətni, cümlələri, sözləri belə artıq
gözünlə deyil, könlünlə oxuyursan. Bir
dəyərləndirmə edib qurtardıqdan sonra mətnə
təkrar döndükdə orada sanki yeni bir məna
çaları  kəşf edirsən. Mətni oxuyub dərk etmək
deyil,  sanki eşidib əməl etmək istəyi kimi bir
daxili  tələbat  yaradır oxucuda təhkiyəçi.  

“Gözəlləşdir məni, ey eşq!
Aynalar dost olsun mənə. Məna aynasında üzüm

ağ olsun. Düşməsin başım, qızarmasın üzüm.
Lüzum olmasın başqa qapılar döyməyə, ey eşq!
İstəyim  ol!                                                        

Ehtiyaclarımı səndə tapım. Səndə arzuma yetişim.
Ehtiyacım ol.

Düşürmə ələ, vermə yelə!
Səndə bitim, ey eşq, səndə dolum.
Səndə yetişim, ey eşq, səndə var olum.
Səndə yanım, ey eşq, səndə sönüm.
Səndə yorulum, ey eşq, səndə dincəlim.”(“Ey

eşq, al məni, götür məni!”)

Cümlələrdə  xüsusi axıcılıq, tonların enişi ‐
yoxuşu da mətnin daxili  bir  qanununu
yaradaraq, oxucunu da bir həlqəyə alır, artıq
fikirlərin deyil, hisslərin, duyğuların əsiri edir.
Lakonik sətirlər, şeiri xatırladan yazılışı və
səslənməsi də müəllifin müəyyən bir enerji –
işıq  substansiyasına bağlı olduğunu göstərir. 

Meditativ mətnlərdə olduğu kmi, kitabda
bütövlükdə və ayrılıqda  hər bir hekayədə giriş
hissəsi diqqət tələb edir. “Könlüm bir qapalı
çarşı” (“Bir xəzinəyik əslində”)“, “Köçdüm
mən!”(“Köçməkdəyəm anbaan. Daim  hərəkət və
qavrama halındayıq”), “Anlam yaxınlığı” (“Qurmalı
olduğumuz  yaxınlıq budur!”), “Sən mənə
hədiyyəsən!” (“Diqqətlə baxdığımız zaman əslində
ətrafımızın ərməğanlarla dolu  olduğunu   görə
bilərik”), “Qırılmasın can aynaları”  (“Sevərik
aynaları”) və s. hekayələrdə az keçmir ki, müəllif

özü nəql etdiyi hadisədən, haldan kənarlaşır
və təsəvvüf nəsrinin poetikasına uyğun olaraq,
oxucusunu da qəhrəmana çevirir. Bu, dualarla
göyləri fəth etmək və ucalmaq  ümidini ifadə
edən polifoniyadır, müxtəlif səslərin faciəvi
birləşməsidir. 

Bu səsləşməyə  rəvac verən diqqəti çəkən
daha bir amil var bu kitabda.  Hekayələrin bir
çoxu arzu, dilək, məsləhət, öyüd‐nəsihət ifadə
edir  və müraciətlə başlayır. “Sözü qəlbinə qondur”
(“Sözü qəlbinə qondur, ey Can!”), “Bəli, susdur.
Susdur içində elə hey qiyam edən bu səsi” (“Susdur
bu səsi”), “Belə dedi atam bir söhbət əsnasında...
Uzağa getmə.” (“Uzağa getmə”), “Durmadan
çalış” (“Çalışmaqda davamlı ol”), “Günəşim ol!
Çoşqum ol! İstəyim ol! Gözəlləşdiricim ol! Rüzgarım
ol!” (“Ey Eşq, al məni, götür məni”) kimi
hekayələr islam  əxlaqının, şəriətin dəyişməz
qanunlarının, ənənələrinin üzərindən geniş bir
çoxsəslilik tablosu yaradır.

Eşqin gözəlliyi o qədər böyük və dərindir
ki, aşiq ona layiq olmaq üçün  min bir sınağa
hazırdır. Hər bir hekayə, əslində, duadır, əbədi
yol axtarışına  mübtəla olanların duası. Su ilə,
küləklə, quşlarla, səmayla,  duyğularla, hisslərlə
danışan, dil  tapan...Mənaya yetmək istəyən
Haqq aşiqinin dünyasıdır duaların təsəlli ruhlu
ovsun dili...

Bu kitab necə oxunmalı? İlahi güzgüdə
özünü gömək istəyi  olan və ən önəmlisi, görə
bilən insan öyküsü kimi və ya fərd üzərindən
baş qaldırıb göylərə, onun yeddi qatına və ordan
da o yana baxmaq  imkanının, dünyanı dərk
etməyi  çıxış yolu olaraq göstərən bir arifin
nəsihətləri kimi?

Məncə, haradan baxırsan ‐ bax, nəticədə
hamımız axtarış məqamında  görünürük,
yaşantılarımızla, eşqimizlə, birinin üzündə Allahı
sevmək diləyimizlə və ya qismətimizlə... Sonda
əsas olan, yazıçının söylədiyi  bu fikirdir : “Gizli
bir xəzinəyik, bəli, amma  kəşf etmək yenə bizim
işimiz olmalı”(“ Könlüm  qapalı çarşı”). 

Bu fikir Uğur Canpoladın butün yarımçıq
hekayələrinin qayəsində durur. Bu Yunus
yoludur. Dünyanın məna süfrəsindən yarar ‐
lanıb, kamilləşən insan Haqqa qovuşandır, o
dünyada elə bir səfası var ki, bu dünyadakılar
hə səd apararlar və  bunu  dilə gətirərlər...

Dostoyevskinin də  yaradıcılıq konsep si ya ‐
sının əsasında  bu fikir dayanır, bir sütun kimi.
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“İnsan – sirri‐xudadır, onu öyrənmək, çöz mək
lazımdır və əgər bu işə ömür verərsən, o zaman
demə ki, hədər yaşadın, mən bu sirrlə məşğulam,
çünki insan olmaq istəyirəm.” Dos toyevski bu
sözləri qardaşına  məktubunda ya zanda hələ
heç bir əsərin müəllifi deyildi. Sonda  Dostoyevski
özü bir sirri‐xuda yazıçıya çevrildi.

Onun haqda aparılan ən son tədqiqatlarda
yazıçının əsərləri sözbəsöz incələnərək məh və ‐
rində nəyin gizləndiyi araşdırılır. Nəticədə,
bütün müşküllərin əsasında həmd edən  könül
insanının çözüm bula bilməsi, şükranlıq duyğusu,
imanı, inamı, Yaradana bağlılığı  durur. “...ağıllı
ürəyi” olan Mışkin də (“İdiot”) bu yaranışın
içində insanın mahiyyətinin içindəki yaxşının
kəşfinə yönəlmiş,  Әvvəlin və Axırın   məhz
ürəklərdə barışıq tapmasını təsdiq  edən bir
yol olduğunu bildirir.

Uğur Canpolad və Dostoyevski baxışında
insan sevgidən, mərhəmətdən, şəfqətdən,
qardaşlaşmaqdan, təbiət ilə bir vəhdət şəklində
olmaqdan savayı alternativinin olmadığı
dəyərləndirməsində bulunur. Ağaclara onların
varlığı üçün, xöşbəxtlərə onların xoşbəxt olduqları
üçün, Yaradana hər şeyin fövqündə dura bildiyi
üçün şükür etməyi, həmd etməyi tövsiyə edir
ətrafdakı insanlara Dostoyevskinin “müsbət
gözəl” qəhrəmanı.

Rus milli faciəsinin özəyində dini əxlaqdan
uzaqlaşma, ikiləşmə amillərinin dərinləşməsi
dövründə Dostoyevski Mışkin kimi “gözəl in ‐
sanı”nı yaradır. Әxilik, qardaşlaşma (brataniye)
ruhunu xalqın yaddaşında oyatmaq istəyən
Mışkin keçmişlərdə yaşamış “təktərkibli rusların
geriye dönməsi” arzusunu ifadə edir.  

Uğur Canpoladın hekayələrində də bu
fikirlər çox zaman öz təsdiqini tapır. “İkiləşmədən,
çaşqın baxmaqdan qurtulmaq dərdindəyəm”, ‐
söyləyir onun da qəhrəmanı (“Çöl kimiyim,
çöl!”).

Yazıçı öz oxucuları ilə yad bir dünyanı
paylaşmır. Özünün və sənin, əslində isə, Onun
dünyasına bələdçilik edir. Baxtinin polifoniya
terminini bu məqamda doğru uyğulasaq, müəllif
sübyektivliyinin, çılğınlığının, coşub‐daşan
duyğularının  heç də onun fərdi xüsu siyyət lə ‐
rin dən irəli gələn hal olmadığını görmüş olarıq.

Uğur Canpolad bir müəllif kimi öz qəhrəmanı
ilə birlikdə düşüncələrə dalır, həyəcan keçirir,
la kin öz düşüncələri ilə daha üst sıralarda yer

alır. Konkret qəhrəmanları da əzizləri, doğmaları
olmasına baxmayaraq, o, hamını eyni bir bəşəri
dəyərlərdə birləşdirmək istəyi ilə qarşımıza
çıxır.

Bu dünyanın əvvəli və axırını məlum etmək
mümkün olmadığı üçün, onun fantastik
ölçülərini yalnız qəlbi olan,  dünyaya könlünün
gözü ilə baxan, sevgi, mərhəmət, yardım, şəfqət
duyğularını önə çəkən qəribə insanlar doğru
təyin edər və yaşadar. “Dəlilik yoxsa əgər
dəliqanlılıqda, eşq əsərmi bu dağlarda” (“Rüzgar”),
‐ soruşur müəllif, əslində, ritorik bir sorğu ilə
oxucuya cavabı da təqdim etmiş olur. Meditativ
mətnlərdə olduğu kimi, U. Canpoladın sualları
özlüyündə cavabı da ehtiva edir.

Kitab müxtəlif anları əks etdirən öykülərdən
ibarət olsa da, əslində, bütöv bir ömür dastanıdır,
epik romanı xatırladır. Bu mətnin içində bir
deyil, bir çox insanın səsi gizlənir. Hamını
birləşdirən isə bir Uca səsdir, hifz edən Allahdır.
O,  insanı canlı dünyanın əşrəfi  o zaman seçdi
ki, ona kamilləşmə imkanları verdi,  onu bu
xislətdə  sevdi və təsdiq və tərcih etdi. Mizan‐
tərəzi ilə qurulmuş dünyanı ordakı canlı və
sadəlöhvlüklə cansız hesab etdiyimiz varlıqları,
özünün qüdrəti ilə quran Allah insana bu
tərəzinin ayrı‐ayrı qütb tərəflərində deyil,
uçurumun kənarı  ilə, yuvarlanmadan pərvaz
etməyi yol olaraq göstərir. Uzun,  ipəkdən incə
yol, əslində rahat və yumşaq deyildir. Onun
incəliyi sənin görə bilmək eşqin qədərdir.

Uğur Canpolad mətninin estetik təsir qüvvəsi
də bu irfani duyğuların, sufi eşqinin gözəlliyində,
harmoniyasında, çazibəsindədir. Hər bir oxucu
“gözləri  və ürəyi ilə tamaşa edən gözəl dostdur”
(“Göründü, getdi!”) yazıçı üçün. Və ya sadəcə
oxumağı bacaranlar deyil, könül közü ilə
könülləri görə  və sevə bilənlər üçündür
“Hekayələr hər zaman yarım “ kitabı...

Kitabda hər birimizin gizli qalan cə hət lə ‐
rimiz, qaranlıq, bağlı saxladığımız bütün
qorxularımızın gün üzünə çıxması vacibliyi
qeyd olunur. Bu isə, əslində, insanı düşün ‐
cəsində, davranışında, qavrayışında kök salmış,
insan təbiətini məhv edən bir çox rutin etiketlərin
fixs məqamından, durğunluq anından qopar ‐
maq istəyidir, sevgiyə, mərhəmətə, anlayışa
çağırış dır. 
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C Ə Z A

Kiçik əmimin adı Zabitdir. Bilmirəm, babam bu
adı öz oğlunu hərbçi görmək istədiyi üçün seçib, ya
yox, amma qətiyyəti, gücü, çevikliyi ilə adı çox
uyuşur. Xüsusilə, onun ətrafındakılara bir qorxu hissi
aşılamağı var, adam ona tam yaxınlaşa bilmir, amma
onun iç dünyasını öyrənmək, daha dərindən tanımaq,
keçmişinə bələd olmaq istəyir. Xülasə, çox maraqlı,
bir az da qəribə və müəmmalı bir adamdır. Çoxlu
dostları var. Evində tez-tez qonaqlıqlar verir, bu
zaman dostları ilə elə zarafatlaşır, əhvalatlar danışırlar
ki, hərəsi bir hekayə mövzusudur. 

Belə məclislərin birində əmim keçmiş əsgər
yoldaşı ilə bərkdən deyib-güldüyü vaxt mən də onlar
üçün çay aparırdım. Əmim dostuna dedi:

- Qağa, bu qardaşım qızıdır, özü də yazandır ha!
Eşitdiyimə görə, mənim keçmişimlə maraqlanır. Ha
deyirəm ki, get «Qədim dünya tarixi»ni oxu,
biləcəksən, inanmır. Deyir, mən ciddi deyirəm, sənsə
zarafata salırsan.

- Ayə, Zabit, de də, nə olar ki? O Çelyabinskdəki
xanımın itinin başına nə oyun açmışdın ha, onu de!
Sən öl, əsl kinokomediya olar, çəksələr, sənin rolunda
isə gərək elə özün çəkiləsən!

- Özün danış, televizorda muğam konserti başlayır,
mən ona baxacam. 

Əmim kresloda yerini rahatladı. Vəssalam, day
dünya dağılsa da, onu musiqidən heç kəs ayıra
bilməz. Arvadı, uşaqları, başqa qonaqlar da maraqlı
bir söhbət eşidəcəklərini bildiklərindən yerlərini
tutub qulaq asmağa başladılar.

* * *
- Mən Zabitlə bir neçə ay bir yerdə, Rusiyada

hərbi xidmətdə olmuşam. Canı sağ olmuş, indiki
kimi deyildi. Daim qaynar, davakar, heçdən bir
hoqqa çıxaran dəcəl əsgər idi. Bizim hissəyə hardan
gəlmişdi, komandirlərdən başqa bilən yox idi, Allah
bilir orda nə iş görmüşdüsə bura göndərmişdilər.
Bizim hissə qalın bir meşənin içində idi. Burda it
saxlayıb əhliləşdirirdilər. Bütün sərhədçilər üçün
itləri biz hazırlayırdıq. Əsgərlər üçün babat yer idi o
qəsəbə. Havası yaxşı, yemək-içməyi bol, yaxınlıqdakı
çay və göllərə turistlər yayda qaz-ördək kimi
tökülüşürdülər. Yaxınlıqda da çoxlu kənd və qəsəbələr
var idi, tez-tez qaçıb gedirdik gəzməyə.
Komandirlərimiz də bir elə əzazil, ciddi deyildi.
Bircə bizim bir rus komandirimiz var idi, Əzrayılın
ordakı müavini idi zalım oğlu. Şovinist idi. Türkləri
görən gözü yox idi. İtləri bizdən çox istəyirdi. Sizin
bu Zabit də getdi ilişdi ona.

Bir gün hissənin həyətində oturmuşduq. Zabit
dedi ki, əyə, dünyanın işinə baxın, əsl anadangəlmə
zabit mən ola-ola, bu rus mənə böyüklük eləyir.
Hərəmiz bu barədə bir söz dedik, söhbət uzandı.
Bazar günü olduğundan seyrəklik idi, əsgərlərdən
çoxuna gəzməyə icazə vermişdilər. Türkə kimdir
icazə verən? Zabit bunları bizə başa sala-sala birdən
məni çəkdi kənara, dedi ki, sən mənə kömək elə,
dalısıynan işin yoxdur. Fikirləşdim ki, batdıq, kim
bilir, yenə beyninə nə düşüb. Amma başqa çarə yox
idi, dostuma kömək edəcəkdim. Bu başladı ki,
uşaqlar, bu ruslar nə bilir it saxlamağı? İti saxlayır
türklər, çobanlar, kəndlilər. Vallah, bizdə elə itlər
var, canavarı boğur. Kənddəki itimiz gedirdi meşədə
qaban tutub yeyirdi, qayıdıb gəlirdi evə. Mənim itim
təkbaşına bu “çast”ın itlərinin hamısını boğar. Səbəbi
bilirsiniz nədir? Küçük vaxtı onun qulağını kəsiblər.

- Qulağı kəsiləndə it güclü olur?
- Əlbəttə. Həm güclü olur, həm də hirsli, acıqlı.

Küçüyün qulağı kəsiləndən sonra ömrü boyu qəzəbli
olur. Bəs görməmisiniz, elə itə bəd it deyilir? Həm
də ki, itlər bir-biri ilə boğuşanda çalışır qulağından
tutsun. Qulağını tutdu, qurtardı, day o itə nicat
yoxdur. Bəs türklər Andronikin qulağını niyə kəsiblər?
Kəsiblər ki, bir də qələt eləməsin.

Mən bu itlərdən evə gedəndə aparacam, amma
gərək qulağını kəsəm, əsl it olsun.

Nə başınızı ağrıdım, Zabit o qədər danışdı ki,
uşaqlar az qala itin qulağının kəsilməsini dünyanın
ən gərəkli işi olduğunu qəbul etdilər. Məqamın
yetişdiyini görüb komandirin sevimli itini göstərdim:

- Zabit, bəlkə, gedəndə elə bunu aparasan?
- Niyə aparmıram, apararam. Qulağını kəsərik,

anbarda gizlədib sağalana qədər bəslərik. Sonra
oğurlayıb verərəm qəsəbədə tanışlarımdan birinə.
Evə gedəndə gedib götürərəm. Əsgərlikdən sonra
bizə gələndə o itlə ova gedərik. Təsəvvür eləyin, sən
Allah, meşədə bir yerdəyik, əlimizdə tüfəng, bu itin
ipini açıb buraxıram. İt çayı keçib bir qaban çıxarır.
Sən istəyirsən atəş açasan, mən deyirəm, əyə, sən
qarışma, ocaq yandır, özüm də şişləri düzəldirəm
yavaş-yavaş. Bu uşaqlara da deyirəm ki, gedin o it
tutan qabanı sürüyün buraya. Bunlar da deyir, ay
Zabit, axı hələ qovur it qabanı. Mən də deyirəm, siz
gedin, siz çatana, qaban da hazır olacaq. Birdən
qabanın səsi meşəni bürüyür, onu yerə yıxan it
ovunun başında durub bərkdən hürür - bizə “siqnal”
verir.

Uşaqlar ağızlarını ayırıb heyrətlə bu gopçunun
uydurmasına qulaq asırdılar. Mən sözünü kəs -
məsəydim, onlar bir azdan qaban kababını dişlərinə
çəkirmiş kimi ağızlarının suyunu udacaqdılar. Yazıqlar
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sanki zombi idilər, Zabitin əmrinə tabe olduqlarını
görüb:

- Haydı, qoçaqlar, iti tutun!- deyə qışqırdım. Bir
neçə dəqiqə sonra it əli-ayağı bağlı halda Zabitin
qabağında idi. O isə cibində hazır saxladığı ülgüc ilə
itin qulağını dibdən kəsə-kəsə sibirli (çukot)
yoldaşımızla zarafat edirdi:

- Sən iştahanı saxla. Bu iti sənin üçün kəsmirəm.
Birdən qan iyi səni ayrı fikrə salar, elə dirsə, al bu
qulağı çeynə yavaş-yavaş.

Nə başınızı ağrıdım, ikinci qulaq üzülər-üzül -
məz it qurtuldu iplərdən, əlimizdən çıxıb qaçdı.
Hamıdan zirək yenə bu oldu. Qışqırdı:

- Tez hər yerin qapısını örtün!
Bağlı həyətdə it qaçır, hər yerə qan sıçrayırdı.

Hasarlar, qapılar, uşaqların üst-başı tamam qan içində
idi. İtin görkəmi isə dəhşət saçırdı. O gah kəsilmiş
quyruğunun yerinə ağız atır, gah da ağrıdan qıvrılır,
atılıb-düşürdü. Səs-küyə başımız elə qarışmışdı ki,
göy gurultusu kimi bir səs hamını yerində dondur-
du.

- Smirno!!!
Döndük, baxdıq. Vay dədə, vay! Komandir əlində

tapança, sifəti ağappaq, gözləri hədəqədən çıxacaq
kimi bizə baxırdı. İndi səs-küy kəsilmişdi, təkcə
yazıq it hündürə hoppanır-düşür, heç onu illər uzunu
əzizləyən dostunu belə tanımırdı. Zabitin əli göydə
quruyub qalmışdı. Ülgüc isə əlində uzaqdan bərq
vururdu. Zalım oğlu bunu görən kimi elə bil 40 il
əvvəl itən dədəsini gördü, sifəti güldü. Hissəni bir-
birinə vuran əsgəri iş ba şında tuta bilmişdi. İndiyə
qədər heç bir xuliqanlığı onun boynuna qoya
bilməmişdi, bir-neçə gün qaupvaxta salsa da, ürəyi
soyumurdu. Göyə bir atəş açıb «Trevoqa!!!» - deyə
bağırdı. Zabit işin yaş olduğunu görüb şirin dilini
saldı işə:

- Əəə, nə trevoqa, müharibə-zaddır?
- Yaxın gəlmə, yoxsa vuracam!
- Əşşi, adam ol, nə olub ki, kimsə çukçalardan

iti kəsmək istəyirmiş, biz onun yaralarını tikirdik…
Allah bilir, Zabitin zəngin təxəyyülü daha nələr

uyduracaqdı ki, komandir artıq ağlının qarışdığını
gördü və köməyə gələn əsgərlərə əmr etdi ki, bağlayın
bunun qollarını. İki əsgər ona yaxınlaşdı. Zabit
dodaqaltı nəsə dedi, dönüb onlara necə göz ağartdısa,
yazıqlar yalandan özlərini guya əlləşən kimi göstərdilər.
Birisi dedi:

- Komandir, bəlkə, konvoyla aparaq, axı silahlıdır!
- Hanı silahı, tərk-silah eləyin də!
- Görmürsən əlindəkini? - deyə əsgər başını

yana çevirib bic-bic güldü.

- Yaxşı, silahları ona tuşlayın, 3 metrdən artıq
yaxınlaşmayın! Bircə addım yana atsa, vurun! Hələlik
düz qaupvaxta aparın, tribunala qədər qalsın orda!

Zabit öz doğma evinə - cəza yerinə doğru
addımladı. Komandir yalandan qorxurmuş kimi, tez-
tez əmrlər verirdi:

- Çox təhlükəli bir canidir! İnsanları da xüsusi
bir amansızlıqla öldürür belələri. Ehtiyatlı olun!
Başqa cinayətlərini sübut etmək üçün yuxarılara
zəng edəcəm.

Komandirin o tərəf-bu tərəfə dönüb təbliğat
apardığını, başının qarışdığını görəndə Zabit cəld
konvoyların birinə təpiklə vurdu ki, “göstərəcəm
sənə sonra.” Yazıq əsgər neyləsin ki? Dedi, istəyirsənsə
qaç, heç nə eləyən deyilik. Pilləkənlərin başında iki
növbətçi əsgər durmuşdu, onları görən Zabitin cini
tutdu. Biri özbək idi, biri türkmən, hərəsinə birini
ilişdirib sərdi yerə ki, niyə mənə hərbi qaydada
salam, yəni «çest» vermirsiniz. Nə isə, bunu birtəhər,
əlini-ayağını kürüyüb basdılar qaupvaxta.

Şikayətə əsasən yuxarıdan kimsə gəldi ertəsi
günü. Bizi bir-bir dindirdilər, hamının sözü bu oldu
ki, bizim xəbərimiz yoxdur, biz gördük ki, Zabit
təkbaşına orada itlə nəsə eləyir, getdik baxmağa.
Onu da dindirəndə bizim sözümüzü təsdiq elədi.
Guya it yaralı halda qaçıb gəlib, Zabit də itləri çox
sevdiyi üçün ürəyi yanıb, yaralarına dərman vurmaq,
tikmək istəyib. Aradabir eyham vururdu ki, belə
şeylər çox olur burada. Çukçalar it oğurlayıb kəsirlər.
Bəzən lap içəridən kimsə bir arağa iti onlara satır və
s. Polkovnik hamını çölə çıxartdı ki, onunla təklikdə
söhbət eləsin. Komandir ayaq üstə ölmüşdü sanki.
Bilirdi ki, Zabit sözü hara gətirib çıxaracaq. Köhnə
işlərindən, sudan quru çıxmaq bacarığından xəbərdar
olduğu üçün indi çox çalışırdı ki, onu sıxışdırmasınlar.
Polkovniklə nə danışdı, nə danışmadısa, axırda
yığıncaq keçirildi. Orada Zabiti xeyli təriflədilər ki,
ayıq əsgərdir, itləri çox sevir, çox bacarıqlı itsaxlayan
olduğu üçün xüsusi tapşırıqla şəhərdə xidmət etməyə
göndərilir. Hamı mat qalmışdı, iclasdan sonra şeylərini
yığışdıra-yığışdıra bizə başa saldı ki, polkovnik öz
adamımız çıxdı, çeçendir. Başa saldım ki, bu rus
qələt eləyər iti mənim qədər sevər. Kənddə iti
qoyundan çox qiymətləndirirlər. Amma bu əclaf
türkləri incidir, mən də ondan hayıf çıxıram. O da
müsəlmandır da, başa düşdü məni. Deyir, səni burada
ilişdirərlər. Şəhərdə yüksək vəzifəli qoca bir qadın
yaşayır. Tənhadır, bir iti var. Çox bahalı bir ingilis
itidir. «Doq» cinsli həmin itə baxmaq üçün maaşla
xidmətçi lazımdır ona. Səni aparacam onun yanına.
Allah eləsin, xoşu gəlsin qabiliy yətindən, səni işə
götürsə, canın qurtarar burdan, “cast”a da aybaay
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pul köçürər, bunlar razı qalar. Görürəm zirək, diribaş
uşaqsan, çalış, baş çıxart orda, doqquz ayın qalıb
hələ, orda yeyib-içib qalacaqsan.

Dedim, əyə, Zabit, bəs işin nə olacaq, soruşdun?
- Neynirəm ki, bir soruşam da! Gedib orda

görərəm nə etməliyəm. Bilirsən ki, mən itləri çox
sevirəm - deyə bir göz də vurdu.

- Görsəm o “doq”un qulaqları uzundur, bir şey
fikirləşəcəm.

- Kişi ol, əyə, orda day bir hoqqa çıxarma. Am ma
darıxacağıq sənsiz. Məktub yazarsan tez-tez.

Bəli, gələn polkovnik Zabiti də götürüb getdi.
Gözlərimizlə gördüyümüzə inana bilmirdik,
doğrudanmı o boyda həngamədən qurtara bildi
Zabit?!

Hamı dönüb əmimə baxdı. Muğamat qur tarmışdı.
O özü də dönüb dostunun söhbətinə elə diqqətlə qulaq
asırdı ki, guya bu işlərin ona dəxli yoxdur.

- Sən canın, sonrası nə oldu? Günün necə keçdi
orda, danış, mən də bilim! - deyə dostu üz vurdu.
Onun sözünü sındırmayan əmim cavanlığındakı bir
macəranı da özü danışmağa başladı.

* * *
Getdik, şəhərdə məni yaxşı yeyib-içməyə qonaq

etdi çeçen polkovnik. Sonra maşını sürdürüb bir
binanın qabağında saxlatdırdı. Düşüb liftlə qalxdıq
yeddinci mərtəbəyə. Qapının zəngini çaldı. Qapıda
bir qadın göründü, onun yanında da bir it dal pəncələri
üstə qalxıb yekə ağzını açaraq bizə baxırdı. Yalan
olmasın, adam boyundan da xeyli hündürdən iki
qarış dilini çıxararaq ləhləyirdi. Fikirləşdim ki, bu
iti Allah mənə ürcah eləyib ki, incitdiyim itlərin
qisasını alsın. Nə isə, keçdik içəri, it də gəlib oturdu
stulda, əllərini də qoydu stola. Biz mürəbbə ilə çay
içirdik, it qabağındakı yeməyə etina etmədən bizi
süzür, polkovnik isə qadınla söhbət edirdi.

Gördüm, qadın gizlicə məni müşahidə edir, əlimi
dizimə vurub iti çağırdım «Bura gəl!».  İt elə bil dil
bilirmiş, gəlib yanımda şöngüdü, əllərini qoydu
dizlərimə. Oturan yerdə başı mənim başımdan
hündürdə idi. Özümü göstərmək üçün kinolarda
gördüyüm kimi, başladım itin boğazını, çənəsinin
altını barmaqlarımla qurdalayıb masaj etməyə. Əyilib
itin qulağına onu elə tərif edirəm ki, ağlı olsaydı,
yağ kimi əriyərdi. Gördüm ki, qadının xoşu gəlir
hərəkətlərimdən, polkovnikdən soruşdum:

- Mənim işim nədən ibarət olacaq, yoldaş
polkovnik?

- Sahibə hər gün işə gedəndə tezdən həyətə
qədər itlə onu ötürüb, sonra qayıdıb iti yedizdirəcəksən.
Şənbə və bazar günləri sahibə ilə, itlə gəzməyə
çıxacaq, həftədə bir dəfə iti hamamda yuyundurub,

darayacaqsan. Soyuducuda hər cür ərzaq var, bişir-
düşür, ye. Evə heç kəsi buraxmaq olmaz.

Başqası üçün, bəlkə də, bura əsl cənnət olardı,
amma mənim üçün qapalı yerdə qalmaq ölümə
bərabərdir. Həm də ki, bir itə bu qədər xərc çəkmək
mənə çox ağır gəlirdi. Üstəgəl, it də bir it ola, yenə
dərd yarı olardı. O qədər bol yedirtmişdilər ki, qarnı
qat-qat qırış bağlamışdı. Xüsusən, dal ayaqları üstə
duranda ətli, yekə qarnı qabağa çıxırdı və bu məni
çox əsəbiləşdirirdi. Öz itim yadıma düşəndə
qəzəbimdən alışıb-yanırdım. O yazıq soyuqda, qarda
həyəti qoruyur, bir parça quru çörək üçün adamın
ayaqlarını yalayır, bu isə ətdən bir çimdik qoparıb
üzünə baxır ki, pis bişirilib.

Nə isə, yaşadım orda bir müddət. Amma elə ilk
gün qadın işə gedən kimi aranı xəlvət görüb itin ən
çox zəhləm gedən yekə qarnına bir təpik vurdum.
Sonra axşama qədər qorxumdan itə başladım, necə
deyərlər, yaltaqlanmağa. Gah masaj elədim, gah
sığal çəkdim, xeyri olmadı, it hey şübhəli-şübhəli
mənə baxırdı. Bəlkə də, mənə belə gəlirdi, amma
elə düşünürdüm ki, qadın evə gələn kimi it ona
bildirəcək. Onu çağıranda daha yanıma gəlmir, başını
yana əyir, bir qulağını qaldırıb tək gözlə mənə
diqqətlə baxırdı. Öyrəndiyim bütün söyüşləri ona
yağdırırdım. Deyirdim ki, ilahi, bu mənim əlimə
kənddə, meşədə düşəydi. Bunu necə ləzzətlə döyərdim!
Ən dəhşətlisi o idi ki, bu iti döyməyi dünyanın ən
şirin ləzzəti bildiyim halda, ona qulluq etməli, nəvaziş
etməli, sığallamalıydım. Əgər qadının yanında ona
bir tumar çəkirdimsə, sonra on zərbə vururdum.

Bir dəfə liftlə qalxırdım. Gördüm sakitlikdir, bir
mənəm, bir də it… oturub, qarnı çıxıb qabağa.
Özümü saxlaya bilmədim. Dedim ki, bir təpiklə nə
olacaq ki? Birini vurdum. Sonra daha özümü saxlaya
bilmədim, o qədər vurdum ki, evə sürüyə-sürüyə
apardım. Ora-burasını ovuşdura-ovuşdura güclə ayağa
qaldırdım.

Arada ondan qum kisəsi kimi istifadə edirdim.
Boksçular kisəyə zərbə vurduqları kimi, yumruqla
qarnına, böyürlərinə vurur, kök bədəninin əlimi dəf
edib qaytarmasından həzz alırdım. Kül onun it başına,
bizdə balaca bir küçüyə çubuqla vursan, bağırsaqlarını
tökər, amma o qədər döyürdüm, heç dişlərini də
qıcamırdı. Elə yazıq-yazıq hıqqıldayır, üzümə baxıb
yavaşca zingildəyirdi. Əyə, vallah, bizim itə bir daş
dəysə, ulartısı yeddi kənd o yana gedər. Bütün bunlar
məni lap əsəbiləşdirirdi. Bütün uğursuzluqlarım,
dəcəl liklərim, əsgər yoldaşlarım, ev, doğmalarım
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yadıma düşür, kasıblarla varlılar arasındakı bu qədər
fərq məni yandırır, hamısının acığını çıxmaq üçün
döşəyirdim o yazıq itə. «SSRİ-nin Müdafiə Naziri
məni niyə bu xarabada xidmət etdirir?» düşünərək
generalın acığını ondan çıxırdım. «Bu qadın nə qədər
harınlayıb, bizim kənd arvadları şələ daşımaqdan
beziblər!» «Mən SSRİ-ni qorumağa and içmişdim,
ya bunu?» fikirləri başımı xarab eləyirdi.

Nəhayət, sahibə şübhələndi yavaş-yavaş. Bir
dəfə soruşdu ki, itin iştahı niyə zəifdir?

- Xanım, siz olmayanda yaxşı yeyir, yəqin, sizi
çox sevdiyindən ayrıca yemək istəmir, oynamaq
istəyir, - dedim.

Arada soruşurdu ki, niyə arıqlayır? Deyirdim ki,
çox qaçırıq, idman edirik və s. Amma hiss edirdim
ki, məndən şübhələnib artıq. Nə qədər bəhanələr
gətirsəm də, sualları elə verirdi ki, az qalırdım özüm-
özümü ifşa edim. Hətta bir dəfə həkimə də apardıq.
Rentgen bədənində qançır göstərəndə qadın məndən
səbəbini soruşdu. İçimdə gülməyimi güclə boğurdum.
Ürəyimdə dedim ki, gündə 50 yumruq, təpik dəyir,
deyirsən bir qançır da olmasın? Birtəhər başını
tovladım ki, çimizdirəndə sürüşdü kafeldə, vannaya
dəydi, yəqin, ondandır. Hiss edirdim ki, işlər getdikcə
çətinləşir. Özümü nə iti döyməkdən saxlaya bilir, nə
də qadının şübhələrini dağıda bilirdim. Yavaş-yavaş
onun beyninə yeridirdim ki, itlər çox yaşamır, uzağı
on il onların ömrüdür. Bu it çox qocalıb, nə vaxtsa
evdə ölməkdənsə indidən bir yana vermək lazımdır.
Bir müddət sonra bu söhbətlərin təsiri oldu. Bir gün
qadın evə mənim çeçen polkovnikimlə gəldi və
mənim it saxlamaq karyerama son qoyuldu.

Məni başqa bir hissəyə apardılar.
- Əmi, sən Allah, orda nə oldu, onu da danış! 
Nə qədər yalvarsaq da, o daha heç nə danışmadı.

Dostu da bizə kömək eləmədi, hələ bir dedi ki, onun
hoqqalarının hamısını yazsan, iki il qulluq həyatı elə
iki ilə oxunan bir kitab olar. Hələlik bəsdir.

Onlar bir-birinə qoşulub, başqa bir dostları ilə
görüşməyə getdilər. 

Allah bilir, bir azdan şəhərin hansı çayxanasında
şən qəhqəhələr eşidiləcəkdi…

Q I Z I L Q U Ş

Babamla nənəmin çoxlarını örnək ola biləcək
bir həyatı var. Böyüklərin söhbətlərindən onların
keçmiş həyatları, cavanlıqları haqqında məlumatım
olsa da, öz dillərindən elə şeylər eşidirəm ki, indi
onlara az-az rast gələrsən. Bir-birlərinin çətinliklərinə,

xəstəliyinə, yemək-içməyinə kömək edə-edə yaşayırlar.
Həmişə onları yoluxmağa gedəndə dəftər-qələmi
hazır saxlayıram, maraqlı bir şey eşidən kimi qeyd
edirəm. Amma bir dəfə heç yazmağa da ehtiyac
olmadı, hadisələr özləri bir ssenariyə çevrildi, mən
də evə qayıdan kimi oturub vərəqlərə köçürdüm.

Qocalar həyətdə daş üstündə oturub yaz günəşinin
istisində qızınır, arabir qabaqlarındakı çaydan qur-
tum-qurtum içirdilər. Kişi konfetin kağızını soydu,
qadına tərəf uzadıb:

- Al, sənin çox istədiyin limonlu konfetdir, -
dedi. Son vaxtlar onun gözləri tutulduğundan, kişi
belə işlərdə ona yardımçı olur və bunu elə edir ki,
heç hiss olunmur.

- İndilər dağlarda kəkliklər, yəqin, başlayıb
oxumağa. O vaxtkı günlərimiz yadıma düşdü. Daşlarda
səs-səsə verərdi kəkliklər…

- Hə, gözəl vaxtlar idi. Mən də cavan müəllim
idim. O kənddə kirayənişin kimi qalsaq da, həmin
ucqar kəndin sakinləri xətrimizi çox istəyirdilər,
qoymurdular darıxaq.

- Kişi, yadındadır, həmişə dərsdən sonra gedərdin
qayalara tərəf, kəklik ovuna. O qədər o quşlardan
vurmuşdun, 2 ildə onların tükündən 2 dənə mütəkkə
düzəltdim. Hələ də qalır o mütəkkələr o günlərdən
yadigar kimi.

- Bir dəfə yoldaşlarımla ayı ovuna getmişdik.
Ayını vurduq, əti ilə məni maraqlanmadım, dedim o
mənlik deyil, amma yağından payıma düşəni gətirdim
evə. Nə qədər xəstələrə şəfa verdi o ayı yağı?

- Kişi, bir dəfə o yağdan qaşıqla götürmək
istəyirdim. Balaca, qızılı rəngdə bir çay qaşığın var
idi. O qaşıq donmuş piydə sındı. Pərtçilikdən nə
qədər ağladım. Bir neçə gün sonra sənə dedim.
Acıqlanmaq əvəzinə mənə dedin ki, sınıb, sınıb da,
canın sağ olsun! 

- Uşaq idin də o vaxt, nə yaşın var idi ki?
- Yadındadır, ay kişi, orda bir əfəl kişi var idi,

adı Madi idi, ya ləqəb kimi elə deyirdilər bilmirdim.
Amma sən elə hey onunla zarafatlaşır, sataşırdın.
Axırda mən də zarafatla sənə Madi deyirdim. Elə
öyrəşdik ki, hələ indiyə kimi sənə Madi deyirəm.

- Nə olar de də, onsuz da kişinin adını demir
yoldaşları bizim tərəflərdə. Hərə bir cür başa salır
həmsöhbətini: «oğlan», «özü», «filankəsin atası» və
s. sözlərdənsə, Madi yaxşıdır.

- Ay kişi, o vaxtlar kənd uşaqları, cavanları bir
az uzaqlaşan kimi başlayırdılar mahnı oxumağa.
Qayaların üstündən bəzən sənin də səsin gələrdi.
Yaman oxuyurdun ha!

- Mahnılar yaxşı mahnı idi, ay arvad! Sözləri
dilləndirirdi adamı. Elə ki, çıxırdın Tiydaşın başına,
yadına düşürdü.
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«Uca dağların başında bir sürü quzu,
Quzunu otarar bir çoban qızı…» 

Bir də baxıb görürdün ki, doğrudan da, bir çoban
qızı bir sürü quzu otarır. Ya da dağdan kəndə enəndə
dumandan çıxırdın, bir az uzaqlaşan kimi yadına
düşürdü, oxuyurdun:

«Bəlkə, bu yerlərə bir də gəlmədim,
Duman, salamat qal, çən, salamat qal».

- Hə, ay kişi, uşaq vaxtı annam bizim üçün bir
mahnı oxuyardı. Havası da, sözləri də yadımdan
çıxıb, amma sehirli bir mahnı idi. Bir azı belə idi: 

«Dəvələrim addım atar,
Addım atar, quma batar,
Adam da heç yarın atar?..»

Sonralar heç vaxt o mahnını oxuyan görmədim.
Qocalar bir-biri ilə belə məhrəm söhbət edərkən

birdən ətrafdan «Qoyma, apardı!», «Quu, quuu!»,
«Pələng, tut, Bozdar, qoyma!» kimi səslər ucaldı.
Kişi işin nə yerdə olduğunu hamıdan tez duyub
«Tüfəngi mənə verin» deyə qışqırdı. Biz onda ayıldıq
ki, bir qızılquş təpənin başındakı qonşunun həyətindəki
toyuq-cücəyə şıyığıbmış, bir yekə beçəni caynağına
alıb göyə qalxmışdı. Tüfəng babamın əlinə çatanda
göydə də bir mübarizə gedirdi. Ağır beçəni tələsik
götürdüyü üçün caynağından buraxan qızılquş təpəni
başından ildırım kimi yamaca şığımışdı. Tüfəngi
üzünə qaldıran babam atəş açdı. Sonra tüfəngi sındırıb
lüləyə üfürdü. Elə bu an tappıltı ilə həyətə yaralı
qızılquş düşdü. Ona tərəf qaçanda kişi arxadan
qışqırdı:

- Ay bala, ehtiyatlı olun, o siz görənlərdən deyil
ha! Yaralayar sizi!

- Kişi, vurdun? Nə yaxşı tez nişan ala bildin.
- Nə nişan, a rəhmətliyin qızı? Gözüm bir şey

görür ki, nişan da alım? Qaraltıya atıram da. İntəhası
əlim öyrəncəlidir. Həm də bu 20 nömrə məni heç
vaxt pərt etməyib.

- Sağ ol, ay kişi! Dəyməsəydi, güllən, gözümdən
düşərdin ha!

- Əşşi, el əmən də ona görə Allahı çağırıb atdım,
şükür ki, məni mağmun etmədi!

Bu vaxt qonşu arvad bir əlində Qızılquşun
yaraladığı beçə, o biri əlində başqa bir ayağı bağlı
beçə həyətə girdi.

- Əmi, sən Allah, ürəyinə ayrı şey gəlməsin, o
qızılquş dadanıb bizim həyətə. Hər axşam bir cücə

aparır balaları üçün. Bu cür getsəydi binəsini də
kəsəcəkdi onsuz da. Bunları halal malın kimi peşkəş
eləyirəm sizə.

- Ay qız, onu vurmağım elə ləzzət verdi də mənə.
Ona qalsa, o qədər canavar, çaqqal, tülkü, çalağan
vurmuşam ki, qurbanlarını yığsaydım, fermam olardı.
Məni biabır eləmə kənd içində, qaytar onları!

- Onda bunları o tələbə nəvənə verirəm!
Bu yerdə mən dayana bilmədim: «Sağ ol, ay

nənə, mən də payımı aldım. Belə ki, gözəl bir hekayə
mövzusu öz-özünə yarandı».

Artıq yaz günəşi qüruba çatmışdı. O günəş kimi
ömürlərinin qürub çağını yaşayan qocalar da əl-ələ
tutub evə tərəb yönəldilər. Deyəsən, üşüdülər artıq.
Hamı yavaş-yavaş həyətdən dağılışmağa başladı…

P A P A Q

İşdən çıxıb evə gəlirdim. Hava çox yaxşı idi.
Payız olsa da, gündüzün yandırıcı şüaları çəkilmişdi.
Axşam qaranlığı ilə birgə gələn sərinlik qəlblərə bir
rahatlıq da gətirirdi. Lakin camaatın işdən çıxan
vaxtı olduğu üçün avtobusdakı tünlük havanın
gözəlliyindən zövq almağa imkan vermirdi. İşdəki
gərginlikdən beynim hələ də uğuldayırdı. Bu dəqiqə
evə tez çatmaq, bütün aləmdən təcrid olmaq, tam
səssizlikdə dincəlməyi arzulayırdım. Ürəyimdə götür-
qoy edirdim ki, Allah insanları yaradıb və sonra
təbiətlə üz-üzə qoyub ki, onunla ünsiyyətdə olsun.
Yaxşısından istifadə eləsin, lap elə bu payızın gözəl
günləri kimi, pisi ilə də mübarizə aparsın, lap elə bu
səs-küy kimi. Amma biz başıbəlalı insanlar öz-
özümüzü çətinə salmışıq. Hamı yığışıb gəlib bir
yerə, şəhər deyilən yerdə elə hoqqalar yaratmışıq ki,
hamısı səhhətimizə ziyandır. Bax, elə indi kaş olaydım
uşaqkən gördüyüm qayalar arasından axan dağ
çayının qırağında. Atamla o dağlar yadıma düşdü.
Doğma yerlər, doğma adamlar, atamın üz cizgiləri
ilə bir həmahənglik yaradan sakit təbiət lövhələrini
düşündüm. Bu harmoniya məni kövrəltdi, gözlərim
yaşardı. 

Qarşıda bir neçə yeniyetmə ağızlarını əyə-əyə
bərkdən danışırdı. Ağladığımı görməsinlər deyə,
üzümü çevirdim və bir az da onlardan uzaqlaşdım.
Zəhləm gedir bu tip insanlardan. Şəhərdə indi dəbdə
olan ləhcə ilə danışmağa çalışırlar, lakin ilk cümlədəcə
özlərini ifşa edirlər, özü də elə adamların adlarını
çəkirlər ki, heç onların mühafizəçilərinə, qulluq -
çularına salam verməyə cürətləri çatmaz, amma elə
danışırlar ki, guya bunlar axşama qədər onlarla çay
içir, domino oynayır, telefonla danışırlar. Amma bir
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az diqqətsiz olsan, cibinə, çantana girəcəklər, ya da
ki... Nə isə. Yaxşı ki, onlar arxada qaldılar və mən
tutacaqdan bərk-bərk yapışıb ətrafdakı təzə qonşulara
nəzər saldım. Yanımdakı oturacaqda 55-60 yaşlı bir
kişi oturmuşdu. Məni görən kimi yerindən qalxdı və
oturmağı təklif etdi. Yaşlı bir kişinin yerini nəvəsi
yaşda qıza verməsi ətrafdakılara da, mənə də bir az
yersiz göründü və mən qəti imtina etdim. Kişi yerində
rahatlanıb qucağındakı cantanı sinəsinə sıxdı, yenidən
gözünü yumub “yatdı”. Ondan öndəki oturacaqda
əyləşənlərdən birinin çox hündür qaragül dərisindən
tikilmiş papağı vardı. Yəqin, aşıq idi, mollaların
papağı belə hündür olmur. Arxadan enli kürəyi,
əzələli boynu görünürdü. Şəhərdəki belə kişilərin
çox biədəb şəkildə qabağa çıxmış qarınları olur. Bir
az əvvəl atamı yadıma salıb kövrəldiyimdən doğma
yerlərimizdəki kişilərə bənzətdiyim bu qocanın
qarnını təsəvvür etmək istədim. Bu gic maraq əslində
özümü stressdən yayındırmaq cəhdi idi. Sezilməz
şəkildə ayağımı sürüşdürüb bir az irəlilədim və
qocaya nəzər saldım. Həddən artıq enli sifətli, almacıq
sümükləri çıxmış, enli çənəli, ağ lopa bığlı, qalın
qaşlı 75-80 yaşlı bir kişi idi. Qarnı yox, sinəsi qabağa
çıxmışdı. Yəqin, aşıqdır, kənddən bu gün gəlib,-
deyə düşündüm.  Əlində də əsası vardı. Bir əli ilə
tutacaqdan yapışmışdı. O biri əli ilə əsasını yerə elə
dayamışdı ki, avtobusun tutacağına etibar etmədiyi
aydın idi. Hündür boyuna, enli kürəyinə uyğun
nəhəng əlləri qartal caynağına bənzəyirdi. Mənə
baxıb işarə etdi ki, əlimdəki qovluğu verim saxlasın.
Vermədim, hansısa sənədlər idi, biri itsəydi, batardım.
Kişi eşitmədi, ya nəydisə uzanıqlı əli ilə qovluğu
alıb qoydu dizlərinin üstünə. Narahat olsam da,
etiraz edə bilmədim, görünür, bu qoca indiyə qədər
sözünün çevrildiyinə adət eləməmişdi. Amma, deyəsən,
heç şəhərə də adət eləməmişdi, çünki qovluğu
saxlayanda dizi üstündəki portfeli sürüşüb yerə
düşdü. Portfeli əyilib götürəndə əsası sürüşdü. Nə
isə, özünü düzəldib pəncərədən çölə baxmağa başladı.
Hündür binaların arasından şütüyüb keçən avtobusdan
baxmaqla nə görə biləcəkdi ki? Onun əvəzinə mən
darıxmağa başladım. Bu qocaya bir məhrəmlik hiss
edirdim. Ürəyimdə dua etdim ki, nə işi varsa, tez
qurtarıb qayıtsın evinə, dağlara, çaylara, meşəyə
tamaşa etsin. Sonra da öz fikirlərimə özümün
gülməyim tutdu. Bu gün nədənsə çox darıxır, qəribə
şeylər fikirləşirdim...

Bayaq yerini mənə vermək istəyən kişi ayağa
durdu. Balacaboy, tösmərək bir kişi idi. Belələrinə
nənəm “porsuq” deyirdi. Avtobus dayananda o
“Balaxan” dedi. Kimisə çağırmaq kimi yox, sadəcə
nidasız, vurğusuz bir söz. Güman elədim ki, kişi

normal adam deyilmiş, öz-özünə danışır, gəlib
yanımızdan ötəndə yenə də - “Balaxan”. Əstəğ -
fürullah! Gözlərini də yerə dikmişdi, normal adamlar
belə eləyəndə nəsə gizli bir niyyətləri olur, baxışlarını
gizlədirlər. Bu dəfə aşıq sandığım adam da ayağa
durdu və orta qapıdan yerə düşdü. Maşallah, kişi
qaya parçasına oxşayırdı, hamı dönüb ona baxırdı.
Görəsən, hamı mənim kimi doğma yerləri üçün
qəribsəmişdi, ya nə idi? Tösmərək kişi sürücünün
yanındakı qapıdan düşdü. Sürücü bərkdən qışqırdı:

- Pulunu ver də! Əə, sənnənəm, şişpapaq!
Ürəyim qırıldı. İnanmaq istəmirdim ki, sürücü

aşığı çağırır. Aşıq ləngərli addımlarla gedirdi, az
qalırdım qışqıram ki, baba, tez uzaqlaş! Allaha
yalvarırdım ki, o eşitməsin, çıxsın getsin. Kök kişi
tez-tələsik gəlib onunla qoşalaşdı, nəsə dedi. Bildim
ki, bir yerdəymişlər. Sürücü isə əl çəkənə oxşamırdı.
Qapıda durub çölə bağırdı:

- Sənnən deyiləm, karsan? Şuppupapaq, gətir də
iyirmi qəpiyi!

İlahi, cibimdə nə qədər pul varsa, verməyə
hazıram, təki o qocanı sındırmasın bu tamahkar
sürücü. Məgər görmür, kordur, ya gicdir, bilmir iş
nə yerdədir? Mən uşaqlığımla dərk etdim ki, o
porsuğabənzər kişi qıymayıb, təkcə öz pulunu verib,
qoca isə aldadıldığını bilsə də, indi bilmir neyləsin.
Qayıdıb təzədən pul versə, gərək o porsuğun başını
əzsin, yox, verməsə də,- sürücünü sürüyüb təpiyi
altına salsın! Elə istərdim ki, o, bunların ikisini də
eləsin! Necə qıyırlar bu alçaqlar, o cür təmiz adamı
incidirlər?

- Ədə, hara gedirsən? Qayıt pulunu ver də! 
Sürücü puldan ümidini kəsdiyi üçün pis-pis

söyüşlər söydü. Bütün sərnişinlər donub qal mışdılar,
məndən başqa, yəqin ki, heç kəs işin əslini bilmir,
bir-birindən nə baş verdiyini soruşurdu. Ürəyim
ağzıma gəlirdi, ağlamaqdan özümü güclə saxlamışdım,
nə edəcəyimi bilmirdim. Ürəyimdə Allaha yalvarırdım
ki, nəsə olsun, elə olsun ki, məsələn, ayılım görüm,
bunlar yuxu imiş. Təki o qocanı söyməsinlər,
aldatmasınlar, avtobusu sürsün bu qanmaz, uzaqlaşaq,
o porsuğun əl-qol ataraq nəyisə bərkdən qocaya
danışmasını da görməyim. Halım pis idi, çox pis
idi! Gözlərimi bərk-bərk sıxdım ki, belə alçaq səhnəni
görməyim. İldırım gurultusuna oxşar səsdən diksindim.
Gözümü açanda gördüm ki, qoca o porsuğun
pencəyinin boynundan tutub sürüyür avtobusa sarı.
Əlindəki çəliyi qapıya elə çırpdı ki, hamı diksindi.
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Sürücü sarısını udmuşdu. Qoca qan çanağına dönmüş
gözünü ona zillədi:

- De görüm, küçük, bu sənə nə qədər pul verdi?
- İyirmi qəpik verdi, bir nəfər üçün, mən nə

bilim siz iki nəfərsiniz?
- Ədə, sən belə dəqiq pulyığan qoduqsan? Onu

düşəndə beşi pul vermir, görürəm. Bəlkə heç birinin
yoxudur? Bu heç, bunun indi cəzasını verəcəyəm,
bəs sən niyə söyürsən?

- Əmi, bağışla, sən Allah, hamı düşür gedir, mən
də plan verməliyəm axı! Ağlım da dolaşıb day.
Yoxundursa, gedərsən, neynək!

- Ədə, mən kasıbam? 
Kişi bunu deyib qolaylandı. Ağacı sürücünü

tutmasa da, sükana çırpıldı. Xırda pullar ətrafa,
küçəyə səpələndi. İkinci zərbədə şüşələr qırıq-qırıq
olub töküldü. Özümdən asılı olmadan sevincimdən
titrəyirdim. Hamı qışqırır, mənə isə ləzzət verirdi bu
səhnə! Mənim qəhrəmanım şirə dönmüşdü, qılıncını
çalır, düşməni ot kimi biçir, dəli nərəsi meydanı
bürüyür. Uraaa! Bir də, bir də vur, qurbanın olum,
qır bunları, sonra o biri pis adamların cəzasını ver!
Sonra düş şəhərin canına, bütün yaman adamları
məhv elə! Sonra çıx get burdan, o dağ çayının
üstündəki qaya sazını dilləndir: “Hoydu, dəlilərim,
hoydu!”

Amma, yox! Qoca əl saxladı. Bir əlini döş cibinə
atıb bir çəngə kağız pul çıxarıb sürücüyə tərəf
səpələdi. Bir də, bir də! Bir dəfə də əlini döşünə
apardı və əlini çəkmədi. Ayaq üstə tərpənməz qalmış,
rəngi ağappaq olmuşdu. Birdən tappıltı ilə yerə
yıxıldı. Porsuq sürücüyə qoşulub qaçırdı. İlahi, hamı
elə bilirdi ki, onlar qocanı xilas etmək üçün həkim
dalınca qaçırlar. Amma mən bilirdim ki, onun əlindən
salamat qurtardıqları üçün aradan çxıırlar.

Yüyürüb qocanın əlini döşündən çəkdim. Nəbzini
tutdum. Kişi canını tapşırmışdı. Papağı kənarda
düşüb qalmışdı. Ağ saçları qansız sifəti ilə bir
olmuşdu. Qışqırmaq istəyirdim, səsim çıxmırdı.
Qaçanlar da qayıtdılar. Onun öldüyünü görən kimi,
sürücü porsuğabənzər kişiyə qışqırdı ki; - “Ürəyi
xəstə adamı hara aparırsan? İndi kim ödəyəcək bu
ziyanı?” Amma ikisi də qocanın pullarını yığışdırıb
ciblərinə təpirdi. “Porsuq” dedi ki, gorbagora nə
qədər dedim, getmə festivala, qoca kişisən, baxmadı
mənə, dedi, nə qədər xərcləsən pulu məndən, amma
məni apar ora!

Camaat donquldanır, maşından düşüb dağılışırdı.
Ətraf polislərlə dolmuşdu. Gözüm ayaqlar altında
qalan papağa sataşdı. Birdən dilim açıldı:

- Ayaqlamayın aşığın papağını! Gəlin qibləyə
çevirək kişini! Müsəlman deyilsiniz?

“Papaq” sözünü eşidəndə sürücü ora baxdı,
cumub çox pis bir söyüş söyərək onu təpiklə vurdu.
Aşığın papağı göylə gedib yerə düşəndə gözlərim
qaraldı...

Bir azdan gözlərimi açanda başım üstündə çoxlu
adam gördüm. Üzümə su vurur, məni ayıltmağa
çalışırdılar. Qalxıb telefonumu axtardım. Kimsə onu
yerdən tapıb mənə uzatdı. “Qızım, yəqin meyitdən
qorxmusan, keçib gedər!” - dedi. İndi yadıma düşdü
başıma gələnlər. 

- Aşıq necə oldu, ay camaat? Meyiti deyirəm,
kim apardı onu?

- Necə olacaq, apardılar ölüxanaya, yarıb ölümün
səbəbini müəyyən edəcəklər! Sən onu yaddan çıxart!
Zəng elə, adamların gəlsin, aparsınlar səni evə!

- Onu siz öldürdünüz, qatillər! O ürəklə o, öz
yerində hələ neçə il də yaşayardı! Həkimlər yazacaq
infarktdan öldü, bu “porsuq” da şahid duracaq! Bəs
Allaha nə cavab verəcəksiniz?

Hamı başını bulayıb uzaqlaşırdı. Mən gedib
aşığın papağının yanında oturdum. Kişi nəvə-nəticəsini
başına yığacaqdı. Vəsiyyətini edəcəkdi. Sonra da
ayaqlarını uzadıb ata-babası kimi rahat öləcəkdi!
Burada isə iki dılğır onun ürəyini partlatdı! İndi də
xəstəxanada iki qanmaz onun pəhləvan cüssəsini
yarır!

Əlacsız halda hönkürürdüm. Bütün aləmi ürəyimdə
lənətləyirdim. Halım pis idi! Çox pis idi! Kuperin
“Sonuncu magikan” əsərindəki gəncin ölümünü
xatırlayırdım. Beynimdə gah o gənci xəncərlə vuran
qatil, gah da aşığın ürəyini partladan “porsuq”
canlanırdı. Əsərdəki Bic Tülkünü öldürdülər, bəs bu
porsuğun kim cəzasını verəcək? Kim bilir, bəlkə
hələ bir gedib kənddə onun dalınca lağ edəcək də ki,
iyirmi qəpiyinə qıymadı, onun badına getdi... İlahi!
Özün belələrinin cəzasını ver! İlahi, sənin Qiyamətin
olmasaydı, Ədalət nə vaxt bərqərar olacaqdı? İndi
isə halım çox pisdir! İlahi, mənə səbr ver! Hər şeyi
sənin ədalət məhkəmənin hökmünə tapşırıram!

Artıq çox gec idi. Yavaş-yavaş qətl yerindən
uzaqlaşdım...

Aylıq ədəbiyyat dərgisi
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