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BİRİNCİ TELEQRAM 

 

 

BAKI ŞƏH TALIBLI KÜÇ EV 38 MƏN 23 YUSİF HƏSƏNBƏYƏ 

 

 

ƏZĠZĠM YUSĠF! 

SƏNĠ MÜASĠR ƏDƏBĠYYATIMIZIN GÖRKƏMLĠ NÜMAYƏNDƏSĠNĠ ANADAN OLMASININ YETMĠġ 

BEġ ĠLLĠYĠ MÜNASĠBƏTĠLƏ ÜRƏKDƏN TƏBRĠK EDĠRƏM SƏNĠN YARADICILIĞIN YALNIZ 

GÖZƏL ġAĠRĠN MAHĠR QƏLƏM SAHĠBĠNĠN YOX EYNĠ ZAMANDA GÖZƏL ĠNSANIN ETĠBARLI 

VƏFADAR DOSTUM QEYRƏTLĠ VƏTƏNDAġIN YARADICILIĞIDIR BUNA GÖRƏ DƏ SƏNĠN 

YARADICILIĞIN OXUCULARIN TƏRƏFĠNDƏN SEVĠLDĠYĠ KĠMĠ TƏMĠZ VƏ SƏMĠMĠ ġƏXSĠYYƏTĠN 

DƏ HAMIMIZIN DƏRĠN HÖRMƏTĠNĠ QAZANMIġDIR 

ƏZĠZ DOSTUM SƏNĠ BĠR DAHA ÜRƏKDƏN TƏBRĠK EDĠR SƏNƏ UZUN ÖMÜR CAN SAĞLIĞI 

XOġBƏXTLĠK VƏ YENĠ-YENĠ YARADICILIQ QƏLƏBƏLƏRĠ ARZULAYIRAM 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI BAġ NAZĠRĠNĠN MÜAVĠNĠ, 

  XALQ YAZIÇISI                              ELÇĠN 
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DRAM ƏSƏRLƏRĠ 

 

 

BĠR HƏYƏTĠN SAKĠNLƏRĠ 

 

 

Böyüklər və kiçiklər üçün 3 pərdəli müasir mənzum nağıl-pyes. 

 

 

ĠġTĠRAK EDĠRLƏR: 

 

 

1.Güllü nənə 

2.Aqil 

3.Ala inək 

4.QaĢqa dana 

5.Leylək 

6.Boz  qurd 

7.Qarğa 

8.Çil xoruz 

9.Məstan piĢik 

10.Toplan 

11.Bala maral 
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I PƏRDƏ 

 

 

Kəndə axĢam düĢür. GünəĢ meĢəli dağların arxasında batır. ÖrüĢlərdən, otlaqlardan dönən mal-qaranın, qoyun-

quzunun mələrtisi, kiĢnərtisi eĢidilir. 

YaraĢıqlı, hasarlı bir kənd həyəti. Sol tərəfdə Ala inəyin pəyəsi görünür. Məstan piĢiyin evciyi onun yanındadır. 

Rəngbərəng bəzəkli, naxıĢlı Çil xoruzun hini sağ tərəfdəki tut ağacının altındadır. Ağacın Ģaxəli qol-budağı 

Güllü nənənin evinin üstünü örtmüĢdür. Ot tayası yanında bir bulaq Ģırıltıyla axıb gedir. 

 

Güllü nənə Məstan piĢiyi çağırır. 

 

 Hardasan Məstan piĢik 

 Ay dəcəl nadan piĢik 

 Nə gündədi ev eĢik. 

  Künc-bucaq deĢik-deĢik. 

  Ala inək mələĢər 

  Evə dönər örüĢdən 

 Süpür həyət bacanı 

 Səliqəli  tər-təmiz 

 Görsün bağ-bağça. 

 

 

                                   (Çil xoruza) 

 

 

Sən də ay gözəl Xoruz 

Ay dəcəl, ay dələduz 
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Apar sərnicləri yu 

MəməĢləri süd dolu 

Ala inək gələr örüĢdən 

Onu sağıb axĢama. 

Yemək hazırlayım mən. 

 

 

                                    (QaĢqa danaya) 

 

 

Sən də a QaĢqa dana 

O təpədən baxsana 

Gün batdı qaĢ qaraldı 

Gör anan harda qaldı. 

 

 

 QAġQA DANA 

 

 

Səbrim kəsildi, nənə! 

Canım üzüldü, nənə! 

Niyə gəlib çıxmayır, 

O mənsiz darıxmayır! 

Gedim, baxım yoluna, 

Qurban olum mən ona. 
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QaĢqa dana həyət qapısından çölə qaçır. Qoltuğu kitablı, gözüeynəkli Aqil Toplana tərəf gəlir. Onun çiynində 

odun Ģələsi, əlində radio var. O Aqili görcək Ģələsini yerə qoyur, radionu quraĢdırır. Kefi kökdür, zümzümə 

edir, oxuyur, yerində az qala oynayır. 

 

    

TOPLAN 

 

 

Aqil qaqaĢım salam 

Gör nə yaxĢı Toplanam. 

SirdaĢımdı kitab-dəftər, 

ġeirləri əzbər-əzbər 

Nəğmələri ahəng-ahəng 

Öyrənirəm qəĢəng-qəĢəng. 

 

 

Məstan piĢik və Çil xoruz Toplanın hərəkətlərini qibtə ilə izləyirlər. 

 

                                  

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

                                     

Nə qəĢəng kitabların 

Dəftərlərin var. 

Beləsi məktəbdə də 

Əlaçı olar. 
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TOPLAN 

 

MeĢəyə quru Ģaxlar 

 Ziyandır. 

 ġaxları bir yerə yığ, 

 Və yandır! 

Bunu bilmirdim ki, mən 

Radio dedi dünən! 

                                 

 

ÇĠL XORUZ (Toplanı yamsılayır) 

 

 

“Radio dedi dünən” 

 Ay elə sən öləsən! 

 YeriĢinə bax! 

  DuruĢuna bax! 

  Saymır heç kəsi, 

  Çəkir özünü. 

 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Səbirlidir necə də, 

Çox oxuyub, çox bilir! 
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ÇĠL XORUZ 

 

Eh... sənə elə gəlir! 

 

GÜLLÜ NƏNƏ 

 

Ay Xoruz, sən də ay Məstan 

Odun qoyun ocağa. 

Ala inək indicə gələr 

Sizlər süd gətirər. 

Qazanlar da  

BaĢlayar qaynamağa. 

 

 

 

 

Çil Xoruz, Məstan piĢik ocağa odun qoyurlar. 

 

                                       

AQĠL (Güllü nənəyə) 

 

 

                                      

Aman nənə, can nənə! 

Nə üçün darıxırsan? 
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Hey yollara baxırsan! 

Bu gün nə olub sənə! 

 

 

Güllü nənə ev iĢləri görməklə məĢğuldur. Bu zaman boz bir Qurd ehtiyatla, srünə-sürünə küçə tərəfdən hasara 

yaxınlaĢır. Hasar taxtaları arasından Toplanı, Çil Xoruzu, Məstan piĢiyi gödükcə ağzı sulanır. 

 

 

BOZ QURD 

 

 

Niyə ölmürəm, 

Özüm bilmirəm! 

Dadlı xörəklər, 

Durub yan-yana. 

Birini yesəm, 

Dönərəm filə. 

Zal pəhləvana! 

 

 

Xoruzun budu  

Ləzzətli olar. 

Toplanın baĢı 

Çox ətli olar. 

Məstan piĢık də 

Bir naharımdır 

Görün nə qədər  
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Yemək varımdır...? 

 

 

Boz qurd çırtıq çalıb oynayır. 

Toplan kənarda baĢ-baĢa verib xısın-xısın danıĢan Çil Xoruza, Məstan piĢiyə tərəf boylanır. Sonra Aqilə tərəf 

dönür.   

 

 

 TOPLAN 

 

Qağa, mən dünən axĢam, 

Bir Ģeir də yazmıĢam! 

                                   

 

 

 

AQĠL (heyrətlənir) 

 

 

Ah, sən Ģeir yazmısan, 

Oxu görüm a Toplan. 

 

 

Toplan əlindəki kitabı vərəqlədikcə cürbəcür rəngli Ģəkillər görünür. Çil Xoruza, Məstan piĢiyə acıq verə-verə  

Ģeirini oxuyur. 
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TOPLAN 

 

 

Paxıl olma heç kəsə 

Heç kəsi bilmə aciz! 

 

MƏSTAN PĠġĠK (Çil Xoruza, astadan) 

 

EĢidirsən nə deyir? 

 

 

ÇĠL XORUZ 

 

 

Məgər paxılıqmı biz! 

 Ancaq o Ģəkillərə 

 Necə baxar, baxardım!.. 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Hərfləri bilsəydim, 

Dik divara çıxardım! 

 

 

ÇĠL XORUZ  (məstan piĢiyə) 

 

Gəl bir xahiĢ eyləyək, 
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Bəlkə Aqil bizə də 

Yazı-pozu öyrədər! 

 

 

Hər ikisi Aqil və Toplanın yanına gəlir.  

 

 ĠKĠSĠ BĠR YERDƏ 

 

 Aqil qağa, Aqil qağa  

 Biz gəlmiĢik oxumağa! 

 

 

 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

ġagirdinik bu gündən. 

 

ÇĠL XORUZ 

 

 “BeĢ”çi olacağam mən. 

 

                                     

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Öyrət mənə o yumru 

Hərfləri yazmağı. 
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ÇĠL XORUZ 

 

Mən öyrənmək istərəm, 

Qumluqda eĢənəklə 

 Dərin çala qazmağı! 

 

 

 MƏSTAN PĠġĠK 

 

Mən dostluq Ģərtlərini 

Anlamaq istəyirəm! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Notları öyrət mənə 

Mən daha da ucadan  

Banlamaq istəyirəm. 

 

Toplanı gülmək tutur. Məstan piĢik və Çil Xoruz onun üstünə cumurlar. 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

 Dost yolunda düĢməni 

 Caynağımla didərəm. 

                      

ÇĠL XORUZ 
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Bir darıdan ötəri 

Dünyanın bu baĢından 

O baĢına gedərəm. 

 

                                          

AQĠL 

 

Bir çox sirləri  

Öyrənmək üçün, 

ÇalıĢasınız. 

Siz gərək hər gün! 

Dəftəriniz, qələminiz 

Olmalıdır. 

Üst-baĢınız qəĢəng 

Təmiz olmalıdır. 

 

TOPLAN 

 

Sevməliyik təbiəti, 

QuĢları biz! 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Seçməliyik düĢmənləri, 

Dostları biz! 
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AQĠL 

 

Niyə ala inəyi 

 Çox sevirik hamımız? 

 

TOPLAN 

 

 Ala inək mehriban 

 Anamızdır, anamız! 

 

MƏSTAN PĠġĠK (Toplana iĢarə ilə) 

 

Qoymaz köpək 

 Bir söz deyək! 

                                     

 AQĠL 

 

Ən böyük düĢmənimiz 

Kimdi bu çöl yerində? 

 

ÇĠL XORUZ (qanadın qaldırır) 

 

 Ən böyük düĢmənimiz... 

  Sərçələrdir, dənini 

 Yeyir cücələrin də! 
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 MƏSTAN PĠġĠK 

 

   Qulaq asın, mən deyim, 

    Yoxsa partlar ürəyim! 

   Ən böyük düĢmənimiz, 

   Anbardakı siçanlar! 

    Həyətdə, tərəvəzdə 

    Dəlmə-deĢik açanlar! 

   Məndən qorxub qaçanlar! (Toplan gülür) 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

(Toplana ) 

Aha... yenə 

Güldün mənə! 

 

 AQĠL 

 

 Yox məstan, yox Çil Xoruz, 

  Bizim əsil qorxumuz 

  Boz qurddadır, keçən il 

  GirmiĢdi kəndimizə. 

  Nələr çəkdirdi bizə! 

 

Boz qurd vu söhbətləri eĢitdikcə əsəbiləĢir. Bəzən həyətə girmək də istəyir. Yerində qurcalanır. 
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 BOZ QURD (öz-özünə) 

 

Keçən il siz çox idiniz, 

Mən tək idim. 

Təcrübəsiz, zəif, həm də 

Ürkək idim. 

Indi məstan, səni necə 

Yeyəcəyəm! 

Yeyib, qara kürkünü də 

 Geyəcəyəm! 

 

 TOPLAN 

 

Onda biz əlbir olduq, 

Qurdu qovduq, nə qovduq! 

 

 

BOZ QURD (öz-özünə) 

 

Səni də bir təklərəm, 

YaxĢıca xirtdəklərəm! 

 

ÇĠL XORUZ (əda ilə) 

 

Mən hardaydım onda bəs? 

 

MƏSTAN PĠġĠK 
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Körpəcə bir cücəydin, 

Sənin yadına gəlməz! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Qurd indi gəlsin, 

Varsa hünəri! 

 Bircə dimdiyə 

 DüĢər ovcuma 

 VəhĢi gözləri! 

 

BOZ QURD 

 

Ax... cəngimə keçəsən, 

Deyim, dostum necəsən?! 

 

Məstan piĢik cırcırama səsini eĢidib yerindən dik atılır. Qoltuğundan çıxartdığı sapandına daĢ qoyur. Uçub 

keçən cırcıramanı niĢan alıb atır. Səs kəsilir. Əllərini bir-birinə vurub, Ģaqqanaq çəkərək gülür.  

 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

BaĢına dəydi, 

Səsini kəsdi. 

Gözlərim iti, 

NiĢanım düzdü! 
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ÇĠL XORUZ 

 

Kiri, di kiri, 

Lovğanın biri. 

Dərsə qulaq as 

ġıltaqlıq olmaz! 

 

Məstan piĢik sakitləĢir. Toplan əlindəki kitabdan oxuyur. 

 

TOPLAN 

 

Hər cücəyə, beçəyə, 

Hörmət bəslərik! 

Biz onları həyata 

Səslər, səslərik! 

 

Çil Xoruz Məstan piĢiyin qulağına pıçıldayır. 

 

ÇĠL XORUZ 

Çox ağır oldu bu dərs! 

Beynimi yordu bu dərs! 

Həm də ki, acmıĢam, 

Mən axı, incə quĢam! 

Gərək vaxtında yeyim, 

Lap üzüldü ürəyim! 
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Birdən kənarda – çəmənlikdə atılıb düĢən bir çəyirtkə Çil Xoruzun diqqətini cəlb edir. O, çəyirtkəyə cumur.  

 

  

TOPLAN (əsəbi) 

 

Hara belə Çil Xoruz, 

Heç yaxĢı deyil, Xoruz! 

Aqil dərs keçir bizə, 

Siz isə çölə, düzə, 

Qaçırsınız, bu nədir? 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Mənim dərsim məktəbim, 

Elə bununla bitir. 

AxĢam oldu bayır, 

Qarnım quruldayır. 

AcımıĢam Məstan 

Halım olur yaman. 

 

Həzin bir musiqi eĢidilir. Məstan piĢik zəif səslə oxumağa baĢlayır. Çil Xoruz bu səsə səs verir, sonra Aqil də, 

Toplan da bu mahnıya qoĢulurlar. Beləliklə xor mahnı ifa edir. 

 

XOR 

 

ÖrüĢdən evə dönər 

Sürülər mələr-mələr. 
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Bizim ala inək də 

Tələsər, qaçar gələr. 

                                     

Süd gətirər bolluca  

Xörək biĢirər nənə. 

Qab-qacağı da yuyub 

Qoyarıq öz yerinə. 

 

O bir layla oxuyar 

 Gözləri xumar-xumar. 

Görərik sübhə kimi 

Süd ətirli yuxular. 

 

Güllü nənə həyət qapısından içəri girməklə səs kəsilir. Hamı Güllü nənəyə tərəf çevrilir. 

 

 HAMI BĠR YERDƏ 

 

Hanı Ala inəyimiz, 

Lap üzüldü ürəyimiz! 

 

GÜLLÜ NƏNƏ 

 

Evə dönən 

Keçidən də soruĢdum! 

Yoldan, izdən 

Keçəndən də  soruĢdum! 

Axan çaydan, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 25 

 

MeĢədən də soruĢdum! 

Onu görən yoxdu, yox! 

Xəbər verən yoxdu, yox! 

 

Boz qurd Güllü nənənin söylədiklərinə diqqətlə qulaq asır. Ala inəyin  azıb itdiyini eĢidib sevinir, gülür, atılıb-

düĢür. Dodaqlarını acgözlüklə yalayır. 

 

BOZ QURD (pıĢıltı ilə) 

 

Bəxtim gətirdi- 

Onlar itirdi  

Ala inəyi. 

Məndən öyrənin 

Azıb itəni 

Tapıb yeməyi! 

 

Boz qurd ucadan gülür. Qəəhqəhəni hamı eĢidib diksinir, təĢviĢə düĢürlər. Güllü nənə dəhĢətlə qıĢqırır. 

 

GÜLLÜ NƏNƏ 

 

Haray, ay haray! 

Tez tutun Qurdu. 

Tez vurun Qurdu. 

 

AQĠL 

 

Qurtarmaz qurd əlimdən 
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Kənd içinə girməyi 

Göstərərəm ona mən! 

 

Aqil həyət qapısından küçəyə sıçrayır. Küçə tərəfdən qaĢqa dananın qıĢqırığı eĢidilir. O təngənəfəs özünü 

həyətə salır. Yüyürüb Güllü nənənin arxasında gizlənir. 

 

 

QAġQA DANA 

 

Bir Ģey gördüm, ay nənə 

Necə deyim mən sənə! 

Gözləri lopa-lopa 

Od saçır topa-topa. 

Ağzı bu boydadır bax! 

 

QaĢqa dana əllərini geniĢ açaraq göstərir. 

 

Hamımızı udacaq! 

Rəngi boz, üzü çil-çil, 

Heç gördüyün Ģey deyil! 

Yuxuma girsə neynim? 

Məni qorxutsa neynim? 

O nədir ki, ay nənə, 

Bilirsənsə, desənə! 

 

Toplan da, Məstan piĢik də, Çil Xoruz da qorxuya düĢdülər. Hava daha da qaralmağa baĢlayır. Onlar Güllü 

nənəyə sığınırlar.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 27 

 

 

GÜLLÜ NƏNƏ 

 

A QaĢqa dana, 

Qurddu gördüyün. 

Qəddar düĢmənlə 

ÜzləĢdin bu gün! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Qurd dediyiniz 

Hardadı, hanı? 

Göstərin mənə 

O xuliqanı. 

Çalım baĢına 

Dimdiyimi mən. 

Eyləyim gərək 

Dediyimi mən! 

Bəs hara qaçdı? 

Bəs hara getdi?!             

                 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Bəlkə Alanı 

Yeməyə getdi! 

Çıx bir ağaca, 

Qalx o yamaca, 
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Bax, nəzər yetir. 

Gör hara gedir! 

 

ÇĠL XORUZ (fikirli-fikirli) 

 

Ağaca çıxım? 

Mən  qurda baxım?! 

 

Çil xoruz QaĢqa danaya yaxınlaĢır. 

 

Gözləri par-par 

VəhĢi qurd  ki, var 

Heç yuxuda da 

Qorxutmaz səni. 

Mən parçalaram 

O sərt düĢməni. 

 

Çil xoruz tut ağacının altına gəlir. 

 

ÇĠL XORUZ (kənara) 

 

Çıxım, çıxmayım, 

Baxım, baxmayım?! 

Birdən görərəm, 

Ağlım baĢımdan 

Çıxar mənim də. 

Nədir üĢütmə, 
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Var bədənimdə?! 

 

Çil Xoruz ağaca çıxmağa tərəddüd edir. Yerdən çoxyarpaqlı bir yonca otu qırır. 

 

Qoy bəxtimi yoxlayım, 

Çıxım, yoxsa çıxmayım. 

Baxım, yoxsa baxmayım?! 

 

Yonca yarpaqlarını qırdıqca təkrar edir: “Çıxım”, “Çıxmayım” . Nəhayət  sonuncu yarpaq “çıxmayım” da 

qurtarır. 

 

Eh, fal açdım, fal açdım, 

BaĢıma əngəl açdım. 

 

Falım “çıxmayım” deyir, 

Deyir, qələt eləyir! 

 

Çil xoruz hoppanıb ağaca çıxır. Qanadını gözünün üstünə qaldırıb baxır. 

 

 TOPLAN 

 

Hə... nədir Xoruz? 

 

                          

ÇĠL XORUZ 

 

Biri var burda- 
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OxĢayır Qurda. 

Ancaq bir belə 

Qorxmağa dəyməz! 

QaĢqa çox nahaq 

Salır haray, səs! 

 

 

TOPLAN (portfelindən çıxarıb bir durbin verir Xoruza) 

 

Al, durbinlə bax, 

ġüĢələrini 

Kirləmə ancaq! 

 

ÇĠL XORUZ (aĢağıda vurnuxan Boz Qurdu hədələyir) 

 

Bir yaxına gəl, 

Baxım üzünə. 

Səni kim görür 

Yuxu getməyir, 

Bir ay gözünə? 

VəhĢi, həm də tək, 

Aciz yalquzaq! 

 

BOZ QURD (gülür) 

 

Mən acizəm, mərdə bax! 

Ağaca çıxıb ancaq! 
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Hünərlisən ağacdan 

DüĢ, mənim yanıma gəl! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Dayan hələ qarnımı, 

Doydurum əvvəl-əvvəl! 

Əvvəl-əvvəl tut yeyim 

Toxtaqlasın ürəyim! 

 

Ağacın budaqlarını əyib tut yeyir. Boz qurdun ağzı sulanır. 

 

BOZ QURD 

 

Yaman simic Xoruzsan, 

 Həm də ki, bic Xoruzsan! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Simic nədir, 

Bic nədir? 

 

BOZ QURD 

 

Simicsən ki, o tutdan 

Çırpmırsan yeyim mən də. 

Bicsən ki, baĢımı da 
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QarıĢdırırsan mənim. 

Salmaq üçün kəməndə. 

 

(Çil xoruz fikrə gedir) 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Mənim ağlıma hardan 

Gələr o dediklərin? 

Mən də o baĢ hanı ki, 

DüĢünüm dərin-dərin. 

Qoy yaxĢıca baxım bir, 

Üzün-gözün necədir? 

 

Çil xoruzun əlində durbini görən Boz Qurd qorxuya düĢür, qaçmaq istəyir. 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Yox, qorxma, qaçma, 

Tüfəng deyil, Qurd. 

Silahsız yaĢar, 

Bu oba, bu yurd! 

 

Çil Xoruz durbini gözünə tutur. Qurdu görən kimi dəhĢətə gəlib qıĢqırır və ağacdan yerə yıxılır. Durbin bir 

kənara yuvarlanır. Toplan onu tez yerdən götürür. Çil xoruz qalxıb üst-baĢını təmizləyir. 

 

QAġQA DANA 
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Ġndi bildin, ay Xoruz, 

Qurdu görənlər niyə, 

Niyə qalır yuxusuz?! 

 

 

ÇĠL XORUZ 

                   

Ağac əyilib 

YıxılmıĢam mən. 

Qurddan qorxmuĢam, 

Elə bilirsən? 

 

Çil Xoruz bir qədər fikirləĢir. Özünü ələ alıb təzədən, ancaq qorxa-qorxa tut ağacına çıxır.  

 

BOZ QURD (gülür) 

 

Belə qoçaqsan, qoçaq, 

 Indi yuxun gözündən 

 HəmiĢəlik qaçacaq! 

 

Çil xoruz budaqları bir-bir əyib tut yeyir. Altdan  yuxarı həsrətlə baxan Boz Qurda yanıq verir. 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Sən bundan danıĢ 

Bəh...bəh... necə də, 
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ġirindir, Ģirin! 

 

TOPLAN (hasarın bu tərəfindən) 

 

Xoruz, görünür 

Rahatdır yerin, 

QarıĢıb baĢın 

Xar tut yeməyə. 

Qurd qaçdı, getdi, 

Çatdı inəyə. 

 

ÇĠL XORUZ (yavaĢca aĢagıdakılara) 

 

Səs eləməyin, 

Qurd budu, burda! 

Tor quracağam 

Indi o qurda. 

 

BOZ QURD 

 

Bir budağı çırp 

Mən də tut yeyim! 

Vallah acından 

Gedir ürəyim! 

 

                            

ÇĠL XORUZ (kənara) 
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Çırparam tutu, 

Qurd tut yeyincə 

YetiĢər Aqil! 

Daha bu tordan 

Qurtaran deyil. (Boz qurda) 

Yox, yox Qurd lələ 

Heç qoyarammı 

Ürəyin gedə (kənara) 

Gəldi yetiĢdi 

Aqil bəlkə də. 

 

 Çil xoruz bir-iki budaq da çırpır. Boz qurd acgözlüklə yeyir. Çil xoruz sevinir. 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Ye, Qurd, ye, sən yenə ye! 

Tələsmə, ovucla yox! 

Seçib dənə-dənə ye! 

 

Boz qurd yan-yörəyə boylanır. Uzaqdan Aqilin gəldiyini görür. 

 

BOZ QURD 

 

Yox, kələk baĢ tutmadı, 

Odur ey, gəlir Aqil. 

Bil ki, qurd sənin kimi 
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Biliksiz, avam deyil. 

Getdim meĢədə 

Dadlı yemim var. 

Orda çox böyük 

Bir aləmim var. 

Axı Ala inək də 

Orda mənsiz darıxar. 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Ala inəklə 

IĢin olmasın! 

O, hamımızın 

 Bircə anası! 

 

Çil xoruz tez ağacdan yerə hoppanır, hay-haray salır. 

 

Haray, ay haray, 

Vay gündü, vay. 

Qurd bar götürdü 

MeĢəyə getdi. 

Getdi deməli 

 Ala inəyin 

 IĢi də bitdi. 

  

 

MƏSTAN PĠġĠK (ağlamsınır) 
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Ala inək, ana inək 

Çox sevirdi o məni. 

Yedirirdi ən yağlıca 

Tikəni. 

Xəstəlik bilməz idim 

Mənə kim baxacaq kim? 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Pəyəsində, samanında 

Bol idi dənim. 

Hey banlardım, xətrimə də 

Dəyməzdi mənim! 

 

  

TOPLAN 

 

ġirin südünün 

Yoxdu əvəzi. 

Özündən artıq 

Sevirdi bizi! 

 

QAġQA DANA 

 

MeĢə qorxulu, 

Çisək, dumandı. 
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Anama kömək, 

Edin amandı. (ağlayır) 

 

Güllü nənə QaĢqa dananı bağrına basır, bir təskinlik verir. 

 

GÜLLÜ NƏNƏ 

 

QaĢqa, bəsdi, ağlama, 

Qəlbimizi dağlama! 

Qurddan əl çəkməz Aqil, 

Ölümdən qorxan deyil. 

Keçər Ģirin canından, 

Anana qovuĢarsan! 

 

Həzin bir musiqi səslənir. Ağız-ağıza verib oxuyurlar. 

 

XOR 

 

Ağır, çətin bir dərdə 

DüĢübdür hamı. 

 

QAġQA DANA (solo) 

 

Anamı istəyirəm, 

Anamı! 
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XOR 

 

Nağılsız qoydu bizi, 

Aylı axĢamı!                      

 

QAġQA DANA 

 

Anamı istəyirəm, 

Anamı! 

 

XOR 

 

MeĢədə vəhĢi qurdlar 

Yeyir adamı!          

 

 

QAġQA DANA 

 

Anamı istəyirəm, 

Anamı! (hönkürüb bərkdən ağlayır) 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Ağladınız, bəsdi, bəs! 

Odur düz bizə sarı, 

Aqil gəlir təngnəfəs! 
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Aqil yorğun-arğın səhnəyə daxil olur. 

 

AQĠL 

 

Çata bilmədim, 

Təpəni aĢdı, 

Dərəyə endi, 

MeĢəyə qaçdı. 

 

QAġQA DANA 

 

Anam ordadır, 

Anam dardadır! 

 

Çil xoruz, Məstan piĢik, QaĢqa dana, Toplan Aqilə Ģikayət edirlər. 

 

HAMI BĠR YERDƏ 

 

Qorxu sarsıdıb 

Bizi nə vaxtdır. (Xoruzu göstərirlər) 

Batıb yazığın  

Səsi nə vaxtdır (QaĢqa dananı göstərirlər) 

Fikirli gəzir 

Qayğılı baxır. 

Dəcəl gör necə 

Fağırdır, fağır! 

Aclıq necə də (məstanı göstərirlər) 
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Üzübdür onu. 

Didir, çeynəyir, 

Öz quyruğunu. 

 

AQĠL 

 

Könlüm Ģad olub 

Mələrtisindən. 

ġirin südünü  

Çox içmiĢəm mən. 

 

TOPLAN (Aqilin qulağına) 

 

Bəlkə ġir, Pələng 

Kəsib yolunu. 

Əsir edibdir 

Boz Ayı onu. 

 

AQĠL (cəsarətlə) 

 

Sarsıtmaz məni 

Dəli yellər də! 

Qurdlar, pələnglər 

VəhĢi fillər də! 

 

QaĢqa dana tez pəyəyə qaçır, ordan uzun bir ip gətirir. Məstan piĢiyi kənara çağırır, qulağına.       
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QAġQA DANA 

                  

Qırılmaz bir kəməndim var, 

Üstündə min bie fəndim var. 

Al kəməndi, 

O alçağın boğazına sal kəməndi! 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Dediyini özün elə! 

 

 QAġQA DANA 

 

 Axı, qorxuram yenə. 

 Gözlərimə görünə! 

 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Gözünə göründümü 

Tez məni çağır. 

Dərisini soyaram, 

Dostumsan axı! 

 

Çil Xoruz bir kənarda əsəbi-əsəbi dimdiyini daĢa çəkir. Qanadlarını çırpır. 

 

 ÇĠL XORUZ  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 43 

 

 

 Quk-qulu itilədim, 

 Ucu ĢiĢ dimdiyimin, 

 Ox kimidir, ox kimi! 

 Tez olun çıxaq yola! 

 Ay bizə uğur ola! 

 

Toplan irəli çıxır. 

 

TOPLAN 

 

 EĢitsin çaylar, 

 Diklər, dolaylar. 

 EĢitsin hər yan, 

 DanıĢır Toplan! 

 

Toplan kitabı varaqlayır, ordan bir Ģeir oxuyur. 

 

 Kim yandım desə 

Yardım istəsə, 

 Köməyinə çat 

 O an, o saat! 

 SoruĢma niyə 

 Nə üçün demə, 

 Hörmətə qarĢı, 

Hörmət gözləmə! 
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MƏSTAN PĠġĠK (həsədlə) 

Çox aydın deyir 

Kəlmələri o. 

 

ÇĠL XORUZ (əsəbi kinayəylə) 

Yox, bir diktordu 

 Səsi də gurdu. 

 Görmürsən 

 Didir 

 Kəlmələri o! 

 

QAġQA DANA 

 

Anam tez gələr 

Üzüm də gülər. 

Ona kitablar 

Aldıraram ah... 

Heyif deyilmi 

Yazıb, oxumaq! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Quq-qulu-qu-qu-qu 

Nə oldu! 

Nə oldu! 
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AQĠL 

Yubanmaq olmaz daha 

Dayanmaq olmaz daha! 

Gedəyin  hamılıqla 

VəhĢi qurdu məhv edək! 

 

 HAMI BĠR YERDƏ 

 

Salamat qal 

Biz gedirik 

Ala inək 

Pəyəsinə dönsün 

Güllü nənə. 

 

                             GÜLLÜ NƏNƏ (onların arxsınca su atır) 

 

 Mənim ala inəyimdə 

Tez bir xəbər, verin mənə! 

 

 

                          II PƏRDƏ 

 

 

   Uçurumlu qayalı bir meĢə. Boz qurd ora-bura vurnuxub nə isə axtarır. Ac və yorğundur. ƏsəbiəĢir, təpənin 

üstündə oturur. Onunla üz-üzə əyri bir budağa Qarğa qonur. 
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QARĞA 

 

Qarr... qar... qar... 

 

BOZ QURD 

 

Yenə nə var, 

Hə, nə var! 

 

 QARĞA 

 

Hirslənmisən, elə bil 

Ağlın baĢında deyil. 

 

BOZ QURD 

 

Bəs necə, bu meĢəyə, 

Bu beĢ barmağım kimi 

Tanıdığım guĢəyə 

Yağlı yeməyim gəlib?! 

Ala inəyim gəlib?! 

Amma tapa bilmirəm, 

Məni yaman üzür qəm! 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 47 

 

 QARĞA 

 

 Nə inək, 

 Necə inək? 

 

 BOZ QURD 

 

Sinəsi, beli ala... 

Yelini qaymaq dolu... 

MəməĢəri yağ dolu! 

 

 QARĞA (həsəd çəkir) 

 

 Görən hansı bəxtəvər 

Yeyib onu kef elər... 

 

BOZ QURD (Ora-bura göz gəzdirir) 

 

Necə tapım onu mən, 

Qarğa, bəlkə deyəsən?! 

 

QARĞA 

 

Öz dərdini özün çək,  

Hanı məndə o ürək. 

Sənin halına yanım 

Acam, üzülür canım. 
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BOZ QURD (əsəbi) 

 

Tifilin biri tifil, 

Zibilin biri zibil, 

bəs o inək yem deyil?! 

 

QARĞA 

 

Ondan mənə nə? 

 

BOZ QURD 

 

Qulağından, 

Dırnağından 

Verərəm sənə! 

Ancaq bir Ģərtlə! 

 

QARĞA (sevinir, atılıb-düĢür) 

 

BaĢ üstə, Ģərtini 

Tez söylə, görək! 

 

BOZ QURD 

 

Tapasan gərək, 
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Hardadır inək! 

 

QARĞA 

 

Elə burda dur 

Heç yana getmə. 

Azıb da itmə. 

Tez tapım onu 

Quraq toyunu (qarğa uçub gedir) 

 

 

BOZ QURD  (istehza ilə) 

 

Toy qurana bax, 

Ağılsız “qoçaq”! 

Qulaq istəyir, 

Dırnaq istəyir! 

Ala inəyin yerini desin 

Cumdum ovuma 

Əhdini kəsim. 

“app” “”qarr” səsindən. 

 

Güclü qarıltı eĢidilir. Qarğa Boz Qurdun baĢının üstündə dövrə vurur. 

 

 

 

BOZ QURD 
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Ay gözümün iĢığı, 

Tez gəl, yanıma Ģığı! 

Inəyimdən xəbər de! 

O yemimdən xəbər de! 

Tez tələs, müxtəsər de! 

 

QARĞA (ehtiyatla) 

 

Nə ləpiri, nə izi var, 

Nə səsi, nə nəfəsi var. 

 

BOZ QURD 

 

Dırnaq, 

Qulaq, 

Göydən düĢür. 

Bir fikirləĢ, 

DaĢın-düĢün! 

 

 

QARĞA (fikirləĢir) 

 

Bir leylək tanıyıram, 

Özüylə yoxdur aram! 

Bəlkə bir aya çatır, 

Yumurta üstə yatır. 
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Hənirtiylə oyanır, 

Yan-yörəyə boylanır. 

 

BOZ QURD 

 

Nə olsun? 

Mənə inəkdən danıĢ 

Nəyimə gərək o quĢ! 

 

 

QARĞA 

 

Deyirəm ki, o verər 

Bizə inəkdən xəbər! 

 

BOZ QURD 

 

Dediyin “o” hanı bəs? 

 

QARĞA 

 

Budu, burda, yaxında 

Yuva qurub palıdın 

Ən uca budağında. 

MeĢəyə glən-gedən 

Qaçmayır nəzərindən. 
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Hündür gövdəli, iri qol-budaqlı palıdın altına gəlirlər. leylək yuvası görünür. Yumurta üstündə oturan quĢ çox 

narahatdır. 

 

QARĞA  

 

YetiĢdik, odur, 

Bir bax fal üstə 

Nə Ģirin yatır. 

Canı yanmıĢın  

Nəsli hey artır! 

 

BOZ QURD 

 

Artsın, böyüsün 

Lümək balalar. 

Lap çox olsunlar! 

Onlar cığıra 

Yola dolsunlar! 

Kola dolsunlar! 

 

QARĞA (kədərli) 

 

Demək balanı, 

Sən də sevirsən? 

 

 

BOZ QURD (kinayəylə) 
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Hə, çoxdan da çox 

Amma görürəm 

Avamsan, avam! 

Mən onları diri-diri 

Udmağı xoĢlayıram! 

YaxĢı di tərpən görək 

Hanı Ala inək! 

 

 

QARĞA (düĢünür, öz-özünə) 

 

Qarğa uçub Leylək yuvasının yanına qonur. 

 

Leylək bacı, Leylək bacı, 

Incə qəlbli, mələk bacı! 

 

LEYLƏK 

 

Nə olub Qarğa xanım! 

Nə əcəb səndən bizə 

Gəldin qonaq a xanım! 

 

QARĞA 

 

Bir balamı dünəndən 

Öskürək tutub yaman! 
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Deyirlər ki, inəyin 

Südüdür ona dərman! 

Bəlkə Ala inəyi 

Görmüsən? 

Yerini de! 

 

LEYLƏK  (dəhĢətə gəlir, kənara) 

 

Bıy, nə yalan danıĢır, 

Qulaqlara qurğuĢun. 

Həyası yox bu quĢun. 

Balası yox bu quĢun. 

Hamının yuvası var, 

Yuvası yox bu quĢun! (qarğaya) 

Bəsdir yalan danıĢdın, 

Sərhəddi, həddi aĢdın. 

Sənin balan var məyər? 

 

QARĞA 

 

Bəs necə? 

Var, özü də bircəsi 

Sənin nəslinə dəyər! 

 

Leylək qarğaya hücum edir. Dimdikləyir, qanadıyla vurub ağacdan yerə salır. Qarğa  Boz Qurdun ayaqları 

altına düĢür. 
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BOZ QURD 

 

Qarğa dedi Leylək, 

Hardadı Ala inək? 

 

QARĞA 

 

Leylək heç nə demədi 

Məni hey dimdiklədi. 

 

Boz Qurd baĢını, bədənini rəngbərəng yarpaqlarla örtür. Palıdın gövdəsini nəzakətlə döyür. 

 

 

BOZ QURD 

 

Kimdir, məskən salan burda? 

Cavab versin! 

 

 

 

LEYLƏK (boylanır) 

 

Kimsən axı? 

 

BOZ QURD (zəif, incə səslə) 

 

Mənəm, mənəm! 
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LEYLƏK 

 

Nə qulluğun 

 

BOZ QURD 

 

Sadəcə yol ötənəm, 

Yaylaqlara gedənəm! 

 

LEYLƏK 

 

Bəs mənə nə qulluğun? 

 

BOZ QURD 

 

Yolda duran bir nənə 

Yalvardı dedi mənə. 

Ala inəyi görsən 

Göndər, qoy gəlsin evə. 

 

LEYLƏK 

 

Bəs üzünü gizlədirsən 

Niyə məndən? 

 

BOZ QURD 
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Leylək bacı, qorxmayasan 

Deyə məndən! 

 

LEYLƏK 

 

DəhĢətlisən bu qədər! 

 

BOZ QURD 

 

Mən nə bilim, deyirlər! 

 

LEYLƏK 

 

Yox, üzünü aç baxım! 

Səsin də 

Nəfəsin də 

Qorxuludur 

Qonağım. 

 

Boz qurd üzündəki, bədənindəki yarpaqları çırpıb yerə tökür. 

 

BOZ QURD 

 

Buyur, bax! 

 

LEYLƏK 
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Sən qurdsanmıĢ! 

 

BOZ QURD (belini əyir, əlinə bir əsa alır) 

 

Nə olsun? 

Yaman gücsüzəm ancaq, 

Dilsiz, diĢsizəm ancaq! 

Əsir dizim 

Görmür gözüm. 

Tülkü kimi bir Ģeyəm. 

QocalmıĢam, düĢmüĢəm 

Sizi çox incitmiĢəm! 

 

LEYLƏK 

 

Indi həccə gedirsən 

Daha tövbə edirsən! 

 

BOZ QURD (baĢı ilə təsdiq edir) 

 

Bəli, bəli. 

 

LEYLƏK 

 

Dediyim o tülküdür. 
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BOZ QURD 

 

Tülküdən fərqim nədir, 

Qurd olsam dərdim nədir. 

Mənə etibar eylə 

Inək hardadır söylə! 

 

LEYLƏK 

 

Sənə etibar  

Necə eləyim. 

Qurdsan, didirsən 

Yazıq inəyi! 

Bax o talada 

Bir maral vardı. 

Balalarıyla 

Birgə olardı. 

Ancaq meĢədən 

Sən cumdun ona 

Bir çəmən-çiçək 

Batdı al-qana. 

 

BOZ QURD (qeyzlənir) 

 

Qarğa, yığ bura 

DaĢdan, kötükdən. 

Ona toy tutum 
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Sən də görəsən! 

 

QARĞA 

 

Qulağından... 

Dırnağından... 

 

BOZ QURD 

 

YaxĢı, di bəsdi, 

Zəhləmi tökmə. 

“Qulağından” 

“Dırnağından” 

Verəcəyəm. 

 

 

Üzünü leyləyə tutur. 

 

Qalxma üstündən 

Qoy soyumasın 

Yumurtaların. 

IĢıq salanda 

BaĢa cür olar 

Dadı onların! 

 

Qarğa və Boz Qurd odunları, Ģaxları, kötükləri ağacın altına daĢıyırlar. Üst-üstə yığıb nərdivan düzəldirlər. 
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LEYLƏK (ağlamsınır) 

 

Özüm yanıram 

Mən öz oduma. 

Deyin kim çatar 

Indi dadıma. 

 

QARĞA (Boz qurda) 

 

BaĢı mənim, 

LeĢi sənin! 

Yumurtanın biri mənim, 

BeĢi sənin! 

 

BOZ QURD 

 

Ala inək gərəkdir 

Mənə Leylək yox. 

Leylək də bir həftəlik 

Ət yox yemək yox. 

Sən Ala inəyi tap 

Yoxsa bağlanar kitab. 

 

QARĞA (leyləyi hədləyir) 

 

Yuvanı bircə anda 

Çərən-pərən elərik. 
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Səni, yumurtaları 

Gözüyumulu yeyərik. 

Inəyin yerini de 

Yoxsa iĢi tamamdı 

Üçə kimi sayıram! 

 

 LEYLƏK 

 

Dur, imkan ver olmadı. 

 

BOZ QURD 

 

Di qurtar görək, 

Hardadır inək! 

 

LEYLƏK 

 

Təpənin o üzündə 

Bir tala var. 

Talanın ortasında  

Bir qala var. 

Qalanın kölgəsində 

Ala inək. 

 

BOZ QURD (qarğaya) 

 

Çıx, yolumu, 
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Kəsmə görək! 

 

QARĞA (leyləyə) 

 

Bel ha, belə! 

Di, Leylək xala. 

Satqınlığını. 

Hamıya söylə! (Boz qurda) 

Əcəb tapıldı inək 

BaĢladı indi yemək! 

Qulağından, 

Dırnağından 

IĢtaham bir əjdaha! 

 

BOZ QURD (təəssüflə baĢını buladı) 

 

Qarğa sən gərək deyilsən 

Mənə daha! 

 

QARĞA 

 

Nə oldu bəs, 

Vədə verdin 

Qulaq dedin 

Dırnaq dedin! 

 

BOZ QURD 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 64 

 

 

Rədd ol, məni 

Dəng elədin. 

Savadsızın birisən, 

Ölü kimi dirisən. 

Özüm Ala inəyin 

Yerini bilirəmsə. 

Ehtiyacım 

Yoxdu mənim 

Heç bir kəsə. 

 

Qarğa deyinə-deyinə uçub gedir. Boz qurd da tələsik səhnəni tərk edir. 

 

LEYLƏK (fəryadla hönkürüb ağlayır) 

 

Bu nə ölümdü 

Necə əcəldi? 

Bu nə iĢ idi 

BaĢıma gəldi. 

Gərək özümü 

Öldürəydim mən, 

Onlara yolu 

Göstərmiyəydim. 

Balama da 

Kim baxardı, kim?! 

Indi hər yerdə 

Qaradır üzüm. 
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Gərək balamla 

Isti yuvamla 

Kəsilsin köküm, 

Məhv olum özüm. 

 

Leylək yuvasını dağıtmağa baĢlayır. AĢağıdan səs eĢidilir. Aqil, Toplan, Çil Xoruz, Məstan piĢik, QaĢqa dana 

gəlirlər. QaĢqa dana getdiyi yerdə birdən dayanır, hönkürüb ağlayır. 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Nə olsun sənə, 

Ağladın yenə? 

 

QAġQA DANA 

 

Odur, yenə göründü 

Gözləri yandı-söndü. 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Kim, a QaĢqa? 

 

QAġQA DANA 

 

Qurd, a Qurd! 

 

MƏSTAN PĠġĠK 
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Hanı, göstər baxım bir! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

A Məstan, Qurd nə gəzir, 

Görünübdür gözünə. 

Fikir vermə sözünə! 

 

QAġQA DANA 

 

Innamırsan, inanma, 

O dey, meĢəyə qaçdı. 

Qurddur əməlli baĢlı. 

 

Məstan piĢik daĢın üstünə çıxıb baxır. 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

QaĢqa, dəlisən dəli! 

Gülməlidən gülməli! 

Kim dedi ki, o Qurddur? 

Otdur, bir Ģələ otdur?! 

Külək qovur Ģələni 

ġələ qorxudub səni. 

 

QAġQA DANA 
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(QaĢqa dana sevinir, atılıb-düĢür, oynayır) 

 

Urra, meĢədə 

Yoxdu, yoxdu Qurd! 

Qaçdı harasa 

Bizdən qorxdu Qurd! 

 

QAġQA DANA 

 

Heç inanmıram 

Qurd qorxub qaça. 

Yağlı yeməkdən 

Ala inəkdən 

Ac, necə keçər? 

 

 

TOPLAN (əlindəki durbinlə ətraflara baxır. Hər yeri nəzərdən keçirir. ) 

 

Burda bir iĢ var 

Tez bura gəlin! 

Mənim yanıma 

Düz bura gəlin! 

 

 

ÇĠL XORUZ VƏ MƏSTAN PĠġĠK (bir yerdə) 
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Böyük bir ləpir  

Mal dırnağıdır. 

Ah, Ala inək 

O hələ sağdır. 

 

TOPLAN 

 

Burda bir ləpir də var 

Uzun iti dırnaqlar. 

 

AQĠL 

 

O ləpir də Qurdundu 

Qurd ov ardınca gedir 

Ala inəyi güdür. 

Yubanmaq olmaz daha! 

Dayanmaq olmaz daha! 

Tələsin gedək! 

Qurd izə düĢüb 

Dardadır inək (gedirlər) 

 

Leylək yuvasında ağlayır, göz yaĢı tökür, narahatdır. 

 

LEYLƏK 

 

Təqsirim var, neyləyim, 

Yanır, yanır, ürəyim! 
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QoĢulum bu dəstəyə 

Çatım Ala inəyə. 

Deyim ki, qorxmuĢam mən 

ġir deyiləm, quĢam mən. 

Məni baĢa düĢərlər 

Təqsirimdən keçərlər. 

Intiqam alım Qurddan 

Ürəyi zalım Qurddan. 

 

Aqil, Məstan, piĢik, Toplan, Çil Xoruz, QaĢqa dana kiçik bir arxın kənarında dururlar. Boz qurd arxın üstündəki 

ağac körpünü dağıtmıĢdır. O taya keçmək üçün tədbir görürlər. 

 

AQĠL 

 

Körpünü uçurub Qurd! 

Bizə əngəl qurub Qurd! 

Burda yubanmayaq yox! 

Boz Qurd sevinməsin çox! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Qanadlanıb uçaram 

Tez o taya düĢərəm. 

 

TOPLAN 

 

Sən uçdun bəs biz çayı 
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Necə keçək ay Xoruz? 

 

AQĠL 

 

Bizə körpü gərəkdir! 

Təzə körpü gərəkdir! 

O da necə ağacdır! 

Necə yaĢıl dirəkdir! 

 

Məstan piĢik bıçağını çıxarıb yemiĢan ağacının budağını əyir. Ona zərbə endirmək istərkən Aqil özünü yetirir. 

 

AQĠL 

 

Dayan, əl saxla, 

Ksmə bıçaqla. 

Gözəl ağacı, 

Ürəksiz olma. 

Sən ona qarĢı, 

Kölgəsi sərin, 

Meyvəsi Ģirin. 

O da yaĢayır, 

Insnalar kimi, 

Onu kəsirsən 

Yazıq deyilmi? 
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MƏSTAN PĠġĠK 

 

Nə edək, bəs nə edək? 

Məhv oldu Ala inək? 

 

QAġQA DANA 

 

Soyuqdurmu, istidirmi 

Ana, sənə! 

Hardasan bəs? 

Məni niyə haraylamır 

O doğma səs! 

UnutmuĢam südündəki 

ġirin dadlı 

Gözlərim yolda, yoldadı. 

 

AQĠL 

 

Xoruz üçsün o taya, 

Mən üzüm keçim. 

Bu sahildən heç yana 

Getməsin heç kim! 

 

TOPLAN 

 

Qurdu qovan kim olar? 
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Qovub yoran kim olar? 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Bu bir cüt caynağımla 

Dəhrəmlə, bıçağımla 

Intiqam almalıyam! 

DöyüĢdə olmalıyam! 

 

QAġQA DANA 

 

Çöldə ata inəyə 

Yaxın gəlməsin deyə- 

Onu öz əllərimlə 

Bölməliyəm ikiyə. 

 

AQĠL (ətraflara boylanır) 

 

Bu yol nə çətin yoldu. 

Sudur hər tərəf su, su! 

 

MeĢə səsə düĢür. Leylək qanadlarını çırpa-çırpa ağacların, budaqların arasından keçib onların yanına yerə 

düĢür. 

 

 

 

LEYLƏK 
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Anam da sizə qurban! 

Balam da sizə qurban! 

Mən də sizinlə gedərəm. 

O Qurdu didim-didim 

Didərəm! 

 

AQĠL 

 

Yuvana dəyib, 

O qurd balanı yeyib? 

Sənə neyləyib? 

 

LEYLƏK 

 

Kəsin məni, 

Lap boğazımdna asın. 

Təki mənim üstümdə. 

Satqın sözü qalmasın! 

Qorxub Qurddan, inəyin 

Yerini mən demiĢəm, - 

Bir qələt eləmiĢəm! 

 

AQĠL 

Bəs sudan necə keçək? 
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LEYLƏK 

 

Canı körpüdür leylək! 

 

Leylək hündür ayaqları ilə suya girir və qanadlarını geniĢ açır. Arxın üzərindəki ağ qanad – körpüdən QaĢqa 

dana, Toplan, Məstan piĢik keçir. Aqil arxın üzərindən tullanır. Çil Xoruz o biri tərəfə uçur. Toplan, Məstan 

piĢik, Çil Xoruz “irəli” nidaları altında meĢəyə cumurlar 

 

 

III PƏRDƏ 

 

I-ci Ģəkil 

 

Uçurumlu, qayalı meĢədə gül-çiçəkli bir tala. Səhərdir. Ala inəl inləyən, sızlayan yaralı maral balasının nəbzini 

tutur, hərarətini yoxlayır.  

Ala inək çəmənlikdə nə isə axtarır. Bala maral onu müĢaiyət edir. Ala inək iĢarə ilə Bala maralı yanına çağırır. 

 

 

ALA ĠNƏK 

 

Bu gülləri dər! 

(Sonra baĢqa bir çiçək topasını göstərir) 

Bunlar ağrını  

O saat kəsər. 

 

Bala maral çiçək toplayır. Ala inək gül dəstəsini ondan alır, ayağına, belinə həmin çiçəklərdən qoyur, üstünü 

yarpaqlarla örtür, otlarla sarıyır. 
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ALA ĠNƏK (bala marala) 

 

 Oyna maral, çal maral 

Ay döĢü qumral maral! 

Daha qayada gəzmə, 

Əlini daĢla əzmə! 

Dünən dağdan enirdim, 

Mən də kəndə dönürdüm! 

Gəldin, yolumu kəsdin, 

Ağladın, tir-tir əsdin. 

Yaman xəstəyəm dedin 

Məndən kömək istədin. 

 

Otururlar. Ala inək fikrə gedir. Pauza. 

 

QaĢqam görən neyləyir? 

Mələr – mlər mələyir... 

 

BALA MARAL 

 

QaĢqa balanızdımı? 

Bircə dananızdımı? 

 

 

ALA ĠNƏK 

 

Körpədi körpəm! 
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Gərək hər axĢam 

Gözündən öpəm, 

Gedə yuxuya. 

Səhər yanında  

Görməsə məni 

DüĢür qorxuya. 

 

Bala maral kövrəlir. 

 

BALA MARAL 

 

Mən də ərköyün 

Bir uĢaq idim. 

ġirin anamı 

Erkən itirdim. 

 

ALA ĠNƏK 

 

Niyə, nə üçün? 

 

BALA MARAL 

 

Qurd parçaladı, 

VəhĢi Qurd o gün! 

 

Bala maral sızılır, kövrəlir, utanır. Özünü o yerə qoymur.  O çəmənliyə qaçır, bir dəstə çiçək toplayıb Ala inəyin 

yanına qayıdır. 
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Bu gülləri də 

Verin QaĢqaya! (kədərli, qibtə hissilə) 

Qolunuz üstə 

Yenə baĢ qoyar. 

 

Uzaqdan qurd ulaması eĢidilir. Bala maral gül dəstəsini bir kənara atır. Ala inək diksinib yan-yörəyə baxır. Heç 

kəs yoxdur. Səs bir qədər yaxından eĢidilir. Bala maral   Ala inəyə qısılır, onun boynunu qucaqlayır. 

 

BALA MARAL 

 

Ala inək, 

Aman inək! 

Gəl qaçaq bir 

Yana inək! 

Qorxuludur, 

Bu nə səsdi, 

Ay aman, dizlərim əsdi. 

Bu Qurddurmu? 

 

ALA ĠNƏK 

 

Bala qurddur! 

 

BALA MARAL 

 

Mən bilirəm nə deyir! 
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Anamızı yeyib, indi 

Bizi yemək istəyir (birdən ürəklənir.) yerdən bir ağac götürüb səs gələn tərəfə bir neçə addım atır. Ala inək 

onun qolundan çəkib saxlayır. 

 

ALA ĠNƏK 

 

Getmə ora, 

Dayan bala! 

Səbirli ol, 

Aman bala. 

O, vəhĢidir, 

Ürəksizdir. 

Əlac tapaq, 

DüĢünək bir. 

 

BALA MARAL 

 

DüĢünüm, axı necə 

Bir dənə dəftərim yox, 

Yazı, pozu bilmirəm, 

Dünyadan xəbərim  yox! 

 

(əlini alnına qoyub düĢünür) 

 

Hə, gəl belə edək,- 

Ay Ala inək. 

Qurd mənimlə  
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VuruĢsun. 

Sən də qaç get! 

Qanad aç get! 

 

ALA ĠNƏK (bala maralı qucaqlayır) 

 

Eh, nə deyirsən oğlum, 

Ay sənə qurban olum. 

ÇıxıĢ yolu deyil bu 

Savadsız bilmə qurdu. 

Çox bilmiĢdir, hiyləyə 

Uyan deyil. 

Təkcə səni yeməklə 

Doyan deyil. 

 

Boz qurdun vahiməli səsi bu dəfə lap yaxından eĢidilir. Bala maral əlini kəlləsinə çəkir. Buynuzlarının 

çıxmadığını görüncə əsəbiləĢir. 

 

BALA MARAL(səs gələn tərəfə) 

 

Buynuzlarım çıxaydı 

Rastıma gələydi o. 

Bir zərbənin gücü ilə 

Min kərə ölərdi o! 

 

Ala inək bala maralı qayanın oyun yerinə qoyur. Arxasını qayaya söykəyib durur.  Boz qurd təpənin üstünə 

çıxıb onlarla üz-üzə dayanır. 
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BOZ QURD (kənara) 

 

Mən inəyi gəzirdim, 

Bəh...bəh.... sən bunlara bax! 

Heyif, heyif, acından 

Taqətim yoxdur ancaq! 

Necə yeməlidirlər 

Gücüm hanı, giriĢim? 

Indi ancaq bir ölü 

Sərçəyə batar diĢim. (pauza) 

BaĢı boĢdur bu inək 

Bir fənd iĢlədim gərək (yazıq-yazıq) 

U...u...u...u... 

Neçə gündür ətim yox! 

Acından taqətim yox! 

Heç yerdə mənim kmi 

Kimsəsiz yox, yetim yox! 

 

ALA ĠNƏK (kövrəlir, boz qurda acıyır) 

 

Vay, vay gör nə deyirsən 

Niyə iməkləirsən? 

Ah, mənim can-ciyərim 

Gəl, sənə mən süd verim! 

Yetim demə özünə 

Analıq edim sənə. 
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BOZ QURD 

 

Razıyam, Ģadam necə! 

Ancaq süd ver əvvəlcə. 

Yoxsa ki, son nəfəsdir 

Yoxsa hər Ģey əbəsdir. 

Nəfəsim kəsilir, ah! 

Ürəyim üzülür, ah! 

 

Ala inək boz qurda yaxınlaĢır. O öz döĢündən yorğun, ac qurda süd verir. 

 

ALA ĠNƏK 

Yazıq, neçə gün 

Ac qalmısan sən? 

 

BOZ QURD 

 

Dayan, çaĢdırma 

Tələsməyim mən. 

Qoy içim, doyum 

Sonra danıĢaq. 

 

BALA MARAL 

 

Aclıqdan imiĢ 

O səs-küy bayaq! 
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Boz qurd süd içib doyur. Bir qədər kənarda oturub dincəlir. 

 

BOZ QURD 

 

Hə, qoy bir nəfəs dərim 

IĢıqlandı gözlərim! 

Cır səsim də incəldi, 

Dizimə qüvvət gəldi. 

Qanım qaynadı, coĢdu, 

YaĢamaq necə xoĢdu! 

 

ALA ĠNƏK 

 

Əlbəttə, gedək bizə, 

Kənddəki evimizə. 

Ordadır əsil həyat 

Toy-bayramdı hər saat. 

Biri nəğmə oxuyur 

ġeir söyləyir biri. 

Biri alboma çəkir 

Pələngləri, filləri. 

Gəl sən də onlar kimi, 

Əmr elə qayğısız, Ģən. 

 

BOZ QURD 
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Bir özgə kefdəyəm mən... 

Daha nə lazım? 

Südləndi ağzım! 

Indi vəzifə bir-bir, 

Sizi yemək, yeməkdir! 

 

Boz qurd əllərini ovuĢdurub var-gəl edir, ora-bura gəzinir. 

 

ALA ĠNƏK 

 

Nə danıĢırsan? 

A qurd çaĢırsan? 

Amanın yoxdu 

Süd verdim, içdin! 

Içdin qanıma 

Susadı diĢin? 

 

BOZ QURD  (Istehza ilə) 

 

YaxĢı inəksən, 

Dünyada təksən, 

YaĢa, min yaĢa! 

Gücsüz olsaydım, 

Südsüz olsaydım, 

Heç girərdimmi 

Sənlə savaĢa! 
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ALA ĠNƏK 

 

Qurd, ətəyindən 

Gəl, tök bu daĢı! 

Hörmətsiz olma 

Hörmətə qarĢı. 

Buynuzlarımın  

Hər biri oxdur. 

Səndən güclüyəm 

Qorxum da yoxdu! 

 

BOZ QURD 

 

Pələnglə üz-üzə durram! 

Aslanın belini qırram! 

Mənə döyüĢdə 

Kim batar indi... 

Qanını qaynardı 

Həm də Ģirindi! 

 

 

ALA ĠNƏK 

 

Belə vəhĢi olma, gəl! 
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BOZ QURD (bala maralı göstərir) 

 

Onu ver yeyim əvvəl! (ağzını marçıldadır) 

Nə ətli olar! 

Nə dadlı olar. 

Bəh, bəh o maral 

Lap quzudan da 

Ləzzətli olar. 

 

BALA MARAL 

 

Qorxuram  

Ala Ġnək? 

 

ALA ĠNƏK 

 

Sığın böyrümə bərk-bərk (Boz qurda) 

Bayaq ağladın 

Necə dağladın 

Sən ürəyimi! 

Bir ana kimi! 

Süd verdim içdin, 

Içdin, qudurdun... 

 

BOZ QURD (lovğalanır) 

 

Bəli böyükdür 
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IĢtahı qurdun (qəti, qəzəbli) 

O bala maral 

Balan deyildir. 

Özgədir bu ki, 

Yalan deyildir. 

Bəs niyə onu 

Vermirsən yeyim? 

 

ALA ĠNƏK 

 

VəhĢisən, vəhĢi 

Sənə nə deyim! 

Bala Ģirindir 

Kimin olsa da. 

Baladan əziz 

Nə var dünyada?! 

 

BOZ QURD (ağlamsınır) 

 

Mən də yalqızam 

Bu meĢələrdə. 

Nə qədər dözüm 

Aclıqdan gələn 

Zillətə, dərdə! 

 

ALA ĠNƏK 
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Hə məktəbdə bir 

Canlı guĢə var. 

Orda yaĢayır 

QuĢlar, heyvanlar. 

Həm də bəxtiyar 

Gəl gedək sən də 

Orda ömür sür. 

 

BOZ QURD 

 

Əsla, heç zaman! 

Əladır yerim. 

Dadlı, gözəldir 

Bugünkü yemim! 

 

Əllərini ovuĢdurur, ağzını marçıldadıb dodaqlarını yalayır. IĢarə ilə maralları göstərir. 

 

Indi maralı, 

Səni də axĢam! 

Bəh...bəh... arzuma 

Əcəb çatmıĢam! 

 

Boz qurd Ala inəyə hücum edir. Ala inək buynuzları ilə onu yana atır. Belə həmlələr bir neçə dəfə təkrar olunur. 

Bala maral əlindəki çubuqda, yerdən götürdüyü xırda daĢlarla “müqavimət” göstərir. Boz qurd yandan hücum 

etmək istərkən it səsi eĢidilir. Diqqətlə qulaq asır. 

 

Bu itdir hürür! 
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(səs daha da yaxınlaĢır) 

Yaman yüyürür, 

Qaçmaq gərəkdir! 

 

Boz qurd qaçmaq istərkən Ala inək arxadan ona hücum edir. 

 

ALA ĠNƏK 

 

Hara, dayan bir! 

 

Yüyürə-yüyürə gələn Çil xoruz, Məstan piĢik, Toplan Ala inəklə Boz Qurdu üz-üzə durduğunu görürlər. Bir an 

nə edəcəklərini bilmirlər. 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Gözləri fanar kimidir! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

DiĢləri miĢar kimidir! 

 

TOPLAN 

 

Siçan deyil bu Məstan! 

Bu vəhĢi qurddu Məstan! 

Hamıya ziyan verən 

Oxuyub, bilirəm mən! 
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ÇĠL XORUZ 

 

DöyüĢə nə oxumaq, 

Aç gözünü indi bax. 

 

O, Boz qurdun üzərinə atılmağa hazırlaĢır. 

 

TOPLAN 

 

Çəyirtkə deyil, Xoruz, 

Öz yerini bil, Xoruz! 

 

Çil Xoruz Boz qurda hücum edir. Qurd onu bir həmlədə boğazlayıb, qanadından bir lələk çıxarıb yerə tullayır. 

Yerdən bir yarpaq götürüb Xoruzun qanlı lələyi ilə yazır: “Qələbə” 

 

BOZ QURD 

 

Cücələrə, beçələrə uymaram, 

Ovumu bir an gözdən qoymaram. 

Ha yeyərəm, ha yeyərəm, doymaram. 

 

MƏSTAN PĠġĠK (çil xoruzun yanına yüyürür) 

 

Sağdımı 

BaĢın, gözün! 

Gözünü 
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Gördün özün. 

Ağzından 

Od tökülür. 

O vəhĢi 

Bizə gülür?! 

Bıçağımdan 

Caynağımdan 

Qurtarmaz canı. 

 

Məstan piĢik hücum edir. Boz qurd onun əlindən bıçağı alıb, özünü də geriyə, gəldiyi yerə tullayır. 

 

BOZ QURD 

 

DiĢim hər Ģeyə batır, 

Səni niyə yeyim ki. 

IĢtahımı küsdürüm 

Mən axmağam bəyəm ki?! 

 

TOPLAN 

 

Çətin oldu iĢimiz 

Qurda çatmır gücümüz! 

Açım, baxım görək bir 

Axı kitab nə deyir?!      (kitabdan oxuyur) 

“Güc birlikdədir 

Zəfər birlikdə 

Hünər birlikdə” 
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Ay Aqil,QaĢqa, Leylək 

Tez bura gəlin 

BirləĢək bu vəhĢi 

Çatsın əcəli! 

 

Aqil, QaĢqa dana, Leylək gəlirlər. Aqil dəhrəsini yuxarı qaldırıb Boz qurdun üzərinə atılır, xeyli vuruĢurlar. Boz 

qurd ciddi müqavimət göstərir. Leylək ona dimdiyi ilə bir neçə zərbə endirir. Çil xoruz, Məstan piĢik, Toplan da 

Boz qurdun üstünə cumurlar. Onu mühasirəyə alıb tuturlar. QaĢqa dananın boynundan açdıqları iplə Boz qurdun 

əllərini bağlayırlar. 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Onu gərək, 

Öldürək! 

 

ÇĠL XORUZ 

 

Göstərərək hamıya, 

Bu “igidi” güldürək! 

 

AQĠL 

 

Dostlar, baxın marala 

Məhv olurmuĢ az qala. 

Ala inək qurtarıb 

Onu ölümdən. 
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TOPLAN (kitabı varaqlayır) 

 

Dinləyin ana haqda 

Bir Ģeir yazmıĢam mən! 

 

(əzbərdən bir bənd Ģeir oxuyur) 

 

Nəğməmiz, sözümüz 

Anadır. 

Ən böyük sevgimiz 

 Onadır. 

Anaya eĢqimiz 

Hey artır günbəgün. 

Bizik hər  an eĢqi 

Mənası ömrünün. 

 

Bala maral bayaq QaĢqa dana üçün hazırladığı və Boz qurdun səsindən qorxub bir kənara qoyduğu gül dəstəsini 

Leyləyə verir. 

 

BALA MARAL 

 

Alın, bu güllər sizin! 

 

(kənarda əl-ayağı yaralı Boz qurdu göstərir) 

 

Onu beynini dələn 
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Dimdiyinizin. 

 

Leylək gül dəstəsini qoxulayır, çəməndən dərdiyi bir çiçəyi də güllərə qatıb Məstan piĢiyə verir. 

 

LEYLƏK 

 

Təbrik eləyək 

Məstan qoçağı. 

Sarsıtdı Qurdu 

Onun bıçağı. 

 

Məstan piĢik gülü qoxulayır, çəməndən dərdiyi bir çiçəyi də gül dəstəsinə əlavə edib QaĢqa danaya verir. 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Qurdun əl-ayağın 

Öz əlinlə bağlayan 

Qəhrəmana can qurban! 

 

QaĢqa dana gülü qoxulayır, o da bir çiçək əlavə edib Toplanın yanına gəlir. 

 

QAġQA DANA 

 

ġeiri döyüĢə 

Səslədi bizi. 

Gəl, ona verək 

Gül dəstəmizi. 
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Toplan da gülü qoxulayır, çəməndən bi çiçək üzüb dəstəyə qatır və onu Aqilə verir. 

 

TOPLAN 

 

Bizi bu yerə, 

Uzaq səfərə 

Gətirən sənsən. 

Böyük zəfərə 

Yetirən sənsən. 

 

Aqil gül dəstəsini Toplandan alır, o da dəstəyə bir neçə çiçək əlavə edib Ala inəyin yanına gəlir. 

 

AQĠL 

 

Ala inək, Ala inək, 

Nədir bu bir dəstə çiçək! 

Sinələri yaĢıl, sarı, 

Çəmənləri, yamacları. 

Dağları da versək sənə 

Azdır yenə, azdır yenə! 

Sən Bala maraldan ötrü 

Atıldın Qurdla döyüĢə. 

Anasan, baldan Ģirinsən 

Bizlər üçün sən həmiĢə! 

 

ALA ĠNƏK 
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Mən də Güllü nənənin 

Qayğısıyla böyüdüm. 

Qanımda, canımdadır, 

Tərbiyəsi, öyüdü. 

Gül dəstəsini 

Siz ona verin. 

Odur anası 

Məhəbbətlərin! 

 

Məstan piĢik kənarda büzüĢüb oturan Boz qurdu göstərir. 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Bəs bunu, bunu 

Qurdu nə edək! 

 

AQĠL 

 

Qoy, oda gəlsin. 

 

MƏSTAN PĠġĠK (Boz qurdu arxadan itələyir) 

 

Di, yeri gedək! 

 

BOZ QURD (yalvarır) 
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Məni buradan aparmayın! 

Ürəyimi qoparmayın! 

Üç balam var, körpə, arıq, 

Hər üçü də fağır, yazıq. 

Kim onlara yemək verər, 

Bərk ayaqda ürək verər. 

 

LEYLƏK 

 

Üç balam var 

Üç balam var! 

Ağlayırsan 

Indi zar-zar. 

Nə zamandan 

Əziz oldu 

Bala sənə. 

Nələr, nələr  

Çəkdirmisən 

Özün mənə. 

 

AQĠL 

 

VidalaĢın 

Çəmən ilə, çöl ilə, 

Ətərlənin 

Çiçək ilə, gül ilə. 

Ayrılırıq, 
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Gur çaylarla görüĢün. 

DaĢ özüllü 

Saraylarla görüĢün. 

 

(Leyləyə) 

 

Leylək, yetir 

Tez yuvana özünü. 

Balaların 

Görsün ana üzünü. 

 

(leylək uçub gedir) 

 

MƏSTAN PĠġĠK 

 

Dostlar yığıĢın gedək! 

 

(Aqilə) 

 

Bəs, bu qurdu nə edək? 

 

AQĠL 

 

Məstan piĢik 

Salıb ayaq altına 

O ki var döyək! 
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TOPLAN 

 

Asıb dar ağacından 

Ona dağ çəkək! 

 

XORUZ 

 

Doğrayıb tikə-tikə 

Ataq itə, piĢiyə. 

 

LEYLƏK 

 

Yox, yox! Yandıraq 

Biz bütün xəbisləri. 

BaĢ tutmasın hiylələri 

Min zərbə vuraq. 

 

 

AQĠL 

 

Yox, tələsməyin dostlar 

Hər cür pisin, naqisin 

Düz yola gəlməsinə 

Bəli, düzəlməsinə 

Bəli, ümid var. 

Heyvanxanadır yeri, 

Ora göndərək onu. 
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Hamı görsün vəhĢinin 

Məzlumuğunu. 

TamaĢasına ellər  

AxıĢıb gələcəkdir. 

Bu qurda Çaqqal, Tülkü 

Meymun da güləcəkdir. 

 

(tamaĢa salonuna) 

 

Yırtıcının, vəhĢinin 

Sonu belədir, belə. 

YaĢayaq bir həyətdə 

Hamı məhəbbət ilə. 

 

Toplan dodaqaltı bir mahnı oxuyur. Get-gedə onun səsinə səs verirlər. 

 

TOPLAN 

 

Gəlirik Güllü nənə, 

Evə gəlirik yenə! 

ġirincə söhbətləri 

Nağılları yada sal! 

Gəlir bizimlə birgə 

Sevimli Bala maral! 

 

 

SON    1973 
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SEHĠRLĠ ÜZÜK 

 

 

 

(3 pərdə, 5 Ģəkilli mənzum nağıl-pyes) 

 

 

 

 

Əsər  1972-ci ildə Mingəçevir Dövlət Dram teatrında oynanılmıĢdır 

 

 

 

ĠġTĠRAK EDĠRLƏR 

 

1. Çinar baba 

2. Zalımqara 

3. Xan 

4. Xan qızı 

5. Çoban 

6. Köynək toxuyan qarı 

7. Dəmirçi 

8. Arabaçı 

9. ġikəst dilənçi 

10. Epizodlarda gözətçi, həkim, nəvə, göyərçinlər və saray adamları 
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I PƏRDƏ 

 

I Ģəkil 

 

Pərdə açılmamıĢdan Xanın carçıları səhnə  önünə gəlib car çəkirlər. 

 

CARÇILAR 

 

 

 

Agah olun haraydan, 

Xəbər verək saraydan. 

EĢitsin böyük-kiçik 

Hər yerə car çəkmiĢik. 

Xanın xəstə qızı var 

Boyu bəstə qızı var. 

Gözlərini kim açarsa 

Sarayda baĢ vəzirdir. 

Bir xəzinə qızıl-gümüĢ 

Yolunda müntəzirdir. 

 

(carçılar gedirlər) 
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Pərdə açılır. Hündür minarəli məscidin və ibi binaların kölgəsində bir küçə. Sol tərəfdə bir araba, ortada köynək 

toxuyan bir qadın görünür. Onun yanında 3-4 yaĢlı bir oğlan uĢağı da var. Divarına mis teĢt söykədilmiĢ dəmirçi 

dükanı sağ tərəfdədir. ġikəst-dilənçi bir kənarda oturmuĢdur. Hər kəs öz iĢinə məĢğuldur. 

Qara çalmalı, qara əba və arxalıqlı Zalımqara sol tərəfdən səhnəyə daxil olur (iĢıq ancaq onu göstərir) 

 

ZALIMQARA (əsəbi) 

 

Daha mənim heç kəsə 

Inamım, hörmətim yox! 

Mən bu eldə bircə qətrə, 

Nəzakət görmədim, yox! 

 

Xan deyir ki, Xan qızının 

Gözünü aça bilsəm. 

Vəziri mən olacağam. 

 

Daha burda nə dərd, qəm! 

Ancaq təkcə vəzir olmaq, 

Deyil fikrim, əqidəm- 

Xanlığa, xan qızına da 

Layiqli bir igidəm. 

 

Of...O, məlhəm kimdəsə var 
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Ancaq kimdə? Nə bilim! 

Tapmayınca çəkdirərəm, 

Hamıya, zillət, zülüm! 

 

Məlhəm, məlhəm həsrətiylə, 

Ömrüm də gedir hədər! 

Elə isə qoy əlimdən 

Qan ağlasın bu ellər. 

 

Arabaçı, nəvəli nənə və bir neçə nəfər Zalımqaraya diqqətlə baxırlar. Zalımqara barının üstündəki yuvadan bir 

cüt quĢ yumurtası götürür. 

 

ARABAÇI 

 

Zalımqaradır adı, 

Əməli, iĢi qara. 

Sarayda əyan olub 

Gözü, beyni qan olub. 

 

Indi məlhəmi ardınca 

Gəlibdir bu diyara. 

Avaradır, avara 

Adı da Zalımqara. 
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Zalımqara yuvadan götürdüyü yumurtaları daĢa çırpır, yuvanı götürür, didib-dağıdır. Bir cüt göyərçin baĢı 

üstündə dövrə vurur. 

 

 

 

 

 

ZALIMQARA 

 

Hə...hə...hə...hə... 

Məhv oldular, 

Yumurtalar. 

Göyərçinlər mənim kimi 

Evsiz qalar, yurdsuz qalar. 

 

Zalımqara səkidəki arabanı itələyib palçığa salır. O, indi daha Ģiddətlə gülür. 

 

Əcəbcə düĢdü 

Lilə, palçığa. 

Çətin bu yerdən  

Araba çıxa. 
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ġikəst dilənçi duasını bitirib dilənmək üçün əl və ağız açır. 

 

Mən əlsiz-ayaqsızam, 

Köməksiz, dayaqsızam. 

Ilahi, sən ol kömək, 

Göndər mənə duz-çörək. 

 

Dilənçi Zalımqaranın ona tərəf gəldiyini görüb əlini geri çəkir, üzünü yana tutur. 

 

ZALIMQARA 

 

Sən duz-çörək istəyirsən! 

Yanından düz keçənləri, 

Lənətləyir, pisləyirsən! 

Nur məlhəmi gəzirəm mən, 

Tapan kimi 

Sarayda baĢ vəzirəm mən. 

Dilənçiyəm, amma nə qəm 

Sən duz-çörək 

Mən vəzirlik dilənirəm. 

Heç kəs mənə əl yetirmir. 

Necə sevim bunları 
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Nur məlhəmi necə tapım 

Sən de, barı?! 

 

Dilənçi dinmir. Zalımqara onun əl ağacını sındırıb kənara atır. Köynək toxuyan nənənin nəvəsi dəmirçixanaya 

tərəf gəlir. Divara söykədilmiĢ teĢtin ətrafında oynayır. Zalımqara uĢağı götürüb teĢtə atır. 

 

ZALIMQARA 

 

Biri də belə getdi, 

Onun da iĢi bitdi. 

YaxĢı qurtardı canı, 

Niyə gərək uĢaqlar 

Dar eləsin dünyanı? 

Ölməli, itməlidir 

Ağıllısı, dəcəli. 

KaĢ əlində olaydı 

Hamısının əcəli. 

 

BaĢına ağ çalma bağlamıĢ, ağ əba, arxalıq geymiĢ Çinar baba günəĢ Ģəfəqləri altında meydançaya tərəf gəlir. 

Arabaçının, nəvəli nənənin, Ģikəst dilənçinin alqıĢ səsləri eĢidilir. “Çinar baba gəldi”, “Çinar baba gəldi”. 

Zalımqara tez qaçıb bir ağacın arxasında gizlənir. 

 

ZALIMQARA (öz-özünə) 
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Kim ola, bu Çinar baba? 

Səsə düĢdü, bu el, oba! 

 

TeĢtin içində çapalayan uĢağın ayaqları Çinar babanın diqqətini cəlb edir. O, uĢağı qucağına götürür. 

 

Sən Babəklər nəslinin 

Koroğlular balası. 

Bu ellərin alınmaz, 

Dağıdılmaz qalası. 

Səni eldə, ətəkdə 

Əzizlərik, saxlarıq. 

Səninlə öyünərik, 

Biz sənə bel bağlarıq.  

 

ÇĠNAR BABA 

 

Nəvəmdir, dərdin alım! 

 

 

Qarı nənə təngənəfəs gəlir. Çinar baba yan-yörəyə göz gəzdirir.  
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Tək səni yox, böyük bir, 

Xalqındır nəvən, oğlun. 

Üstündə gözün olsun, 

Qayğısına qal onun. 

 

Çinar baba arabanı çıxaranlara köməyə gəlir. Dəmirçi, Qarı nənə, Ģikəst dilənçi də arabanı çıxaranlara kömək 

edirlər. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Balalarım, əzizlərim, 

Sizlə iĢıqdı gözlərim. 

Sizinlə güclüdür qolum 

Tağdı, dirəkdi dizlərim. 

Hə... Qaldıraq bir də, bir də, 

Qüdrətə bax bu əllərdə! 

 

Arabanı çıxarırlar. Çinar baba Zalımqaranın çıxartdığı göyərçin yuvasını götürüb barının üstünə qoyur. Ağacın 

arxasından bu səhnələri izləyən Zalımqara qəzəblənir. Öz-özünə deyinir. 

 

Gəldi, yetiĢdi 

Elin hayına. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 109 

 

Xalqın hörməti 

DüĢdü payına. 

Mənim toruma 

O düĢər əlbət. 

 

Arabaçı, dəmirçi, nəvəli nənə, Ģikəst-dilənçi Çinar babanı dövrəyə alırlar. 

 

ARABAÇI 

 

Otur bizimlə birgə, 

Çörək kəsək bir tikə. 

Dincini al, bir qədər 

Yordu bizi bu iĢlər. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Yol üstəyəm, ay oğul 

Keçilməz meĢələrdən, 

Kor, zülmət gecələrdən 

Keçir keçəcəyim yol. 

Hələ gün əyilməmiĢ, 

Mən vacib getməliyəm. 
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Sağlıq olsa, bir böyük 

Arzuya yetməliyəm. 

 

DƏMĠRÇĠ 

 

Nə arzudur, söylə bir, 

Hər Ģey əlimizdədir. 

 

ARABAÇI 

 

BağıĢlayım sənə gəl 

Bu ağ atımı, - 

Mənim qıvraq atımı. 

Qoçaq atımı. 

Hara gəldi, 

Necə desən çap onu. 

Ancaq qorxma 

Hərdən itsə 

Öz yanında tap onu. 

 

DƏMĠRÇĠ 
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Qılınc desən, qalxan desən, 

Mən deyərəm gürz istəsən. 

Ocağımla, körükümlə 

Məhəbbətli ürəyimlə 

Qulluğunda duraram mən 

Sözünü de çəkinmədən. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Nə qılınc istəyirəm, 

Nə at, nə çörək, nə su. 

KaĢ ki  gül açsın 

Ürəyimin arzusu. 

Bir bəd mərəz var 

Bu torpaq üstə.  

Ona tutulub 

Bir neçə xəstə! 

Çox uzaqlarda 

Sirli dərmanı 

Vardı deyirlər. 

Onu tapmağa 

Gedirəm, ellər! 
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Çinar babbanı dinləyənlərin hamısı bir yerdə soruĢurlar: 

 

Nədir xisləti 

Bəd əlaməti 

O xəstəliyinn? 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Bu xəstəliyin 

Bədlik, xəbislik, 

Düzlüyə nəslik. 

YaxĢıya pislik 

Əlamətin var. 

GünəĢə zülmət 

Arzular, dilər 

Belə xəstələr. 

Gəzib hər yanı 

Tapıb dərmanı 

Qayıdıram mən. 

Neçə bədbəxtin 
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Canı qurtarar 

Dərddən, ələmdən. 

 

DĠLƏNÇĠLƏR 

 

Zülmətliyə iĢıq sənsən, 

Göz nurumuz Çinar baba! 

Bədbəxtlər də əməlindən  

Bəxtiyarlıq tapar baba! 

 

 

 

ZALIMQARA (ağacın arxasından)  

 

Yolları dağıdaram 

Bu dəmir əllərimlə. 

Fikri çərən-pərən olar 

Mənfur məllərimə! 

 

Dəmirçi öz dükanından bir dəmir çarıq, bir də bir polad əsa götürüb Çinar babaya verir. 

 

DƏMĠRÇĠ 
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Dəmir çarıq, polad əsa 

Səfərin eylər asan. 

Uzaq yolun olsun qısa 

Sən üzüağ qayıdasan. 

 

DĠLƏNÇĠLƏR 

 

Aman günü, o dərmanı 

Əvvəl gətir bizim elə. 

Sonra bütün bu dünyanı 

Naqislərdən, xəbislərdən 

Xilas eylə. 

 

Arabaçı süfrədə çörək, tuluqda su gətirir. Çarıqlarıda dəmirçidən alıb xurcuna qoyur. Çinar babaya 

 

Al oğlum su, çörəkdir 

Bunlar həyat deməkdir. 

Isti ki, vurdu səni 

Bir gilə bu  sudan iç. 

Sonra neçə səhranı 

Nir nəfəsə ötüb keç. 
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Bir həftə güclü saxlar 

Bir loxma çörək səni. 

Gün olar ki, üzüağ 

Qayıdan görək səni. 

 

 

Bayaqdan köynək toxuyan qarı nənə Çinar babaya yaxınlaĢır.  

 

QARI NƏNƏ 

 

Nənənin hədiyyəsidir, 

Al köynəyi gey. 

Yolda dondurmaz səni 

ġaxta, qar külək. 

KaĢ biləydik hardadır 

O gözəl, qəĢəng diyar? 

Bir kompası, xəritəsi 

Bəlkə bir bəldçi var? 

 

Çinar baba barmağındakı üzüyü göstərir. 

 

Ünvanı və məkanı 
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Bax bu üzük qaĢındadır. 

Qarlı dağlar, buzlu çöllər 

Boz səhralar keçməliyəm. 

Sonra bu dağ ətəyinə 

Ulu ocaq ətəyinə 

YetiĢincə əziz qarı, 

Üzük mənə göstərəcək, 

O dərmana 

O məkana yolları. 

Gedən yolları 

 

 

HAMI BĠR YERDƏ 

 

Yolun açıq olsun, 

Bəxtin uğurlu. 

Get zəfərlə  qayıt 

Elə, el oğlu! 

 

Arabaçı, dəmirçi, köynək toxuyan qarı, Ģikəst-dilənçi və baĢqaları Çinar babanı yola salırlar. Zalımqara ağacın 

arxasından çıxır. Adamların Çinar babaya sonsuz məhəbbəti onu dəhĢətə gətirir. 
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ZALIMQARA 

 

Onu qarabaqara 

Izləyəm gərək! 

Görək mənzil baĢına, 

Hara gələcək? 

O sirli xəzinəyə 

Çatan kimi biz. 

Məhv edərəm bir anda 

Onu Ģübhəsiz. 

Yəqin ki, Xan qızının 

Səadət ulduzumun. 

Gözü üçün dərman da 

Orda tapılar. 

Xan kürəkənliyinə 

Vəzirliyə 

Açılar qapılar. 

 

 

 

Zalımqara Çinar babanın arxasınca gedir.  
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PƏRDƏ ENĠR 

 

 

 

I PƏRDƏ 

 

II Ģəkil 

 

Səhra. Xırda kollu qum təpələri göz iĢlədikcə uzanır. Çiyni xurcunlu Çinar baba səhnəyə daxil olur. Yorğun və 

taqətsizdir. Beləcə bir ağacın altında oturur. 

 

 

ÇĠNAR BABA 

 

 

Keçdim neçə səhranı 

Yoruldum, düĢdüm eldən. 

Bir qədər dincəlim mən. 

(Ayağından çarıqları çıxarır ) 
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Möhkəmsən dəmir çarıq. 

Hələ dağlar aĢarıq. 

(köynəyini çıxarır) 

Isti də də, soyuqda da 

Sərin saxlayır məni. 

Hey yadıma gətirir 

O ağbirçək nənəni. 

Çörəyin, suyun da var 

Yolumu gözləyirlər. 

Məni yola salanlar 

Darıxmayın gələrəm 

Obadan çəkilər qəm. 

 

Çinar baba uzanıb dincəlir. Səhnəyə Zalımqara gəlir. O, Çinar babanı yatdığını yəqin edir. Həsədlə onun 

barmağındakı üzüyə baxır. 

 

ZALIMQARA 

 

Gör necə Ģirin yatıb 

Yuxusuna bal qatıb. 

Üzüyə bax, üzüyə 

Oyanar ha... səs-küyə. 

Qızılı par-par yanır, 
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DaĢları alovlanır. 

O mənim olmalıdır 

Lap vəzirlər malıdır. 

(bıçaq tutan əli titrəyir) 

Əsir əlim, ayağım, 

UĢaqlıqdan qorxağam 

Əlində ölərəm mən. 

 

(bıçağını gizlədir. Çinar babanın xurcununu götürüb qaçır) 

 

Qoy indi susuzluqdan, 

Ya da acından ölsün. 

Bir ovuc külə dönsün! 

 

(Çinar baba oyanır. Zalımqara ağacın arxasında gizlənir.  Çinar baba ------------ xurcunu tapa bilmir) 

 

 ÇĠNAR BABA 

 

Xurcunu kim apardı, 

Çörəyim, suyum vardı. 

Xəbislərdən görünür 

Belə-belə hünərlər. 
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PAUZA 

 

Külək yolumu kəsməz, 

Tufan sındırmaz məni. 

ġimĢək yolumu kəsməz, 

GünəĢ  yandırmaz məni! 

Məsləkimdən əcəl də 

Heç dayandırmaz məni! 

 

Taqətsiz Çinar baba bir neçə addım atır və yenidən təpəciyin üstündə oturur. Zalımqara baĢqa bir qiyafədə gəlir.  

Çinar babanın ağır vəziyyətə düĢməsinə sevinir və bunu büruzə verir. 

 

(Zalımqara baĢqa səslə) 

 

Qərib burda nə gəzirsən? 

Soyuqdanmı sən əsirsən? 

Ya qorxudan, vahimədən, 

Rəngin qaçıb niyə, nədən? 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Bir yolçuyam, mənzil uzaq, 
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Gündüz isti, gecə uzaq. 

Neçə gündür çöllərdəyəm, 

Tozlu, qumlu yellərdəyəm. 

Tükənib suyum, çörəyim, 

Arabir sancır ürəyim. 

Gəl dost olaq, yol çıxanda 

Bir-birinə çataq dada. 

Qurda-quĢa yem olmayaq 

Bu səhrada. 

 

 

ZALIMQARA (kənara) 

 

Bax belə ha, bax belə ha, 

Səhərə sağ çıxmaz daha. 

Ya gül olar yanıb yanıb, 

Ya da dəli havalanıb! 

 

QardaĢ olaq, yoldaĢ olaq! 

DanıĢırsan uĢaq-uĢaq. 

Axmağammı bu səhrada 

Öz baĢımı salam oda. 
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Çörəyimi, suyumu  da 

Iki yerə bölüm gərək! 

Əcəl səni yaxalayıb, 

Mən səninlə ölüm gərək! 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Dərman axtardığım səndən ötrüdür, 

------------- darlığım səndən ötrüdür. 

Tezliklə mən sənə əlac eylərəm, 

Könüldə mey olar, yas olan aləm! 

Ürəyin insanlar üçün döyünər, 

Xeyirxahlığınla hamı öyünər. 

 

(Çinar baba fəryad edir) 

 

Bir gilə su, ah, bir gilə! 

 

ZALIMQARA 

 

Sənə çörək, su verərəm, 

Ancaq kiçik bir Ģərt ilə. 
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(Çinar baba səbirsizliklə) 

 

Yubanma de! 

Oğul, söylə tələbini, 

ÜzülmüĢəm üzmə məni. 

 

Çinar baba nifrətlə Zalımqaranın gözlərinə baxır. 

 

ZALIMQARA 

 

Qoca, belə baxma mənə, 

MüĢtəriyəm üzüyünə. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Nə danıĢdın, nə deyirsən? 

Üzüyümü istəyirsən? 

Istə bu cüt gözümü də 

Ürəyimi istə verim. 

Bu üzükdə birləĢibdir 

Əməllərim, fikirlərim. 
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Mənim dostum, bələdçimdir, 

IĢıq saçır, yol göstərir. 

Üzüyümü istəmə gəl! 

Vurma mənim qəsdimə gəl! 

Məndən  onu alma oğul!      

Belə qəddar olma, oğul! 

 

ZALIMQARA 

 

Yalvarırsan, yaxarırsan, 

Min bir oyun çıxarırsan. 

Üzüyü ver, qayıt geri! 

Yox verməsən 

Səni quma basdıraram 

Diri-diri. 

 

Çinar babanın üstünə hücum çəkir. O, Zalımqaranın çıçağını əlindən alıb bir kənara tullayır. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Ac və susuz qalsam belə, 

Amalımdan dönmərəm mən. 
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Əl çəkmərəm üzüyümdən. 

 

Çinar babadan üzüyünü ala bilməyəcəyini görən Zalımqara hiylə iĢlədir. O,  çörəyə, suya bihuĢdarı qatır. 

 

Sındırdım səni, Ģadam indi 

Məsləkim canımdan coĢdu kükrədi. 

Indi gəl dost olaq 

Su iç, çörək ye 

Bir az  

Cana gəl 

Mənə sağ ol de! (kənara) 

 

Getsin Ģirin yuxuya 

Üzüyünü çıxarım. 

Üzükdədir dövlərim, 

Vəzirliyim, vüqarım! 

 

Çinar baba bir qurtum su içən kimi huĢunu itirir. Zalımqara onun üzüyünü çıxarır. 

 

ZALIMQARA 

 

Yanar par-par üzük qaĢı! 
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Ulduzlanır üzük qaĢı! 

Hər xəstəyə əlac verən 

O dərmanı mən taparam! 

MaĢdan aĢar varım, pulum, 

Xan, xaqanlar olar qulum! 

Çaylar üstə saraylarım! 

Dəli, quduz olaylarım! 

Xan qızı da, 

Xan özü də 

Önümdə diz çökər mənim! 

Sonra dünya taxtı-tacı, 

Olar yerim və məskənim! 

 

Çinar babanın barmağından çıxarılan üzük Zalımqaranın əlində parlamır. 

 

ZALIMQARA 

 

Parla üzük, parla üzük, 

Olma belə, üzü dönük! 

Ah, fəlakət! 

Aman, dəhĢət! 

Hanı bəs o, allah iĢıq? 
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Necə zayam, necə yazıq? 

Çatardım mən dərman olan xəzinəyə, - 

Niyə söndü, 

DaĢa dönüdü, 

Üzük, niyə? 

 

Zalımqara parlayan üzüyü tullayır. Sonra qum topasının arxasında gizlənir. Çinar baba ayağa durur, üzüyünün 

oğurlandığı onu dəhĢətə gətirir. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Üzüyümü aldı, qaçdı, 

Ilan idi, çaldı qaçdı. 

Hiylə qurdu, düĢdüm tora, 

Məni bəs kim apracaq  

Axtardığım o diyara? 

 

 

(pauza) 

 

Mən Cənubdan yola çıxdım, 

Üzü Ģərqə getməliyəm. 

Necə olsa mən arzuma 
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Çatmalıyam, yetməliyəm. 

Geri dönsəm 

Mən nə üzlə baxaram 

Köynək toxuyan qarının üzünə? 

Ağ atın sahibinə 

Nə cavab verərərm mən? 

Dəmirçidən utanıb  

Lap yerə girərəm mən. 

 

 

Çırpınan quĢ qanadlarının səsi eĢidilir. Təpəciyin üstünə iki göyərçin qonur. 

 

 

 

 

 

Ġ-ci göyərçin 

 

Yadındamı bacıcan, 

Yuvamızı bir nadan, 

Dağıtdı, biz də uçduq, 

Yurddan didərgin düĢdük! 
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2-ci göyərçin 

 

Yadımdadır, hə, bacı, 

Nələr çəkdik, söyləmə, 

Ağlaram acı-acı. 

 

1-ci göyərçin 

 

UçulmuĢ yuvamızı, 

Sahmanlayan odur, bax. 

Yerinə ət  döĢəyib, 

Samanlayan odur, bax! 

 

2-ci göyərçin 

 

Fağır nə günə dĢüüb, 

Gör necə də büzüĢüb. 

 

1-ci göyərçin 

 

Bir dərman axtarır o, 
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Hər dərdə dərman olsun. 

Xəbislər, qəlbi pislər 

ġəfa tapsın, sağalsın. 

 

2-ci göyərçin 

 

Bəs burda dərman hanı? 

Necə kömək eyləyək, 

Baba tapsın dərmanı? 

 

1-ci göyərçin təpəcyin üstünə qonur. Gözü parlayan üzüyə sataĢır. 

 

Bacı bu üzüyə bax, 

QaĢı ulduz tək parlaq! 

Babanın bələdçisi  

Bu üzükdür, bu üzük. 

Ancaq Zalımqaranın  

Əlində dondu üzük. 

 

2-ci göyərçin 

 

Üzüyü götür uçaq 
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Tez babanın yanına. 

Üzüyünü  tapmıĢıq 

Tez həyat verək ona. 

 

(göyərçinlər Çinar babanın yanına qonurlar) 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Əzizlərim, babanı 

Nə yaxĢı yad etdiniz? 

 

1-ci göyərçin 

 

Çinar baba, üzüyü 

GətirmiĢik sənə biz. 

2-ci göyərçin 

 

Nə yaxĢı üzüyün var, 

QaĢı üstə yazılar. 

-------------, günləri 

Ayları da göstərir. 

Dərələri, dağları 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 133 

 

Çayları da göstərir. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Xəbis qəlbiqaralar, 

Ondan baĢ tapa bilməz. 

Onunla sirlər açar 

Qəlbi təmiz olan kəs. 

 

Ürəyim, gözüm kimi, 

Parla üzük, yan üzük. 

Dil aç arzu, diləyim 

Sənsən bircə an üzük. 

 

Məni mənzil baĢına 

IĢığınla apar sən. 

əməlinlə elləein  

Ürəyində yaĢarsan! 

 

(üzük Çinar babanın əlində parıldayır) 

 

Çinar baba, 
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DüĢ yola. 

YaxĢı yol, uğur ola. 

 

Çinar baba yola düzəlir. Təpənin dalında gizlənən Zalımqara onun ardınca gedir.  

 

ZALIMQARA 

 

Tez ora, tez ora, 

Gecəni gündüzə 

Qatım mən. 

Arzuma çatım mən. 

O Çinar babanı 

Məhv edim. 

 

 

Göyərçinlər Çinar babanın arxasınca qıĢqırırlar. 

 

Çinar baba, ardınca 

Xəbis gəlir, yubanma! 

O sənin yuvanı da 

Sökmək istər, dayanma! 

Çinar baba, ayıq ol, 
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Uğurlu yol, yaxĢı yol! 

 

Zalımqara onlara daĢ atır. YaralanmıĢ göyərçinlər bir-birinə sığınıb ağlayırlar. 

 

 

Pərdə enir. 

 

II PƏRDƏ 

 

III Ģəkil 

 

Dağ döĢündə alaçıq. Divarına, yerinə vəhĢi heyvan dəriləri döĢənmiĢdir. Bir qədər aralıda bulaq görünür. 

YaĢıllıqda bir ceyran otlayır. Alaçıqda çoban və onun Çapar iti yanaĢı oturmuĢlar. Zalımqara meĢədn səhnəyə 

daxil olur. 

 

ZALIMQARA 

 

Onu qədəbəqədəm 

Güdməkdi iĢim-peĢəm. 

MeĢəyə girən kimi 

Izimi itirmiĢəm. 

 

Zalımqara bulağın üstünə gəlir. Dili-dodağı qurumuĢdur. O, su içmək istəyir. (pıçıltı və təəccüblü) 
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Ah, bu necə bulaqdı, 

Səthi Ģəffafdı, ağdı. 

Ona gəldincə yaxĢı 

Necə itir, bulağın! 

 

Geri-geri bir neçə addım gəlir. XıĢıltını çobanın iti eĢidir, bir-iki ağız hürür. 

 

ÇOBAN 

 

Sakit, sakit, çaparım, 

Mənim igid çaparım! 

Öz-özünə hürürsən, 

Yoxsa nəsə görürsən? 

 

(xıĢıltı çoxalır) 

 

Canavar nəfəsindən 

Itərdi ilim-ilim. 

Bəlkə əjdaha gəlir 

Üstümüzə nə bilim! 
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Çoban qalxıb xıĢıltı gələn tərəfə boylanır. Bulağın quruduğunu görüb dəhĢətə gəlir. 

 

ÇOBAN 

 

Bu necə iĢdi bulaq 

Quruyub itib tamam. 

Indi özümə təzə 

Bir bulaq tapmalıyam? 

 

Çobanı görüb qaçan Zalımqaranın ayağı cələyə düĢür. 

 

ZALIMQARA 

(nalə çəkir) 

 

Öldüm vay, öldüm vay! 

Kömək edin ay haray! 

 

QıĢqırığa gələn çoban Zalımqaranı cələdən azad edir. 

 

ÇOBAN 

 

VəhĢidən qorunmağa 
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Tələlər qururam mən. 

Kimsən, nəçisən söylə 

MeĢədə nə gəzirsən? 

 

Düz adam, düz cığırla 

Gələr mə nim yanıma... 

Xəbislər, yaramazlar 

Tora düĢərlər amma! 

 

ZALIMQARA 

 

ÇOBAN 

 

Hə, qardaĢ söhbət elə 

Hansı yurdlu, ellisən? 

Ah... neçə insanların 

Üzünə həsrətəm mən!... 

 

ZALIMQARA 

 

Həsrətsən insanlara? 

Niyə, nə olub axı? 
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Özünə mülk etmisən 

Sən bu gözəl torpağı! 

 

ÇOBAN 

 

Mülk etmiĢəm?! Bəxtəvər 

Məni bura sürüblər. 

 

ZALIMQARA 

 

Nəyə görə? KĠm? Necə? 

 

ÇOBAN 

 

Xan arxından su açdım 

Bağçamıza bir gecə... 

 

ZALIMQARA 

 

(qürurla) 

 

Darıxma, çoban, 
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Bir niyyətim var. 

BaĢ tutan kimi eĢidəcəksən 

(çoban “Xan qıız” sözündən diksinir) 

 

ÇOBAN 

 

Anadan kor doğulub 

Biçarədir, o yazıq. 

 

ZALIMQARA 

 

Var-dövləti gərəkdir 

Mənə gözündən artıq! 

 

ÇOBAN 

 

Bəs sevgi, bəs məhəbbət? 

 

ZALIMQARA 

 

BoĢ söhbətdir, bu söhbət 
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ÇOBAN 

 

Axı, görmür?! 

Bəlkə əlac edəsən 

 

ZALIMQARA 

 

Görməsə daha yaxĢı 

Qaranlıq bir aləmə  

QarıĢar onun baĢı. 

 

ÇOBAN (riĢxəndlə) 

 

Düz deyirsən! 

Bir anda min rəng alan, 

Sifətini üzünü, 

ġüĢə kimi görünən 

DüĢüncəsiz gözünü. 

Görməsə o zavallı 

O xoĢbəxt o bəxtəvər. 

 

ZALIMQARA 
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VəhĢisən səni bura 

Əcəb sürgün ediblər. 

 

TutaĢırlar. Çoban Zalımqaranın əl-qolunu bağlayıb pəyəyə tərəf sürüyür. Sonra nə fikirləĢirsə samanlığa tərəf 

aparır.  

 

ÇOBAN 

 

O pəyəyə qıymaram, yox, 

Ceyranındır o pəyə. 

Layiq deyil yoldaĢ ola 

Nə itə, nə eĢĢəyə. 

Samanlıqda qalsın hələ 

Ağıllanar bəlkə də. 

Xəbis artıq günü-gündən 

Bu dağılmıĢ ölkədə. 

 

(pauza) 

 

Xan qızının adını 

Çəkdi dili qurumuĢ. 

Qısqanclığın qılıncı  
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Nə kəsərli olurmuĢ. 

 

(pauza) 

 

Özünü üzmə belə 

Könül, düĢmə qorxuya. 

Gəldi gözüm önünə 

Yar oxuya-oxuya. 

 

Çobanın gözlərinə Xan qızının xəyalı canlanır. Xəyalı səhnədə görünür. 

 

 

ÇOBAN 

 

Nə yaxĢı gəldin gözəl, 

DanıĢ gözəl, din gözəl. 

Alsın ürəyim səni 

Susum, dinləyim səni. 

 

XAN QIZI 

 

Sənsiz sevinmək çətin, 
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Ağlamaq ondan çətin! 

Razıyam atəĢində, 

Kül olum məhəbbətin! 

 

ÇOBAN 

 

Lalədir, qönçəlikdir, 

Bu dərə, dağ görəsən. 

YaxĢı gəl saçlarını 

Gül-çiçəklə hörüm mən! 

 

(çoban  Xan qızının saçlarını gül-çiçəklə hörür) 

 

Sən gəldin yuvalarda 

Belə quĢlar ayıldı. 

Mənim təvəllüd günün 

Bax, bu gündən sayıdlı. 

 

XAN QIZI 

 

Əlindəki göyərçin, 

Yuyub çiynumə qondu. 
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Quruldadı, könlümdə 

ġən nəğmələr oxundu. 

Əlçatmaz bir çiçəksən 

Fikrimlə, nəzərimdə. 

IĢıqdır məhəbbətin, 

Qəlbimdə, gözlərimdə. 

 

(xəyal itir) 

 

Alaçıqla üz-üzə meĢədə Çinar baba görünür. Çoban tütəkdə bir hava çalır. Çalmağa ara verib oxuduğu zaman 

tütəyin dağlara düĢən əks-sədası onun mahnısını müĢaiyət edir. 

 

Məndən ulduz istəsə 

Onu da gətirərdim. 

Könlümü, gözlərimi 

Ona qurban verərdim. 

Yarın eĢqidir məni 

Bu dağlarda yaĢadan. 

GörüĢümə xəyalən 

 O, gəlir zaman-zaman. 

 

Mahnı qurtarır. Çinar baba alaçığa tərəf gəlir. Çapar it mırıldayır. Çoban itə yaxınlaĢır. BaĢını tumarlayır. 
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ÇOBAN 

 

Çaparım dinməz otur, 

Səs-küyünü kəs otur. 

Hər kəssə qarĢılayaq 

Halla duz-çörəklə biz. 

Kasıb komamızda da 

Dövlətdir adətimiz. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Qonaq sevirsənmi, qardaĢ? 

 

ÇOBAN (sevincək) 

 

Bu nə sözdü! 

Qonaq, - qardaĢla oxudu! 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Çox yanıqlı oxuyursan, 

Nə olub axı? 
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ÇOBAN 

 

Olur hərdən məhəbbətin 

Ürək yaxmağı. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Kimdir elə? QovuĢmursan 

Niyə bəs ona? 

 

ÇOBAN 

 

Xan qızını kim verər ki... 

Çoban oğlana. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Səadəti almaq gərək, 

Qazanmaq gərək! 

 

ÇOBAN 
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“O sənidir”  Deyir mənə. 

Sinəmdə ürək 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Təki olsun!  DüĢmə dərdə- 

Bəs tək-yalqız 

Bu yerlərdə? 

 

ÇOBAN 

 

Eh, ay baba 

Pələng döĢlü, aslan diĢli 

Çaparım var. 

Həndəvərə yaxın düĢmür 

Canavarlar. 

 

Çinar baba alaçığın yerinə, divarlarına döĢənmiĢ dərilərə baxır. O, maral dərisini sığallayır. 

 

ÇĠNAR BABA 
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Bu dağlar gözəlliyə, 

Bir tac yaratdı ona. 

Sakitliyə, dincliyə 

Möhtac yaratdı səni. 

Ölüm səni niĢan aldı 

Söylə kim atdı, səni? 

 

Çinar babanın məhzunluğu çobanı dəhĢətə gətirir. 

 

ÇOBAN 

 

ġirlə üz-üzə gəldi, 

Dar dərədə maral. 

Əcəl vermədi macal. 

 

(Çinar babanın eyni açılır) 

 

Elə bildim bunları 

MeĢədə sən vurmusan. 

 

 

ÇOBAN 
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Yox, ay baba 

Durum bir ağac kəsim 

Bizi qızdırsın soba. 

 

Çoban balta gətirib alaçığın qarĢısındakı hələs ağacına bir zərbə vurur. Fikirli Çinar baba səsə diksinir. Çobanın 

əlindən baltanı alır. 

 

ÇĠNAR BABA  

 

Oğul, nə iĢ görürsən? 

ġieincə, mıĢıl-mıĢıl, 

Uyuyan körpələrlə, - 

Fidanlar, pəhrələrlə 

Sən döyüĢə girirsən?! 

 

(Çinar baba vələsin kəsilmiĢ yerini sığallayır) 

 

Niyə kəsdin vələsi? 

Bir bax, gör necə əsir. 

Get,  bir dəri gətir, 

Yarasını sarıyaq. 
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Çoban böyük bir dəri gətirir. Ağacın kəsilmiĢ budağını sarıyırlar. 

 

 

ÇĠNAR BABA 

 

YaĢıllıq təmiz hava 

YaĢıllıq buzlu sudur. 

Mən səhradan gəlirəm, 

YaĢıllıq səhraların 

ən böyük arzusudur. 

 

ÇOBAN 

(sevincək) 

 

Heç bilmirəm nəçisən 

Nə iĢin sahibisən? 

Necə vurur sinəmdə 

Ürəyim təbil kimi! 

Qoy aparsın hər yana  

Bu səslər sevincimi. 

Bilsinlər ki mənimdə 

Bir aləm, Ģadlığım var. 
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Dağlardakı çobanı 

Unutmayıb insanlar. 

 

Çoban yaĢıllıqdakı ceyranı irəli gətirir. Yerə yıxıb əllərini, ayaqlarını bağlayır. Ceyranı görmək istəyir. 

 

ÇOBAN  

(ceyrana) 

 

Səni gərək 

Qurban kəsim. 

Ondan əziz bir qonağım 

Olmayacaq mənim, axı! 

 

(Çinar baba çobanın əlindən bıçağını alır) 

 

Çinar baba 

Görürsən ki, yaĢ tökür 

Gözündən gilə-gilə. 

 

ÇOBAN 

 

Qucağında böyütdüm 
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Onu məhəbbətimlə. 

Körpəydi onu tapdığım zaman 

Ayrı düĢmüĢdü öz anasından. 

Qoyunlarımdan, keçilərimdən 

Süd sağdım verdim 

Ceyran içmədi. 

Qaymaq yemədi. 

Ayran içmədi. 

Qaldım neyləyim! 

 

 

Çoban Çinar babanın qolundan çəkə-çəkə bulaq baĢına gəldi. 

 

Bax bu bulağın suyundan verdim. 

Ceyran da içdi. 

Gözü qaynadı 

Atıldı düĢdü. 

 

(Çinar baba barmağını diĢləyir. Diqqətlə bulağa baxır. Bir ovuc içir. Əlləri göyə açır. Dualar oxuyur) 

 

 

ÇOBAN 
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Ceyran o gündən qaldı yanımda. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

(kənara sevincək) 

 

Gül açır mənim, 

Arzum, kamı da. 

 

 

 Bu zaman onların baĢı üzərində səmada qıy-qıĢqırıq qopur. Bir dağ qartalında caynağında durnanı vurur. Durna 

vələsin budağına düĢür. Çoban onu budaqdan götürür. 

 

ÇOBAN (öz-özünə) 

 

Bu yaralı durnaya, 

Həyat verər, can verər. 

O sirli bulaq suyu. 

 

(o bulağa yaxınlaĢır və heyrətlə bağırır) 

 

Ay baba nolub görən 
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ġırhaĢırla axırdı 

Bulaq indi quruyub. 

 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Üstünə naqis gəlib 

Haram gəlib, pis gəlib. 

Ona görə bulağın  

Suları da çəkilib. 

 

Çinar baba üzüyünü bulağa tərəf tutur. Üzük Ģəfəqlənir. Bulaq Ģırıltı ilə axmağa baĢlayır. 

 

ÇOBAN 

 

Ah... Bulaq coĢa gəldi... 

Üzüyə bax, ay aman. 

Nə qəĢəng, nə gözəldi. 

Neçə elmi kitabı 

Həndəsəni, hesabı 

Ulduzlar aləmində 

Tusi əsərlərində 
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Heredot qələmindən 

Nə verdisə oxudum. 

Sirlərdən ağah oldum. 

Bu üzük qaĢındakı 

Sirləri də öyrəndim. 

 

KaĢ bu bulaq suları 

Dünyanın hər yerində 

Qaynayaydı, daĢaydı. 

 

Çinar baba bulaq suyundan durnanı içirir. Durna qanadlarını çırpıb havaya qalxır. 

 

ÇĠNAR BABA (çobana) 

 

Gör bu qoca dünyada 

Necə möcüzələr var.... 

Paxıl, xəbis adamlar, 

Əyrilər, pis adamlar, 

Yalançılar, kələklər, 

Ləkəli, dar ürəklər, 

Bu sudan Ģəfa tapar. 
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ÇOBAN 

 

Bunu hardan biləydim? 

Ağah oldu mənə sirr. 

Bulaq  özü də  görsün, 

Bir xəstə pəyədədir. 

 

 

Əli- ayağı sarıqlı Zalımqaranı  sürüyə-sürüyə Çinar babanın yanına gətirir. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Ah... sənsən Zalımqara? 

Yaman düĢmüsən tora!! 

Yadımdadır səninlə 

Səhrada görüĢdüyüm? 

Bir damla su istəyib 

Ayağına düĢdüyüm? 

 

ÇOBAN 

 

Dövlət, Ģöhrət hərisi 
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Yaramazın biridir. 

Xan qızının həsrəti 

Bağrımı dəlir, didir. 

 

Çoban əlindəki xəncəri sıyırıb Zalımqaranın üstünə atılır. Çinar baba onu Çobanın əlindən alır. çobanı kənara 

çəkib sakitləĢdirir. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Tələsmə, Çoban, 

Get o bulaqdan 

Bir cam su gətir. 

Onun varlığı 

Ruhu xəstədir! 

Indi ki bizim 

Dərmanımız var. 

Içsin sağalsın 

Olsun bəxtiyar. 

 

Çoban bulaqdan su gətirir. Çinar baba Zalımqaraya içməyi təklif edir. 

 

ÇĠNAR BABA 
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Iç dərmanı, Zalımqara! 

Gəz dünyanı, Zalımqara! 

Könlün açıq, ruhun təmiz, 

Ol hər kəsə doğma, əziz! 

Boğulana sən əl uzat 

Acizlərə köməyə çat. 

Özün yaĢa, həm də yaĢat 

Iç dərmanı, Zalımqara. 

BaĢı uca gəz dünyanı, 

Sev həyatı, 

Sən insanı, Zalımqara! 

 

Zalımqara suyu dodağına aparır, nə fikirləĢirsə camı yerə çırpır.  

 

ZALIMQARA 

 

DüĢmənsiniz sən də o da, 

Dirigözlü atırsınız məni oda. 

Bu zəhərdir. Içmərəm yox! 

Öz canımdan keçmərəm yox! 

Salamat qal, Çinar baba, 

Intiqam qalmaz sabaha! 
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Zalımqara qaçıb meĢədə gizlənir. Ancaq onlardan gözünü çəkmir. 

 

ÇOBAN 

 

Qaçdı getdi bu xəbis, 

Dərmandan qorxdu xəbis. 

 

(Çinar babaya) 

 

Dünya heyran qalar baba, 

Bu hikmətə, Çinar baba. 

Ürəyində bir istəyin, 

Var bilmirəm, necə deyim? 

 

 

ÇĠNAR BABA 

 

 

Durma daha, sudan götür, 

Kuzələri xurcuna yığ. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 161 

 

Xəstələrin, xəbislərin, 

Köməyinə çatmalıyıq. 

Onları sağaltmalıyıq. 

ġəfa tapsın, kor da, Ģil də. 

ġadlıq olsun min bir eldə. 

 

Zalımqara bütün bu söhbətləri eĢidir. Çoban kuzələrə su doldurub xurcuna qoyur. 

 

 

ÇOBAN 

 

Deyirrsən yığıĢ gedək, 

Mən nə edə bilərəm. 

Sürgünəm, burdan hara 

Necə gedə bilərərm?! 

Çay dənizə tələsər, 

Bulud göylırdə üzər. 

QuĢlar azad, bəxtiyar, 

Eldən-elə uçarlar. 

əlim-qolum bağlıdır, 

Qulam, sinəm dağlıdır. 
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ÇĠNAR BABA 

 

Gedək xan sarayına, 

Deyək ki, loğmanıq biz! 

Görək nə göstərəcək, 

Bəxtimiz, taleyimiz. 

 

Səhnədən çıxırlar... Pərdə enir. 

 

III PƏRDƏ 

 

IV Ģəkil 

 

Pərdə açılmamıĢdan çarçılar sözlərini deyib keçirlər. pərdə açılır. Xan bağı. Ortada xanın taxtı, bir tərəfdə Xan 

qızının çadırı (alaçığın talvarı, köĢkü) görünür. Orda-burda qılınc-qalxanlı döyüĢçülər, nizəli keĢikçilər gəzir. 

Xan qızı qızıl qəfəsdən bülbülü çıxarıb ona nəğmə oxuyur. 

 

XAN QIZI 

 

Apar tez ol çobana 

Nəğməni, sarı bülbül! 

QovuĢ yar sevincinə 
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Unut qubarı bülbül! 

 

Gəz bağı, çəməni də, 

Yar dinləsin sənii də. 

Gül qoynunda məni də 

Yada sal barı, bülbül! 

 

Hər cəfanın var sonu, 

Tələsdir dağ oğlunu. 

Amandır, göndər onu 

Bizlərə sarı, bülbül! 

 

Xan qızı quĢu uçurdur. Təbillər  döyülür, Ģeypurlar çalınır. Xan gəlib taxtında oturur. Vəzir, həkimlər, əyyanlar 

Xanın sağ- solunda yerlərini tuturlar. 

 

 

XAN 

 

Neçə ölkədən həkimlər gəldi 

Xan qızına əlac olmadı. 

BaĢlar kəsildi, 

Əllər üzüldü. 
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(üzünü vəzirə tutur) 

 

Bir gör dediyin 

Həkim hardadır? 

Nə xəyaldadır? 

 

 

Həkim qucağında bir dəstə gül, əlində bir bağlama ilə gəlib xana təzim edir. 

 

HƏKĠM 

 

 

 

(Əlindəki güllərə müraciətlə) 

 

Ətri, rəngi Ģəfalı 

Ey təzə-tər dağ otu. 

Xanın, xan qızının da 

Sizədir son umudu. 

GünəĢ iĢığı sizdə 

Dağ havası sizdədir. 

Bəlkə bu gözlərin də 
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Nur ziyası sizdədir? 

 

Həkim Xan qızına saçlarına dağ otunun Ģehini çiləyir. Onların ətrini Xan qızına qoxladır. 

 

XAN QIZI 

 

(atasına müraciət edir) 

 

 

Gül nə rəngdədir ata 

Dəniz nə rəngdə olur?! 

Dağlardan söz düĢəndə 

Bağrım baĢı qovrulur. 

Adamlar da ağ, qara, 

Olurlarmı, atacan? 

Fərqi nədir bu ağın, 

Bəs o biri qaradan? 

Sən ağsanmı, ya qara. 

Rənglərin tanımaram. 

Ancaq qəlbiqarasan 

Bunu bilirəm, atam? 
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Həkim Xan qızının gözlərinə məlhəm sürtüb bağlayır. Müxtəlif qablardan çıxardığı dərmanları əzir, su ilə 

qarıĢdırır, xəstəyə içirdir. 

 

 

XAN 

 

(üzünü göyə tutub yalvarır) 

 

Nədir günahım, 

Aman allahım? 

Gəl, bu qədər dağ 

Çəkdirmə mənə. 

Mərhəmət eylə, 

Sadiq bəndənə. 

 

XAN 

 

(Xan qızının gözlərindəkisarığı açır) 

 

Qızım zambaq kimisən, 

Qamətin düz,  boyun düz. 

Birdən gözün açıldı 

Sənə dəyər gözümüz. 
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(Xan qızının gözlərinin açıldığını yəqin etmək üçün onu yanına çağırır) 

 

Dur uç, qanad aç qızım! 

Zülmətlərdən qaç qızım! 

Bəri gəl, qədəm-qədəm, 

Gör sənə nə vürərərm. 

Tanalar, bilərziklər, 

Bu baĢlıqlar, üzüklər. 

Səninkidir al qızım 

Gərdəninə, yaxana 

Biləyinə sal qızım! 

 

(Xan qızı atasına tərəf yox, baĢqa bir istiqamətə gedir. Onun bu hərəkəti Xanı sarsıdır) 

 

XAN QIZI 

 

Üzük nəyimə gərək, 

Sırğa nəyimə lazım? 

Dediyin o bəzəklər 

Gözəlliyimə lazım? 

Göz yoxsa nə gözəllik 
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Gözəllik gözdə olur. 

Korlara pul verərmi 

DaĢ-qaĢlar olan nur. 

 

XAN (həyacanla) 

 

De görrüsənmi sarayı, 

De gördünmü atanı? 

 

XAN QIZI 

 

Hə... görürəm zülmətdədir, 

Hər tərəf, hər yanı! 

(Xan qanlı-qanlı həkimə baxır) 

 

HƏKĠM 

 

Məhrəmətli xan, 

Ey qüdrətli xan! 

Acizdir elmim, 

Acizəm özüm. 

Qurban qızına 
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Bu bir cüt gözüm. 

 

XAN 

 

Ulama bayquĢ, 

Ulama bəsdir. 

Ömrüm qandallı 

Yuvam məhbəsdir. 

 

XAN QIZI 

 

Insafsız olma, 

Ata bu qədər. 

 

XAN 

 

Qırılmalıdır, 

Bütün həkimlər. 

Gözləri bağlı, 

Ayağı yalın. 

Onu ilanlı  

Səhraya atın. 
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Ac Ģirlər olsun 

Onun cəlladı. 

 

XAN QIZI 

 

Ürəyimə Ģübhə gəlir, 

Ata arabir 

Deyirəm ki, korluğuma 

Sənsən müqəssir. 

Nahaq qanlar axıtmısan, 

Deyirlər, ata! 

Qan ağlayıb bu obalar, 

Bu ellər, ata! 

QarğıĢlanıb anadan kor 

DoğulmuĢam mən. 

 

XAN 

 

Qəlbim sancır, gəzə bilmir 

Yata bilmirəm. 

Zülm olmasa uçurular 

BaĢıma ölkəm. 
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XAN QIZI 

 

Atacan ən böyük arzun, - 

Muradın nədir? 

 

 

XAN 

 

Qızım dünya özü böyük 

Bir xəzinədir. 

Sahib olmaq üçün ona 

Bitib-tükənməz var-dövlət 

DaĢ-qaĢ gərəkdir. 

Of... ürəyim məni vaxtsız 

Öldürəcəkdir. 

 

Saray qapısında Zalımqara görünür. Gözətçi onu içəri buraxmır. 

 

GÖZƏTÇĠ 

 

Rədd ol deyirəm, 
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Itələyirəm. 

Getmirsən köpək 

Neyləyək səni. 

Vuraq öldürək 

 

ZALIMQARA (qıĢqırır) 

 

Məni burax deyirəm 

Böyük xanın qızını 

Mən görmək istəyirəm. 

 

XAN 

 

O kimdir elə? 

 

ZALIMQARA 

 

(özünü tez yetirir) 

 

Sadiq bir nökər, 

Yazıq bir kölə. 

Xan sənə qurban olum! 
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Ayağın altda ölüm! 

 

XAN 

 

Dedilər ki, sən bir məlhəm 

Gətirməyə getmisən. 

Hanı, di ver!  

Öz arzuna yetmisən? 

 

ZALIMQARA 

 

Mrhəmətli xanlar xanı, 

Hanı məndə məlhəm hanı? 

 

XAN 

 

Elə isə baĢ aparma 

Müxtəsər de mətləbi? 

 

ZALIMQARA 

 

Böyük Xan, bir çoban var 
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Onun sizlərə qarĢı 

AĢıb-daĢır qəzəbi. 

 

(Xan qızı bu söhbətə qulaq asır) 

 

XAN 

 

Nə çoban, hansı çoban? 

 

(Xan qızı daha maraqla dinləyir) 

 

ZALIMQARA 

 

Arxınızdan iznisiz 

Su verib el-obaya. 

Siz də onu dağlara 

Sürgün eləmisiniz. 

 

XAN 

 

Cızığından çıxanın 

Canını alarıq biz! 
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Indi niyyətin nədir? 

 

XAN QIZI  (kənara) 

 

Gül açır arzu, kamım! 

 

ZALIMQARA 

 

Böyük Xan, o qul sizdən 

Qisas almaq istəyir! 

Əlbirdir bir qocayla 

Adı Çinar babadır. 

Xalqa fırıldaq gəlir, 

Adamları aldadır. 

 

(Xan əyyanları ilə məsləhətləĢir) 

 

XAN QIZI (kənara) 

 

Hələ sorağın gəlir, 

Özün tezmi gələrsən! 

Sənsiz nələr çəkmiĢəm, 
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Söyləyərəm... Bilərsən! 

KövrəlmiĢəm, ağlamaq 

Istəyirəm səninçün. 

GörüĢünə gülüĢlər 

Bəsləyirəm sevincin! 

 

ZALIMQARA 

 

Bəli, ey qüdrətli Xan 

Fürsət gəzir o çoban. 

Qızınızı məhv etmək 

Ən böyük niyyətidir. 

Bir zəhər gətirir ki, 

Kim içdi iĢi bitir. 

 

XAN 

 

Bəs sən onu yerində 

Məhv edə bilmədinmi? 

 

ZALIMQARA 
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Çevikdir piĢik kimi, 

Güclüdür aslan kimi. 

 

XAN 

 

Sən gələndə az qala 

Göylər əsdi haraydan. 

Amma indi qorxursan? 

 

(keĢikçilərər) 

 

Qovun bu yaramazı, 

Rədd eləyin saraydan. 

 

(keĢikçilər Zalımqaranı qovurlar ) 

 

BaĢqa bir qapıda Çinar baba, Çoban və Çapar görünür. 

 

XAN QIZI (üzünü saraydakılara tutur) 

 

Kim gözümü açarsa, 

AxĢamlar gül ətrini 
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Çilərərm döĢəyinə. 

Səhərlər bürüyərəm 

Qərənfil çiçəyinə. 

Mahnılar oxuyaram,  

Rəqs elərəm istəsə. 

Ayaqları altında 

Lap ölərəm istəsə. 

Mən görmək istəyirəm! 

Mən görmək istəyirəm! 

Insanlar, ay insanlar, 

Ey yaxĢılar, yamanlar, 

Mən sizin hamınızdan 

Bir kömək istəyirəm! 

 

Çoban, Çinar babaya mənalı- mənalı baxır. Çinar baba dərman dolu kuzələrin birini çobana verir. Çoban içəri 

daxil olmaq istərkən gözətçi yolu kəsir. 

 

GÖZƏTÇĠ 

 

Ölümün çatıb nədir? 

 

ÇOBAN 
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EĢitmədin, Xan qızı 

Eldən kömək istədi? 

 

GÖZƏTÇĠ 

 

Ona həkim gərəkdir, 

Get qoyun-quzuya bax. 

 

ÇOBAN 

 

Qulağının dibini 

Göynədər zoğal çomaq! 

 

Çoban gözətçini vurub yerə sərir. Uzqdan Xan qızına müraciət edir. 

 

ÇOBAN 

 

Çağırdınmı Xan qızı, 

Köməyə hamımızı?! 

GəlmiĢik! Gözlərinin 

Məlhəmi də məndədir. 
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XAN QIZI 

 

Ah... nə dedi, yoxsa mən, 

HavalanmıĢam, nədir?! 

Məlhəm deyən kimdi, kim 

Yoxsa mən ürəyimin 

Nidasını eĢitdim! 

Çinar baba və Çoban Xana tərəf gəlirlər. 

 

XAN 

 

Uzaqda durun hələ! 

 

(gözətçilər) 

 

Qoymayın yaxın gələ! 

 

ÇOBAN 

 

Beləmi qarĢılayırlar 

Xanlar bəylər qonağı? 
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XAN 

 

Dağlarda öyrənmisən 

Bu lovğa danıĢmağı? 

Gözümün içinə bax! 

Neçə il bundan qabaq. 

Sürgün etdim səni mən. 

Məhv olasan, itəsən. 

Bu gəliĢ nə deməkdir?! 

 

ÇOBAN 

 

Böyük Xan qızınız 

Ay, ulduzdan qəĢəngdir. 

GəlmiĢəm kor gözləri 

Açım gözəllik üçün. 

Həyat çəmənliyində 

Bir çiçək artsın bu gün. 

 

XAN  

(qəzəbli) 
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Çoban həkimlik edir, 

Bizi dolayıb, nədir? 

Çarmıxa çəkin onu 

Çərləyib ölməlidir. 

 

XAN QIZI 

 

Dəyməyin ona 

Son ümidimdir. 

 

XAN 

 

O, nə alimdir, 

Nə də həkimdir. 

Onu bəd əməl 

Salıb sevdaya. 

Qisas almağa 

Gəlib saraya. 

O gəlib səni 

Məhv etmək üçün. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 183 

 

XAN QIZI 

 

Mən inanmıram, 

Bu ağ yalandır. 

 

XAN 

 

Insanlar hərə  

Bir cür ilandır. 

Qisası qana 

Qoymaram heç kəs. 

 

XAN QIZI 

 

Çobandan belə 

Fitnə törəməz. 

Çinar baba 

Xan qızına o nəğmələr qoĢanda 

Dağlar, daĢlar uyudu. 

Dəli çaylar, 

DaĢan sellər soyudu. 
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XAN QIZI 

 

Istəyirsən ata, gəl, 

Nəyə qadirdir çoban. 

Sınayaq, qozlayaq biz? 

 

XAN 

 

YaxĢı, olar, necədir? 

 

(çobana) 

 

Bilirsənmi, Ģərtimiz7 

 

ÇOBAN 

 

Bilirəm dəqiq- 

O iĢıqsız gözlərdə 

EĢq atəĢi yanacaq. 

-------- ol, ey ürək 

O gözlər açılanda 

Ilkin məni görəcək! 
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XAN 

 

Əməlin baĢ tutmasa 

Yanacaqsan ocaqda. 

Yox, baĢ tutsa 

Vəzirlik sonra da 

Sahibsən taxt-taca. 

 

 

Çoban cibindən kuzəni çıxarır. Xan və baĢqa əyyanlar təəccüblə ona baxırlar.  

 

ÇOBAN 

 

(bayaq çomağıyla yerə yıxdığı göəztçiyə) 

 

 

Gözətçi qardaĢ, 

Ayağa dur bir! 

Bur piyalə 

Ya fincan gətir. 
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GÖZƏTÇĠ  (xırıltılı səslə) 

 

Gurultu düĢüb baĢıma mənim, 

Dediklərini kim eĢidir, kim? 

 

Çobana piyalə verirlər. O qoynundan çıxardığı kuzədən piyaləyə doldurur.  

 

XAN (çobana) 

 

Çoban bir yanıma gəl, 

Kuzədən süzmüsən, 

Özün iç əvvəl-əvvəl! 

Inamım qalmayıb 

Daha heç kəsə. 

Nifrət eləmiĢdin axı 

Ancaq hörmət göstərirsən 

Sən bizə. 

 

ÇOBAN 

. 
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Dedim ki, gözəlliyin 

AĢiqiyəm böyük Xan! 

Bir az da iĢıqlanar, 

Təbiət öz nurundan. 

 

(Xan rəsmiyyətlə) 

 

Özün iç 

 

ÇOBAN 

 

BaĢ üstə. 

Burda Ģübhəli nə var, 

Içərəm aancaq sonra 

Bu məlhəm də qurtarar. 

Sənin gözəl qızın 

Ömürlük Ģikəst qalar. 

Axı, dərman 

Azdı Xan! 

 

XAN (qeyzlənir) 
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Necə inanım ki, sən 

Bizə qəsd eləmirsən. 

 

Çoban bayaq vurub divar dibinə yıxıdğı, zar-zar arıyan gözətçiyə yaxınlaĢır. 

 

ÇOBAN 

 

Zarıma, qardaĢ 

Bir ağzını aç! 

(çoban onun ağzını açıb kuzəni dodaqlarına yaxınlaĢdırır) 

Tək bircə gilə, 

Belə hə... belə. (gözətçi udqunur) 

Dilin açıldı, 

Agrın kəsdimi 

Düzünü söylə! 

 

GÖZƏTÇĠ 

 

Canım açıldı,  

Nə rahat oldum! 

Sanki anadan 

Təzə doğuldum! 
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ÇOBAN  (xana) 

 

Nə deyirsən, böyük Xan 

Yenə gedim dağlara? 

 

XAN (mehribanlıqla) 

 

Yox çoban, yanıma gəl! 

Layiqsən saraylara! 

Bu gün Ģadlıq günüdür, 

Deyin-gülün oynayın. 

Çobanı da çoban yox, 

Ən böyük alim sayın. 

 Alimə xonça-xələt! 

Tükınməyən var-dövlət. 

 

(üzünü qızına tutur) 

 

Qızım dünyanı  

---------- 

Görəcəksən, nəhayət! 
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Xan birdən ürəyini tutur. Səntirləyir, baĢını əlləri arasına alır. 

 

XAN 

 

BaĢım,  baĢım hərlənir, 

Gözümü zülmət enir. 

Donur beynim, gicgahım, 

Donur əlim, ayağım. 

Çoban, sənədir güman 

Hanı, hanı o dərman?! 

Bu ağrıdan, əzabdan 

Qurtar məni ay Çoban. 

 

(xan yıxılır) 

 

Saraya qarıĢıqlıq düĢür. Əyyanlar, keĢikçilər bir-birinə deyirlər. Fürsətdən istifadə edən Çoban Xan qızının 

alaçığına gəlir.  

 

XAN QIZI (çobanı qucaqlayır) 

 

Yuxumda da sənsən, 
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Duyğumda da sənsən. 

Könlümdə fikrimdə 

Qayğımda da sən. 

 

ÇOBAN 

 

Gecələr sübhədək oyaq qalmıĢam. 

Səni düĢünmüĢəm səni anmıĢam. 

Nə yaxĢı əlinə yetiĢdi əlim 

Nə yaxĢı mən sənə çatdım gözəlim! 

 

XAN QIZI 

 

Xan arxı üstündə bir külək əsdi, 

Nəfəsi çöhrəmdə üzümdə gəzdi. 

Qəlbimdə nəbzini duydum o zaman. 

 

ÇOBAN 

 

Ah yerlər, ah göylər, ah Ulu Tanrım! 

EĢit qolu bağlı bu qulu Tanrı. 

Yenilməz bir gücə qadirəm indi, 
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Xan qızı 

Dünya mənimdi. 

Xan arxı borcluyam sənə ömrümü. 

Sən mənim ömrümün 

Xanı, Ģahısan. 

Indi al məlhəmi, iç zərrə-zərrə 

Zülmətdən çıx qovuĢ nurlu səhərə. 

 

(Xan qızı məlhəmi içir. Çoban alaçıqdan çıxıb Çinar babanın yanına gəlir) 

 

XAN  

(fəryad edir) 

 

Insaf elə, ay Çoban! 

Dərmanı ver mən içim, -  

Qul olum, nökər olum, 

Ayaqarına düĢüm. 

 

 

ÇOBAN 

 

Mən azadlıq sevənəm, 
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Qul nəyimə gərəkdir. 

Dərman içdi qızın 

Dünyanı görəcəkdir. 

 

XAN (xırçıltılı səslə) 

 

Içildi dərman! 

Ay nankor, məlun çoban! 

Əl çəkərdim, qızımdan, 

Taxtımdan, xanlığımdan. 

 

(Xan ürəyini tutub yıxılır. Xidmətçilər onu aparırlar) Musiqi səslənir. Xan qızı gülür, rəqs edərək bir mahnı 

oxuyur. 

 

XAN QIZI 

 

GünəĢ belə iĢıqlı 

Güllər rəng-rəng olurmuĢ. 

Arılar, kəpənəklər, 

Necə qəĢəng olurmuĢ. 

ġəlalə dağ döĢündə 

Parıldayan güzgüdür. 

Qayalara, daĢlara 
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IĢıq yayan güzgüdür. 

 

Dünyaya gəldim bu gün 

GünəĢi gördüm indi. 

YaĢamaq nə gözəldir, 

Həyat necə Ģirindir. 

 

Xan qızı kənardan onu seyr edən Çinar babanın və Çobanın yanına gəlir. 

 

XAN QIZI 

 

Nə qədər istəyirsən, 

DaĢ-qaĢ götür ay Çoban! 

YaĢa, mənzilin olsun, 

Bu gündən saray Çoban! 

Səni gözdən uzağa 

Buraxmaram daha mən. 

YaĢayarıq sarayda 

Sevinclə, qayğısız, Ģən. 

 

ÇĠNAR BABA 
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Icazə ver Vətənə, 

Gedək xan qızı. 

Həsrətlə gözləyirlər 

Yollarımızı. 

Xəbislər də çoxalar 

Ora getməsək. 

Onların kökünü də 

Gərək biz kəsək. 

 

XAN QIZI (çobana) 

 

Atana ata deyim, 

Anana ana, ay Çoban. 

Dağlarda çarıq geyim, 

Otarım dana, ay Çoban! 

Özünlə apar məni, 

Çox sevər dağlar məni! 

 

ÇOBAN 

 

Əziyyətli, ağırdır, 

Xan qızı, ömür yolum. 
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XAN QIZI 

 

Yoluna qurban olum, 

Boyuna qurban olum! 

(üzünü saray əyanlarına tutur) 

Dəvələrə yük vurun, 

Hədiyyələr doldurun. 

Söyləyin gözləməsin 

Daha yolumu atam. 

Çobanımla gedirəm 

Bu saraylara yadam. 

 

(pərdə) 

 

III PƏRDƏ 

 

 

5-ci Ģəkil 

 

QuruluĢ birinci Ģəkildə olduğu kimidir.  Zalımqara daxil olur. Barının üstündəki göyərçin yuvasından iki 

göyərçin havaya uçur. Zalımqara yuvadan iki yumurta götürür. Yenə qəh-qəhə çəkib gülür.  
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ZALIMQARA 

 

QoĢa Ģeytanlar, cinlər, 

Yaramaz göyərçinlər. 

Qalsınlar yurd-yuvasız. 

Yumurtasız, balasız. 

Bunları bir qazanda 

Qaynadaram o ki var. 

Hərəsi bir daĢ olar, 

Yuvaya qoyaram mən. 

Göyərçinlər sarsınlar 

Mənim bu əməlimdən. 

 

Zalımqara Ģikəst dilənçinin yanından keçir. 

 

Aclıq üzüb taqətimi, 

Əldən alıb cürətimi. 

ġikəst-dilənçi 

Bu boy-buxun aclıq çəkir 

Götür sən, ye, bir tikədir. 

 

Zalımqara dilənçinin qabağından aldığı çörəyi yeyə-yeyə köynək toxuyan nəvəli nənənin yanına gəlir. 
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(nəvəyə)  

 

Ölməmisən hələ sən?! 

YaĢa böyük xan üçün. 

Sən də qulsan, köləsən (qəh-qəhə çəkir) 

 

Zalımqara dəmirçinin yanına gəlir. 

 

Bir qılınc de kəsərdə 

Bərabəri olmasın. 

 

DƏMĠRÇĠ 

 

Elə sifariĢ de ki, 

Körük gur-gur gurlasın. 

MaĢa, ĢiĢ düzəldirsəm, 

Nal döyürəm arabir. 

Bıçaq, qılınc, kəsərti 

Kimə, nəyə gərəkdir? 

Neyləyirsən qılıncı 

Axı, a Zalımqara? 
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ZALIMQARA 

 

DüĢmənimi kəsməyə, 

Çapmağa para-para. 

Təkcə özüm bilərəm. 

 

DƏMĠRÇĠ 

 

Kimdir o? Axı, sənə 

Nə vaxt xətər yetirib? 

 

ZALIMQARA 

 

Biri var, lap canımı 

Boğazıma gətirib! 

(kənara) 

 

Çinar baba harda var, 

Bu yerə gəlməlidir. 

Necə olsa o mənim 

Əlimdə ölməlidir. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 200 

 

 

Cibindən bıçağını çıxarıb ağaca tullayır. Bıçaq bir neçə dəfə sancılır. Səslər eĢidilir. 

 

Çinar baba, Çinar baba 

Cinar baba gəlir baxın! 

 

DƏMĠRÇĠ 

 

Ellər çıxar görüĢünə, 

Axın-axın. 

 

Zalımqara ağacın arxasında gizlənir. Çinar baba, Çoban, Çapar, Xan qızı, Gözətçilər səhnəyə daxil olurlar. Xalq 

onları qarĢılayır. Xor bir mahnı oxuyur.  

 

XOR 

 

Yollarını həsrət ilə gözlədi hamı. 

Ata kimi sənə ümid bəslədi hamı. 

YetiĢdinmi istəyinə sən Çinar baba! 

QovuĢarmı o məlhəmə bizim el, oba! 

Xəstəliyin söylə kökü kəsiləcəkmi? 

Xəbislər də ondan içib düzələcəkmi? 
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Çinar baba nəvə siylə əylənən nənəyə yaxınlaĢır. Ona bir kisə pul verir. Xan qızı balaca oğlanı qucağına 

götürür, baĢına araxçın qoyur, əllərini Ģirniyyatla doldurur. 

Çinar baba xəstə-dilənçiyə yaxınlaĢır. QarĢısındakı su dolu cama məlhəm qatıb ona içirir. Əlini-ayağını iflic  

vurmuĢ xəstə -dilənçi ayağa qalxır. 

Bayram təntənəsinə hazırlıq görülür. Bütün bunları ağacın arxasından izləyən Zalımqara ağacın qabığını 

qoparır. XıĢıltı duyan çapar çobanı çəkə-çəkə ağacın altına gətirir. Zalımqara ağaca dırmaĢır. Bir cüt göyərçin 

ağacın baĢına dolanır. Hamı Zalımqaranı görür. AĢagıdan nidalar qopur. Ayağı budaqdan çıxan Zalımqara 

meydanın tən ortasına- Çinar babanın  ayaqları altına düĢür.  Onu dövrəyə alırlar.  

 

ZALIMQARA 

 

Vay qıçım, vay ayağım! 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Dayan hələ bir baxım (yoxlayır) 

 

Sınıb bir neçə yerdən, 

Bəs bu qan, bu qan nədir? 
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(Zalımqara inləyir) 

 

Qıçım yaman incidir 

Belim yaman göynədir. 

 

ÇOBAN 

 

Çinar baba, ora bax, 

Ürəyinin baĢına 

Necə sancılıb bıçaq? 

 

DƏMĠRÇĠ 

 

Öz bıçağı özünə 

Batdı axırda onun. 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Bir piyalə su verin, 

Yubanmayın, tez olun! 

 

Su verirlər, Çinar baba ona məlhəm qatır. Zalımqaraya içməyi təklif edir. 
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Ġç dərmanı Zalımqara 

Gəz dünyanı, Zalımqara! 

 

ZALIMQARA 

 

O, zəhərdir bilirəm, 

Mən onsuz da ölürəm. 

Ancaq hələ bir qədər 

YaĢamaq istəyirəm. 

DüĢmənimi öldürüb, 

Ölsəydim mən, nə dərdim! 

 

 

ÇĠNAR BABA 

 

Sonuncu damlaları 

Axır, yanır ürəyim, 

Məlhəm içirdin ona, 

Tez olun gecikməyin. 

 

Zalımqaraya məlhəmi güclə içirirlər. 
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ÇĠNAR BABA 

 

Sən həyatın qədrini 

Bundan sonra bilərsən. 

Insanların həmiĢə 

Köməyinə gələrsən. 

 

Zalımqara gözlərini açır, yavaĢ-yavaĢ yerindən qalxır. 

 

ZALIMQARA 

 

Çöllər necə qoxuyur, 

QuĢlar necə oxuyur. 

Nə danıĢır Ģəlalə, 

Qayadan axa-axa. 

Çinarların boyuna 

Iki göz gərək baxa. 

 

 

Çinar baba əlindəki sehirlir üzüyü Zalımqaranın barmağına taxır. Üzük par-par parıldayır. Göyərçinlər ağaca 

qonurlar. Zalımqara tez əlini cibinə salıb göyərçin yumurtalarını çıxarır. 
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ZALIMQARA 

 

Bunları tez yuvaya 

Yuvaya aparım mən. 

Insanlar təqsirimdən 

Keçərlərmi görəsən. 

 

Zalımqara əlindəki yumurtaları göyərçin yuvasına qoyur. 

 

PƏRDƏ ENĠR 

SON. 1970 
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Hekayələr 

 

 

BĠRĠ DƏ MƏNĠM BOYNUMA 

 

Hekayə 

 

Bacım Svetlana da, mən də ipə-sapa yatmayan, anamın dediyi kimi “intizamsız” uĢaqlar idik. Bu yay 

günlərində, yanlarına istirahətə gəldiyimiz qoca Andrey və Ksenya qarı nənə isə əlimizdən lap zara gəlmiĢdilər: 

“Bircə yay tez qurtaraydı. Ah, bircə ananız tez gəlib çıxaydı”. 

Mən həyətdəki vələs ağacının külək əsdikcə enib-qalxan ucqar budaqları üstündə yellənməkdən ləzzət 

alırdım. Qoca Andrey baba ağacın altında ürəyini yeyə-yeyə deyinirdi: “AĢağı düĢ. Yıxılıb Ģikəst olacaqsan!”. 

Ksenya qarı Svetlananın ayağını həyətin baĢındakı balaca hovuzdan kəsə bilmirdi. Gündə neçə dəfə 

sürüyüb evə gətirmək olar? Nə faydası! Qarının gözü o yana olan kimi Svetlana yenə hovuza, kuklasını 

çimizdirməyə gedirdi. Suya girməyinən də yarpaq kimi göyərirdi qızcığaz. Hovuz dərin olmasa da, təhlükəliydi. 

Ayağı sürüĢüb yıxılsa, köməyinə kim çatacaqdı? Bir də Ksenya qarı nə qədər oynasın bunların nazıynan? 

Nənənin görməli baĢqa iĢləri yoxdumu? 

Beləcə, ikimiz də hey danlanır, söyülürdük. Bir dəfə bacım yuxudan oyanmasın deyə, barmaqlarımın 

ucunda qonaq otağına girəndə, ahıl nənənin qoca babanı marça-marçla öpdüyünü gördüm. Özü də nənə bir çox 

yaĢa dolmuĢ ədəbli, mərifətli adamlar kimi babanın alnından, üzündən, yanaqlarından öpsəydi nə vardı ki? 

Dodaqlarından, bəli, dodaqlarından öpürdü. Özü də elə acgözlüklə, elə həvəslə öpürdü ki... 

Qoca Andrey baba istedaddan bir qədər kasıb, bəxti, iĢi gətirməyən, ikinci sort düĢük oyunçulardan idi. 

Bunu mən ondan bilirəm ki, baba harda gəldi, yeri düĢdü-düĢmədi, əl-qol açır, xüsusi pozlar götürür, xırıltılı 

səsiylə qəhrəmanlıq monoloqları söyləyirdi. Bunu da mən belə baĢa düĢürdüm ki, babamı səhnəyə çox seyrək, 

nadir hallarda buraxırlar, o da rollarını birdəfəlik, tamam-kamal unutmasın deyə tez-tez, harda gəldi məĢq 

eləyir.  

Artist babamın belə canfəĢanlıqla öpüĢməsi baĢa düĢüləndi. Axı, o, səhnələrdə öpüĢməyə adətkərdədir. 

Bəs Ksenya nənəyə nə deyim? Qoyun ətindən yağlı düĢbərə, kələmlə, çuğundurla qarıĢıq ləzzətli borĢ, Ģirin 

paxlavalar, dadlı peraĢkilər biĢirməyi bacaran evdar nənənin, sən demə, yaxĢı öpüĢmək bacarığı da varmıĢ. 

Deməli, bir gözü qazanda, bir əli də çömçədə xörək biĢirən nənə bir əliylə də babanın boynunu qucaqlayıb o ki, 

var öpürmüĢ? 

Nənəm məni görən kimi babamın dodaqlarından qopdu və tez də cibindən çıxardığı ucuz karamelləri 

üzümə iriĢə-iriĢə cibimə dürtdü. Əlüstü baĢa düĢdüm! Nənəm bu konfetləri mənə verərək gördüyüm 

biabırçılıqları bacım Svetlanaya danıĢmayım!  
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YaxĢı, qəribədir, bəs axı, babayla nənə nəyə görə belə qızğın-alovlu öpüĢürlər? Fikir məni çaĢdırmıĢ, 

maraq məni çulğamıĢdı. SakitləĢə bilmirdim. Axı, necə olsa da yaĢları ötmüĢ adamlardı. Özü də günün günorta 

vaxtı, belə açıq-aĢkar, həm də acgözlər kimi, görməmiĢlər kimi... 

Birdən gözüm Andrey babanın stulun baĢından asdığı yay pencəyinin yan cibindəki teleqram kağızına 

sataĢdı. Boylanıb, teleqramdakı üç kəlməni əlüstü oxudum: “Gəlirik, ata, ana!” Bəli, indi deyəsən, yavaĢ-yavaĢ 

hər Ģey aydınlaĢır. Deməli, Ksenya nənə Andrey babanı fövqəladə Ģad bir xəbər gətirdiyinə görə belə atəĢin 

öpüb muĢtuluqlayırmıĢ.  

Biz günorta yeməyinə hazırlaĢırdıq. Yataqdan ağlaya-ağlaya qalxan balaca Svetlana koppuĢ, ağ əllərinin 

arxasıyla gözlərini oxuĢdurur, Andrey baba bədənnüma güzgü qabağında quru, titrək barmaqlarıyla bir az 

göyərmiĢ, bir az da ĢiĢmiĢ dodaqlarını ovuĢdururdu. 

Birdən qapılar gurultuyla, taybatay açıldı. “Ura!” deyib yerimizdən sıçradıq. Ġçəri xarici ölkələrə 

səfərdən qayıdan ata, ana, bir də iki dayı girdi. 

Ana tez Svetlananı qucaqlayıb bağrına basdı və incə, qızılı manikür çəkilmiĢ əllərini onun nazik belində, 

quru qabırğalarında gəzdirdi. 

- Bu nədir? Elə bil heç nə yeməmisən, mənim ceyran balam! Vaxsey! Bir dəri, bir sümüksən ki! 

Eyvandan otağa güclə sürüyə-sürüyə gətirdiyi çamadanı taxtın üstünə qoyub: 

- Sən də lap çöpə dönmüsən. Burnunu tutsalar, canın çıxar, - deyib, əliylə gözümün üstdəki səliqəli 

cıqqamı qarıĢdırdı. 

Hamımız möhkəm acmıĢdıq. Ancaq böyük, dəyirmi masanın tən ortasında balaca bir qazandan baĢqa 

heç nə yox idi. Çox təəssüf, çox heyf! Belə çıxır ki, Ksenya nənənin dadlı, Ģirin öpüĢlərin məstliyindən ayrılıb 

xörək biĢirməyə nə həvəsi, nə də vaxtı olub. 

Nəhayət nənə böyük çömçəni qazanda hərlədib əvvəl bir boĢqaba bir-iki qaĢıq sup tökdü. Sonra da 

boĢqabların bəzisinə bolqar bibəri, bəzisinə də kiçik, quru bir qabırğa sümüyü əlavə elədi. 

Vay, vay, vay! Birdən mən Ksenya nənənin Andrey babanın boĢqabına böyük bir quyruq parçasını 

qoyduğunu, hələ bu azmıĢ elə bil, üstəlik, halva kimi yum-yumĢaq bir tikəni də əlavə etdiyini gördüm.  

Andrey baba iti, civə gözləriylə boĢqabını nəzərdən keçirib dodaqlarını Ģirin-Ģirin yaladı. Sonra o, baĢını 

Ksenya nənəyə tərəf çevirərək baĢ barmağını yarıĢiĢmiĢ dodaqlarının üstünə qoydu və bic-bic gülümsəyərək 

pıçıldadı: 

- Biri də mənim boynuma. 

Dubultı 1965  
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SƏNDƏN HƏRƏKƏT 

hekayə 

 

Yeganə yeniyetmə övladı faciəvi bir hadisədən sonra qəflətən vəfat etdi (Allah ona rəhmət eləsin). 

Ġtki böyüklü-kiçikli hamımızı sarsıtdı.  

Ata üçün bundan dəhĢətli nə ola bilərdi ki?  

Atanın dərdini yüngülləĢdirmək və ovundurmaq niyyətiylə yuxarılar sənət sahəsində respublikanın 

növbəti dövlət mükafatlarından birini də ona verdi.  

Çox yaxĢı, dedik hamımız. Təqdirəlayiqdi. Əl tutmaq Əlidən qalıb. Ġki gündən sonra qəzetlərimiz yağlı 

Ģriftlərlə ədəbi üfüqlərimizdə yəni bir ulduz parladığını bildirdilər.  

KiĢiyə, elə bil, dünyanı bağıĢlamıĢdılar. Ġnsan da bu qədər tez, belə asanlıqla, özü də yaxĢılığa belə açıq-

aĢkar dəyiĢilə bilərmiĢ? 

Yolda-rizdə rast gəldiyi tərəfmüqabilini tez qabaqlayıb üzünə gülə-gülə salam verir, göz qapaqlarını 

geniĢ açıb uzun kipriklərini çala-çala, “nə var, nə yoxu” soruĢur, pəncələri üstə çevik addımlarla tez-təcili 

uzaqlaĢanda da yerimir, qol-qanad açıb uçurdu elə bil. Elə Ģux, elə baməzə, elə dilavər olmuĢdu ki, deyərdin, 

həmiĢə nəĢriyyatlarda, redaksiyalarda qırğın-qiyamət salan, qaraqabağ, adama yovuĢmaz acıdil müəllif də heç 

bu yox, baĢqa bir adamdı. Sanki təzəcə dəfn elədiyimiz yeniyetmə də heç onun əziz-xələf oğlu deyildi. Adət 

üzrə biz yas yerinə axund çağrıldığını, adlı-sanlı mollalar dəvət edildiyini, dəfələrlə Quran xətm olunduğunu 

eĢitsək də bu rəhmətliyin birinci cümə axĢamındaca sonrakı təziyələri ləğv etdirdi ki, “yasa gələnlər qanını 

qaraldıb, vaxtlarını aparmasınlar”. 

Avqustun cırcırama isti günlərində yaxasına “laureat” niĢanı sancılan qara “Ģivyot” pencəyi əynindən bir 

dəfə də olsun çıxmadı. 

Dəvət olundu-olunmadı yaradıcı təĢkilatların bütün rəsmi iclaslarına özünü çatdırıb, birinci sıraların 

gözə görünən yerlərində oturmağa xüsusi cəhd göstərirdi.  

Tanrı həqir bəndəsinin üzünə tale qapısının bir tayını açmıĢ, amma onu tam açmağı qapı sahibinin 

öhdəsinə vermiĢdi. O, səhrada azıb-itənə göydəki Ayın bir üzünü göstərmiĢ, o biri üzünü görə bilmək səriĢtəsini 

və qabiliyyətini isə onun öz qüdrətinin ixtiyarına saxlamıĢdı.  

Amma basaratı bağlandığındanmı, yoxsa nədənsə, lələklərinə aĢiq olan tovuz quĢu kimi öz Ģöhrətinin 

istisinə məst olan bu qələm sahibi həftələrlə, aylarla yazı masasına yaxın düĢə bilmədi. Hərdən bir yarı xoĢ, yarı 

zor kürsüyə oturanda da iynə üstdə otururdu elə bil. Bu qədər soyuqluq, yadlıq, özgəlik nədəndi bəs iĢ otağında? 

Divarlar üstünə gəlir, havasının ağırlığından ürəyi partlayıb dağılmağa az qalırdı. 

Uzun “axtarıĢlar”dan sonra tapdığı cüzi priyom və kəĢfləri ələk-xəlbir etməyə, yaxĢını pisdən ayırmağa, 

mövzunu biĢirib bir əsər hasil etməyə iqtidarı çatmırdı. Əvvəli aydın olan mətləbin axırı dumanlar, qaranlıqlar 

içində it-bat olurdu. Ancaq tələsmək, fürsət ikən yazıb-yaratmaq vacibliyini yaxĢı dərk edir, di gəl ki, öz sısqa 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 209 

 

yazıçı təxəyyülü və təfəkkürünün paslanan tiyələrini iĢlədə-oĢlədə ağartmağa, onları itiləĢdirməyə qüdrəti, 

iradəsi çatmırdı. 

Ġndi bəxtəvərin Ģöhrət nəĢəsindən xumarlanan gözlərinə ev-eĢik də, arvad-uĢaq da, ədəbiyyata gəlməkdə 

olan gənclər də plastilindən düzəlmiĢ xırda oyuncaqlar kimi görünürdü. Ancaq ağır bir daĢ kimi ürəyinə çökən 

gələcək taleyindən nigarançılıq vahiməsi, özündən nagümanlıq xofu və təĢviĢi varlığını gəmirir, əsəbini 

qıcıqlandırırdı. Bununla belə, daha yüksək zirvələr fəth etmək arzusunun get-gedə geniĢ açılan qanadları 

yuxularını çəkib ərĢə qaldırmıĢ, dincliyini aparmıĢdı.  

Bir gün qolunu çırmayıb, bu yazıb-yaratmaq probleminə daha ciddi, daha əsaslı giriĢəcəyinə özünü zorla 

inandırır, “ilham köhləninin baĢını öz polad iradə kəməndinə salıb, onu bir də yenidən ram edəcəyinə” inamını 

itirmirdi. 

Bununla bərabər, mətbuat komitəsi sədrinə özü barədə həftədə bir neçə dəfə xahiĢ məktubu aparan 

yazıçı mətbuat komitəsinin yolunu dəyirman yoluna döndərmiĢ, qapılarını açıb-bağlamaqdan dabandan çıxmaq 

dərəcəsinə çatdırmıĢdı. SeçilmiĢ əsərlərinin çap olunmasında isə Yazıçılar Ġttifaqını ittiham edərək, imzasız və 

imzalı məktublarla “dənizkənarı” idarəni də köməyə çağırırdı.  

Amma son zamanlar ədibin, araya salıb, atüstü, əlimyandıyla yazdığı bir para Ģerləri, bəzi hekayələri də 

redaksiyalar tərəfindən ikrahla qarĢılandı. ġerlərin quru, soyuq, hekayələrin isə ağır, sönük olduğunu çəkinib-

eləmədən açıqca dedilər ona. Hətta aĢkarlıq və demokratik ruhlu bir redaktor laureatın Ģax üzünə “böyrümü 

çimdikləyə-çimdikləyə mən sənin cəfəngiyyatını nədən yana oxumalıyam ki?” – deyərək, əlyazma nüsxəsini 

qaytarmıĢdı. 

Get-gedə özünü gözdən-nəzərdən salan qısır yazıçının yayda köynəyinin, qıĢda paltosunun yaxasında 

yırğalanan “laureat” niĢanına daha heç kəs, heç bir əhəmiyyət vermirdi. 

Nə oldu bəs, - deyə Tanrıya təpindi. Bu nə oyundu belə baĢıma gətirirsən? Soyuqdan donanı isti ocaq 

baĢına çatdırar-çatdırmaz odunu, atəĢini söndürürsən. Susuzluqdan dili qançır, ciyəri kabab olanı dərya kənarına 

gətirib də sularını qurudursan?! 

Amma ulu Tanrının “səndən hərəkət, məndən bərəkət” kəlamını heç əqlinə də gətirmədi, əslində əqlinə 

kəlamlar yazmalı olan bu yazıçı.  

Quyuya su tökməklə quyu sulu olmayacaqsa, buna Tanrı neyləsin, tale neyləsin. 

Barselona 1982 
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TƏLQİN 

hekayə 

 

Arvadımla aramızdakı ilk münaqişənin nə zaman, nədən başlandığını soruşsalar dəqiq, dürüst bir cavab 

verə bilmirəm. 

Hansı ailədə danışıq olmur? Sən bayırda yubandın, o uşağı vaxtında ləyənə oturtmadı. Sən onun 

qohum-əqrəbasına guya layiqincə hörmət göstərmədin... İnanıram ki, belə gileylər bütün evlərdə olur və 

olduğu yerdə də itib-batır. Ancaq bizim ailəmizdə söz-söhbət bitib-tükənmək bilmir ki, bilmir. 

Evimiz naxır yolunun üstündədir. 

Axşam düşür, qoyun sürüləri çınqıllı-qumlu yamac aşağı kəndə enirdilər. Onsuz da heç vaxt doymaq 

bilməyən buzovlar, görməmişlər kimi başlarını qaratikan çəpərlərinin diblərinə dürtüb oradan ot-ələf qoparır, 

inəklər vələslərin az qala yerə dəyən budaqlarını qırıb tələsmədən, gəvşəyə-gəvşəyə darvazalara, həyətlərə 

yaxınlaşırdılar. 

Doqqazımızın qabağında duran qırmızı inəyimiz rəngi solmuş göy sətin pencəyimdən və sarı həsirimdən 

məni tanıdı. Başını bir qədər irəli uzadıb yuxarı qaldırdı və bərkdən böyürdü. Mən sarı həsirimi paxlalığı 

həyətdən ayıran çəpərin bir çubuğundan asdım. Arxamı külək gələln tərəfə çevirib pencəyimin qılçıq-samanını 

çırpdım. 

Məndən ürküb çəpərə qısılan qumral buzovun başını tumarladım. Bədəni əsirdi. Dizlərindən yanlara 

tərəf haçalanan titrək ayaqları üstə güclə dayanırdı. Canına üşünmə düşmüş buzovu isindirmək, ona 

mehribanlıq göstərmək keçdi ürəyimdən. Qucağıma götürdüm. Özümdən xəbərsiz bir bayatı gəzdi 

dodaqlarımda. “Danama qurban alçalar, danam nə vaxt əl çalar, danama qurban inəklər, danam nə vaxt 

iməklər”. Birdən üst mərtəbədən bir şivən qopdu. Pilləkənin başında arvadım havanı yumruqlayırdı.  

- Hə, nədi! “Danama qurban inəklər” oxuyursan? Məni sancırsan? Təqsirim nədi? Övladım olmursa bu 

da Allah-Təalanın işidi. Təsəlli, səbr verməkdənsə bayatı üstündə qaravəlli oxuyursan?! 

Dinmədim. Bayatının könlünə toxunacağını bilsəydim, ağzımı açmazdım. 
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- Bəs qapını niyə örtmürsən? Bəlkə istəyirsən ki, günə sərdiyim gəbələri, xalıları paxıl qonşular görüb 

partlamaya düşsünlər, sonra da məni elə hey darasınlar? – deyib darvaza qapısını şaqqıltıyla çırpdı.  

- Cızığı, çəpəri keçdin ha! Qapını başlama, qoy inəyimiz içəri gəlsin, balası əmmək istəyir, yazıq deyilmi? 

- Xeyrata kəsim o inəyi. Yazıq ilan vursun onları. Yaxşıca yeyiblər. Ancaq mən ac-susuz səni gözləyirəm 

ki, gələsən, bir yerdə bir şey ataq ağzımıza. Nəyin qayğısına qalarsan da! Əlbəttə, üd verir axı. Bəxtəvərin balası 

da var, çox istəyirsən. Mənim də balam olsaydı... 

Arvadım kövrəldi. Əllərindən tutdum. Bumbuz idi. Ala gözləri şişib böyümüş, ətli dodaqları göyərmişdi. 

Özünü saxlaya bilmədi. Başını çiynimə qoyub hönkürtüylə ağladı. Göz yaşları əllərimi od kimi yandırdı. 

Bədənində xəfif bir titrəmə vardı. Qollarını, çiyinlərini ovuşdurduqca sinəmə qısılır, yanıqlı-yanıqlı köks 

ötürürdü. 

Evdə tez-tez düşən münaqişələrə, qan-qaraçılığa son qoyulmalıydı. Ancaq necə? Dəryada əli samana 

çatmayana dönmüşdüm. 

Çoxdan evlənsək də övladımız olmurdu. Elə ona görə də ürəyi belə incik, könlü küskündü. Heç-puça 

görə tez-tez asiləşir,-deyə düşündüm. Mən kişiyəm, mənə nə var ki, gah əkində, gah biçində, gah payız 

şumunda, gah da yaz aratında traktorumun çarxına, oxuna başım elə qarışır ki, günüm nə vaxt axşam olur 

bilmirəm.  

Amma o qadındır. Ən gözəl teatrı, kinonu sevdiyi ərinin davranışlarında, ən yaxşı məzhəkəni, nəğməni, 

əyləncəni də körpəsinin çıxardığı məzələrdə, oyunlarda görmək istəyən adi qadınlardan biri. 

Kənd xəstəxanasındakı yarımştatlıq işini tez başa vurub, tez də evə qayıdır, hələ ütüsüz köynək, şalvar 

geydiyim yadıma gəlmir. Axşam-sabah xörəyim yenicə düşürülən qazandan çəkilir. Od parçasıdır elə bil. Bir də 

gördün qazanları, nimçələri bulaq arxına töküb, sürtüb təmiz çıxarır. Bir də gördün gəmiləri batdı. Alnı 

düyünlədi, qaş-qabağı salladı. Mən onu başa düşürəm. Əlbəttə, övladı olmayan qadın nəsə bir şey itirmiş kimi 

yaşayır. Qatarda biletsiz sərnişin kimi həyat yollarını qorxu, təşviş içində getməlidirlər belə qadınlar. Pağı, dirəyi 

uçmuş evə bənzər övladsız qadın ürəyi. Bişir-düşürünə tam verə bilməz, qonaq-qaraya üz göstərməz, yuxusu 

kipriyinin ucunda olar belə zənənlərin. Ana olnayan qadının piltəsiz çıraq olduğunu da çox yaxşı bilirdim. 

İncimələrdən necə qurtarım Çəmənimi? 
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Orta tibb savadlıydı. Çox dərin həkimliyi olmasa da başağrısından, zökəmdən şikayətli qonum-qonşuya 

tez-tez əl yetirirdi.  

Deyim ki, ötən illər ərzində mən onun hər hansı bir xəstəlikdən şikayətləndiyini eşitməmişdim. Amma 

sağlamlığından da şübhəli idim. Axı, balam, canında bir naqisliyi, bir əskikliyi yoxdusa bəs, övladı niyə olmur? 

Bəlkə mənənm səbəbkarı onun qarabaxt olmağının? Xeyr. Mənim bu içdə heç bir günahım yoxdur. Bunu 

uşaqlıq dostum Məmmədyar da təsdiqləyə bilər. O Məmmədyar ki, işini-gücünü atıb Bakıda üç gün məni 

həkimlərə göstərdi və axırda da əlimi vəl əlləriylə sıxıb dedi ki “Get partizan, sənə zaval yoxdur”,-dedi. Ancaq 

arvadımın dilindən “başım ağrıyır”, ya da belim sancır” eşidirdim. Onu traktoruma mindirib kəndimizin yuxarı 

başındakı “Pir bulağı”na aparacaqdım. 

Biz Suvacallılar (suya calamaq) bir tərəfi Şahdağ ətəyinə, bir tərəfi də Qusarçay sahilinə qədər uzanan 

açıq və geniş bir yamac döşündə, nəhəng fısdıq ağacları kölgəsində suyu narıncıya çalan, bir az da kükürd tamı 

verən “Pir bulağı”nın sirrini, kəramətini görmüşdük. İlin fəsillərindən, havanın yaxşı-yamanlığından asılı 

olmayaraq ətraf kəndlərdən, bəzən uzaq rayon və şəhərlərdən də “Pir bulağı”na gətirilənlər şəfa tapırdılar. 

Əlləri-ayaqları quruyan, belləri bükülən ağappaq xəstələri suyu daşlarla qızdırılmış təknələrə salıb 

üstlərini də xalça-palazlarla basdırardılar ki, amandı, xəfif soyuq dəyməsin. 

İlahi, necə bəd xəstəliklər varmış həyatda. Ürəkkeçmə, qara-yara, qulunc ağrısı, nə bilim, daha hansılar? 

Di gəl ki, üç gündə üç kərə suya girənin, dördüncü günü öz ayağıyla evlərinə qayıtdığını çox görmüşük. “Pir 

bulağı”na pənah gətirən bəzi sonsuz gəlinlər bir ildən sonra doğduğu körpəni dalına şələləyib təzədən bura 

qayıdır ki, bu ocağın xəstələrinə pulsuz, pənəsiz xidmət etsinlər.  

Ancaq indi mən yanaqları dağ laləsi kimi qıpqırmızı, sübh olunca yağışa-qara məhəl qoymayıb başaçıq, 

ayaqyalın qoyunları sağıb, malları naxıra sürən, bir qışın odununu bir gündə doğrayıb damaltıda xaraya düzən, 

traktorla çəkib gətirdiyim ot lökütlərindən həyətin başında təkbaşına taya qoyan və ömründə bircə dəfə də 

olsa belə “uf”, “aman” kəlməsini dilinə gətirməyən bu sap-sağlam Çəmənimi kəramətinə heyran olduğum “Pir 

bulağı”nın ecazkar təknəsinə nə adla, hansısa bir xəstəliyi var deyib yer salaydım? Bu heç ağlıma batmırdı. 

Qərib bir yay axşamı idi. Meh əsdikcə otlar xışıldayır, vələsin budaqları da ahəstə titrəyirdi. Bir an mənə 

elə gəldi ki, çəhrayı səmada budaqlar arasında görünən ay da titrəyir. Çəmənim odun xarası yanında sac 

qoymuşdu. Əllərimin mazutunu silib yanında oturdum, girişsiz və müqəddəməsiz: 

- Bəlkə şəhərə, həkimlərə aparım səni? – dedim. Çevrilib acıqlı-acıqlı üzümə baxdı. 
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- Nə olub mənə? – dedi. Buz baltası kimidi canım. Əlimizdə, ovcumuzda olan tikə-paranı aparıb tökək 

onun-bunun boğazına ki, bizə uşaq təşkil etsin? Həkimlərə nə var ki? Sən elə sortunu zakaz ver. Qarabuğdayı 

deyirsən, ağbəniz deyirsən, əkiz arzulayırsan. Bir iynənin başındadı hamısı. Allah vurub onları! Haramla, 

hiyləylə doğulan uşağın sonrası nə olar? Özümə nə gəlib?  

Ürəyimə danıb ki, oğlum olacaq, hələ sonra bir qızım da. 

- Bəs nə vaxt, ay Çəmənim, ömür-gün də gedir, axı? Allah eləməsin, fikirdən, xiffətdən xəstəlik taparsan. 

Çəmən çini qabdakı urvadan bir ovuc götürdü, onu oxlovun ucuyla qaldırdığı lavaşın altına çırpmaq 

istəyəndə əli titrədi və unun yarısı sacın altına səpələndi. Un cızıldayıb bir dilim alova döndü. Çəmənimin 

yanaqları alovun təsirindənmi, yoxsa əsəb gərginliyindən mis kimi qaraldı. Qəhər onu boğur, nəfəsi tıxanırdı: 

- Bəs həmişə başıma dolanıb, qadamı almağın, yolumda canından keçməyə hazır olmağın da yalan imiş. 

Deməli, o subay vaxtlarımızda sən məni ----- təpəsinə külək qırmacları, yağış selləri altında görüşə ancaq uşağa 

görə çağırırdın? “Axund baxçası”nda mənə verdiyin o yarpızlar, o reyhanlar da saxta kağızdan düzəlmə, urus, 

malağan külləriymiş? Deməli, aramızda heç bir istək, məhəbbət yoxdur? Ancaq uşağa görə lazımammı sənə? 

Əgər uşağım yoxdusa neyləyim? Sən də yoxsansa mənimçün, bəs niyə, kimin üçün yaşayıram onda mən? 

Başıma nöyütü töküb özümü yandırmasam... 

Çəmən yerindən dik qalxıb damaltı küncündə qaralan neft şüşəsinə tərəf cumdu. Özümü yetirib şüşəni 

əlindən aldım. “Öldüm, Allah” deyib kövrək bir ah ötürdü. Mənə elə gəldi ki, bu ahdan talvarın bütün 

yarpaqları titrədi. Ürəyim üşəndi, tüklərim biz-biz oldu. Çəmən ağlaya-ağlaya dartınıb qollarımın arasından 

çıxdı və aynabənddən üst mərtəbəyə qalxan pillələri iki-bir, üç-bir adlayıb öz otağına çəkildi.  

Yox, daha belə yaşamaq olmaz. Çəmənin çılğınlıqlarına son qoyulmalıdı. Çəmənim hökmən ana 

olmalıdı.  

Bizim Suvacal kəndində Sineyvaz qarının “sehrkar” əliylə ağır xəstələrin şəfa tapmağı və bəzi övlad 

həsrətli gəlinlərin də uşağa qalmaqları barədə şayiələr, rəvayətlər dolanırdı. 

Kəndin ara həkimi Sineyvaz qarı Çəmənimin müalicəsinə 200 manat “köz kimi nəqd pul” alacağını 

bildirmişdi. Ancaq qarı bir şərt də qoymuşdu ki, “qıza pul barədə heç nə deməyin, ağzının qaytanı yoxdur, kənd 

içində biabır olaram”. 
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İşi ləngitmək, Çəmənimin onsuz da gərgin olan əsəblərini üzmək deməkdi. Maaşı gözləyə bilməzdim. 

İsmarlayıb, qarının qılığına girdirib, iki toğluyla razılığını aldım. Axşam kənd sürüsü çöldən qayıdanda belləri 

xına rəngli iki toğlunu Sineyvaz qarının həyətinə sürdürdüm. Axşamdan yağan dənəvər yağış kəsmək bilmirdi. 

Daş kimi ağır damcılar xəndək kənarlarındakı dəvədabanıların enli yarpaqlarını dəlib keçir, kəndəlaşların 

qaralan taclarını diksindirib titrədirdi.  

Evimizə düşənə kimi “suya düşən cücəyə” dönmüşdüm. Talvar altında beli xına rəngli toğluları görüb 

qorxudurdum. Çəmənim inəyi yumruqlayıb kənara itəələdi. Süd dolu sərnici qazana boşaldıb sacayağın üstünə 

qoydu.  

- Sineyvaz qarının fırıldaqlarına sən də inanırsan, - deyib məzlum-məzlum üzümə baxdı. Özünü oda-közə 

vurma. Suda boğulan öz qollarına güvənməlidi. Bu qayğımızı özümüz yoluna qoymalıyıq. Mən bir həkim 

rəfiqəmlə məsləhətləşmişəm,-dedi. 

Dinmədim. Təqsir özümdədir axı. Niyə vaxtında Bakıya oxumağa gedən Məmmədyara qoşulub, itib izal 

olmadım bu xarabadan? Allahın verməzliyidir. Yox, gərək mən bədbəxt atadan yetim qalaydım, kənddə 

mexanizator olaydım ki, şikəst anam, kiçik bacım, qardaşlarımdan da acından ölməsinlər. İndi Məmmədyar 

hardadı, mən harda? O ad-sanı, dünyada məşhur həkim, mənsə nə qədər yaxşı işləsəm də, yağışa-qara 

baxmayıb, gecə-gündüz əlləşib-vuruşsam da həmişə düzü dannanan mexanizator! 

Ən savab, ən böyük iş Məmmədyarın işidir ancaq. Axı, o, ömrə ömür calayır. İnsanın ki, canı sağ oldu, 

heç bir ehtiyaca, çətinliyə sınmayacaq. Elə ki, evdə bir xəstən oldu divarlarını daş-qaşla hörsən də, işığı 

zülmətdi ki, zülmətdi. İş belə olanda xəstəni sağaldıb həkimə ürəyini vermək istəyirsən. 

İndi kimə gərəkdi mənim güzəranım? Münaqişələr günü-gündən artıq dava-dalaşa çevrilirdi.  

Traktoru çöldə qoyub evə çarəsiz, kor-peşman qayıdırdım. Qapını açıb ayağımın birini içəri qoydum. 

Çəmənim damaltıya şirə verirdi. Əlindəki şirə dərisini ləyənə batırır, sonra onu torpaq döşəməyə çəkirdi. Məni 

görüb tez ayağa qalxdı. Mülayim nəzərlərlə üzümə baxıb nəsə demək istədi. Amma mən onun artıq şirələdiyi 

döşəməni ayaqladığıma görə karıxdım və ayağımı geri çəkib qapını da arxamca örtdüm. Bir an nə edəcəyimi 

bilmədim. Qayıdıb evə girim, yoxsa girməyim? Beləcə ikifikirli qaldım. Birdən içəridə gumbultu qopdu. Qapını 

açdım, Çəmənim divarı ikiəlli yumruqlayırdı. Yüyürüb boyun-başını qucaqladım ki, əlləri zədələnməsin. Ani bir 

cəldliklə qollarımın arasından çıxıb: 

- Dəymə mənə,-dedi,-heç yaxına da gəlmə. 
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 - Axı, nə olub? 

 - Daha nə olmalıydı? Döşəməni şirələyirəm ki, gələsən, basıb keçəsən, daha qapılarda yubanıb, özünə 

əziyyət verməyəsən, onu da dəfələrlə suvayım, hamarlayım! Qulluğunda durub, zəhmətini çəkəndə bilirsənmi 

necə rahat olur mənə? Axı, sənin arvadınam. 

- Qəribədi, mənə ancaq qulluq göstərəndə arvad olursan? 

- Bə nədi? Pencəyinin qılçıq-samanını özün təmizləyirsən, ayaqqabılarını özün yuyursan. Daha mən 

nəyə lazımam bu evdə? Mən də başqa arvadlar kimi ərimə arvad olmalıyam, ya yox? 

Bu Çəmənimin növbəti tutması idi. Övlad söhbətinə özü nöqtə qoydu. Rəfiqəsiylə danışacam deyə 

vaxtaşırı nəydi onu hədəqədən çıxaran? İkiyaşar cöngəni  

 Qapıya gələn müştəriyə verib Çəmənim üçün bir Kanada kürkü və son modalı dəri plaş da aldırmışdım 

ki, gözü-könlü açılsın. Ancaq dava-dalaş səngimirdi. 

 İkinci mərtəbəyə qalxdım. Televizoru qurdaladım. Maraqlı bir veriliş axtarırdım ki, gap-gup səslərini 

duyub eşiyə boylandım. 

 Sineyvaz qarı tez-tez əlini belinə aparıb, qamətini düzəldir, yaşına uyğun olmayan cəldliklə ayağındakı 

çəkəcəkləri şabbıldada-şabbıldada həyətimizə girdi. 

- Çıx bayıra, - dedi amiranə səslə Çəmən qarıya. 

- Ey dünyadan bixəbər xanımça, sən dəvə qulağında yatmısan, amma o beli xınalı toğlular mənimkidi... 

hə... hə... quzu bala! 

- Şaxtada, yağmurda o quzu balaları böyüdən mən, amma göz görə-görə sənin olsunlar? 

- Yadında döyülmü bəs, gəldim, dua yazdım, qurd ağzı bağladım. Bəs havayıdı? 

- Bəs, ay imansız, hanı bəs? Nəticəsi nooldu bəs? 

- Lənət şeytana de. Aman ver, möhlət ver. Duanın, cadunun qırx il səbri var. Tələsmə, ürəyini buz kimi 

elə! 

- Əlbəttə, hara tələsirəm ki, altmış yaşımda doğaram da. Məni ələ salıb, axmaq yerinə qoymusan? Çəkil 

doqqazdan dedim. 
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- Sənə yaxşılıq etmişəm qız, haqqımı kəsmə. 

Yaxşı yerindən yaman vursun səni. Düz iki ay quymaq, firni, xəşil yedirtdin mənə ki, uşağa qalacaqsan, 

hanı bəs? Nə oldu? O oldu ki, indi şişib-dağılıram, dərimə sığmıram. Pal-paltarım da əynimə olmur. Nə 

geyirəmsə böyür-başımdan partlayır. Əvəzini istəyirsənmi? 

Çəmən xəndək üstə çıxıb əlini belindəki, kürəyindəki dəliklərə dürtdü. Çənəsini çəliyinə dayayıb 

Çəmənə altdan-yuxarı baxan qarı bu tamaşanın nəylə qurtaracağını gözləyirdi. Çəmən tikişləri sökülmüş 

qoftanı çıxartdı və onu başı üstə fırlayıb-dolandırıb, axırda bu hərəkətlərə ağzıaralı baxan Sineyvaz qarının 

başına çırpdı. Qarı birdən ayıldı və başına çırpılan qoftanı açıq yaxasından qoynuna dürtüb, çəkəcəklərini 

şabbıldada-şabbıldada doqqazdan çıxdı. Çəmən soyumaq bilmir, əlindəki şaxı havada tovlaya-tovlaya Sineyvaz 

qarıya bağırırdı.  

- Qan soransan. Ərim dəridən-qabıqdan çıxıb səninçin plan doldurur? Qurtardı. Daha kombaynda 

işləməyəcək. Traktorda atılıb-düşməkdən beli boşalıb, iliyi əriyib fağır kişimin. Toğlularımı yemək istəyənə bax. 

Soyutmasını, qovurmasını elə ona yedirtsəm, sənin kimi qırışmışlara əkiz doğuzdurar ərim. Qancıq! 

Çəmənimin təvəqqəsiylə traktorçuluğa son qoydum. Görüm Allah-Təala cəmi həsrət çəkənlərə versin. 

Bizim də oğlumuz oldu. 

Sevincimin sonu yox idi. Sevinirdim ki, oğlumun şaqraq gülüşləri, qaqqıltıları evimizin divarında, daşında 

hörümçək toru kimi yapışıb qalan acı söz-söhbətləri qovub çıxaracaq. Çəmənim də məni ala-qırmızı inəyimizə 

qısqanmayacaq, onun balasının qaşqasını tumarladığım üçün üzüm danlanmayacaq. Qəti inanmışdım ki, uşağın 

qədəmi bizə düşəcək, evimizdə bir daha peşmançılıq olmayacaq. 

Özlərini mənə şirin göstərmək istəyənlər uşağa baxıb, “elə atasının burnundan düşüb”, “bir almadı, elə 

bil iki yerə bölünüb”, desələr də oğluçun sifətində əsasən anasının cizgilərini görürdü. Koppuş dodaqlarını 

büzüb qıqqıldayanda, iri, ala gözləri civə kimi qaynayırdı.  

Bir müddət sakitlik oldu. 

Mənə elə gəldi ki, böyük bir çayın axarıyla rəvan və yumşaq üzüb gedən bir qayıqdayam. Arxası üstə 

uzanıb üzümü gömgöy, əngin səmanın dərinliklərinə zilləmişəm. Geniş səma getdikcə daralıb kiçilir, kiçilir, 

nəhayət qara bir nöqtəyə dönür və mən gözümü həmin nöqtəyə dikib qalıram ki, itməsin. Səmanın ən uzaq, 

sonuncu nöqtəsini tutduğumu zənn edib necə də sevinirəm. Lakin diqqətlə baxdıqca həmin nöqtə arxasından 
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təzə nöqtələr və sonu görünməyən başqa nöqtələrin peyda olduğunu görür və bayaqkı sevincim 

məyusluöumla əvəz olunur. Qayıq axıb getdikcə çay sahilindəki çiçəkli çəmənləri, şəfəqlər altında bərq vuran 

buz güzgülü qayaları, bir daha görə bilməyəcəyimi düşündükcə heyflənir və bu rəvan gedən qayığın haradasa, 

qarşında bir uçurumdan yuvarlanaraq daşlara, qayalara çırpılacağından qorxuram. 

Taxıl dolu lafetini qapana qaldırıb mühərriki təzəcə söndürmüşdüm ki, üst dodağı alt dodağına 

çatmadığından qabaqkı bir cüt həvə dişi həmişə bayırda qalan, buna görə də gülərüz görünən qapançı Murtuz 

“şıq kostyumlu”, “əli portfelli”, “başı panamalı” uşaqlıq dostum Məmmədyarın məni xəbər aldığını söylədi. 

- Bəs hanı, hara getdi? – deyə marağımı gizlədə bilmədim. Cavabında həvədiş Murtuz tüklü əlini “Pir 

bulağı” tərəfə uzatdı. 

Yubanmaq olmazdı. Çəmənimə tez xəbər çatdırmalıydım ki, əl-ayaq görsün, axşam əziz qonağımız 

olacaq. 

Sevincimdən yerə-göyə sığmırdım. O, məni sayıb-axtarmağıyla camaat arasında, el-oba içində 

hörmətimi, nüfuzumu göyün yeddi qatına qaldırmışdı. Kasıbçılığın əziyyətini çəkirdi. Başını götürüb Bakıya 

gedən Məmmədyarı məndən başqa yola salan olmadı. Qocalıb əldən düşən nənəsi yetim Məmmədyara nə 

verə bilərdi? Xəlvəti, evdən gizli qaraçılara satdığım yumurtalardan yığdığım pulları cibinə dürtüb: 

- Motal papaqlı, şal-çarıqlı uşaqları şəhərə buraxmırlar, bu pullara bir şapka, bir ayaqqabı alarsan,-

demişdim. 

Dəfələrlə qərarlaşdığımıza görə Məmmədyar özünə bir yer eləyən kimi məni də Bakıya yanına çağırmalı 

idi. Baş tutmadı. Mən rayon mərkəzindəki kənd-təsərrüfat texnikumuna girdim. Hər gün dərsdən sonra kəndə 

gedir, kolxozda, həyət-bacada özümü oda-közə vurur, kiçik bacı-qardaşlarımın dəftər-kitabına da əl yetirirdim.  

Fikir-xəyal içində evimizə nə vaxt çatdığımı bilmədim. 

Darvazadan içəri girib ora-bura göz gəzdirdim. Çəmənim həyətdə yox idi. Bəlkə qonşuya keçib? Bəlkə 

təcili xəstə yanına aparıblar? Pilləkənlərlə ikinci mərtəbəyə qalxıb aynabəndin qapısını açdım. Çəmənim böyük, 

yaş bir əskiylə taxta döşəməni yuyurdu. Döşəməyə düşən kölgəm Çəməni diksindirdi, tez çaprılıb başını yuxarı 

qaldırdı. Qapıda donub qaldım. Bir an nə edəcəyimi bilmədim. Hələ bir xeyli bundan əvvəl elə belə bir döşəmə 

hadisəsi üstündə başıma gələni ölənəcən unuda bilərdimmi? Əsla yox. İndi bəs nə etməliyəm? Çox 

fikirləşmədim. Heç bir tərəddüd etmədən, Çəmənimin könlü xoş olsun deyə, tozlu, torpaqlı ayaqqabılarımla 

yaş döşəməni basıb aynabəndin o başına keçdim. 
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Və birdən arxa tərəfimdə qab-qacağın bir-birinə dəydiyini eşitdim, həyətə boylandım. Çəmənim açıq 

pəncərədən aynabəndin küncünə yığılan sərnicləri, mürəbbə dolu bəqqələri, qağlaları həyətə tullayırdı. Gözləri 

böyümüş, həmişə boynunun ardında səliqəylə düyümlənən gur bozumtul saçları açılıb gərdəninə dağılmışdı. 

- Sakit ol, neynirsən? – Başının üstündən vızıldatmaq istədiyi büllur vazı əlindən aldım. 

- Neynirəm? Dağıdıram bu xarabanı. 

- Axı niyə? Ayranına turş dedilər? 

- Bir evdəki məni it yerinə qoyan yoxdu, o ev dağılmalıdı, vəssəlam. 

- Xətrinə kim dəyib sənin? 

- Heç kim, səndən başqa heç kim. 

Özümü saxlaya bilmədim, qeyri-ixtiyari səsimi qaldırdım, yumruqlarımın düyünlənməsindən xəbərim 

olmadı. İrəli yeridim. Hansı qüvvəsə biləklərimi sıxdı, əllərim boşaldı. 

- Özünü ələ al. Bir belə dəymə-düşər olma. Əsəblərim onsuz da tarıma çəkilib. Evdə nə qədər danışıq 

olar? Axı indi mən sənə neylədim? 

Çəmənim ərköyün-ərköyün çiyinlərini oynadıb üzünü yana çevirdi. Sifətinin bir yarısı pərişan saçları 

dumanında görünməz oldu.  

- Bə səhərdən güzgü kimi təmizə çıxardığım döşəməni basıb keçən kimdi? Hələ bir soruşuran da 

“neylədim axı?”. 

Mən susdum. Çəmənimin ağır xəstəlik keçirdiyini yəqinləşdirdim. Əlbəttə, təbiidir. Çəmənimin tez-tez 

hədəqədən çıxmasına əsas, səbəb var! İllərlə çəkdiyi bala həsrəti, əlvan duyğularına, işıqlı istəklərinə qara 

lələklər salmış, əsəblərini gərginləşdirmişdi. Düşünürdüm ki, təbiətində yaranmış bu təbəddülatlar vaxt 

keçdikcə sovuşub itər. Amma sən saydığını say! Çay suları axır, pərlər fırlanır, dəyirman daşları öz işini görürdü. 

“Hər çətin asan olur, ancaq çətin asan olur” deyib atalar. Məmmədyar kəndə gəlib. Uşaqlıq dostumdu. Adlı-

sanlı həkim Məmmədyarı Allah yetirib qismətimə. Amma arxa tullanmamış bərəkallah istəmə. Görək nə olur! 

Bir yandan da ürəyimi yeyir, üzülürdüm ki, öz ayağıyla uçuruma gələn Məmmədyarı evimizə dəvət edə 

bilməyəcəyəm. Axı, belə qanqaraçılıqda mən ona necə hörmət göstərim? Bəlkə onu çayxanaya aparım? 
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Eşidən-bilən nə deyər? Ancaq necə var, harda olur-olsun mən onunla görüşməli, bir dost kimi ürəyimi ona açıb 

yüngülləşməli, bir həkim kimi ondan Çəmənimin mərəzlərinə əlac istəməliyəm. 

Naxır yolunu kəsib yamac yuxarı “Pir bulağı”na aparan çınqıllı cığıra çıxdım. Uşaqlıq dostumu görməyə 

tələsirdim. Duzlu-məzəli zarafatlarından ötrü burnumun ucu göynəyirdi. Bilirəm ki, yenə “daz başlar üçün tük 

dərmanı” kəşf olunub deyərək başımı iri ovucları arasına alıb sığallayacaq, sonra da iri əllərini bir-birinə çırpıb 

şaqqanaq çəkəcək, mən də ona qoşulub ürəyim gedənə kimi güləcək və güləcəkdim. 

Məmmədyar qayalar arasından qıvrılıb yamaca dırmaşan cığır başında göründü.  

Ciddi və qayğılı idi. 

Qara diplomat çamadanını daşlara toxundurmadan qorxurmuş kimi tez-tez bu əlindən o əlinə ötürür, 

barmaqları ucunda ehtiyatla üzüaşağı enirdi. 

Addımlarımı yeyinlədib onu qarşılamağa tələsdim. Ayağım altından qopub dərəyə yuvarlanan qaya 

parçasının səsinə diksinib, fikirdən ayrıldım. Özümü ona yetirib diplomatını əlindən almaq istəyərkən: 

- Yox, özüm apararm, - dedi. Burda butulkalar var. Sınar. 

- Nədi? Bəlkə nemeslər kimi öz arağınla gəlmisən kəndimizə? 

- Əşi, yox. Sən nə danışırsan? – dedi Məmmədyar. O, çamadanını ehtiyatla yerə qoydu. Ütüsü, qatı 

sınmasın deyə barmaqlarının ucuyla şalvarının balaqlarını yuxarı çəkib ağ, hamar daşın üstündə oturdu. 

- Bəs nədi axı, o diplomatdakı? Üstündə də yarpaq kimi əsirsən? 

- Sudu, su. 

- Su nədi? Kəndimizdə yoxdu bəyəm? 

- Elə kəndimizin suyudu. 

- Heç nə başa düşə bilmirəm. 

Məmmədyar iri vəl əllərini bir-birinə çırpıb şaqqanaq çəkdi. Qayalarda əks olunan sədaları parça-parça, 

bölük-bölük dərə aşağı axdı. Qaya üstündən havalanan qartal günbatandan şığıyan şəfəqlərə qarışıb seçilməz 

oldu. Məmmədyar diplomatını böyrü üstə yıxıb qapağını açdı. Üstlərinə latın, alman, ingilis, türk dillərində 

etiketlər yapışdırılmış müxtəlif biçimli butulkaların yerini sahmanladı.  
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Ağzımı açıb gözlərimi Məmmədyarın ağzına zilləmişdim. Bütün bunların nə demək olduğunu bilmək 

istəyirdim.  

- Bizim “Pir bulaq” suyudur, - dedi Məmmədyar. Xəstə, əsəbi əsrimizdə, insani münasibətlərin 

kəskinləşdiyi bir zamanda gözdən uzaq bir yerdə misilsiz bir şəfa qaynağı var, həm də yoxdur. Var deyirəm, ona 

görə ki, göz qabağındadır, yoxdur ona görə deyirəm ki, faydası açılıb aşkarlanmayıb. Min bir xəstəliyə dərman 

olan ana yurdumun bu çeşməsi dünyanın olmalı ikən heç kimin deyil. Amma mən bu sular barədə Amerikada 

təbii dərmanlarla müalicə aparan həkimlərin beynəlxalq simpoziumunda söhbət eləmişəm, nümunə istəyiblər. 

Bu butulkaların hərəsini bir ölkəyə göndərmişəm. Xarici şirkətlər, firmalar kəndimizi əsl müalicə mərkəzinə, 

kurort-istirahət guşəsinə çevirəcəklər.  

Çəmənim gözümün qabağındaydı. Xəyalən Məmmədyarın dediklərinin daha sürətlə həyata 

keçməsindən ötrü traktorumla kənd yollarını hamarlayır, lafetimlə çaydan daş daşıyıram. “Bürc” meşəsində 

nəhəng fısdıqları baltalayıb xəstəxana binası üçün tirlər, dirəklər yonur, qaynaqçı maskasını başıma taxıb çay 

üstə körpünün tağlarını birləşdirirəm. Mən gecə-gündüz, yorulmaq bilmədən Əlləşirəm və “Pir bulağı” yerində 

müasir müalicə mərkəzi yaradılır. Əlbəttə, mənim Çəmənim də, tezliklə orada müalicə olunur. Özümdən 

bixəbər dodaqlarım qaçır, üzüm gülürdü. 

Məmmədyar diplomatını şaqqıldadıb bağlayanda fikirdən ayıldım. Əziz qonağımın yanında başımı 

paçalarımın arasına salıb oturmağımdan özüm də xəcalət çəkdim.  

- Nə oldu sənə? – dedi Məmmədyar, - bət-bənizin də ağardı? Xəstəsən, nəsi? 

- Yox, - dedim – sağlığını görüm, ancaq evimizdə... 

- Evinizdə? Bəlkə uşağa bir şey olub? Bəs niyə dillənmirsən? 

Qayalıqlardan çınqıllı kənd yoluna çıxdıq. İllərdən bəri ürəyim, həyatım qədər sevdiyim Çəmənimi 

sevincimdən alıb, fərəhimdən qoparmaq istəyən sirli mərəz barədə danışdıqca altdan-altdan Məmmədyara göz 

qoyur, söylədiklərimin dəhşətli bir xəstəlik əlaməti olub-olmadığını onun gözlərində, sifətində əmələ gələn 

cizgilərdə oxumağa çalışırdım. Ancaq Məmmədyar daş kimi susur, nə başıyla dediklərimi təsdiq edir, nə də 

üzünü turşudurdu. Onun belə soyuqqanlığı məni xeyli əsəbiləşdirsə də özümü o yerə qoymur, dişimlə dodağımı 

gəmirə-gəmirə səbrimi basırdım. İndi mənim nəzərimdə Çəmənimin xasiyyətindəki yerli-yersiz əsəbləşmənin, 

səbrsizliyin, “özündən çıxmanın” qabağını ala biləcək bir həkim vardısa o da Məmmədyardı.  
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Yol boyu şikayətimi, gileyimi eşidən dağlar, daşlar dilə gəlsə də Məmmədyar dinmədi. Rəhmərtlik oğlu 

handan-hana: 

- Bəs heç həkimlərə göstərməmisən? – deyə soyuq nəzərlərlə üzümə baxdı. 

- Necə göstərməmişəm? Bakıdan, diaqnostik mərkəzdən gələn səyyar briqada həkimləri onun bütün 

analizlərini çıxartdılar. 

- Hə? Bəs nə dedilər? 

- Nə deyəcəkdilər ki? Dedilər sap-sağlamdı yoldaşınız. 

- Yaxşı, bəs sən özün nə deyə bilərsən? 

- Nə deyim? Yemək-içməyi, yatıb-durmağı qaydasındadır. İş yerində, qonşuluqda xoşqılıq, xoşrəftar, 

mülayimdi. Körpəsinə də çox mehribandı. Ancaq arabir boş bir işdən ötrü hirslənib özündən çıxması olmasa, nə 

olub Çəmənimə? 

Həyətə girdik. Çəmənim talvar altında asılan nənnini yelləyirdi. Cəld ayağa qalxdı. Əndamına kip yapışan 

paltarının ətəklərini çəkişdirib, yan-yörəsini dartışdırdı. 

- Xoş gəlmisiniz, Məmmədyar qardaş, - deyib uşağı nənnidən çıxartdı. Körpə qığıldadı. Başını yana 

əyərək yaşıl tumurcuq gözlərini fırlatdı. Tanımadığı qonağı görüncə səsini kəsdi.  

Məmmədyar əlindəki eynəyi gözlərinə taxıb baxışlarını Çəmənə zillədi. Çeşmək şüşələrinin parlaq işığı 

qadının gözlərini qamaşdırdı. Həkim təəccüb və heyrət dolu bir səslə xəbər aldı: 

- Bu nədi, Çəmən xanım? Ağır bir xəstəlik keçirirsiniz elə bil? Bu nə şəkil, bu nə görkəmdi? 

Çəmən qəfil ilan görmüş kimi çaşdı. Nə cavab verəcəyini bilmədi. Sinəsi aramsız enib-qalxdı. Səsi titrədi: 

- Mənə heç nə olmayıb. Xəstəlik? Yox... qarr... Çəmən sözünü bitirə bilmədi. Dirsəyiylə çarpayının baş 

ucuna söykəndi. Məmmədyar ayaq üstə amanabənd dayanan Çəmənin ətli biləyindən tutdu. Otağa soyuq bir 

sakitlik çökdü. 

- Nəbziminiz yaman bərk vurur. Ancaq qan dövranı çox ləngdir. Nəmişlik, tərlilik normadan artıqdır. 

Belə getsə... 

Həkim mənə tərəf çevrildi: 
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- Xəstə “təcili yorğan-döşəməyə girməli, uzun zaman intensiv müalicə olunmalıdır. 

Çəmənimin bət-bənizi qar kimiydi. Tez-tez udqunur, həkimdən nəsə soruşmaq istəyir, ancaq ağzını açıb 

danışa bilmir. Elə bil başına qaynar su tökmüşdülər. Matı-qutu qurumuş, dili-ağzı bağlanmışdı. Məzlum-

məzlum, üzümə baxıb məndən bir nicat gözləyirdi. İşgəncəli sükutu həkim pozdu: 

- Gözündəki qızartılar onu deyir ki, son vaxtlar tez-tez əsəbiləşirsən, elədirmi? 

- Hə... Məmmədyar qardaş, qoyunlar itəndə, inək, buzov çöldən-suvaldan gəlməyəndə, toyuqlar qonşu 

tövləsində, yumurta üstə oturanda hirslənməyim, neyləyim? 

- Yaxşı, bəs ev-eşikdə bu yazıq ərinin üstünə niyə hirslənirsən? Bax, belə, nə olur ki, sən hirslənirsən? 

- Necə deyim, hansını deyim, ay doxtur? Bir də gördün ərimin bir işi, bir hərəkəti mən istəyən kimi 

olmadı, nədənsə xoşuma gəlmədi. Gəlmədi, gəlmədi də, noolsun? Dünya dağılmadı ki? Amma yox. Elə oturub-

durub hey ürəyimi yeyirəm ki, o gərək bu işi tutmayaydı. Yadımdan çıxarmaq istəyirəm, bacarmıram. Ha 

əlləşirəm, “meymun gəlib durur gözümün qabağında”. Baçşımdan atmağa çalışıram, yenə olmur. Qum 

boydaydısa, yekəlib dağ boyda olur, damcı boydaydısa şişib-şişib dərya boyda olur. Buna ürək dözərmi? 

Partdama tutur məni. Acığımı, hirsimi boşaltmağa adam axtarıram. Axırda açılıram, nə açılıram. Elə vaxtında 

qabağımla çıxanla dalaşmaq, əlimə düşəni sındırmaq istəyirəm. Mənə yazığın gəlsin, Məmmədyar qardaş, 

ərimi yiyəsiz, uşağımı yetim qoymayın. 

Məmmədyar təəssüflə başını buladı: 

- Nə gizlədim? Xəstəliyiniz qorxulu, xronikaldır. Ancaq siz mənə bir az kömək edə bilsəniz... bəlkə... 

Çəmən həkimi qabaqladı: - Kömək? Necə kömək istəyirsən? Nə desən baş üstə. Dünya gözümdə deyil – 

sonra da əsəbi-narazı baxışlarını gözlərimə zillədi: 

- Dillənsənə! Ağzuva qovut almısan, yoxsa? Gör nə layiqdi doxtura? Satılmalısını satıb, verilməlisini 

verək. Yoxsa sənin vecinə deyil mənim xəstəliyim? Mən əldən gedirəm, axı. Nə durmusan? Həyətin başında 

tirlərin üstünə atdığım Dərbənd gəbəsini Axtı sumağının üstünə qoyub sicimlə rəğbətdi-rəğbətdi-rəğbətdi 

bağla. Ver aparsın. Bunu da... 

Çəmən ətli barmağındakı brilyant qaşlı üzüyü dartışdırmağa başladı. Mən onun titrək, əsəbi əlini 

ovcuma aldım. Qatı bir soyuq düz ürəyimə işlədi. Çəmənin içində soyuq bir külək əsirdi sanki. Bu külək onun 
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dodaqlarını, bəbəklərini, qaşlarını, kipriklərini də titrədirdi. Alma kimi qırmızı yanaqları cansızlaşıb bozarmış, 

görümlü boy-buxunu əriyib balacalaşmışdı. Koppuş, ətli dodaqları quruyub, nazilmişdi. 

- Dayan bir görək, ay Çəmən bacı - Məmmədyar Çəməni taqətdən salan nigarançılıq pəncəsindən 

qurtarmaq istədi – Mən kömək deyəndə özünüzü ələ almağı, əsəblərinizi qorumağı deyirəm. Amma sən 

durduğun yerdə özündən çıxırsan. 

- Bəs neyləyim, məndən asılı deyil. Axı, qurban olum sənə. Gəlim qapınızda arvadına qulluqçuluq 

eləyim! Nə desəniz, baş üstə! 

- Bu nə sözdür, ay bacı? Səni sağaltmaq mənim qardaşlıq vəzifəm, ürək borcumdur. Bu mənim vicdan 

rahatlığımdır. Ancaq... 

- Ancaq nə, bacı qurbam? 

- Dediyimə ciddi əməl eləsən... 

- Baş üstə, yek kəlmə. Bundan sonra öl desən, ölənəm, qal desən, qalanam. 

İndi isə ərinizə məxfi söyləməli iki kəlmə sözüm var deyib Məmmədyar qoluma girdi. Biz yan otağa 

keçəndə qapı yarı örtülü qaldı. Həkim gileylənməyə başladı: 

- Qardaş, gecikdirib yaman yekəltmisən işi. 

 Düz sözə nə deyə bilərdim? Başımı aşağı salıb susdum. 

 - Yaxşı, mısmırıq yaraşmır sənə. Özünü ələ al, hələ yenə bir ümid, şans var.  

 - Nədi, nəyi deyirsən, ay doxtur? 

 - Beynəlxalq simpoziumda Amerikalı bir dostum özünün yenicə kəşf etdiyi, səsəb xəstəliyinin 

müalicəsində analoqu olmayan bir preparat bağışladı mənə. 

 - Hə, hə, sağ olsun o həkim. Amma, ay Məmmədyar, bu qədər şişirdib böyütmə işimizi. Əsəb, beyin 

xəstəliyi nədir? Bunların Çəmənə nə dəxli var ki? 

 - Dəxli çoxdur. Çəmənin dərmanı yalnız budu. O amerikalının mənə verdiyi. Bundan güclüsü hələ kəşf 

olunmayıb. Ancaq pisi odur ki, mən onu sizə bağışlaya bilməyəcəyəm. 
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 - Nə danışırsan? Bəs qardaş deyilsən? Ev-eşiyimi verimmi əvəzində? Nə deyirsən? Bəs sən necə rəva 

bilərsən ki, Çəmənim əlimdən çıxsın? Onda kəsdiyimiz duz-çörəyə məndən halallıq istəmə. 

 - Axı, mən özüm də bu məzmunda, təzə bir dərman kəşfi üzərində işləyirəm. 

 - Çox yaşlı, işlə də. 

 - Məsələ onda çətinləşir ki, həmin preparatdan mən öz təcrübələrimdə istifadə etməliyəm. . 

 Güclü zərbədən qapı taybatay açıldı. Mis kimi qızarmış Çəmən içəri girdi və hündür Məmmədyarın 

çənəsinin altından qəzəbli nəzərlərini gözlərinə zillədi: 

 - Elə şey yoxdur. Bəs qardaş deyilsənmi ərimlə? Necə rəva bilərsən ki, mən dərmansız ölüm, hə? 

 - Allah eləməsin. 

 - Allah eləməz, bəndələr eləməsə. Dayan bir, hanı o? 

 Çəmən təlaş içində, tez-tez ətəkləri döşəməyə qədər sallanan pəncərə pərdələrinin arxasında 

qurdalanır, divar rəflərindəki yorğan-döşək yüklərinin arasında nəsə axtarırdı. Birdən gözü divarın küncündəki 

dəmir kilidə sataşdı. Çəmən küncə sarı ikinci addımını atanda Məmmədyar məsələnin ciddiləşdiyini başa 

düşdü: 

- Nə axtarırsınız? Nə olub, axı, Çəmən bacı? 

- Heç nə, sənin elmi təcrübənin nə olub-olmayacağı hələ bilinmir, ancaq mənim uşağımın yetimliyinə 

Allah da qıymaz. 

- Deyirsən indi mən elmi işimdən əl çəkim? 

- Bəs mən boyda adam diri gözlü girim qəbrə? 

- Yaxşı, qoy sən deyən olsun. Təcrübə sonraya qalar. Ancaq məsləhətlərimə əməl etməlisən. 

- Baş üstə, belə lap gözüm üstə. 

Çəmənin bozarmış sifəti allaşmağa başladı. Nigaran baxışlarını Məmmədyardan çəkmirdi. 
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Məmmədyar diplomat çamadanını şaqqıldadıb açdı. Qapı ağzında məzlum-məzlum duran Çəmən 

pəncələri üstə qalxıb çamadanın içinə boylandı. Məmmədyar etiketi ingilis dilində yazılan, içinə “Pir bulağı” 

suyu doldurulmuş butulkalardan birini ayırıb qırağa qoydu: 

- Dediyim dərman budur. 

Məmmədyarın iri, almaz gözləri təəccüb və heyrət dolu baxışlarımla kəsişəndə barmağını dodaqlarının 

üstünə qoydu. İşarənin “sus” demək olduğunu başa düşsəm də, bütün bu oyunların mahiyyətini anlamaq, 

ondan soruşmaq istəyirdim. 

- Bəli, - deyə sözünə davam etdi Məmmədyar – nağıllarımızdakı divin canı bardaqda olduğu kimi, indi 

sənin sağlamlığın da bu butulkanın içindədir.  

Çəmən bəzəkli butulkaya xeyli diqqətlə baxdı, lakin üstündəki yazıları oxuya bilmədiyinə görə məyus 

oldu.  

Məmmədyar butulkanın qapağını açdı. Mürəbbə qabının yanındakı çay qaşığına şəffaf, bir az kükürd 

tamı verən bizim “Pir bulaq” suyundan damızdırdı, - buyurun, səbəb salsın, ya Rəbbim, - deyə qaşığı Çəmənə 

tərəf uzatdı. çəmənin qaşığı almağınan dərmanı başına çəkməyi bir oldu. 

- Hə, necədi? – deyə həkim gözucu mənə baxdı. 

- Buz kimidi ki! Oxay! Od-yalov qarsıtmışdı məni bayaqdan. Dilimə dəyən kimi ürəyimi soyutdu, dilimə 

dəyən kimi ürəyimi soyutdu, tempraturum düşdü deyəsən. Amerika hər işində Amerikadı da. Paltarı elə, kinosu 

elə, ordakı cah-cəlal bir də harda ola bilər? Dərman nədi ki, onu da fərli-başlı düzəldə bilmirik. 

- Ağzında bir acılıq tamı hiss eləmədin ki? 

- Xeyir əşi, bal kimidi bu dərman. 

- Deməli, sənə düşür, onda hələlik üç gün, gündə üç kərə bu dərmandan içməlisən. 

- Bəs sonra ay doxtur? 

- Sonrasına ehtiyac olmayacaq. Sən yerli-dibli sağalmalısan. İşdi birdən sağalmasan... 

- Elə demə, Allah eləməsin, ay doxtur. Sağalmaq istəyirəm, istəyirəm ki, bir də dilsiz-ağızsız ərimin 

ürəyini qırıb, gününü göy əskiyə bükməyim. Hər şeydən ağırı da odur ki, elədiyim əməllərin, törətdiyim işlərin, 
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çıxardığım həngamələrin peşmançılığını çəkib qurtara bilmirəm. Elə söyür, elə danlayır, elə axmur eləyirəm 

özümü ki, elə iyrənirəm hərəkətlərimdən ki, sonra gecələr ilan vuran yatır, mən yata bilmirəm. Fikirdən, 

xəcalətdən durub-oturub özümü məzəmmət eləyir, ölüb-itmədiyim üçün Allahımı da qarğıyıram. 

- Yaxşı, bunlar hamısı arxada qaldı. Şər deməsən, xeyir gəlməz. Birdən hiss eləsən ki, bir sözdən, bir 

baxışdan, bir işdən inciyib ürəyin, fikir səni sarsıdır, qəlbin sıxılır, onda tez özünü çatdır bu butulkaya, yarım, ya 

bir qaşıq iç bu dərmandan, vəssalam, başqa heç nə gərək deyil, narahatlığın yox olub gedəcək, ürəyin quş kimi 

azad olacaq. 

Məmmədyarı çay-çörəyə saxlaya bilmədim. “Pir bulaq” sularını İsveçrədə keçiriləcək simpoziuma təcili 

çatdırmalı olduğunu bilirdim. 

Qoy tale ona neçə-neçə uğurlu konqres qismət eləsin. 

İndi baş-qulağım dincəlib, əsəbim ipəkləşib. Daha evimizdə dava-dalaş, haray-bəyrik olmur. Səs-küy 

deyəndə oğlum Tərlanın öz oyuncaqlarıyla gülüşüb-qışqırması, ev-eşiyi alt-üst eləyəndə qopardığı hay-küy 

illərdən bəri yığılıb qalan narahatlıqlarıma su çiləyir, səbrimə rahatlıq gətirir. 

Ancaq mən hət dəfə yataq otağına girəndə şifanerin başına qoyduğumuz üstü ingiliscə yazılı dərman 

butulkasına baxıram. Butulka yazısının gah hamısı, gah da bir hissəsi görünür. Bu yazı bəzən heç görünmür. 

Deməli, Çəmənim özünü sakitləşdirmək üçün dünyanın ən güclü, analoqu olmayan “Amerika dərmanı” hesab 

etdiyi bizim “Pir bulağı”nın suyundan şəfa tapırdı. 
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Дяниз аълыьы 

 

Hekayə 

 

Юлкямиз тязя-тязя мцстягиллик газанмышды. Лакин щакимиййят щярисляри олан бязи партийа вя гурумларын 

силащлылары юзбашыналыг етмякдян чякинмирдиляр.  

Бу гаршыдурмалардан файдаланан ермяни гясбкарлары ися йени-йени торпагларымыза мурдар байрагларыны 

санъырдылар. Юлкя чахнашан амбисийаларын бурульанында батан эямийя бянзяйирди.  

Бяс вязиййятдян неъя чыхаг? — дейя кимдян сорушсайдын, сцкан архасында дцнйа мигйаслы сийасятчи ъянаб 

Щейдяр Ялийеви эюрмяк истядийини билдирирди. Онун эялишини сябирсизликля эюзляйян коллективлярдян бири олараг, 

Азярбайъан Дювлят Хязяр Дяниз Эямичилийинин капитанлы-матрослу бцтцн ишчиляри бу тарихи щадисянин 

реаллашмасы цчцн ялляриндян эяляни ясирэямирдиляр.  

Мювзусу дянизчилярин щяйатындан эютцрцлмцш “Суалты дюйцшляр” романымын икинъи китабыны тамамламаг 

цзряйям. “Ону чаьырырдылар” адлы бу ясяримдя республиканын о заманкы сийаси-иътимаи щяйатында баш верян 

щадисяляря юз мцнасибятими билдирмяк истямишям. Ясярдян бир парчаны охуъулара тягдим едирям.  

 

Мцяллиф 

 

Мян дянизя эетмялийдим. Йухуларымда тез-тез дяниз эюрцр, дянизля данышырдым. Сон заманлар иш отаьымда 

да йумшаг дюшякчя цстцндя йох, тикан цстцндя отурурдум санки. Гялям ишлямир, йазы эетмирди. Ютян 

сяфярлярдян алдыьым тяяссуратларын оду-кюзц чохдан сюнмцшдц.  

Дяфялярля бу цзцндян вуруб, о бири цзцндя чыхдыьым Гара дяниз вя Аралыг дянизляринин шякиллярини щансы 

сямтдян десян, чякя билярдим. Амма бу гуру, ъансыз таблоларда Сяттар Бящлулзадя бойаларынын ъазибяси 

олмазды.  

Мяни дяниз аълыьы цзцрдц. Ясярин бир нечя фясли чап олунмушду. Халг шаири Габилин “Хязяр Дяниз 

Эямичилийиндя Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын сяфири” адландырдыьы Байрам Нагдялийев ялими икиялли сыхараг:  

— “Охумушам... шаир, щя!.. — О, муштулуг верян адамлар кими шадйаналыгла — хябярин вармы ки, 

охудуьум фясилляр ясл кинолугдур? Мян ордакы адамларын щамысыны таныйырам. Адларыны чяксян дя, чякмясян 

дя тябиятляриня эюря бизим ушагларды щамысы — дейя мяни тярифляйиб, ала булудлара галдырмышды. Анъаг идаря 

ряисиня йалманан башга бир мямур да чяртди, юзц дя неъя чяртди ки:  “Сянъя, Каспарда йахшы щеч ня йохду? 

О няди йазырсан ки, дянизчинин маашы анъаг сигаретя чатыр. Капитанлар йанаъаг сатырлар. Ай демагог, ай 

ишверян, йазырсан ки, “Йаланчы тямир хяръляри эямичилийин ахырына чыхаъаг. Ревизорсан бяйям? Даща бураларда 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 228 

 

эюрцнмя! Баланы истямирик, баламыза дяймя” — дейя гарайаха олмамаьы мяслящят эюрмцшдц. Мян дянизя 

эетмялийдим! Анъаг неъя?.. Эяряк бир дя Йазычылар Иттифагынын сядри Анардан Эямичилик ряисиня бир хащиш 

мяктубу аласан. Тутаг ки, мяктубу эятирдим, анъаг гулаьы долдурулан Эямичилийин ряиси дя яризямя гол 

гойаъагдымы?.. Йахшы бир дяркянар йазаъагдымы? Мян судан гыраьа атылмыш балыг олмаг истямирдим. Бялкя 

“Ня шиш йансын, ня кабаб” дейиб, ряисдян йан кечим? Бялкя еля кадрлар шюбясинин мцдири достум Камалын 

ятяйиндян йапышым?.. 

Вахт итирмяк олмазды. Тяъили Камала чатмалыйдым.  

Эямичиликля цз-цзя чинар вя говаг аьаъларынын хырман-хырман будаглары алтындакы йашыл баьча-баьы еля бил 

шумламышдылар. Исти йай эцнляриндя кюрпя ушагларын атылыб-дцшдцкляри о дилбяр эушяни инди зирещли машын 

тякярляри, аьыр танк тыртыллары ойуг-ойуг, дамар-дамар етмишди. Вахтиля, йарашыг цчцн, эцлдан кянарларына 

кюндялян басдырылмыш гырмызы кярпиълярин бязиляри овулуб ган тозу кими ора-бура сяпялянмишди. Ортадан 

чапылан бязиляри ися, дабаны цстя йеря отурулан вя ити тинляри йахшы овхарланмыш балталары хатырладырды.  

Торпаьын алт гатларындан чырпыныб эцняшя говушмаг истяйян ришяляр, баьчаны пахлава кими бюлян асфалт 

чыьырларын гарын верян йерляриндян мизраглар, низяляр кими чыхмышды. Тахталары гопмуш, айаглары салхаг 

скамйалар, барылардан гырыг ганадлар кими салланан мящяъъярляр баьчайа щцзцнлцк эятирирди. Бир заманлар юз 

алын тярлярийля йоьурдуглары дямир дирякляри, даш таьлары Эямичилийин бцнюврясиня бетон кими дюшяйян 

капитанлар, матрослар да бир-бирини ешитмир, биринин дедийи о биринин боьазындан кечмирди. Дянизчиляр компасыны 

вя лювбярини итирмякдя олан Эямичилийи уьурлу бир сащиля чыхармаг йолларыны ахтарыр, ян гаты бурульанлара баш 

вурур, орада бир ишыг изи ахтарырдылар.  

Мян дянизя — гящряманларымын йанына эетмялийдим.  

Эямичилийин лабиринт дящлизляриндян кечиб кадрлар шюбясиня эялдим. Гябул отаьында ъями цч-дюрд няфяр варды. 

Онлар да, нядянся, “Кеч эюряк дя!”, “Аля, йол вер!” — дейя бир-бирини итяляйир, кабинетя сохулмаьа ъан 

атырдылар. “Йох, бунлар щеч дяниз адамларына охшамырлар! Гяти охшамырлар” дедим юз-юзцмя. Ахы, дянизчиляр 

бир-бирини ясла итялямязляр. Чцнки дальадюйян эюйяртяляр щямишя йаш, сулу, айаггабылар сцрцшкян, дяниз дя 

дярин!.. Йцнэцлъя итялянян Рцстямзал олса беля, мящяъъярдян ашыб винтлярин аьзында парча-парча олар. Машын 

щиссясиндя беля итялянмя даща аъынаъаглы нятиъяйля битярди. Йанаъаг, мазут даммыш дямир дюшямяляр йаьлы 

вя сцрцшкяндир. Айаьы йердян цзцлян енержи шябякясинин диварына тяндиря кцндя йапышан кими йапышыб кюсювя 

дюнярди. Нечя-нечя эямидя дянизчилярля йол йолдашы олдум. Онларын аьыз-аьыза вериб гарылдашдыьыны 

эюрмядим. Уьултусу гулаг батыран фыртыналарда беля капитанлары демирям, щеч матросларын да сяси чыхмаз, 

баьыртысы ешидилмязди. Дянизчиляр бир-бирини додагларынын тярпянишиндян, гашынын галхмасындан, бармагларынын 

щярякятиндян баша дцшцрляр.  

Кюйняйинин ятяйини тез-тез гайышынын алтына дцртян, хорузпипийи ъыггасы алнынын цстцндян йана атылмыш сарышын 

оьлан, гапынын габаьыны Ярябзянэи кими кясян эомбул кишийя цз тутду:  

— Ай шейф, ай Шяряф бяй, гой эиряк ичяри дя... Ишимизи эюрмяйяк бяс?.. 

— Киримишъя дур!.. Сянлик дюйцр! Ичяри адамла долудур. Габинет эюрмцрсян зялзяля кими титряйир? Чыхсынлар 
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сонра! Бинягядинин эюздянузаг тахыл амбары дейил бура. Балаъа сяс-кцй гопса, шцхур галхар! 

— Ай шейф, чалыш сян дя гыса, гырт еля! — дейя шалварыдцшцк баш вя шящадят бармаьындан тапанъайа охшайан 

бир шей дцзялдиб йухары галдырды: — Бурда “пишто” эяздирянляр дя олар а...а... 

— Горхутма мяни! Алтыайлыг дюйцрсян! Тялясян тяндиря дцшяр. Ямбя Салйанда пис олмады! Тарана эетдим 

дайна... Бычаг эюстярдим! Ямбя бурда тязя бир ямял фырлатмалы олаъам.  

— Ямял?.. Йяни тактика?.. О няди еля?.. — сары кирпикляри ары ганадлары кими чырпылан шалварыдцшцк сорушду.  

— Бу дяфя сийасятнян, устуфъа. Йаьдан тцкц чякян кими чякяъям бу ряисдян валйутаны!  

Кабинетин гапысы шаггылдады. Ичяридян чыхан-чыхан тез сигарет йандырыр, гара тцстц топасыны ортадан йарыб 

сцрятля икинъи мяртябяйя галхырдылар.  

Камал Мустафайев алнында дилимлянян гара сачларыны бармагларыйла эери дараглады вя кабинетя тяпилянляри 

эюздян кечиртди. Щеч бирини танымады. Йумругларыны масайа дайаг вериб, кюнцлсцз айаьа галхды.  

— Баьышлайын, танымадым! Сиз кимсиниз?.. Бизя даир ня гуллуьунуз? — дейя ещтийатла сорушду. Камалла 

габаг-гяншяр дуран Шяряф бяйин цзц эцлцр, эюзляри парылдайырды. Няфясини дяряндя бурун пярляри 

балыггулаглары кими дартылыб ичяри батыр, бурнунун уъу назилиб, итиляширди. Гарны кюпдцкъя, цстцнц юртян 

кюйняйинин габаг тяряфи бойлу арвадларын палтары кими йухары дартылырды.  

— Биз кимийик? — Щя... бажоьлу, горхма, ревизор, гямисйя дейилик, дярдин алеим. Биз йери эяляндя халгын 

вуран яли, миллятин щагг дейян дилийик.  

— А йолдаш, сящнядя дейилсян, боьаздан йухары данышма! Беля икиъя кялмяйнян де эюряк ня истяйирсян?.. 

Бялкя дянизчилик мяктябинин курсантларыды?  

— Йох, йох, бажоьлу, билирсянми няди?.. Беля дейим ки, йаман башсыз-йийясиз галыб бу Ана йурдун 

мядяниййят-инъясянят обйектляри. Бах, данышырам, ямбя цряйим аьрыйыр! Валлащ, сяни дя Аббас Сящят кими 

бир зийалыйа охшадырам мян. Музейляримиз бярбадды. Тарихи абидяляримиз гарын-йаьышын алтында чцрцйцр! Бяс 

биз юлмцшцк бяйям? — дейя синясини иряли верди Шяряф бяй — Тязяликля “Инъясянятя дястяк” адлы бир 

партийа йаратмышыг! Мян Шяряф бяй Шяряф дя онун сядрийям.  

— Щя? Инъясянят партийасы? — Гашлары чатылан Камалын алнында дилимлянмиш сачлары тярпяниб, габарды. — 

Нейняк, бяйляр, амма дейясян цнваны сящв салмысыныз! Бура инъясянят оъаьы дейил. Гапыдан чыхыб бир gядяр 

цзц ашаьы эетсяниз, бирбаша обйектиниз олан инъясянят оъаьы Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театрынын 

цстцня чыхаъагсыныз.  

— Оду ща... Эюзцня дюнцм, ай ряис! — дейиб эцлляси щядяфи тутан овчу кими яллярини бир-бириня чырпды. — 

Дярдими тязялямя. О, операнын адыны чякмя, бажоьлу. О театр батыб! Тамашачы цз дюндяриб о театрдан! 

Билирсян нийя?.. Милли симасыны итириб. Эюстярдийи, охуйуб-ойнадыьы да урус-мурусун “Трубадуру”, 

“Риголеттсу”, “Кармени”ди. Чцнки милли дамар йохду театрын директорунда, беля йенилик, новаторлуг ганмыр 

дайна. Бу бейсавад баша дцшмцр ки, Лейлини гыса палтарда, Мяънуну ъинс шалварда эюрмяк истяйир инди бизим 

тязя бяйляримиз. Талантлы бястякар биздя ня гядяр истясян... Еля бири бизим Ариф Мяликову эютцряк. О, юз 

ясярлярийнян Чайковски кими бястякарын он бешини ъибиндя эяздиряр! О кишинин балетляри дцнйанын ян бюйцк 
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сящняляриндя эюстярилиб. Ямбя бу даьылмыш Опера театрымызын гапылары цзцня баьлыды ки, баьлыды! Суйу 

кясилмиш дяйирмана дюнцб Бцлбцлцн зянэцлялярийнян лцстрляри титряйян щямин о театр... Тямир пулларыны 

мянимсяйир директор. Сящнясини крысалар дешик-дешик еляйиб. Бизим о эюзял балеринамыз Лейла Вякилованын, 

онун яринин дя гычы сыныб нечя кярям. Охуйуб ойнайанлары касыблыг цзцндян Истанбула гачыблар. Барларда, 

казиноларда эцн кечирирляр. Мцдцрляри дя “бурда мяням, Баьдадда кор хялифя” — дейя яли ятяйиндян узун 

эязир.  

— Щя... вязиййят чох аъынаъаглыдыр! Наразылыгла башыны булады Камал. — Бялкя сиз партийанызын сядри кими 

бир Назирляр Кабинетиня йол тапасыныз?  

— Лап сядрин юзцня чыхмышам мян!  

— Бяс ноолду?.. 

— Сядр мянийнян йахшыды. Арамыздан щеч су да кечмир! — О деди, ей Шяряф бяй, сян тяърцбяли адамсан! 

Бяс иш эюрмяк истийянин яли ъибиндя олур. О театра кими истясян, эятир, мцдцр гойаг. Инди, ай ряис, а бажоьлу, 

мяня бир мадди дястяк лазымды ки, бу яйинтини дцзялдим. Бир гадро вар мян дя ки! Охумаьына щеч Гядир 

Рцстямов да чатмаз. Юзцнц эюстярсян бир, а Шямистан! — дейя цзцнц йана тутуб баьыранда, кабинетин 

йухары башында малаьан чялляйиня охшайан глобусу фырлатмаьа чалышан Шямистан дикялди.  

Онун щаварянэи сифяти зол-зол, дцйцн-дцйцн иди. Щардаса, дямия йердя, гураглыгдан габыьына чил дцшмцш, 

кяля-кютцр мал гарпызыны хатырладырды. Эюзляри дя щямин о кал гарпызын тумлары кими эюмэюй иди.  

— Мян щазыр... Шейф, ня гуллуг?.. — дейя голларыны чырмалады Шямистан.  

— Машаллащ... ондакы бой-бухуна бах!.. — деди Шяряф бяй. —  Ясл Мцслцм Магомайевди. Ямбя бажоьлу, 

бир аз гяпик-гуруш лазымды бизя ки, о театрын ишлярини гайдайа салаг.  

— Гяпик-гуруш йох ей!.. Шейф!.. Бу идаря долларнан, евройнан ишляйян идаряди. Чох йох, бир-ики мин олса, 

бясимизди, — деди Шямистан.  

— Ялбяття, инъясянятин фяалиййятини эцъляндирмяк цмцмхалг ишидир. Амма, щюрмятли Шяряф бяй, бура 

Дянизчилик идарясидир, ахы!.. Бура кредит верян банк дейил... Мян дя сизя щеч ъцр спонсорлуг едя билмярям! 

Ахы беля олмаз, мян дя иш адамыйам, щюрмятли йолдашлар.  

Дабанлары йасты-йапалаг чякяляклярини сцрцйя-сцрцйя Камалын цстцня йерийян шалварыдцшцк:  

— Бура бах, дайдай!.. Ня йолдаш, йолдаш салмысан?.. Йолдашы да, сянин кими коммунистляри дя совет 

щюкцмятийнян бир йердя Волчи-воротда басдырмышыг биз... 

— Советнян ишин олмасын! — дейя цз бозартды Шяряф бяй. — Ня олмушду Советя?.. Дярманы, ишыьы, газы су 

гиймятиня. Башчысы Горбачов зай чыхмасайды, мяни Ермянистаннан фяляк оьлу Фирдовси дя гова билмязди! 

Инди дя бир мцяллим идим! Сянин чилинэяр ишлядийин завод баьланмаз, митилини дя йатагханадан кцчяйя 

атмаздылар.  

— Ня олсун?! — Ъибиндяки яллярийля шалварыны йухары атды шалварыдцшцк. — Ай шейф, ня олсун, инди щярямиз 

бир бяйик, “Аьанязярям, беля эязярям”. Кейфим истяйян кими йашайырам, чах-чухум да вар. Аллащ бярякят 

версин — дейя Камалын цстцня кякялянди.  
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— Йахшы, йахшы! Ясябиляшмя, ъянаб бяй! Инди ара хялвят, тцлкцляр дя бяйди. Инди даьаръыглары чуваллара тай 

елямяк вахтыды. Щеч олмаса сачыны дарайайдын, цзцнц гырхайдын. Ей щюрмятли инъясянят ъяфакеши, бары 

пенъяйинин дцймясини тикяйдин ки, тярсиня эейдийин майка пахырыны цзя чыхармайайды.  

— Яйиб ялямяз, пахыры тямизлямяйя галай тапылар биздя. Янъаг сянцн китабун баьланыб! — дейиб иришди 

шалварыдцшцк.  

— Бя няди... дцз дейир дайна аркадашым! — дейя Камалы тярс-тярс сцздц. Шяряф бяй:  

— Ноолсун, кямсаватды. Ямбя дцз данышанды. Мян бир демократик партийанын сядрийям, ди эял ки, ъибимдя 

сычанлар ойнайыр! Эюзцнц ач, йан-йюряня йахшы бах! — О, ялийля сейфин башына топлашанлары эюстярди: — Бяли, 

бяли! Сизин щамынызы булдозернян кцрцйцб Хязяря тюкмяк лазымды. Чцнки вахтыныз кечиб! Юлкяни дя бах бу 

аркадашларым идаря етмялиди, сянин кими фармазонлар йох!  

— Щюрмятли бяйляр! — Бу “бяйляр” кялмясини хцсуси вурьуйла ишлятди Камал. — Сизин “Каспарда” беля ат 

ойнатмаьа, мяня дя команда вермяйя щеч бир сялащиййятиниз йохду. Хащиш едирям кабинети бошалдын!  

Шалварыдцшцк зянъирдян гопду еля бил:  

— Аля, гоз-гоз ойнама бизийнян. О няди дейирсян? Мян бир дя “Каспар”-филан ешитмяйим. Ермяни адына 

охшайыр о кялмя! Дядя ъаны, еля бир сюз йохду дилимиздя. Гядеш, щеч команда, кабинет сюзляри дя бизим 

дюйцр. Урус-мурусун сюзляриннян корлама Ялаьа Ващидин ширин дилини. Ешит, эюр неъя дейир: — “Ай ъан алан, 

ъанды Ямиръанлылар”. Булаг кими ахыб эедир! Сян мяним ширин “лай-лай” дилими корлайа билмязсян! Ноолсун 

ки, бюйцк адамсан! Хох... горхдум сяннян!.. — дейя Камалын цстцня ъумду. Камал бу шалварыдцшцйцн 

гулаьыны йахшыъа бурар, далына йахшы бир тяпик вуруб ешийя ата билярди. Амма гуллуг адамыды. Вязифя 

башындады. Етика тяляб едир ки, о хулиганларла да дил тапмаьы баъармалыды. Буну мядяниййятин юзя дя беля 

тяляб едирди.  

— Бура бах, ъаван оьлан! — деди Камал эцля-эцля. — Бура Елмляр Академийасынын Дилчилик Институту 

дейил, сян дя оранын профессору Аьамуса Ахундов дейилсян ки, мяни имтащана чякясян. “Меймун бахды 

эцзэцйя, адын гойду юзэяйя?” Мян мядяниййятсиз олуб нейнямишям?.. Бялкя басыб евинизя эирмишям, гызыл 

вахтынызы алмышам?  

— Ушаьа баш гошма! — дейя эярэинлийи йумшалтмаьа чалышды Шяряф бяй. — Онун сюзцнц сюз елямя! 

Амма, машаллащ... чох карлы-варлы идаряди бура. Тутдуьун йер дя топ даьытмазды! Ялбяття, бал тутан бармаг 

йалар. Лайка пенъяйин тцркцн, аййагабыларын немесдян эялмя, футболчу шякилли кюйняйин дя амеркански.  

Камал икращедиъи нязярлярля шалварыдцшцйц сцзяряк Шяряф бяйин голуна эирди:  

— Щюрмятли бяй, башыбялалы юлкямиз гырх дяряъя крендя цзян эямийя бянзяйир. Щяр йердя олдуьу кими, 

инъясянят аляминдя дя яйяр-яскийимиз чохдан да чохду. Амма мяним щяр дягигям гызылды. Италйа 

сащилляриндя бир эямимиз гязайа уьрайыб. — Камал дивар хяритясиня йахынлашды. Узунгыч гадын чякмясиня 

охшайан Апенин йарымадасынын дабанында гызаран миниатцр байраьы чыхартды.  

— Бах, бурда, Манфредонийа йахынлыьында эямимиз гайайа чырпылыб! Мян гяза йериня тяъили хилас командасы 

эюндярмялийям.  
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— Ай пир олмуш, бя биз дя батырыг! Бя биз дя хилас олмалыйыг, йа йох?.. О бойда Ичяришящяр — бизим бир 

нюмряли обйектимиз гара эцня галыб! Гядим имарятлярини мцлклярини даьыдыб, йериндя Авропа гайдасынъа 

маркетляр, офисляр тикирляр. О эюзял Низами музейинин експонатлар сахланан отагларында казинолар ачыблар. 

Ширваншащлар сарайынын падвалларында шыдырьы гумар эедир. Арвадларын эюбяйи цстцндя карт ойнайырлар! Сян дя 

бяс бир дяфя намуслу Вятян оьлу ол, дайна!.. Йаханы гыраьа чякмя! Бир аз ял йетир бизя! Бяс йарпаг йейиб 

доланаг? Мяним о гарталларыма йахшы фикир вер, — дейя артыг кабинетин йухары башында, сейфин башына фырланан 

шяриклярини эюстярди.  

Карты дал цзцндян охумаьы баъаран Камал сусур, башыны булайа-булайа додагларыны эямирир, бу дямдямяки 

бяйин вя кюмякчиляринин “Каспара” щансы ниййятля эялдиклярини баша дцшся дя, онлардан йаха гуртармаьын 

йолларыны эютцр-гой еляйирди. Камалын йумшалдыьыны зянн едян Шяряф бяй сясини бир аз да галдырды:  

— Мяним ушагларым хяъалятли галмазлар! Еля юзцн дя йейиб-ичян, йахшы хяръляйян оьлана охшайырсан! О 

Анар вар ей.. Йазычылар Иттифагынын бюйцйц, таныйырсанмы?..  

— Ону ким танымаз, дцнйа йазычысыдыр! Анасы Ниэар Ряфибяйли, атасы Рясул Рзадыр. Щяр икисинин адына 

эямиляримиз вар. Юзц дя бу эямиляр яряб юлкяляриндян Авропайа эцл суйу, хурма, апелсин, мандарин эятирир, 

Гара дяниз сащилляриндян ися гарьыдалы, зейтун, эцнябахан туму апарырлар. Биз бу эямилярля гара йцклярин 

дашынмасына гадаьа гоймушуг.  

— Яшши, ялбяття, сян юзцн дя ядяб-яркан сащибисян ахы. Анарчцн нейнясян щалалды. Ичяришящярин дярдини 

данышмагдан йорулмур! Пянащ Аллащдан дейиб, йанына эетмишдим. Дедим, бяс беля-беля. Мядяниййят 

сащямизи дирчялтмяк фикриндяйям. Язиз ъанын цчцн, ъибиндя няйи варды ясирэямяди. Деди, ешитмишям 

хариъдян эялянляр Гыз галасынын диварларыны сюкцб дашларыны апармаг истяйирляр. Сян дя эет, гойма! Бажоьлу, 

о еля деди! Эял, сян дя йаханы гыраьа чякмя! Ахы, биз дя адамыйыг — Шяряф бяй илан дили чыхарырды. Сясини 

ешидян бу дашлар, диварлар да диля эялярди бялкя. Амма Камал сусурду. Шяряф бяй бирдян: 

— Аща... тапдым... — дейя бармаьыны дишляди. — Даща бясди назыннан ойнадыьымыз!.. Еля сянин кабинетиндя 

корланыб инъясянятин еколожи сафлыьы! — дейяряк ясяби аддымларла пянъярянин бюйрцндя шяфягляр алтында 

ъилвялянян шякилляря сары ъумду.  

— Щара бахыр бяс полис?.. Эюзц корду КГБ-нин? Эюзял бир вязифя башындасан, ямбя беля дя саймазлыг 

олармы щеч?.. Сатылмысан хариъи аэентляря йягин ки!.. Ноолуб? Щяр ъцр бцтпяряст, хачпяряст сяня доьма, 

язизди? Биз коммунистлярин няфясини чохдан кясмишик. Амма сян щяля йухудасан?  

Камалын эюзляриня диаметри чох бюйцк олан линза гоймушдулар санки. Бяряля галмышды. Шяряф бяй шумлугдан 

дцзяня чыхан кящярини еля щей сяйирдирди:  

— Беля билмяк истяийрям ки, довдаг кими бойнуну чякян бу щансы шовинистин шяклиди беля?.. — дейяряк 

шампан бутылкасынын тыхаъына охшайан галын, кобуд бармаьыны папаьынын алтындан тцкляри гыврылыб йухары 

галхмыш, синясиндян ашырма-чарпаз гайышлар кечян, дюшцндя Николай чарын хачлары, орденляри парлайан бир 

эенералын шяклиня тушлады.  

— Бяли, Щязрят Мящяммядин евладыйыг биз! Гядим Ислам дининин бешийиди Азярбайъан! Бяс беля оланда 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 233 

 

сян о динсизи щансы ясасларыннан кечирирсян йухары баша?.. Тцркцн тцркдян башга досту йохду дейир, бизим 

тязя президентимиз, — бяйляр бяйимиз! Щарда варса, русун кюкц кясилмялиди.  

Камал фикря эетмишди. Онун сарсылдыьыны зянн едян Шяряф бяйин айаьы бир аз да йер тутду:  

— Ямбя, эюр сян нейнирсян?.. — дейя рянэли бойайла ишлянмиш башга бир шякля йахынлашды. — Беля дя 

сатгынлыг олар?.. Бажоьлу, маа еля эялир ки, бах бу да миллятин башында гоз сындыран щансыса бир болшевикин 

шяклиди. Гырмызы галстукундан, гырмызы шярфиндян таныйырам. Щя... ясл Свердловду ки, вар!.. Ямбя, бу адам 

коммунист олса да сейф ачан, банк йаран медвежатник кими мяшщурду дцнйада. Бяс беля екстремистин, 

террорчунун бу кабинетдя ня иши вар?..  

Шяряф бяй йеня “бящ-бящ”, дейя яллярини бир-бириня чырпды: — Щяля бу шякля бах! Бу ки, ясл каррикатурады! 

Щяр кимдися иряли атылан йумруьу шяклин лап йарсыны тутуб! Дайан, дайан! Шяряфиня поемалар йаздыьымыз, 

кинолар чякдийимиз бу яълафы мян Азярбайъаны инэилисляря сатмаг истяйян 26-лардан щансынаса охшадырам. 

Бясди, якс-милли тяблиьат васитялярини тяъили йыьышдырын диварлардан! — дейиб эюзлярини Камала зилляди.  

Камал онун бостанына атылан дашларын аьры-аъысына биртящяр дюзцр, гайалары, даьлары учуруб йыхмаг истяйян бу 

селлярин аьзыны дярин бир дяряйя ъаламаг щагда дцшцнцрдц.  

— Диниб-данышсан бяс! — дейя тязядян партлады Шяряф бяй. Биз дя инсаныйыг, ахы!.. Бир гябилянин адамы 

дюйцрцк бяс?.. Бири-биримизи щюрмятнян доландырмалыйыг. Ял тутмаг Ялидян галыб! Бялкя бир аз йардым 

едясиниз! Дянизчилярин йардымчылыгла аралары неъяди?..  

— Ялбяття, кючкцнляря эюзцмцз цстдя йер вар!.. Гачгынлара ял тутуруг, йардымчы олуруг. Нечя йердя 

шящяръикляр салмышыг. Идаря ряисимизин бир яли еля ъябщянин цстцндядир. Ордуйа кюнцллц йазылан матросларымыз 

юн ъябщялярдя ряшадят эюстярирляр. Биз дюйцшян орду цчцн сяййар радиостансийалар, радар гурьулары, йанаъаг, 

исти пал-палтар да эюндяририк. Бах, бу дедийими сиз тядбирляр планыныза гейд един. Биз щятта щярби госпиталлара 

консерт бригадалары эюндяририк. Инъясянят хадимляри юн ъябщя хятляриндя дюйцшчцлярля эюрцшцрляр.   

— Бажоьлу, сян мяни дцз баша дцшмядин, дейясян?..  

— Нийя, дцз баша дцшцрцк! Бяли, сизи йардымчы олмаьымыз марагландырырса, гулаг асын! Бах, бу йахынларда 

Шушада цч бюйцк сяняткар щейкялинин мцщасирядя галдыьыны ешитдик. Ряисимиз идарянин щесабына хариъи 

юлкядян бир нечя танк эятиртдирди. Щярби техникадан йахшы башы чыхан црякли механикляримиздян бир нечяси 

щямин о танкларла юн ъябщя истещкамларыны йарыб Шушайа эирдиляр. Орада дцшмян ясирлийиндя олан хан гызы 

Натяванын, бюйцк Цзейир бяй Щаъыбяйовун, эюзял мцьяннимиз Бцлбцлцн щейкялляринин азадлыьы уьрунда 

дюйцшляр гызышды. Иэид оьулларымыз эцллялярля дешим-дешим олан щейкялляри одун-аловун ичиндян кечириб Бакыйа 

эятирдиляр.  

— Щя... бу барядя няся ешитмишик, дейясян! — мызылданды Шяряф бяй.  

— Эямичилик щеч вахт миллятя, онун мядяниййятиня арха чевирмяйиб, — дейя сюзцнц давам етдирди Камал. 

— Гоъаман капитанлар рейся эедян дянизчиляря бу отагда хейир-дуа верирляр. Бу кабинет мцгяддяс бир 

оъагдыр. Эюрдцйцнцз шякилляр, дивар бойу сыраланан байраглар да сяфяря эедян дянизчилярдя вятянпярвярлик 

рущу ашылайыр. Онлар иэид аталары, гящряман гардашлары кими йашайаъагларына анд ичирляр. Бяли, шяклиня бахыб 
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лаьа гойдуьунуз эенерал, хачпяряст, кешиш дейил, ясл тцрк оьлу тцрк, бизим азярбайъанлымыздыр. Бяли рус 

артиллерийасынын аллащы, мяшщур эенерал Шыхлынскдыр. Бах, о бойну гырмызы галстуклу ися ингилабчы-болшевик йох, 

мяшщур узаг сяфярляр капитаны, Сосиалист Ямяйи Гящряманы Аьарза Ейвазовдур. 26-ларын щансынаса 

охшатдыьыныз о эянъ дя бизим Эямичилийин йетирмяси, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя Совет Иттифагы Гящряманы 

адыны газанмыш Гафур Мяммядовдур.  

Телефон зянэ чалды. Шяряф бяй диксинди. Камал дястяйи галдырды.  

— Бяли, ешидирям, йолдаш ряис! Бяли, бяли, команда щазырдыр. Езамиййя вярягляри, йол пуллары да сейфимдядир.  

Сейфин ятрафындакыларын кцркцня биря дцшд, гарышга кими гайнашдылар. Шалварыдцшцк сейфин гапысына ял атыб, 

чякди. Баьлыдыр. Буну эюрян Камал шалвардцшцйц йумругла щядяляди. О, сясини бир аз да галдырараг.  

— Бяли йолдаш ряис! Команда цзвляри икинъи мяртябядя техники мялумат алырлар. Инди йаныма дцшяъякляр. 

Онлары аеропорта апаран машын гапыдадыр. Йох, бир ан да лянэитмярям, йолдаш ряис! — дейиб дястяйи гычасына 

чырпды вя Шяряф бяйля эюз-эюзя дайанды.  

— Сиз зийалы йох, паразитсиниз! Кабинети тярк един! Мян сизя ямр едирям — дейя ону чийниндян эери итяляди.  

— Ай сян юлясян! — дейян шалварыдцшцк Камалын чянясинин алтында битди бирдян. — Аля ачарлары вер бура! 

Сейф ачылмаса, юзцнц юлмцш бил!  

Шаггылты гопду. Шалварыдцшцйцн ялиндяки фин бычаьынын тийяси иряли сычрады.  

— Бойнунун ардыны эюрярсян, сейф ачарларыны йох, — дейя Камал шалварыдцшйцн бычаг тутан ялиндян йапышды.  

Сцпцрщасцпцр дцшдц. 
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Йусиф Щясянбяйин «Тясбeщ» щекайяси щаггында 

 

Йусиф Щясянбяйин  постмодренизм дюврцйля сяслянян бу щекайясиндя дярин психолоэизм, онун 

щяр сятриндя юзцнц там  айдынлыьы иля бирузя верир. 

Щекайя зянэин сятралты мяналар кясб едян психоложи маневрляря маликдир. Юзцнц дяриндян дяркетмя 

мейли, мяняви сярвятляр барядя дцшцнъяляря гаплымаг инсан тябиятиня хасдыр. 

 

Чинэиз Абдуллайев 

 

Тясбещ 

 

Щекайя 

 

Езамиййятдян гайытмышдым. Гапыны гайнанам ачды. Бят-бянизи гар кими иди. Щямишя эиряъякдя 

цстцмцzя йцйцрцб, ял-айаьыма долашан оьлум да гуъаьыма атылыб, бойнума сарылмады. Ятрафын сакит 

сойуглуьу цряйими цшцтдц. Бяд бир хябяр ешидяъяйимдян ещтийатланыб, горха-горха: 

- Евдя ня вар, ня йох? – сорушдум. Гайнанам башыны галдырмадан, голуну йана атыб гапылары 

тай-батай отаглары эюстяряряк: 

- Эцлляйя эялмиш оьуллар евимизи апарыблар, - деди. 

Цряйим шарагг еляди. 

- Ушаглара бир шей олмайыб ки? Эедя щаны бяс? Анасы…? 

- Тярланы инэилис дилиня йаздырмышыг. Анасы ишдядир… 

«Буна да мин шцкцр» - дейиб, дяриндян бир няфяс дярдим. 

Чийнимдян даь йцкц эютцрцлдц. 

Гонаг отаьында йел вуруб йенэяляр ойнайырды. Həngaməsindən çыхмыш гапы гырылан ганад кими 

йана салланмышды. Пярдяляри гопардылан пянъяря корнизляри бомбайа тутулмуш дямир йолунун гырыг 

релсляри кими дюшямя бойу  сярялянмишди. 

Тез иш отаьыма кечдим. Сары мешин цзлц креслонун сюйкяняъяйи, отураъаьы йемиш кими 

дилимлянмишди. «Ей даш-гаш ахтаран  надан» -  дедим цряйимдя. –«Щеч бриллйанты, гызылы олан йазычы да 

панел диварларын парникиндя  чцрцдярми юмрцнц?» 

Мяни  юлдцрмямишдиляр, йох, амма балыьы судан гыраьа атмыш, тысбаьаны архасы цстя 

чевирмишдиляр. Тязядян дир-дирилик алыб, ев-ешик дцзялтмяйим  дары-дивара дырмашана, гумм эюйяряня 

галды. Анъаг, йох, мян гисасы гында гойан дейилям. Ъинайяткары тапмадыгъа юзцмц ъинайяткар 

биляъяйям. Апардыгларыны сатыб-совурмамыш нанкорун башынын цстцнц алмалыйам. О, щюкмян щябс 
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едилмялидир. Йохса, нечя евляр йаьмаланар, нечя гапылар баьланар. Гощум-гардаш да мяним кими 

таланса, онда неъя йашамаг, кимдян кюмяк уммаг олар? 

Лакин ора-бура зянэ вуруб, щаггы тяляб етмяйин щеч бир файда вермяйяъяйини йахшы билирдим. 

Эяряк еля бюйцк вязифя, еля самбаллы нцфуз сащиби оласан ки, тяпяриндян горхуб оьруну дярщал тапалар. 

Илан улдуз эюрмяся юлмяз. Анъаг, гардаш, мян фаьырын бирийям. Ня еля бир нцфузум, ня адамым, ня дя 

пулум вар. Бир дя мцщарибя эедян юлкядя ким кимяди? Эцндя нечя ев оьурланыр, нечя адам 

юлдцрцлцр, гярибя  йаньынлар, гязалар башв ерир. Бу баса-басда мяним итийими ахтаран кимди? 

Бяс онда неъя олсун? Китабым баьланыб йохса? Яшши, хейир. Дцнйа няъим, йахшы адамлар 

щесабына йашайыр. Бу дярин гуйудан мяни дя бир чякиб чыхаран олар йягин. Таныш билиш, гощум-ягряба 

арасында юзцмя эцвянъ ола билянляри эютцр-гой, саф-чцрцк елядим. Бу мянада щюрмятли бир достума 

даща чох бел баьлайыр, аьсаггалын габаьа дцшяъяйиня инам, ещтигад бясляйирдим. Зарафат дейил, киши 

мяшщур шаирдир. Бир йубилей мярасими онсуз кечмир, дювлят тядбирляриндя xitabət kürsüsündəymiş kimi öлкя 

башчысы хятрини чох истядийиндян ону ял цстдя  эяздирирляр.  Белясинин щяр йердя сюзц дашдан кечяр. 

Бяхтявяр, еля яркюйцндц ки… Дейясян, щятта бязи назирлярин гапысыны да тяпикля  гой ачсын, она щяр шей 

щалалды. Аллащъына данышсаг ганаъагда, инсанпярвярликдя тайы-бярабяри йохду онун.  Тарыма чякилмиш 

сары симди кювряк, инъя рущу. Мизраб тохунар-тохунмаз, щай-щарайы ятрафлары да сяся эятиряъяк. Алям 

гарышаъаг. Йухарыларда щамы бир-бириня дейяъяк. Ъинайяткары тезликля  тапдыраъаг, ямлакымы евимизя 

эятиртдиряъяк…Орган ишчиляри мяндян дюня-дюня цзр истяйяъякляр. 

Мян бу хцлйайа юзцмц там инандырмышдым. Башга ъцр ола билмязди. Нечя иллярин достуйуг биз. 

Сящяри эцн кефим кюк, дамаьым чаь Йазычылар Бирлийиня эялдим. Икинъи мяртябядя,  бядяннямя 

эцзэцнцн бюйрцня ат диши кими ъьаран дцймяни басыб дящлиз мейданчасынын ишыгларыны йандырдым. 

Диварлардан бойланан йазычы портретляри  тярпяниб, ъама эялдиляр еля бил. Ня эюзял, ня уьурлу бир 

тясадцф? Мяслящятчиляр отаьында кцрсцйя йайханыб отуран достум фикирли, дальын эюрцнцрдц. Ялиндя 

диздян та йеряъян узанан тясбещ варды. Бу цзцндян о цзц эюрцнян дурна эюзц кими дуп-дуру 

дяняляри ики-бир, цч-бир  чякишдирирди. Щярдян  галхыб йаныны кцрсцнцн кцнъцня гойур, сонра масайа аьзы 

цстя  дюшяняряк дяфтяря няся йазыр, сонра йеня  белини дцзлядиб азаъыг дикялир, йаздыьыны эюзц 

бярабяриня эятириб сятирляри арам-арам охудугъа башыны да разылыгла тярпядирди. Бирдян башыны галдырды, 

эюзц мяня саташан кими  айнасы бир аз ачылды: 

- Щя, неъясян, кефин неъядир? – дейиб, ъаваб эюзлямядян, ани бир чевикликля башыны йана атыб 

аьзы цстя йеня масайа дюшянди. Онун беля сойуглуьу  йедди гатымдан кечди. Бир цряйим деди ки, 

гапыны чырп, чых эет бурдан. Идарямизя башыма эялмяйян щадися барядя чохдан хябяр верилиб. Буну 

йягин шаир достум да билмямиш дейил. Бяс онда бу саймамазлыг, биэанялик няди? Цряйим ган аьлайыр, 

анъаг бу дямдямяки мяня кефдян данышыр. Ъин башыма вурду: 
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- Евими оьурлайыблар. Мцсибятим  дюзцлмязди. Кефим неъя олар сян билян? 

Башыны галдырыб, дик-дик цзцмя зиллянди. Мян онун донмуш шцшя эюзляриндя сюнмякдя олан 

йорьунлуг ишыгларыны сездим. Хейли эюз-эюзя бахышдыг. Сонра о, йеня синясийля-башыйла масайа йапышды. 

Узун тясбещини чякиб овуъуна йыьды. Бармаглары арасындан пыртлайыб чыхан шяффаф дяняляр кечимямяси 

цзцмцнцн эиляляри кими узунсов вя щамар иди. 

- Евин оьурланыб? Яшши, нейняк, зярял йохду, ъанын саь олсун – дейиб, тез айаьа галхды вя 

маса цстдян эютцрдцйц дяьфтяри ялиндя йеллийя-йеллийя ири отаьы ики-цч аддыма пачалайыб дящлизя чыхды. 

Башыма бир газан гайнар су тюкдцляр еля бил. Доьма гардаш билдийим бир шаирин сойуглуьу, етинасызлыьы 

мяни йандырыб йахырды. Бялкя евимин оьурланмаьы онун цряйинъядир. Бир гядяр радионун ушаг шюбясиндя 

бир фялсяфи  шеиринин верилиш цчцн йарамадыьыны сюйлямишдим. Шеир эетмяди. Щялбят, шеирин явязини чыхыр, 

интигам алыр мяндян? Йох, бу ола билмяз. Достум щиккя, кин сахлайан дейил. Цряйиндяки овуъунеун 

ичиндядир. Йаз щавасы кимидир.  Эурулдар, аьыр  бошлалар, вяссалам. Лакин щяр неъя олур олсун ондан 

тюзцмя гаршы  мцтляг бир мещрибанлыг, доьмалыг эюрмялийдим. Ахы онунла биз бир евли кимийдик. Тялябялик 

иллярим шаир достумун гыз щяйалы гардашы иля бир йердя кечмишди. Тягацдлярин эеъикдийи эцнлярдя о, мяни 

мин бир бящаняйля шаир достумун евиня, юзц дя шам йемяйи вахты эятирирди. Йох, мяня гаршы 

етинасызлыьа ясла щаггы йох иди онун. Бир дя она эюря ки, мян гязетдя ишляркян нечя-нечя редаксийа 

тяряфиндян шаир достумун голтуьуна верилмиш бир ясярини, юзцмц карта гойуб, чап етдирмишдим. Бяли, 

щямин дяръля дя онун алнына   ъясарятли шаир мющрц вурулду. Йухарыларын аьыр гапылары цзцмя ачылды. 

Явязи бяс бу сойуглуг, биэаняликдими индии? Яслиндя, бялкя дя, нащаг гынайырдым шаир достуму? Ахы 

гурунун йашдан дашын кясякдян ня хябяри. Кефи кюк, дамаьы чаь, яли бюйцкляр ятяйиндяди. Йягин ки, 

ишыьы тез-тез сюнмцр, газы, суйу вахтлы-вахтында эялир, байрам совгатлары, пай-пцшц дя юз гайдасынъа. 

Мянзилинин тямири, йай баьынын абадлыьы да мцфтяъяди. Онун ки, еви оьурланмайыб, бялкя, юмрцндя щеч 

бир дцймяси, гялями дя итмяйиб, тохун аъдан ня хябяри? Башына эялмяйян башмагчы оалрмы щеч? 

Шаир достумун «тапылды», «тапылды» - дейя  дящлизи башына эютцрян сясиня фикирдян айылдым. Цряйим  

учунду. О, неъя щяйяъанла, инамла аддымлайыб эедирдися, айаьым алтындакы дюшямяйя титрятмя 

дцшмцшдц. Тапылан няйди эюрясян? Мяним оьрумду, бялкя? Итмиш ев-ешийимди бялкя? Йягин район  

полис шюбясиндян катиблийя шад бир хябяр чатдырыблар. Амма беля тезликля оьру тапылармы? Ялбяття тапылар, 

щяля бир  дамланар да, амма адамын адамы олса, ахтаран йахшы ахтарса, тапан тутмаг истяся. Чобанын 

кюнлц олса, тякядян пендир тутар. 

Щювлнак отаьа эирян йарыдик, йарыкюндялян шаир достум  кцряк кими ири яллярийля мняи гуъаглады. 

Аман аллащ, ня гядяр ещтирас варды байаг думанлы эюрцнян эюзлярдя. «Тапылды», «тапылды», дейя  

яррялрими ялляриня алыб йухарыйа галдырмаьа чалышды. Мяни ойнамаьа чаьырыр йохса? Бяли, елядир ки, вар. 

Голалрымы гейри-ихтийари  йанлара ачдым. Башымы эери  ганырб, синями иряли вердим. Севинъяк олмушдум. 
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Бяс неъя? Ямлакым тапылыб. Зарафатды бяйям? Беля шад хябярдян сонра ойнамаг няди, лап башы цстя 

дурардым. Ямлакым тапылыбса долашыг дцйцнляр ачылаъаг. Ишлярим гайдасына дцшяъяк. Бир аз шей-мей, 

парча-пиня сатыб ушаглары доландыраъам. Анъаг эцманымы тясдиглямяйя тялясирдим. Цзцнтцляри 

гуртармаг ниййятийля: 

- Ахы, тапылан няди беля? Йохса шад бир хябяр вар? 

- Бяли, ялбяття, олдугъа шад хябярди – дейиб, ялиндяки бцллур тясбещи масанын цстцня  тулазлады. 

Аьыр тясбещин  шаггылтысына сяксяндим. Масайа бир ъам су атдылар еля бил. Су да ири дамъыларар чеврилиб 

ора-бура йуварланды, ъилвясиндян эюзцм гамашды. Тясбещ шырылтыйла сцрцшцб масса  кяллясийля дивар 

арасындакы бошлуьа дцшдц. 

- Гой эедим, сядримизя, катибликдяки шаирляря дя исти-исти охуйум тязяъя йаздыьым. Ей Фцзули 

шеиримин сон бяндини – дейяряк йеня отагдан чыхды. 

Гулагларыма инанмадым. Бир мцддят донуб-дурухдум. Неъя-неъя? Гязялиня сонлуг тапыб? 

Бяхтявяр башыма, сяня эцвяндийим даьлар, сяня дя гар йаьармыш. Демяли, кечи ъан щайында, гяссаб 

пий ахтарырмыш. Нцфузуна пянащ эятирдийим, кяряминдян мярщямят эюрмяк истядийим бир гардаш мяни 

эюрмяди, фярйадымы ешитмяди. Габаьа дцшцб, ъан йандырыб, оьруму тапмагда йардымчы олмадыьы 

ъящяннямя! Щеч олмаса бир дил-аьыз елийяйди, тяскинлик вериб кюнлцмц  алайды. Бары, йаландан да олса 

«гям елямя юлмямишик ки, имкан дцшяр, тяшкил едярик ясярлярин чап олунар, бир аз газаныб юзцня 

эялярсян» - демяйя ня варды. Йохса ки, додагуъу, халахятрин галмасын «зярял йохду, кечяня эцзяшт 

дейярляр, ъанын саь олсун, сюйляйиб дя йарама дуз тюкмяк няйя лазым? Шаир достумдан ялими цзцб 

кор-пешиман идаряни тярк елядим. 

Щямин эцн щцгуг мцщафизя органларынын гапыларынын дабанындан чыхартдым. Анъаг щяр йердя дя: 

«Адам гыр-саггыз олмаз. Щадисяни китабдан  кечиртмишик. «Оьруну тапсаг, тута билсяк сизи тапмаг 

асанды»,  дейяряк гапылары башыма  чырпдылар. 

Эеъядян хейли кечмиш евя гайытдым. Арвад-ушаг олмасайды, тяк  йашасайдым беля харабазара щей 

айаг басмаздым. Пянъяряляринин шцшяляри гырылмыш отагларда бурулуб уьулдайан кцлякляр адамы  

ващимяляндириб, горху-сойуглуьуйла цшцдцрдц. 

- Бучаьаъан щарадасан? Даща бу йазыг телефон ялдян дцшдц ки… 

Бир няфяр кимдися сяни йаман ахтарыр – деди, гайнанам. 

- Хейир ола, сюзц-соу няди? Ня истяйир? Кимди билмядиниз? 

- Чох ясяби, кял данышырды. Деди шаир достунузду. Дюня-дюня тапшырды ки, сабащ мцтляг ишя 

эялясян. 

О эеъя сящяря кими эюзцмя йуху эетмяди. Шаир достум мяни ялийандыйла ахтарыбса чох эцман 

ки, мяня шад бир хябяр чатдырмаг истяйир. Лагейдди дейиб ону  эунащландырмаьыма эюря юзцмц аь 
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йуйуб гара сярирдим. Фикир даьыныглыьы, щуш итирмяк биз шаирлярдя тязя  эюрцнмяйиб. Башыма аз эялмяйиб 

ки, щиссляря гапылыб сюзцн, фикрин атяшиндя шам кими яридийим анларда ня эюрмцшям, ня дуймушам, ня 

дя ешитмишям. Дцнйадан  щеч хябярим олмайыб. Индии шаир достумун  бизя зянэ вурмаьы мяни никбин 

нотлара  кюкляйирди. Аваданлыьымызы мянзилимя дашыйырлар…Мящкямядя оьрунун «мян щеч вахт оьурлуг 

етмяйяъяйям» дейяряк гурана ял басмасына наил олурам»… 

Сящяри эцн идарямизя йолландым. Еля гывраг, еля йцнэцл идим ки, йерийирдим. Анъаг еля бил 

айагларым йеря дяймирди. Гуш кими учурдум. 

Мяслящятчиляр отаьынын гапысыны ещтийатла ачыб ичяри эирдим. Шаир достум йумшаг кцрсцдя йох, еля 

бил ийня цстя отурмушду. Йериндя гуруъухур, телеофн дястяйини ара вермядян галдырыр, тязядян йатаьына 

чырпырды. Саь гашынын цстцня тюкцлмцш галын сачларыны тез-тез ялинин дараьыйла гулаьынын ардына апарырды. 

Мян шаир достумдан ешидяъяйим хябярин интизарыны чякирдим. «О, мяним мцсибятимя эюз йуммаз», 

дейя, юзцмц сакитляшдирирдим. 

Буна ещтийаъ олмаса да ики  аьыз юскцрдцм. Шаир достум мяни эюръяк  йериндян дик атылды: 

- Щя, эял чых эюряк дя, - дейиб,  мяня йахынлашды. Сонра ъидди эюркям алыб бир нечя аддым эери 

чякилди: 

- Ня олуб ки, хейирлийядими мяни ахтармаьын? – дейя, сорушдум. 

- Ещ, бяхтявярликдян данышырсан. Мцсибятя дцшмцшям. Дцнян еля бу отагда эюзцм эюря-эюря 

тясбещим йоха чыхды, ит-бат олду. Ганадлары варды бяйям учмаьа? Хейир, тясбещими оьурлайыблар, 

вяссялам. Юзц дя неъя тясбещ ки…Дяъля чайында…Щязрят Ялинин…Бирлийимизи сяфярбяр елямишям. 

Тапшырмышам. Гой лап из ахтаран ит эятирсинляр бура. Шцбщяляндийим адамлар вар. Тясбещими…Дяъля 

чайында… 

Айагларым йеря йапышды. Буйур, бу да шад хябяр. Зарафат дейил, кишинин тясбещи итиб. Дцнйа алт-цст 

олуб. Авчаркалары сяфярбярлийя алын. Милли ахтарыш башласын. Тясбещ тяъили тапылмалыды. Йохса йухарылар ишя 

гарышаъаг. 

«Анан юлсцн, ай ев-ешийи йаьмаланан, йурдунда кцлякляр улайан архасыз, кюмяксиз йетим» - 

ддеим, юз-юзцмя. Евимя зянэ чалыб, гайнанамы дявяъяр еляйян, сян демя, юз  эцняня аьлайырмыш. 

Чянядаьым долуб-дашырды. Юзцмц сахлайа билмядим. Бюйцк нясиминин мяшщур бир бейтини дилимя 

эятирмясяйдим партлардым: 

- Защидин бир бармаьын кяссян дюнцб щагдан гачар, 

Эюр бу мисэин ашиги, сярпа сойалар, аьламаз – дедим. 

 - Сян бу дашы мяним бостаныма атырсан? Нейняк, амма  билмялисян ки, юлцнцн бюйцйц, кичийи 

олмур. Аьрысы-йаньысы ейнян бирди. Сянин евин оьурланыб, бу щеч, бу юз йериндя. Аллащын ишиня  гарышмаг 

олмаз. Бялкя,кимся сяня саташмаг истяйиб? Явяз чыхыр, няйя эюряся, щагг-щесаб чцрцдцр, сянинля. 
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Буну баша дцшдцк… Хуб, ялаю ахы, йахшы, мяним тясбещим нийя отурланмалыды бяс? Сярвятим нийя 

талан олунмалыды? Дяъля чайында... Юзц дя Щязрят Ялинин… 

Мцсибятими ешидяркян шаир достумун неъя сойугганлыг вя етинасызлыгла мяня тясялли-тяскинлик вердийи 

йадыма дцшдц. Гисас, интигам наминя йох, биэанялийин инсан цряйини, мянявиййатыны неъя эямирдийини 

она  анлатмаг хятриня: 

- Яшши, оьурланыб-оьурланыб да. Кечяня эцзяшт дейярляр, зярял йохду, ъанын саь олсун,- дейиб, 

цзцмц йана чевирдим. 

Шаир достума од гойдулар еля бил. Йериндян дик атылды.  Кцряк яллярийля йахамы дартышдырараг: 

- бура бах, киминъчин зяряли йохду?  Ялбяття, ъан ъандан айрыды, ахы.  Мяним малым итиб, сяня 

бунун ня зяряли? Сярвятим оьурланыб, сяня ня зийаны? Аьрысы сяни инъитмир, эюйнятмир йох. Ахы, 

зярярдидя мяням. Дубайда мяхсуси адыма дюйцбляр тясбещи. Дяняляри дя Щязрят Ялинин  чимдийи 

Дяъля Фярат чайынын мцгяддяс сащил дашларындан йонулуб. Оьру мяним мянявиййатымы тапдайыб, ян 

тямиз дуйьуларымы лякяляйиб, сян дя дейирсян зяряри йохду? Кичилдилиб, алчалдылыб, тящгир олунмушам.  

Амма сян «нейняк, ъанын саь олсун «дейиб, башдансовду тясялли верирсян? Нечя дяфя диряндим 

сядримизя ки, бу идаряйчцн ян азы ики ялтцфянэи истясин. Бири гапыда сянядляри йохласын, о бири дя 

мяртябялярдя щамымыза эюз олсун. Йох, буну беля гойа билмярям щеч. Тясбещими оьурлайыблар, анъаг  

ону кимяся сядягя версям, йахуд баьышласам, лап еля гумара удузсайдым, мняи бир беля 

йандырмазды. Анъаг ки, ня вахт, неъя оьурлайыб? Бу билинмяйяндя иман бир йеря, эцман мин йеря  

эедир. Ня дейим? Бялкя еля сян оьурламысан? Бялкя бурда отуран о бири гялям йолдашларымыз? 

Шцбщяйнян бахырам евдяки ушаглара да. Кцчядя растыма эялян таныш-билиш оьрума охшадырам. 

Бязи рцшвятхор мящкямялярин,  ялияйри иш адамларынын, мили гейрятини итирян казино сащибляринин 

щарам сярвятиня тохунмайыб, сянин кими касыбйана бир шаирин вар-йохуну талайан Азадлыг мейданында 

дабанындан асдырмаг лазымды. 

Шаир достум еля бил чибанымы нештярляди, юзцмц сахлайа билмядим. Ачылдым, амма неъя ачылдым 

ки? 

- Асдарсана бяс, няйя мяяттялсян? Щяръмярълик ъанавар кими дидир ъямиййяти. Чоху ъинайятя 

мяъбури эедир. Эюзц эюря-эюря юзцнц ода атыр. Анъаг сян щамысынры асдара билмязсян. Мешялярин 

аьаълары чатмаз буна. Бир дя ахы, бу асылмалы юзэя, йад дейил, бизим дайымыз оьлу, баъымыз ушаьы, бялкя 

дя юз ювладларымыздыр. Дцшмян ермяни дейил ки, юзцмцзцнкцдц. Ялин эялярми асмаьа? 

- Лап эюзцмцн ишыьы олса да, ган соран бу зялиллярдян, ягряблярдян бирдяфялик гуртармалыйыг йа 

йох? 

- Бяли, гуртармалыйыг. Анъаг буна эюря эяряк яввял-яввял зябт олунмуш торпагларымыза йийя 

дураг. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 241 

 

- Хуб, я ла. Аллащ аьзындан ешитсин. Дцз сюзя ня сюз, - деди шаир достум. Аман Аллащ эюр неъя 

асанлыгла эащ од, эащ суолур буш аир ъинси. Анбаан мяърасыны, ахарыны дяйишян дялисой чай кими дя 

бязиляри. Шаир достум  хошбяхтlik kürsüsündəymiş kiми синясини иряли вериб, кцряк ялини юлчя-юлчя эурулдады: 

-Чякиъи бир йеря вуруб шящидляр щесабына гурдуьумуз мцстягил дювлятимизин дайагларыны 

мюшкямляндирмялийик. Гачгынларымыз доьма йерляриня гайытсынлар. Якиб-бичяряк, ялимиз чюряйя чатсын. 

Бизи тез-тез эюрцшляря апарсынлар, айагларымызын алтында гочлар кясилсин. Язямятли бир поезийа мябядинин 

ян йцксяк бцръцндя байраг явязиня бюйцк Фцзулинин щейкяли уъалдылсын. 

- Диварларына да йениъя йаздыьын Фцзули гязяли  гыфылбяндини гызыл щярфля щякк елясинляр. Елями? – 

дейя, хяйал пярвярли ъиловуну чякмяк истядим. 

- Сюз азадлыьымы позма, чашдырм амняи, - дейиб, цстцмя  чямкирди вя сюзцнц давам етдирди. 

- Bу башдан, та о баша кими узанан ъцъя плову, араглы, баблы сцфрянин маса бяйиси юзцм олум. 

Илк юадяни евляримизя ишыг, оъагларымыза истилик, кишиляримизя башуъалыг, гадынларымыза аналыг шяряфини 

гайтаран инсанлыьын символу… 

Шаiр достум эет-эедя гызышырды. Гайышын ня чякдийини кятан ня биляр. «Евиндя йох урвалыг 

кюнлцндян кечир кохалыг» белясиня дейибляр. Бяхтявяр ъцъяпловдан, гуйруг кабабылндан, юрдяк. Балыг 

дявянэиляриндян дям вурур. Анаг евиндякиляр байырдан няся эятиряъяйими эюзляйирляр. Юзцмц, борълу 

дяфтяриня адымы йазыб нисйя йелин-гарын верян таныш гяссаба чатдырмаьа тялясирдим. Даща дюзя 

билмяйиб, таблайа билмяйиб ахырда достумун сюзцнц аьзында вурмалы олдум: 

-Дейирсян, индии мян дя яллярими йанлара саллайыб эюзляйим ки, дцнйа дцзяляъяк, оьруму 

тапаъаглар? Йаханы гыраьа чякмя. Сюзцн дашдан кечянди сянин. Гылынъынын габаьы да, далы да кясир.  

Аманын эцнцдц, сусма. Бир щярякятя эял. Сян ки, йухарыларнан сазла-балабан кимисян. 

- Тюкцлцб лап, щардады яшши? О аьламсына-аьламсына сюзцнц давам етдирди: 

- Мяни йухарыларда щеч сайа салан вар ки? – дейиб, дярин кюкс ютцряндя ъиб дясмалымы чыхарыб 

эюзляриня тутмаг истядим. – Рясми мяълислярдя мяня эцлярцз, хошсифят эюстярянляр яслиндя башлыъа 

йалтагланыр, оуннла щямфикир, щямсющбят олдугларыны нцмайиш етдирирляр, - дейя эилейляндим. – Орда 

мяня гуйруг булайанлар, башга йердя щеч салам алмырлар. Щаны мяндя о щюкм, о гцдрят ки, 

йумруьуму вурум стола, ъинайяткары тапсынлар. Бир шаир бабайам. Ихтийарымда ня вар? Ялимдян ня 

эяляр мяним? 

«Достум гуйруг яля вермир, гцруруну горуйур, щяр йетян-ютяня эюря хырдаланмаг, щяр  кцляйя 

şaxını сындырмаг истямир. Йаваш-йаваш зяманя адамына чеврилир. Эюрцнцр дабанбасды мцасирляшян 

бязи бядхащлоар кими о да анъаг юз ятрафына кюлэя салмаьы хошлайыр. Шабалыдды, йаь верян дейил.  Мян 

инди шаир достуму алмаз, брилйант нцфузунун цстцндя отурараг онун парлаглыьындан ишыьа щясрят кор 

эюзляря бир  ишарты беля вермяк истямяйян анъаг дар маъалда юз кащасынын, маьарасынын ишыгландыран 
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яфсаняви дивляря бянзяйирдим. Амма нейним? Чятинликдян чыхмаг йолунда мяня арха, пул, рцшвят, 

кюмяк ола билмяйяъяк йеэаня достуму ипя-сапа йатыра билмясям, бойнумдакы дяйирман дашларыйла 

йетмиш аршынлыг гуйуда мящв олмалыйдым. Эерийя йол йох иди. Утанмагдан, щяйадан кечмишди. Ня олар-

олар дейиб бош бош дамарыны бир дя тутмаьа чалышдым: 

- Ял йетирмяк тез-тез адыны чякдийин о ъянаб Щязрят Ялидян галыб. Йахшы-йахщы фикирляш, гадан 

алым. Сяндян башга эцвянъим йохду, бялкя кимяся бир аьыз ачасан? 

- Хейир, яшши. Сян юзцн дя достуну аъиз, эцъсцз эюрмяк истямязсян йягин ки. Олан олуб, кечян 

кечиб. Мянлийимиздян, шяхсиййятимиздян сонра эялир вар-дювлят. Амма, гардашым, дейясян, щяр ики 

оьурлуг бир адамын  ишиди, ахы. Юлкядя нащаг, щаггы цстяляйиб, рцшвятхорлуг, йерлипярястлик гощумбазлыг 

кясявярлийля  аловланан бир тяндирин ичиндя биз ня йанан кими йанырыг, ня дя сюнян кими сюнцрцк. 

Сулана-сулана тцстцмцзц ичимизя чякирик. Йахшылыьа доьру апаран йолларын ортасында ял-айаьа долашан 

чайлаг дашлары кими донуг, кцт, биэаня вя сойугганлыйыг чохумуз. Пассив, щярякятсизик щамымыз. 

 Негатив ъящятляря эюз йумуруг. Тез-тез Гарабаьа, - ъябщя зонасына эетмирик. Ясэярлярля бир габдан 

йемяк йемир, сянэярлярдя эеъялямирик. Еля бил  бу човьунлар бизим  цстцмцздян ясмир. Китаб щайында, 

ад-сан алмаг, шан-шющря щайында бир-биримизля дидиширик. Дейим ки, бу мцсибятя дюзмяйиб цряйи 

апртлайан, интищар еляйян еля бир эюркямли шаиримиз, йазычымыз да йохду щеч. Мили мяълисдякиляримиз дя 

оду юз габагларына  чякир, юзлярини  реклама məşğuldurlar. Биэанялийимизя, лагейдлийимизя гаршы ещтираз, 

цсйан актыды бялкя, бу оьурлугларын юзц дя. Беля чыхыр ки, юз ювладынын ялиндя гулаьы кясилян бир халгын 

шаирлярийик биз? 

- Bу аь олду. Сян лап дяриня эетдин, - дейяряк, сющбятин ахарыны дяйишмяк, йаньыйа су чилямяк 

истядим – оьру тяк-тякди, фярдли, азды – дедим. 

- Бяли, аз олмаьыйнан о, йеня чохду. Рявадымы ьяс? Индии сян эяряк щяр шейи сыфырдан башлайыб 

юзцня ев-ешик дцзялдясян. Арвад-ушаьын яэяр-яскийини ъямляйиб. Доланышыьыны йолуна гоймаг щалвады 

бяйям? Амма тясбещ мяня мяхсусду аьрысыны тякбашына чякярям. Оьурланыб, итиб, лап ъящяннямя 

дейярям. Бирдян дурухду достум. Илан вуран чат ыэюрдц еля бил: 

- Мян ня данышырам, яшши юзцмдян бихябяр, бигафил щисся гапылырам, дейясян. Шейьан саггызымы 

оьурлайыб йохса? Ахы, нейчин йоха чыхмалыды мняим щалалъа малым? Тясбещим Дяъля чайынын 

дибиндян…Йох, буну беля гойа билмярям. Оьру йерин алтындан олса да тапылмалыды. Анъаг неъя? Ня 

сайагнан? 

Кичик бир тясбещин итмяйи шаир достуму ъызыьындан-чяпяриндян чыхармыш, ону ялдян салмышды. 

Мяня юз дярдими унутдурурду. Матым –гутум гурумуш, эюзцм йо чякирди. Фикрими-зикрими шаир 

достумун кядярини  йцнэцлляшдирмяйя, она щяйан олмаьа йюнялтмишдим. Бирдян бир эцн яввял  

кечимямяси цзцмцнцн эиляляри ким щамар, узунсов дяняляин маса бойунъа неъя шырылтыйла ахыб эетдийи 
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хяйалымда ъанланды. Инди мян эюзлярими тясбещин дцшдцйц диварла маса  кялляси арасындакы  бошлугждан 

чякя билмирдим. Орада ЗИЛ гара тясбещ  готазынын данадашы буйнузлары кими ашаьыдан йухары диклянян 

ики  сачаьыны эюрцрдцм. 

- Баьышла мяни дейиб, ялими пянъярянин алтына салдым вя бармагларым уъунда «данадиши 

дуйнузларындан йапышыб, тя сбещи йухары галдырдым. 

Шаир достумун эюзляри щядягядян чыхмыш, няфяси эизлянмишди. Мат-мат цзцмя бахырды. Нящайят 

удгунуб щай-щяширли цстцмя  ъцмдц: 

- Билирдим. Цряйим ядаммышды ки, тясбещим тапылаъаг, - дейяряк неяфясини дярди. Чцнки бу 

тясбещин дяняляри мцгяддяс дашлардан йонулуб. Пейьямбярин нязяри вар цстцндя. О, ялимдян гапыб 

алдыьы тясбещи бир неечя дяфя атыб тутду. 

- Бящ, бящ, бу яла олду. Шаирлийини билирдим. Сян щям дя  эадуэярсян, сещирчисянмиш? 

Шаир достум лапатка яллярийля голларымы сыхды. Мян онлары йеня йанлара ачыб ойнамаьа щазыр 

олдуьуму билдирдим. Ойнайырдым. Анъаг, цряйим ган аьлайырды. Достум мяня ял йетирмяди. Цмидляорими 

даша чырпды. Индии ушаьа ъора алмаг, гапы-пянъярялри дцзялтдирмяк барядя дцшцнцрдцм. Ялбяття, йад 

йадын итини  байатыйла чаьырар. Шаир достумун  нювраьыны позмаг истямирди. Йаваш-йаваш гапыйа тяряф  

аддымладым. Ону чамаг истяркянр, достум биляйимдян йапышды: 

- Тясбещим тапылды. Бу яла олду. Амма бунунла иш битмир. Сянин оьрун да тапылмалыды щюкмян -  

сюзцнц давам етдирди. Биз чох нащаг йеря  юзцмцзц ора-бура атыр,  бир беля аъизлик эюстяририк. Сюзц 

дашдан кечян  сядримизя ня эялиб бизим? Еля индиъя онун йанына эетмялийик – дейяряк гапыны ачды вя 

мяни габаьына гатыб отагдан чыхартды. 

- Балаъа адмды бяйям сядримиз?  Самбаллы, дцнйа тутумлу йазычыды,  - дейяряк шагганаг чякди. 

Эцлцшцн дящлиз мейданчасыны лярзяйя эятирян якс-сядасы  классик йазычыларымыздан asılmış pортретлярини 

дя титрядиб ясдирди. 

- Милли мяълисимиздя  комиссийа сядриди. Тутдуьу йердян кясмяйи дя вар. Ондан горхуб 

чякинирляр. Гой дювлят телефонуйла  полислярин  назирини йахшы-йахшы баша салсын. Лазым бился щядялясин, 

лап тяпинсин она. Баш прокурор тяшкилат  катибимизля  чашка-лошкаду. Нейчцн ки, атасы мящкямя 

коллеэийасынын сядрии. Ады эяляндя  йуристляр тцк тюкцрляр. Мян дя Ядлиййя назириня о ки вар  дилтявязя 

елярям… 

Шаир достумун ъанфяшанлыьы цряйимъя олса да, оьрунун тутулаъаьына, ямлакымын, дир-дирлйимин 

гайыдаъаьына цмидим  аздан да азды. Дярйада балыг  севдасыйды бу севда. Лакин бир нечя эцн габаг 

мянян итирдийим шаир достуму, шаир вя вятяндаш кими йенидян тапдыьыма црякдян севинирдим. 
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POVEST 

 

 

YUSİF HƏSƏNBƏYİN “SARI ÇALI” POVESTİ HAQQINDA 

 

“Sarı Çalı” povetsi tanınmış şair, publisist Yusif Həsənbəyin növbəti nəsr 

əsəridir. İstedadına xas olan universamlıq nasir Yusif Həsənbəyi şair Yusif 

Həsənbəydən heç də az tanıtmır. 

Əsərdə daim inkişaf edən həyatımızın rəngarəng bədii lövhələri, insanların 

mənəvi-psixoloji aləmləri, məhəbbət duyğuları, eləcə də yaşadıqları dövrün ictimai 

problemləri yüksək bədii-estetik səviyyədə qələmə alınıb. 

Yazıçı əsərində mənsub olduğu xalqın bənzərsiz mənəvi-əxlaqi zənginliklərini, 

adət-ənənələrini təsvir edib. Müəllifin bədii təsvirində Azərbaycan kəndinin 

mənzərəsi, koloriti, gözəllikləri aydın və qabarıq şəkildə verilir: “Günəş qüruba 

enirdi. Şahdağın kəlbətin qıçaları arasında sıxıldıqca od külçələrinə, üstü küllü 

gözlərə bənzəyən şəfəq topaları onun dəyirmi kürəsindən şaqqaşaqla qopur, aşağıda 

sıxlaşan bulud qatlarını yarıb dərələrə yuvarlanır, “Pir bulağı” yaylaqlarını, 

meşələrini də al-əlvan rənglərə boyayırdı”. 

Povestdə təsvir olunan hadisələr Sarı Çalı obrazının ətrafında cərəyan edir. 

Sarı Çalı həyatın ona bəxş etdiyi şikəstliyin qarşısında aciz görünmür, başına gəlmiş 

bu ağır müsibətin sadəliyinə, yüngüllüyünə özünü inandırmağa çalışır. 

Əsərin süjet xəttini təşkil edən Sarı Çalı və Leyla obrazları xarakter etibarilə 

demək olar ki, eynidir. Onların hər ikisi həyat eşqi, qurub-yaratmaq əzmi ilə 

yaşayan gənclərdir. Sarı Çalı gələcəkdə mühəndis, Leyla isə həkim kimi 

kəndlərindəki “Pir bulağı”nın şöhrətini dünyaya tanıtmaq arzusundadırlar. 

Sarı Çalının, Leylanın, Rəcəbin daxili aləmləri, yazıçının qəhrəmanlarına 

münasibəti, onların aqibətlərinə verdiyi məna ciddi, müasir bir niyyətə xidmət edir.  
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Düşüncələr, hisslər, emosiyalar, həyat fəlsəfəsi əsərin qəhrəmanlarının, 

təsvirdən kənarda qalan ömür yollarını, yaşayış tərzlərini, kimliklərini və 

necəliklərini asanlıqla təsəvvür etmək olar. 

Yusif Həsənbəyin bədii dilinin zənginliyi, onun yüksək poetik 

mədəniyyətindən xəbər verir, bənzərsiz bədii təsvir və ifadə vasitələri tapmaq 

ustalığını nümayiş etdirir: “Bu sədalarda təklənən bir ürəyin vahimə dolu hıçqırtıları, 

dənizdə samandan əli çıxanın acı fəryadları duyulurdu. Hərdən də deyərdin ki, bir 

dağ çayı hay-haray qoparıb axır, lakin burmaçəpər bəndlərə çatanda sustalıb 

soyuyur, Ģaqqıltıları iniltilərə çevrilir, sonra yenə daĢların, qayaların arasından 

qıjıldaya-qıjıldaya özünə yol açaraq dərələr aĢağı qıy qoparıb gedirdi. Qarmondan 

bəzən də küləklər altında baĢ-baĢa çırpılan dəymiĢ, quru sünbüllərin qıvraq 

Ģaqqıltıları qopurdu”. 

 

Çingiz Abdullayev, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi,  

Azərbaycan PEN klubunun prezidenti 
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SARI ÇALI 

povest 

 

Sivilizasiya qatili Adolf Hitler tanrısının əli ilə Repressiyaya uğradı, sağalmaz xəstəliyə tutuldu. 

Yaradana gücü çatmayanda qisasını təbiətdən, insanlardan, dünyalardan ala-ala zalım və qaniçənə 

çevrildi. 

Lakin ana təbiətin səslərindən heç birini eĢitməyən Lüdviq Van Bethoven tanrısına diĢ qıcamadı, 

üzünə ağ olmadı. Qəlbində insanları həyata səsləyən ahənglər, intonasiyalar çağladı. Qələbə 

simfoniyalarını yazdı. Bu gün musiqi dünyamızı onun ecazkar səsləri doldurur. 

Bir gün də böyük Homerin gözləri tutuldu. Dünya iĢığından məhrum oldu. Lakin hələ neçə əsrlər 

bundan sonra da iĢıqları üfüqlər arxasından görünəcək “Ġliada” və “Odisseya” dastanlarını yazdı. 

 

 

 

 

Sarı Çalının çayqırağı düzənlikdə yanpəki qaça-qaça yelkən uçurmağı gözəl bir tamaĢa idi. 

Küləklərin qırmaclarında ora-bura atılan yelkənin yay kimi gərilən ipini özünə tərəf çəkib uçuĢu 

tənzimləyir, yelkən buludların üstünə qalxıb gözdən itəndə, dizinə-baĢına döyüb qaraçı Ģivəni qoparır, baĢı 

üzərində lalə ləçəyi kimi çırpındığını görəndə isə Ģaqqanaqla atılıb-düĢür, ətrafdakı uĢaqları da bu sevincə 

qoĢurdu. Gizlənpaç oynayanda da tayada itən iynəyə dönürdü. Ağac oyuğundan, ya daĢ dalından özü 

çıxmayınca heç kəs görə bilməzdi Sarı Çalını. 

Qara yazın ayazları çoxdan sovuĢmuĢ “Pir bulağı” yolunda quruyub xarlaĢan kəsəklər araba 

təkərləri, nal diĢləri altında ovulur, toza dönürdü. Otu təzə-təzə cücərmiĢ köhnə cığır yerlərinə ləpirlər, 

izlər düĢürdü. Novruz bayramının çal-çağırı soyusa da, təntənəsi, havası ürəkləri hələ də isindirirdi. 

Kənddə uĢaqların oyun-əyləncə, böyüklərin isə yığnaq yeri olan “Pir bulağı” həndəvərləri yavaĢ-yavaĢ 

qızıĢır, cana gəlirdi. 
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Adətən, yayın cırcıramasında belə papağından ayrılmayan Rəcəb qəribə olsa da bu gün baĢıaçıq 

idi. Ġçi yumurta dolu qulaqlı papağının iplərindən tutub zənbil kimi yellədə-yellədə bulağa tərəf 

addımlayırdı. Yolun kənarında uĢaqlardan birini köndələn dayandırıb üstündən “ənzəli, ikiləri xan 

əkbəri” deyərək hoppanıb keçən uĢaqlar Rəcəbi görcək özlərini yığıĢdırdılar. Köndələnə də dikəldi. Rəcəb 

əlindəki qırmızı boyanmıĢ döyüĢ yumurtasını “bu yumurta deyil, qara qoçdu, kor buğadı” deyə Ģəstlə 

atıb-tutur, o biri uĢaqların da ağızlarını ayırıb ona baxdıqlarını görəndə qəzet kağızına bükülü 

papirosundan dərin bir qullab alıb, onlara sarı bir “çırt” da atdı. O, birdən sağ əldə, bulaqdan haçalanan 

arxın qırağında oturmuĢ Sarı Çalının qarĢıdakı ikimərtəbəli evin aynabəndinə zəndlə baxdığını görüb 

duruxdu. Altdan-altdan onu süzdü. Amma Sarı Çalı özündə deyildi. Dünyadan bixəbər idi. Fikri xəyalıyla 

pəncərələri taybatay açılı aynabənddə dibçəklərə su verən Leylanın yanındaydı. Rəcəb Sarı Çalıya 

yetiĢincə ayaq saxladı. Əyilib bir də üzünə baxdı. Sarı Çalı heykəl idi elə bil. Rəcəb pəncəsinin ucunu onun 

yançağının altına keçirib əsəbi-əsəbi tərpətdi: 

- Nə marıtdamısan o aynabəndə, hı? Nə istəyirsən Leyladan? 

Sarı Çalı baĢının üstünü kəsdirən Rəcəbi çəp-çəp süzüb, ağır-ağır ayağa qalxdı və böyrü küləyə 

durub Ģalvarının dalını çırpanda qılçıq-saman Rəcəbin boyun-boğazına doldu. Sonra da saymazyana: - 

Sənə nə var? Sən kimsən? – dedi yavaĢca. 

- Belə o var ki, Leyla ölür məndən ötrü! Sevirik bir-birimizi! Ġnanmırsan? O dey o Süleymandan 

soruĢ! Leylayla mən gəzirəm! 

- Gopa basırsan! ġər atma qıza, Leyla gəzəyənlərdən deyil. 

- O pir babanın cəddi haqqı düz deyirəm – deyə baĢının hərəkəti ilə bulaq səmtini göstərdi. – Mən 

məktəbə də onun getdiyi küçəynən gedib-gəlirəm çox vaxt! Bunu hamı görür, ancaq sən görmürsən, ay 

bədbəxt?! O biri xəstəliyini demirəm, sənin hələ korluğun da varmıĢ?! 

Rəcəb Sarı Çalının çibanını basdı. ġəstinə toxunub qürurunu, mənliyini qırdı. Ding daĢı altından 

çıxmıĢ kimi əzilib sustalan Sarı Çalı yazıq görkəm aldı. Güclə eĢidiləcək pıçıltıyla: 

- Bəsdi, yava-yava danıĢma! Ağzını dağıdıb qızı da dilə-diĢə salma! – dedi. Amma ayağı yer tutan 

Rəcəb sinəsini irəli verdi – Nahaq yerə vurnuxma buralarda! Gücün çatmayan daĢdan yapıĢma. O sənin 

xörəyin deyil! Sonra üzünü ikimərtəbəli evə tutub: - Leyla mənimkidi! – deyə necə bağırdısa qarĢı tərəfdə 

güclü gurultu qopdu. Ġkisinin də matı-qutu qurudu. Səs gələn tərəfə boylandılar. Aynabəndin pəncərələri 

örtülür, cəftələri Ģaqqa-Ģaqla bağlanırdı. 
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- Nooldu bəs? Nəooldu, aynabənddə zəlzələ qopdu? – astaca, kinayəylə soruĢdu Sarı Çalı. 

- Sənə qalmayıb o pəncərələrin dərdi. Amma, dostum, bilməlisən ki, hər xoruz öz damında banlar! 

Bu məhləyə də lələçin baxır, - deyə əlindəki yumurtanı yenə Ģəxstlə atıb-tutdu Rəcəb. 

Sarı Çalı baĢını narazılıqla bulayıb bu yekəxana danıĢanı etinasızlıqla süzdü. Salxaq qarnı, qırmızı 

sifəti, nazik, əyri boynuyla, hardasa çuğunduru xatırlatdı Rəcəb: 

- Hə... nədi, nə baxırsan? – deyə əlini sinəsinə çırpdı. – Dilim varsa, dilçəyim də var! 

- Bəs sənin o döĢ cibini ĢiĢirdən nədi belə? – soruĢdu Rəcəb. Cavab gözləmədən əlavə etdi. – Aha... 

DöyüĢ yumurtasıdı! UĢaqları udub məhlədə çempion olmaq istəyirsən?  

- Yox, bu yumurta döyüĢkən deyil, mənim günorta yeməyimdir. 

- Mənə nömrə gəlmə! Ürəkli ol! QənĢərimə gətir o yumurtanı. Kəlləsini dağım-dağım eləsin mənim 

bu qara qoç yumurtam. Sən də onun qırılan təpərində görəsən mənim gücümü, kiĢiliyimi – deyə iriĢəndə 

qara uzun diĢləri paslı mismarlar kimi irəli çıxdı. 

- Ay hay! KiĢilik yumurtaynan bilnir bəyəm? 

- Bu nədi? – deyərək, əlini paçasının ortasına qoydu. ġalvarının ovunu qamarlayıb bir az da 

qabağa çəkdi. 

- Hə, hə, hər kəsin kiĢiliyi bu döyüĢdə, yumurtasının vəziyyətindən bilinəcək. Di yaxın gəlir görüm 

o çəpiĢini! Uduzdun ha... bir də buralarda görünmə! Bunu amiranə tərzdə dedi Rəcəb. Sarı Çalı baĢını 

narazılıqla bulayaraq: - BaĢa düĢ! Mən yumurta döyüĢdürmürəm! – dedi. 

- Hə, deməli, döyüĢdürmək istəmirsən! Deməli qorxursan ki, mənə uduzub bütün kənddə biabır 

olarsan?! ĠslanmıĢın yağıĢdan nə qorxusu? Sən ki, çoxdanın biabırısan. Özü də necə biabır ha?! Axı, səndə 

elə bir damğa va... 

Rəcəb “r” gətirənəcən olmadı. DöĢ cibini ĢiĢirdən yumurta artıq Sarı Çalının ovcundaydı və bu 

ovuc da Rəcəbin burnunun ucuna söykədilmiĢdi. Onu əsəbi-əsəbi sıxan barmaqların qırmızımtıraq 

buğumları gah daralıb büzülür, gah da boĢalıb geniĢlənir, yumurtanın künəsi də elə bil içəri batıb-Ģıxırdı. 

Sarı Çalı: 

- Buyur! – deyə yumurtanı az qala Rəcəbin gözünə soxdu. Ət rəngli künəni görən Rəcəbin gözü 

kəlləsinə çıxdı. 
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- Bu nədi, ala! Vay dədəm vay! Bəs künəsi niyə açılıb-yumulur belə? Bu nəyə oxĢayır axı?.. – deyə 

Rəcəb dalı-dalı çəkildi, – Əclafın biri, əclaf! Mənə künə göstərirsən? Bununla nə demək istəyirsən? – 

deyərək Çalının üstünə qabardı. 

- Necə istəsən, eləcə də baĢa düĢ! Amma mən bu yumurtanın bərk baĢıyla yox, zərif künəsiylə 

girirəm döyüĢə. Sən bu məhəllədə qoçuyam, xoruzam deyib döĢünə döyürsən! Ġndi bu vur bu künəbaĢa. 

KiĢiliyin də bilinsin! – Boynunda damarları oynayan Rəcəbin sifəti get-gedə ĢiĢir, qızarır, bir az da 

çuğundurlaĢırdı. 

O, “qara qoç” dediyini baĢı üstə dolandırıb: - “Ya Pir babanın cəddi” deyərək zərblə künəbaĢa 

çırpdı. Nəlbəki qırıldı sanki – “çaq”. Rəcəb əlindəkinin qırıldığını görcək arxasında gizlədərək: - Yox, bu 

kov deyil! UduzmamıĢam! Bu sayılmır! Sən cığalsan! O, ovcundakı da daĢdı, qəmbərdi, dədə canı, lap bu 

ölsün – deyə əlini sifətinə çırpdı. Çənəsindən süzülən yumurta sarısı köynəyinin yaxasında gürzə kimi 

qıvrıldı. Rəcəb: - Dədə canı daĢdı, - deyə üzə durdu. 

- Nooldu bəs? Bayaq xoruzam deyib qaqqıldayırdın. Amma indi uduzub toyuq kimi qaqara 

çalırsan?! Yumurta deyil, bəs nədi bu? – deyərək, qolunu qulancı çatan qədər açıb, yumurtanı ikimərtəbəli 

evin darvazasına tolazladı. FiĢəng açıldı elə bil, “Ģarap!”. Yumurta para-para oldu! Zərrələri ətrafa 

sıçradı, darvazaya qızıl zolaqlar düĢdü! Az sonra yuxarı tərəfindən Sarı Çalının üzünə, sanki, ləçəkləri 

qulac-qulac bir günəbaxan boylandı. 

- Yox, dədə canı, sənnən əl çəkən yoxdu! Budey, burda təzə yumurtalara nə gəlib, cəld ol hərəyə 

birini götürək! – deyə ġirgil kolu altında ağaran papağını göstərdi: - Seç götür, hansını istəsən! Amma 

mənə kiĢi kimi söz ver ki, uduzdun ha, bir də bu arxın qırağında oturmayacaqsan! 

- Eh..! – çiynini çəkərək, - mən oynamıram, gedirəm, vacib iĢim var, - dedi, Sarı Çalı – Suğra 

nənənin bostanına su qoymuĢam bu bulaq arxından. Gün qızmamıĢ nənənin paxlalığını sulayım gərək – 

deyə əlavə etdi. 

- Suğra nənə? O çəliklə gəzən donqar nənəni deyirsən? Sənin nəyindiki? – Tez, birnəfəsə soruĢdu 

Rəcəb. 

- Heç nəyim deyil. 

- Bəs uĢaqlardan kimin nənəsidi, hə?.. – deyə təĢviĢlə ora-bura boylandı. 
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- Heç kimin nənəsi deyil, elə-belə nənədi! Bir oğlu varmıĢ. Biz balaca olanda xoxol Sergey əmiynən 

bir yerdə Hitlerin davasına gediblər. Sergey əmi yaralanıb evlərinə gəlib, amma nənənin oğlu cəbhədə 

qəhrəman kimi həlak olub. 

- Bəs nənə indi tək yaĢayır? Bəs necə dolanır? 

- Dörd-beĢ toyuğu var, onlar da dolandırır nənəni. 

- YavaĢ ol bir az! Ay inandım ha! Toyuqlar necə dolandıra bilər, axı? 

- Suğra nənə yumurtaları yığıb qəndə, una, çaya, neftə dəyiĢdirir. 

Rəcəb bir an fikrə getdi. Əlini baĢındakı seyrək saçlarında gəzdirdi. Sonra da – YaxĢı, daha bəsdi! 

Özünü canıyanan kimi göstərib əlimdən çıxa bilməzsən. Suğra nənəni bəhanə gətirmə. Sən uduzmağın 

qorxusundan əlimdən qaçıb qurtarmaq istəyirsən. Amma, a yazıq, sən haracan qaça bilərsən o bivəc 

ayağınla?! 

Eyham oxu Sarı Çalının bu tərəfindən girib, o biri tərəfindən çıxmadı, yox! Ürəyinə iĢlədi. Sancısı 

götür-qoya vaxt qoymadı. Ətli dodaqları Ģtanq altındakı idmançının dodaqları kimi kip qapandı. Onun 

civə kimi qaynayan gözlərinə gözü sataĢan Rəcəb geri-geri çəkiləndə səntirlədi. Amma yıxılanacan olmadı. 

Sarı Çalı onu əlli-ayaqlı süpürləyib arxa çantası kimi çiynindən aĢırdı. Sonra birdən Ģikəst ayağını dizdən 

büküb beldən yuxarısıyla aĢağı əyildi və nə baĢ verdiyini hələ də anlamayan Rəcəblə birlikdə lilli-qamıĢlı 

xəndəyə yuvarlandı. Lakin son anda, yerə çata-çatda çiyni ilə burulub Rəcəbin üstünə sıçradı. QamıĢların 

kökünü eĢələyib daĢdan-ağacdan bir Ģey axtardı. Tapmadı. Gözü sağ əldə kolun altındakı papağa sataĢdı. 

Onu sürüyüb yaxına çəkərək: - Bunların hamısını sənin altında qıracam, - dedi. 

- Yox, dayan, papaqla iĢin olmasın! Yumurtalara da əl vurma! – deyə boynunu kəsən bir daĢ 

parçasını hıqqana-hıqqana sudan çıxarıb Sarı Çalının ovcuna dürtdü. 

- Götür, hünərin çatsa baĢımı yar. O, gözlərini yumub əllərilə üzünü örtdü. Sarı Çalının əlindəki daĢ 

havada beybut kimi parlayıb Ģaxlandı. Lakin aĢağı Ģığımadı. Rəcəbin baĢına çırpılmadı. Qolu sustaldı, 

barmaqları da boĢaldı Sarı Çalının. Neçə il qabaq Sergey əminin xəstəxanada ona dedikləri səsləndi 

qulaqlarında:- “ġikəstliyin alın yazısı, Tanrı qismətindir. Mənliyini qırıb səni gözüqırpıq etmək istəyənlər 

Ģikəstliyini baĢına qaxanc edəcəklər. Heç vaxt Tanrısına diĢ qıcıyıb insanlardan qisas almaq fikrinə 

düĢmə. AzğınlaĢar, zalım olarsan”. 
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Xəndəyə ölü sakitliyi çökmüĢdü. Rəcəbin nəfəsi təntiyir, əlləri yarpaq kimi əsirdi. O, Sarı Çalının 

zərbələri altında, baĢının, gicgahının da parçalanacağını gözləyirdi. Lakin, birdən əllərinin üstü dalandı. 

Gicitkən sancdı elə bil! Gözlərini açıb qorxa-qorxa Sarı Çalıya baxdı. Sarı Çalı hönkürürdü. 

Ancaq Rəcəb Sarı Çalının göz yaĢlarına əhəmiyyət vermədi. Fikri-zikri ikimərtəbəli evdə idi. 

Aynabənd pəncərələrində pərdələrin örtüldüyünü görüb – mənə də Rəcəb deyərlər, heç eybi yoxdu, Çalı, 

səndə bu heyfi qoysam kiĢi deyiləm,-dedi. 

Faciə zəmidə baĢ vermiĢdi. 

Aclıq canavar kimi həyətdə ulayır, qapılarda diĢ qıcayırdı. Mer-meyvələr yanağına xal düĢməmiĢ, 

tumu qaralmamıĢ yağmalanır, kənddə yemlik, turĢəng tanımayanlar belə bağ, meĢə yollarını ayaqdan 

salmıĢdılar. Əli ağac tutan zəmilərə baĢayağa gedirdi. Bu iĢdə uĢaqlar böyüklərdən geri qalmırdı. Kim çox 

yığdı-yığdıydı. Biçin yerinə hamıdan tez gələn Sarı kombaynı qədəmbəqədəm izləyir, ona quyruq olurdu. 

Pərlərin ağzından söyüd yonqarı kimi vıyıltıyla göyə qalxan sünbülləri Sarı havada çalıb götürdüyünə görə 

də yoldaĢları onu Sarı Çalı deyə çağırırdılar. Amma bir səhər də... KaĢ açılmayaydı o səhər. Xaxol 

Sergeyin guruldaya-guruldaya taxıl biçən kombaynı birdən susdu və dayandı. “Aman, ay öldüm” deyən 

bir qıĢqırıq qopdu. Yüyürdük. Sarı Çalı böyrü üstə sərələnmiĢdi. Əvvəl nə baĢ verdiyini bilmədik. ÇaĢıb 

qaldıq. Ətrafda heç kəs yox idi. Oğlan durduğu yerdə bəlaya düçar oldu. Tanrısının əliylə repressiyaya 

məruz qaldı. Yazığın ayağına butulkaaçanın buruq-buruq bizinə oxĢayan ilan sümüyü batmıĢdı. Qaradan 

göyə çalan sümüyü elə bil Çalının dabanına mismarlamıĢdılar. Sergey əmi çox əlləĢdi. Amma onu çıxara 

bilmədi. Sonra dərz daĢıyan arabada Sarı Çalını kənd xəstəxanasına apardılar. 

Bu faciədə əli olmasa da, özünü təqsirli bilən Sergey əmi ara-bərədə az görünür, qanıqara, tutqun 

gəzirdi. Amma xəstəyə hər gün baĢ çəkir, ona rəngli karandaĢlar, Ģirin qoğal da aparırdı. Toqqası ulduzlu 

qayıĢı görəndə Çalının çiçəyi çırtdamıĢdı. 

Kəndə rus dili müəllimi kimi gələn Serger əmi camaatın əmi camaatın dərd-sərinə yarayan, yıxılanı 

qaldıran, batana əli çatan adam idi. Dəyirmanın qırılmıĢ novunu sazlamaq lazım gələndə o, təcrübəli 

dəmirçi, transformatorda dolaĢan naqillərin kələfini sahmana salmaq iĢində peĢəkar mantyor olurdu. Ġndi 

də taxıl yığımının bu qızmar çağında kombaynçı xəstələnmiĢ Sergey əmi onu əvəz etməli olmuĢdu.  

Amma kiĢi son zamanlar yaman yavaĢımıĢdı. O, daha axĢamlar həyətlərdəki alça ağacları altında 

samaqon butulkasını boĢalda-boĢalda müharibədən qənimət kimi gətirdiyi akkordeonunu bir barmaqla 

çalıb zığıldatmır, özü də səsinin qalın yerinə salıb “oy matuĢka, matuĢka” deyə bağırmır, qonĢuları da 
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narahat etmirdi. Üç həftə keçdi. Sarı Çalını evlərinə gətirdilər. Bundan sonra xaxol Sergeyin akkordeonu 

Sarı Çalıgilin həyətlərinə səsləndi. 

Yara sağalmıĢdı. Amma oğlanın ürəyində bitib-tükənməyən dərdi, silinməz izi dururdu. O, 

yeriyəndə sağ ayağını çəkir, bunu ört-basdır eləmək üçün dabanını yerdən bir aralı saxlayır, pəncəsini də 

yerə qoyan kimi götürürdü ki, amandı çolaqlığımı bilməyənlər qoy bunu yeriĢimdən də baĢa düĢməsinlər. 

Ona nə istəsələr eləsinlər. O hər Ģeyə razıdır. Qoy lap öldürsünlər, amma çolaqlığını üzünə sərki, baĢına 

qaxınc eləməsinlər. Pis yerdə axĢamlamıĢdı. Bu da bəxtinin korluğuydu. Zirvələr yaraĢığı dağ kəlinin 

buynuzlarında bir qayaya pərçim olmaq necə Ģərəfli, amma o diblərdə, tozluqlarda sürünən ilanın zəhərli 

sümüyünə iliĢib ömürlük Ģikəst qalmaq necə də acınacaqlıdır.  

Olan olmuĢ, keçən keçmiĢdi. Oba köçmüĢ, yerində yel vurub yengələr oynayırdı.  

Yazıya pozu yoxdur! Amma, görəsən kimə neyləmiĢdi Sarı Çalı?! Kimin çəpərinə daĢ atmıĢdı? 

Ömründə bir sərçə burnu qanatmayan, həmiĢə Ģər-Ģürdən qaçan bu həlim, Ģirin oğlanın təqsiri nə idi, axı? 

Hey düĢünüb-daĢınır, səbəbini anlaya bilmir, suala cavab tapa bilmirdi. Bəlkə yeddi arxadan 

dönmüĢlərindən hansısa “Pir bulağa” pənah gətirən bir xəstəyə üz göstərməyib? Bəlkə elə o özü baĢaq 

yığarkən diqqətsizlik üzündən ayağıyla bir qarıĢqa topasını dağıdıb, evlər yıxıb, yurdlar viran qoyub? Ndi 

də hələ ömrünün sonunacan da bu günahın altını çəkməlidi. Bəlkə ulu babalarından hansısa bir quyuya 

daĢ atıb, içindəki ilan-qurbağaların nizam-intizamını pozub, elə o qəsdlərə görə də ondan əvəz çıxılır? 

Haqqın qılıncı onun baĢına çaxılır? Sarı Çalının ayağına batan da elə bil adi bir ilan sümüyü yox, insanları 

damğalayan repressiyaların ən iti süngərlərindən biriydi. Bu süngüylə arzularının üstünə qara-qara zollar 

çəkilir, həyata inamı qırılırdı. Bədbinliyə qapılan Sarı Çalını öz taleyini lənətləməyə vadar edirdi. O, bu 

yaranın əsla, bir də heç vaxt sağalmayacağını yaxĢı bilirdi. Müsibətinə acıyanların ürəklərindən qopan 

ahlar onu ovundurmur, əksinə, sinəsinə oxlar kimi sancılırdı. O, kor olsaydı – lap Hüseyn Cavidin “ġeyx 

Sənan” əsərindəki kordan, yeriĢinə belə dörd göz baxanların projektor nəzərlərindən bir iynə ucu qədər 

iĢıq ummazdı. Çünki o soyuq baxıĢlar gözlərinə iynə kimi sancılır, bəbəklərinə oyurdu. Məktəbdə də yüz 

metrəni qaçmaq, turnikdə oynamaq, ağırlıq qaldırmaq çempionu kimi baĢıuca gəzən Sarı Çalı, bundan 

sonra fərsiz kimi baĢıqapazlı yaĢayacağını düĢündükcə, gözləri qabağında atılıb-düĢən əcaib-qəraib 

görüntülər “gəl gedək uçmağa, ulduzlarla oynamağa gedək” – deyə onu qolundan çəkə-çəkə “Pir bulağı” 

üstündəki qayalıqlara dırmaĢdırır, o da burdan baĢıaĢağı atılaraq qayaların iri miĢar diĢlərinə oxĢayan 

uclarından Ģəlpə kimi asılırdı. 

Hərdən “Hə, nə olsun, özü yıxılan ağlamasın gərək! Sümükdü də batıb, bunu heç bu qədər 

ĢiĢirtməyə dəyərmi” deyə öz-özünə təskinlik verir, baĢına gəlmiĢ bu ağır müsibətin yüngüllüyünə özünü 
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inandırmağa çalıĢırdı. Amma yox, sümüyün zəhər cövhəri onun qanına, genlərinə sovrulduqca öz vəhĢi, 

dağıdıcı missiyasını fədakarlıqla yerinə yetirirdi. Sular bulananda bu cövhər də qatılaĢıb qanı 

laxtalandırır, damarları dondurur, durulanda isə sellər kimi coĢub-daĢır, zərrələri ürək kapilyarlarını 

neĢtər kimi çərtir, Ģəkəri qaldırır, baĢ gicəllənmələrini bir az da Ģiddətləndirirdi. 

Sarı Çalının dabanındakı çapıq, adi çapıq deyildi, yox! Bu onun sanki ürəyinin baĢına vurulmuĢ 

ömrünün sonuna kimi qara yazısı da heç vaxt silinib getməyəcək bir repressiya möhürü idi. Onun 

dabanına batan ilan sümüyü də elə bil heç sümük deyildi. Onu ayağından əsarət, mütilik döĢəməsinə əbədi 

pərçimləmək istəyən bir repressiya oxu, cəllad nizəsi idi.  

GünəĢ qüruba enirdi. ġahdağın kəlbətin qıçaları arasında sıxıldıqca od külçələrinə, üstü küllü 

közlərə bənzəyən Ģəfəq topaları onun dəyirmi kürrəsindən ĢaqqaĢaqla qopur, aĢağıda sıxlaĢan bulud 

qatlarını yarıb dərələrə yuvarlanır, “Pir bulağı” yaylaqlarını, meĢələrini də al-əlvan rənglərə boyayırdı. 

Rəcəb öz əsassız təhdidləri və hədələriylə Sarı Çalının yanından heç yel də olub keçə bilməmiĢdi. 

Amma yel olsaydı da, qayadan nə apara bilərdi? Tozdan baĢqa heç nə! Əksinə, o, bu düĢük qoruq – 

qadağalarıyla arı yuvasına çöp salmıĢ Çalının yanğısına yağ damızdırıb, Leylaya olan hisslərini daha da 

alovlandırmıĢdı. 

Çalı yenə arxın qırağındaydı. Amma bu gün buz kimi soyuq daĢların üstündə yox, çoban 

alaçıqlarını, sağıcı qazmalarını yağıĢdan, nəmiĢlikdən qoruyan qalın bir keçə parçasının üstündəcə 

oturmuĢdu. AĢırma qayıĢlarla sinəsinə kip yapıĢan akkordeon da yüngül qov kimiydi bu gün. BaĢını yana 

əyərək, çənəsini qırmızı kərpic rəngli akkordeonun dirsəyinə dayayıb, körüyü yanlara o ki, var dartıĢdırır, 

onu az qala cırıma çəkirdi. Akkordeon gah elə bil Ģaqqanaq çəkir, gülür, gah da sızıldayır, ağlayırdı. Nə 

idi çaldığı? Segahdımı, Bayatı-ġirazdımı? Bundan heç qarmonçalanların Ģahı Teyyub Dəmirov da baĢ 

çıxara bilməzdi. Barmağı toxunan yerdə güllə açılırdı elə bil. Bu sədalarda təklənən bir ürəyin vahimə 

dolu hıçqırtıları, dənizdə samandan əli çıxanın acı fəryadları duyulurdu. Hərdən də deyərdin ki, bir dağ 

çayı hay-haray qoparıb axır, lakin burmaçəpər bəndlərə çatanda sustalıb soyuyur, Ģaqqıltıları iniltilərə 

çevrilir, sonra yenə daĢların, qayaların arasından qıjıldaya-qıjıldaya özünə yol açaraq dərələr aĢağı qıy 

qoparıb gedirdi. Qarmondan bəzən də küləklər altında baĢ-baĢa çırpılan dəymiĢ, quru sünbüllərin qıvraq 

Ģaqqıltıları qopurdu. 

Musiqinin sədaları bulaqla üzbəüzdəki ikimərtəbəli evin günəbaxan rəsmli darvazasına çırpılır, 

qəlpələri aynabəndə kölgə salan tənəyin yarpaqlarını da titrədirdi. Yer-göyü baĢına götürən bu çal-çağır 

xana otağında corab toxuyan Leylanın nizamını qarıĢdırır, onu yumurtası tərs gələnə döndərmiĢdi. 

Fikrini bir yerə cəmləyə bilmir, iynə üstə oturubmuĢ kimi yerində elə hey qurcuxurdu. Əlindəki millər tez-
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tez ilmələrdən qaçıb, barmaqlarını deĢirdi. Musiqi gücləndikcə Leyla da asiləĢir, bulaq baĢında mərəkə 

quran qarmonçunu ağ yuyub, qara sərirdi. Onu cin atına mindirən ətraf obalarda, kəndlərdə də adı 

müqəddəs ocaq kimi ehtiyatla, qorxa-qorxa çəkilən bu “Pir bulağı”nı indi konservatoriyaya döndərənin 

bəd əməlləri idi. 

“Utanmaza bax ey! Filarmoniya qurub pirin üstündə. Övliya dediyin nədi, sonra qurban 

olduğumun hüzurunda bu çal-çağır nədi? Allah qənim olmasa da, o Suğra nənə var ha, elə o, öz əyri 

çəliyiylə Çalının əllərinin üstünə-üstünə qoyub, barmaqlarını qıracaq... A..a..a.. baĢa düĢmür axı, Çalı. 

Ocağa nəzir-niyaz gətirib daĢlarına üzlərini sürtə-sürtə axırda ana olan gəlinlər, təknələrində çiməndən 

sonra əllərində, ayaqlarında qıclar açılan qarı nənələr, suyundan içib xəstə ürəklərində təzə güc-qüvvə 

tapanlar da “aya, ay ev yiyəsi, qovun burdan bu qarmonçalanı, o dəlini pirə sataĢmağa qoymayın” deyə 

üstünə cumub ətini didəcəklər. Sonra da kənd içində yenə kim daranacaq, yenə dilə-diĢə kim düĢəcək? 

Əlbəttə, mən baĢı daĢlı Leyla! Kim olacaq babal yiyəsi, günah sahibi? Əlbəttə, evində dinməz-söyləməz 

oturub ip əyirən, cehizlik xalça-palaz toxuyan qaragün Leyla. Axı, ay anam-bacım, el ağzı, çuval ağzıdı, 

hə? Rəfiqələrim də səs-səsə verib deyəcəklər ki, o çəpəl Leyla cadu elətdirib özünü oğlana necə istədibsə, 

gözünü necə tozlayıbsa, gədə qapılarına yesir düĢüb. Ağlı yerində olan da bu dağlardan ağır bir övliyanın 

yanında qarmon çalarmı heç? Amma əcəb iĢdi! Bax, belə bir cəsarət yiyəsi, küçədə mənimlə rastlaĢanda 

ağzına qovut alır. Evimizin qabağındakı bu dəm-dəstgah da, onun qamıĢlıqda yerə çırpdığı Rəcəbin 

nəfəsini tamam kəsməyə görədimi? Bəs necə? Tanımıram Çalını? Canında o qədər inahat var ki, vurduxu 

mıxın yerini möhkəmləndirməsə, nə dincələcək, nə soyuyacaq! Tərsin biridi, Rəcəbə nəyi ki, yumruqla 

baĢa sala bilməyib, indi qarmonun Ģıdırğıları, Ģapalaqlarıyla qandırmaq istəyir.  

Akkordeon bala uçurmuĢ sağsağana dönmüĢdü. Cap-capa cappıldayırdı. Ġsti oyuqlarından 

didərgin düĢmüĢ qartalların qanadlarından qopan Ģappıltılar bu çal-çağırı daha da gücləndirir, Leylanısa 

cin atına mindirirdi. O, bir ara pəncərəni açaraq aĢağıda utanmaz-utanmaz bu Ģəbehləri çıxarana iki-üç 

kəlmə yedirdib, ona yaxĢı bir gəliĢ gəlmək istədi. Amma niyə, axı? Doğma, Ģirin Sarı Çalının vahimə, 

həyəcan dolu ürək səslərini nə üçün yaxĢı-yaxĢı dinləyib, onu duymamalı, dərdinə niyə biganə, yad 

olmalıdır? 

Leylanın ürəyi birdən qaradinməz Çalının uzunsov alnında xoruz pipiyi kimi dik duran saçlarını, 

qırmızı alma dilimləri kimi üst-üstə oturan dodaqlarını, qarmonun dillərində Ģeytan oyunları çıxaran 

barmaqlarını görmək, özü də lap yaxından görmək arzusuyla çırpındı. Bu Çalı dəlidi, vallah, dedi 

ürəyində. Onun adam istəməyi də elə özü kimi dəlisov olar. Bir əliylə yandırsa, o biri əliylə söndürər yəqin. 

Hikkəlidi yaman. Odu ha, qarmonu da görürsənmi necə cırıma çəkir? Canında bu qədər həvəs, Ģövq 
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olanın yanğısını deyəsən təkcə mənciyəz Leylanın yox, heç dünya gözəli bizim Leyla CavanĢirovanın 

məhəbbəti də söndürə bilməz! 

Akkordeonun səsi aynabəndin pəncərələrini lərzəyə gətirir, xana otağına ĢüĢə qırıntıları kimi 

səpələnirdi. Leylanın səbr kasası daĢdı. Əlindəki corab millərini yumağa keçirib, taxçaya tulladı. Cəld 

yerindən qalxıb xana ağaclarının arxasındakı sənəyi götürdü. Bir az əvvəl bulaqdan gətirdiyi suyu 

pəncərədən həyətə əndərərək sənəyi çiynindən aĢırıb, otaqdan çıxdı.  

 Qız dizəcən suyun içindəydi. Yazıq yağıĢa düĢmüĢ cücə kimi büzüĢüb, titrəyir, amma bəbir gözləri 

oynayan, quru sifəti allanan Çalı da yatıb yuxusunda görə bilmədiyi ən əziz, ən Ģirin çağlarını yaĢayırdı. 

Axı, bəxt ulduzu parlamıĢ, üzünə gün doğmuĢdu. Axı, ta uĢaqlıqdan həsrətini çəkdiyi Leyla çağırıĢsız-

minnətsiz öz ayağıyla onun görüĢünə gəlmiĢdi. Ġndi nəhayət bir çox qara Ģübhələrə son qoyulacaq, onu 

ömrü boyu üzən bəlkə”lərə qələm çəkiləcəkdi. Üz-gözündə sevinc, dodaqlarında təbəssüm qaynayan 

Çalının vurduğu xallar da get-gedə ağ gilas dənələri kimi parlaqlaĢır, ĢirinləĢirdi. Musiqinin kövrək 

qanadları Leylanın ayaqlarını yerdən üzüb, yelləncəkdəymiĢ kimi, göylərə qaldırır, qırmızı buludların 

arasında görünən ulduzlu bir aləmə qovuĢdururdu. Rəng-rəng iĢıqlar içində, özü də bir iĢıq parçası 

olduğunu düĢündükcə, qəlbi qürur hissiylə böyüyür, daĢ ürəyi pambıq kimi yumĢalırdı. Səhərdən dilinin 

ucunda gəzdirdiyi və qarmonçalanın baĢına yağdırmaq istədiyi təhnə daĢlarını yavaĢ-yavaĢ udur, indi 

bahar mehi kimi ürəyinə sərinlik çiləyən bu mahnının axarını qırmaqdan ehtiyat edərək, yerində 

qımıldanmır, nəfəsini də oğrunca çəkirdi. Bu həlim sədalar ürəyinə sarı yağ kimi yayılır, qar altında 

puçurramaq vaxtı çatan bənövĢənin köklərinə yeriyib onu cana gətirir, ayazımıĢ qönçələrini yavaĢ-yavaĢ 

partladır, ləçəkləndirirdi. 

Sifətini yalayan ilıq bir meh Leylanın ürəyini uçundururdu. O, yan-yörəsinə göz gəzdirirdi. Sağ əldə 

baldırğan zoğları arasında ağzı buğlanan süd sərnicini görüb çaĢdı “Bu nədi? Bıy, baĢım bəxtəvər. Sarı 

Çalı gör necə əziz-xələf olub?! Ġndi onu südə, qaymağa tuturlar! Keçənin üstündə də gör necə naznazı 

oturub?! Gör necə hörmət qazanıb! Bir az da belə getsə gətirib altına gəbə, xalça atacaqlar” – deyə 

düĢündü. 

- Ay bala, bə nə oldu o qarmona? Səsi niyə batdı bə? O da kəsildimi, qurutdumu, ay baĢına 

dönüm? Çalsana bəs! – deyən səsə Leyla geri çevrildi. Züleyxa xalaydı. Fermanın ən qabaqcıl sağıcısı. O, 

bir əliylə döĢlüyünün ətəyini belindəki Ģalın altına keçirməyə, bir əliylə də anasından ayrılmaq istəməyən 

tərs buzovun baĢını oxur dirəyinə bağlamağa çalıĢırdı. – Axı, sən çalanda, elə bil bu çər dəymiĢlər də 

yumĢalırlar, ipə-sapa yatırlar. Sağılanda da sakit durub, sərnucə təpik atmırlar. Yelinlərində olanı verirlər 

sağıram. BaĢım da uca olur sədrin yanında. Sabah tezdən gəl, xalan sənə bal da gətirəcək. YaxĢı-yaxĢı 
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yesən, tez araya gələrsən! Ayağını o bulağın suyunda tez-tez yumağı da unutma. DaĢına, torpağına 

qurban olduğum o “Pir bulağı” elə əyər-əskikləri düzəldib ki, elə sınıqları bütöv eləyib ki... 

Sarı Çalı ilan vurmuĢ kimi qaralmıĢdı. Ona iynə batırsan bir damcı qan çıxmazdı. Züleyxa xala 

yersiz yerə, vaxtsız-vədəsiz külü üfürüb, odu qızıĢdırmıĢdı. Oğlan baĢını əlləri arasında sıxıb fısıldayır, 

keçənin üstündə nehrə kimi yırğalanırdı. Xala ona dağ çəkmiĢdi. Söyüb qəbirdəkilərini təzələsinmi, ya 

özünü ona yetirib yaxasından yapıĢsınmı ki, bəs bu nə sözdü danıĢırsan? Bunun daha heç bir əhəmiyyəti 

olmayacaqdı. Göndərdiyi südə görə Züleyxa xalanın yağlı əllərindən, peyinli döĢlüyündən də öpməyə 

hazırdı. Amma dünyagörmüĢ arvad Leylanın yanında onun yaralı yerinə toxunub, gərək bu “ əyər-

əskikləri düzəldir” söhbətini ortaya atmayaydı. Züleyxa xala onun Ģəstinə toxunmuĢ, göy əskiyə büküb 

qanını qaraltmayaydı. 

Sarı Çalı elə bu anın içində bir də yəqinləĢdirdi ki, bəli, dabanındakı çapıq hərcayı bir çapıq deyil. 

Bu çapıq həyatı böyük məhəbbətlə sevə bilən, ürək dolusu deyib-gülə bilən yetkin, xoĢbəxt insanlar 

sırasından onu uzaqlaĢdırmaq məqsədiylə Tanrısı tərəfindən dabanına vurulmuĢ çığtaĢ damğasıdır. Nisgil 

dözülməz, günü-gündən ağırlaĢan kədər yükü çəkilməzdir. Amma Leyla da aĢıb-daĢan nəğməsiylə onu ev-

eĢikdən qaçırdıb bu bulaq baĢına – yarpaqları rəqqasə Roza Cəlilovanın barmaqları kimi çırpınan 

vələslərin altına Sarı Çalının qaĢqabaqlı sifətinə baxmağa gəlməmiĢdi. Lakin indi qarmonçalanın bu buz 

soyuqluğu, ona üz göstərməməsi Leylanın cızdağını çıxarır, ağrısı yeddi qatından keçirdi. – Mənim 

günümə bax ey – deyə, elə hey danlayırdı öz-özünü. – Bu saman altından su yeridən Çalının canında nə 

inahatlar varmıĢ, ay balam. AdamaoxĢamazın biri, adamaoxĢamaz, özündən baĢqa heç kimi bəyənmir! 

Məni də saya salmır elə bil. Bu çağacan mən niyə bilməmiĢəm ədabazlığını? Buynuzu içindəymiĢ bu 

ilbizin. Dağ baĢında quĢ yuvasına oxĢayır balaca kəndimiz. Görüb-görəcəyi də kasıb daxmadan baĢqa bir 

Ģey deyil. Amma, elə burda otura-otura nə tez ispan oldu, italyan oldu bu Çalı? Bəyəm beĢ-altı kitab 

oxuyub, bir-iki xarici kinoya baxan öz əslini danmalıdı? Gözəl ata-baba adətlərimiz var bizim. Amma bu 

kiĢinin oğlu bunlara da təpik atır. Ona nə oldusa, kolxozun klubunda “Riqaletto” kinosuna baxandan 

sonra oldu. Ġndi dönüb olub yevrepeyski. Bəxtəvər pəncərəmizin altında italyan, ispan qaydasınca 

serenadalar çalır, romanslar oxuyur. Bəs utanıb, qızarmır? Qonum-qonĢudan da ayıbdı, axı! Adama 

deyərlər, belə ki, Məcnunsan, qoy elçilərin qapımıza düĢüb, ata-anamdan istəsinlər məni. Birinci dəfə 

verilməsəm dünya dağılmaz ki, qoy ikinci, lap dördüncü dəfə gəlsinlər. Mən də eĢidən-bilənlərin yanında 

öyünüm ki, diləklim, məni istəyənim mərddi, dəyanətlidi, tutduğu yerdən kəsəndi. Daha Rəcəb kimilər də 

həftə səkkiz, mən doqquz yüyürməsinlər küçəmizə. Ayağı bulaq baĢından, gözü aynabəndimizdən kəsilsin. 

A-a-a vaxsey, mənim günümə bax ey! Mən niyə belə yuyulmamıĢ çömçəyə, tabağa düĢən qoza dönmüĢəm? 

Qız evində vurçatlasın toydu, bəlkə oğlan evinin bundan heç xəbəri yoxdu? Bəlkə elə-belə, özüyçün çalıb, 
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dərdini, qubarını qarmonun diliylə meĢələrə, dağlara söyləyir bu yazıq. Eh, mən də düĢmüĢəm elçi, niĢan 

həvəsinə? – deyə acı-acı qımıĢıb, dərindən köks ötürdü Leyla. 

Sarı Çalının soyuqqanlığı qıza ağır gəlirdi. DaĢürəkli qarmonçalan sürüĢkən daĢların üstündə sim 

pəhləvanı kimi o yan, bu yana əyilib müvazinətini güclə tarazlayan Leylaya xala-xətrin qalmasın, heç 

gözünün ucuyla da baxmır, iti nəzərlərini bulağın ayna səthinə zilləyib dururdu. Leylanın ürəyi sərçə kimi 

çırpınır, qəhər onu boğurdu. Axı, bu anası ölmüĢ Leyla da hardan, necə bilə bilərdi ki, əyninə kip 

yapıĢmıĢ ipək don ĢiĢman döĢlərini, ətli əndamını, dolu baldırlarını sıxıb bir az aĢkara çıxarır və bu gözəl 

cazibə mənzərəsini suyun səthinə milli fırça ustamız Tahir Salahov yox, Rafael, Rembrand kimi bəĢəri 

sənətkarlar da yox, amma rəssamlar rəssamı o ulu GünəĢ öz Ģəfəqləriylə özü çəkirdi. Və Sarı Çalı da göy, 

bəbir gözləriylə qızın sudakı Ģəklini didib-dağıdır, qəlbindəki ehtizazın, barmaqlarınacan axıb gələn 

yanğıları qarmonun dillərinə od qoyurdu. Bəs necə? Ġllərlə həsrətini çəkdiyi, ənginlərdən enmək bilməyən 

bəxt quĢu bu gün çiyninə qonmuĢdu. Sevinci çaylar kimi aĢıb-daĢır, üstündə oturduğu keçə parçası da 

Ələddinin uçan xalçasına dönürdü. Amma əlvan iĢıqlar içində bərq vuran dünya kor oldu birdən. Çalının 

nəfəsi tıxandı. Akkordeon dillərinə yanğı salan barmaqları susalıb soyudu. UçuĢa qalxan Tərlanın 

qanadları sivri daĢlara sürtünüb yandı. GümüĢ zərrəciklərə cilvələnən suyun suyun səthi bulanıb, çalxandı 

birdən. Sarı Çalının Ģirinlərinə, Ģərbətlərinə acı zəhərlər qatdılar. Həyatının əl çılğın, ömrünün ən oynaq 

çağında, Leylanın büllur Ģəklinin arxasında əyrisap boynu, tüksüz baĢıyla çuğundur Rəcəb qara bir kölgə 

kimi səyridi. “Tay tayını tapar, ay meymunabənzər! Qarmon yox ey, nə çalırsan çal! Lap ilanı yuvasından 

çıxaran tütək çalsan da xeyri olmayacaq. Leyla səninlə oturub-duran deyil. Heç olmasa bir dəfə özünə 

güzgüdə bax də! O eybəcər Kvazimoda sənin yanında toya getməli Otellodu. Ġki il onuncuda qalan çopur 

Safura da, o keçəllər balnisasından baĢı yağlı kağızla kəndə qayıtmıĢ Qızılgül var ha... Səni heç o da 

istəməz. Noolsun, Ģtanqda məndən çox qaldırırsan! Hop, gözüm aydın! Qolların qısadı, axı. Ona görə də. 

Amma mən sənin kimi köstəbəkqol olmaq istəməzdim heç. QamıĢlıqdakına uyma. O günkünə fikrin 

getməsin. Onda ayağım sürüĢdü, yıxıldım. Ancaq yadında saxla ki, səndən o heyfi çıxacam. Ay çolaq, sən 

yeriĢivə fikir vermisən heç? Oxu əyilmiĢ araba çarxı kimi ləngər vurursan. Ancaq Leyla durna yeriĢlidir. 

Sən ondan əl çəkməlisən. Çünki, o məndən baĢqa heç kəsi istəyə bilməz. Ona görə ki, atası da atamın 

kolxozunda hesabdardı. Gər Leyla məninən gəzməsə, atam atasını iĢdən çıxardar, lap kəndimizdən də 

qovar, bildin?” – deyə Rəcəb Çalının Ģirmayı dillər üstdəki əllərini sıxıb, barmaqlarını əzirdi.  

Sarı Çalı orduna yeritdiyi alt dodağını diĢləriylə didib-dağıdırdı. Rəvan, Ģirin barmaqları indi xaric 

vurur, qarmonun körüyündən ecazkar xallar yox, “xoruzlar” havalanırdı. Bir an əlini klaviĢlərdən 

götürdü. “YaxĢı da, nə olub axı? Gözünə ilan görünüb belə döyükmüsən? Özünü ələ al. KiĢisən axı! Axı 

belə də olmaz, zarafat deyil, üzünə gün doğub, Leyla yanına gəlib”. O, qızı Ģirin-Ģirin dindirib, ona nəsə 
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xoĢ sözlər söyləməyin vacibliyini yaxĢı bilirdi. Amma, həmiĢə söhbət zamanı dilotu yeyən Sarı Çalının ağzı 

indi elə bil mumlanmıĢdı. – Dayan görək – deyə birdən, yerində qurcalanıb, sanki yuxudan ayıldı Sarı 

Çalı. Axı, gələn il Bakıya inĢaat mühəndisliyi oxumağa getmək istəyir. Bəlkə elə burdan baĢlasın söhbəti – 

Leylacan, bilirsənmi, dünyada “Pir bulağı”ndan gözəl, baĢqa bir bulaq yoxdur. Ancaq dörd yanında 

hündür-hündür evlər, müalicə otaqları tikib, kəndimizi də Ģəhərə oxĢatmaq istərdim. Suyu min bir dərdə 

dərman olan bulağımızı dünyaya tanıtmaq ən böyük arzumdur – desin. Bulaq arxından havalanan 

zümzümələri var ha... Onlar gecələr yata bilməyən xəstələrçün Ģirin ana laylalarına çevrilər. Bizim ĢiĢ 

qayalarımızın vüqarını görsələr, daha heç vaxt ürək darlığından əziyyət çəkməzlər! GünəĢ Ģəfəq uclarıyla 

yamaclardakı gül topalarını eĢəndə, rənglərin rəqsini görən gözlərə daha heç vaxt eynək lazım gəlməzdi. 

Bizim bu balaca bulağımız öz təbiətinə, müalicəvi suyuna görə ən məĢhur “Karlovı-varı”, “Trutskavetsk”, 

“Balaton” kurortlarının hamısına dov gələr. Əlbəttə, bütün bunlar çox doğru və gözəldir. Amma heyf ki, 

çox qurudu, kitab sözləridi. Rəsmi protokol sözlərinə oxĢayır. Yox! O, Leylaya elə bir söz deməlidir ki, 

Leyla o sözün bir ürək parçası kimi döyündüyünü, çırpındığını görsün. O çırpıntının səsi qulaqlarında 

ömrü boyu cingildəsin. O söz mərmi kimi partlasın. Qığılcımları qız ürəyinin közərən duyğularını 

alovlandıra bilsin. Sarı Çalı Leylanı hərdən yuxuda görərkən “BaĢına dolanım, sənə qurban olumla” 

baĢlayıb, ard-ardınca muncuq kimi düzdüyü ən Ģirin, seçmə sözləri indi, bu dar macalda çaĢqın xəyalının 

dumanlıqlarında axtarıb tapmağa çalıĢır, tapdıqlarını bir-birinə qoĢub, dilinin ucunda dolandırsa da, 

özünü yığıĢdırıb Leylaya deyib qurtara bilmirdi. Görəsən, “Səni çox istəyirəm, Leylam” desəm inciməz ki? 

Onsuz darıxdığımı bildirməkçün – “Səni görməyəndə elə bil nəsə itirən kimi oluram” desəm Ģit çıxmaz ki, 

görəsən? Birdən acığı tutar, xoĢuna gəlmərəm. Burulub ayaqları ilə üstümə suları sıçradıb birdəfəlik getsə 

neylərəm, canımı hara qoyaram? Görəsən, sonra akkordeonum da boyat qalmaz ki? Onu bir də belə 

həvəslə çala bilərəmmi? Onsuz da ürəyi sınıq, könlü qırığam. Yara üstdən o da bir yara vursa, tablaya 

bilərəmmi? Leylasız qalsam pəncərəmizdəki dibçəklərdə solmaqda olan qərənfillərin ləçəklərini sığallayıb, 

onların qol-qanad açmasına əl yetirmək istəyərəmmi görəsən? Məni yaĢadan, akkordeonumu dilləndirən 

də Leylamdı. Allah eləməmiĢ, birdən mənə bir çəpəki baxsa onda deməli hər Ģey alt-üst olacaq. Mənə üz 

göstərməsə kənddə keçirilən cıdırda ürəklənib daha heç vaxt birinci yeri tuta bilmərəm. Buna heç həvəsim 

də olmaz. Turnikdə də yaxĢı fəndlər göstərə bilmərəm. Rəcəb çox kinli, paxıl uĢaqdı. Buna görə də 

gözümün düĢmənidi. Ancaq haqqımda dedikləri dəlidən doğru xəbərdi. Tay tayını tapmadısa, heç nə. Bir 

də, axı, caynaqlarıyla qayalara, pəncələriylə daĢlara kip yapıĢmağı bacarmayan alpinist, zirvələr fəth edə 

bilməz deyə üzüntü keçirirdi. 

Leylanın səbr kasası daĢdı. Ürəyində “Sən də qalmayasan, sənin qarmonun da” – deyə ağzı 

köpüklənən sənəyi novun altından qapıb çiynindən aĢırmadı, yox! Onu zərblə, dabanı üstə ayaqları 
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altındakı cığırın daĢlığına çırpdı. Çaqqıltıya Ģirgil kolunun budaqlarında atılıb-düĢən Qaratoyuq pırıltıyla 

göyə qalxdı. Qız Sarı Çalıya göz altı nəzər yetirdi. Yox! Sənək sınar, daĢlar parçalanar, qayalar səs-səsə 

verər, amma Sarı Çalının heç tükü də tərpənməzmiĢ. Buna noolub görən? Leyla heyrətdən donub 

qalmıĢdı. 

Bulaqdan azca aralıda, arxası yamaca söykənən məktəbin həyətində ressor parçasını döyəclədilər. 

Bayıra zəng çalındı. Səs kəsilər-kəsilməz uğultusu-harayıyla həyətə bir dağ çayı təpildi sanki. Züleyxa 

xalanın məgəldə göyĢək vuran tənbəl inəkləri yerkərindən dik atıldılar. UĢaqların qıy-qıĢqırıqları sanki 

hüznlü “Pir bulağı” səmasındakı bulud toplarına da oynaq bir ovqat gətirdi. Bölünüb-parçalanan 

buludlar qəribə Ģəkillərə düĢür, bəzən qol açıb oynayan rəqqasları xatırladırdı. Çantalarını biri-birinin 

baĢına, boynuna çırpa-çırpa, çay qırağındakı xırman yerinə tərəf yüyürən uĢaqların arasında Sergey 

əminin burnun tutsan canı çıxan, sarıĢın oğlu Vasya da vardı. O, bulaq arxının kənarında, Sarı Çalıyla 

Leylanın qabaq-qabağa, kor-peĢman durduqlarını görüb, ayaq saxladı. Boğazının cır yerinə salıb: 

- Nə boĢ-boĢuna durmusunuz orda? KüĢlü-küĢlü oynayırĢınıj? Gəmilərinij batıb? Ey... ġalı ġalı 

(Vasya bəzən “s”nı “Ģ”, “Ģ”nı isə “s” kimi tələffüz edirdi. Ona görə də Sarı Çalını “ġalı ġalı” deyə çağırırdı 

həmiĢə). 

- Tej olun, gəlin Ģij də qoĢulun bijə! ġiji də öz komandama götürüm, dirə-döyməni qıjıĢdıraq! Mən 

olan yerdə bijə heç əjdaha da bata bilməj! ÇeĢni komĢomolĢki, ura... irəli, - deyə bağırdı və bir ayağı üstə 

“xeyxeyi” tullana-tullana qaçıb, köhnə ot tayasının arxasında gözdən itdi. Lakin Sarı Çalıya nə deyəsən? 

O, beyninə tikan kimi iĢləyən bu cır səsi də eĢitmədi. BaĢını qaldırıb heç o səmtə baxmadı da... “Komanda 

nədi, dirədöymə nədi, ay pir olmuĢ?”. O, müqəddaratı, taleyi həll olunan elə bu anlarda cəsarətli bir 

addım atmağın necə vacib olduğunu bilsə də, ayağını qaldırmağa gücü çatmırdı. 

Leyla ürəyində deyinə-deyinə taleyini yamanladı “Yox, yox! Bu yazıq heç özündə olana oxĢamır! 

Mən də niyə rədd olub getmirəm? BaĢının üstünü kəsdirib, nə vermiĢəm ki, ala bilmirəm?”-deyə sürüĢkən 

daĢların üstündən adlayıb cığıra çıxdı. Lakin qarmonçunun çəlimsiz boy-buxununu, qulağıyla birlikdə 

çənəsini də qarmonun dirsəyinə necə kip yapıĢdırdığını görmək, çaxmaq cılğamı kimi ağ iĢıq saçan, bəbir 

gözlərinə bir də, sonuncu dəfə yaxĢı-yaxĢı baxmaq istədi. Amma nə xeyri? Çalı bulud kimi qaralmıĢdı. 

QaĢ-qabağı yer süpürürdü. Sinəsinə pərçimlənmiĢ qırmızı akkordeonu da bir qaya parçası kimi hərəkətsiz, 

lal-kar idi. Leyla: “-Mənim günümə bax ey... belə üzüyola harada görünüb? Səsini eĢidib, çağırıĢına səs 

verib, ayağına gəlmiĢəm. Amma heyf! Yer üzündə bir o, bir də mən qalım ha... onu dindirdi yoxdu”-deyib 

ayağını yerdən üzhaüzdə, arxa tərəfdə elə bil kimsə quruyub çatlamıĢ bir qamıĢı dizinə çırpıb iki yerə 

parçaladı. “Jağ-jağ”. Qız diksindi. Dönüb qamıĢlığa baxdı. Heç kəs yox idi. BaĢını narazılıqla yana 
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atanda uzun hörüklərinin ucları sənəyin belinə çırpılıb səsləndi. Leyla o biri ayağını götürəndə, akkordeon 

yenə - amma indi bayaqkından daha sərt jağıldadı. Get-gedə güclənib ətrafın qayalarını lərzəyə gətirən bu 

jağıltılar Leylanın ürəyində fırtınalar qoparırdı. Akkordeon cərəyan Ģəbəkəsiydi sanki. Barmaqlar dillərə 

toxunar-toxunmaz fəryad qoparıb geri sıçrayır, klaviĢlər üstündə aĢağı-yuxarı qaçan əlləri, baĢı kəsilmiĢ 

toyuq kimi çabalayırdı. Sarı Çalı “Vağzalı”nın qoparağını götürmüĢdü. 

Leyla ürəyində “Sən də qalmayasan, sənin “Vağzalı”nda” – deyib addımlarını yeyinlətdi. Ġndi 

akkordeon qızın əndamının tərpəniĢinə, hörüklərinin rəqsinə dəm tutur, dikdabanlarının taqqıltısına uyar 

bir ahənglə səslənirdi. Sarı Çalı belini dikəldib sinəsini bir az da irəli verdi. Beləliklə, o, bu ecazkar havanı, 

qarmonunu, özünü də küsüb gedənə yaxınlaĢdırmaq, onun könlünü yumĢaltmaq istədi. Əlbəttə, qız ürəyi 

daĢdan deyil! Böyürtkən kolunun iynələri kimi ürəyinə sancılan bu səslər, sönməkdə olan duyğularını 

yenidən qıcıqlandırıb oyadır, qol-budaqları cücərib Ģaxlanırdı. Leylanın umu-küsüyə haqqı vardı. 

Ucaltmaq istədiyi qəsrin özülünü laxladan Çalıya qəzəblənməsin, bə neyləsin? Leyla Bakıda oxuyub 

kəndlərinə həkim kimi qayıdacaq, ən dəqiq laboratoriyalarda bu bulaq suyunun sirrlərini öyrənəcək, bir 

gün də öz Sarı Çalısının Ģikəst ayağını Bakıda, Moskvada yox, elə öz kəndlərində açacağı klinikada 

sağaldacaqdır. Sonra bir gün də, yanları al-əlvan kalağayılarla tutulmuĢ öküz arabasında, cehiz sandığının 

üstündə bardaĢ qurub, lap elə Sarı Çalısının qarmonundan havalanan belə bir “Vağzalı”nın sədaları 

altında, Ģərəfinə açılan qoĢalülələrin hay-küyü içində Çalıgilə pəhə-pəhnən gəlin aparılacaq. Amma bəs 

indi necə yanıb-yaxılmasın? Heç olmasa bir sözlə könlünü almaq əvəzinə, balıq kimi susub ürəyinə dərd, 

qəm tayları yükləyən bu vəfasız Sarı Çalıya nə desin? KaĢ elə uĢaqlıq çağlarında qalaydılar! O illərin ipək 

Çalısı hara, indinin bu zalım, quru taxta Çalısı hara? Necə diqqətli, necə də mehriban oğlan idi! BaĢayaq 

yığanda da ətəyindən çəkə-çəkə ardınca sürüyüb, ilk əvvəl onun çantasını sünbüllə dolduran o canıyanan 

Sarı Çalı nəzərəmi, gözəmi gəlmiĢdi? Məktəbdə də qara taxta qabağında tutulub, dərsi danıĢa bilməyəndə, 

partanın altından boylanaraq, ağzını ovucları arasına alıb, ona kömək eləyən doğma Sarı Çalı bəs indi 

niyə belə yad olub, özgə olub? Mübahisə düĢəndə haqlı olsa, olmasa da, Leylanın tərəfini saxlayıb, onu 

təklənməyə qoymayan Sarı Çalı, indi yeddi min yada dönmüĢdü. YaxĢı, indi bütün bu kəndin gözü 

qabağında oxunu atıb, yayını gizlətməyinə nə deyəsən? Evimizin qarĢısında bu boyda filarmoniya qurub, 

məni dilə-diĢə salmağı nəyə gərəkdi? Ġndi hamı deyəcək ki, görəsən Leylanın nə qüsuru varmıĢ ki, Sarı Çalı 

da onu bəyənmədi! Leylanı qəhər boğdu. Əlinin tərsiylə yanaqlarından süzülən gözünün yaĢını sildi. “Sən 

bu havanı çala-çala xana ağaclarından, yun darağından, ilmə millərindən bezdiyim, divarları üstümə gələn 

evimizəmi ötürürsən məni? Yox, daha zəhmət çəkmə”. Qız sənəyi çiynindən aĢırdı. Sonra əllərini sinəsində 

çarpazlayaraq Sarı Çalını məzəmmətedici nəzərlərlə süzdü: 

- Bu nə oyundu çıxarırsan, pirin üstündə? 
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- Neynirəm? Mən də xalq kimi günahsız dəvə baĢı kəsirəm, yoxsa qurbandı deyib quzunun canını 

alıram? 

- Qarmon çalmağa yer qəhətdi? 

- Burda çalanda noolar ki? 

- Ah... mənim günümə bax ey! – Qız özünü itirmədi. ġəstini, qürurunu qoruyub, mənliyini ucalara 

qaldırmağa çalıĢdı: - Tanrı ocağında konsert? Yazıqsan axı, övıiya qənim olar sənə! 

- Yox, olmaz, - qəti dedi Sarı Çalı. 

Heydətdən Leylanın gözləri böyüdü, kiprikləri çırpıldı: 

- Niyə? Sən göydən düĢmüsən? 

- Yox, göydən düĢməmiĢəm, Leyla. Amma axı, bu övliya mənim ulu babamdı. Bəs baba da 

nəvəsinə qənim olarmı heç? 

Leylanın qaĢları dartılıb alnının qırıĢları üstündə oturdu: - A..a..a.. Gülməlidi vallah. Övliya 

babandı? – deyə bir qatar Ģaqqanaq çəkdi. Əlini ağzına apararaq ağ mərcan diĢlərini gizlətməyə çalıĢdı. – 

Sən də lap gopçu Pirim kimi danıĢırsan. Bu boyda yalan olar? 

- Mən yalançı deyiləm, - bunu da qəti dedi Sarı Çalı. 

- Onda bəs nədən bilirsən ki, övliya babandı? 

- Bunu mənə Suğra nənə deyib. Ona da öz nəvəsi söyləyib. Bax, indi gördüyümüz bu bulaq bir vaxt 

fəvvarələrlə aĢıb-daĢırmıĢ. Ġlk dəfə suyunun Ģəfalı, min bir dərdə dərman olduğunu bilən, onu kəĢf edən 

atamın atası bizim ulu Hacıməmməd babamız... 

- Dayan, dayan! – Çalının sözünü kəsib bir an fikrə getdi Leyla – Hacıməmməd baba? Hə... səhvin 

var sənin. Dediyin o Hacıməmməd baba sənin yox, mənim ulu babamdı. 

- Yox, mənim babamdı. 

- Xeyir, mənim babamdı Hacıməmməd baba! 

- Ay qız, axı, halva-halva deməklə ağız Ģirin olmur! Sən ha de ki, mənim babamdı, amma kim 

inanar? Bir Ģahidin, sübutun varmı? Sən bunu nəyə görə deyirsən, Leyla? – qaranəfəs soruĢdu Çalı. 
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- ġahidim, sübutum elə Suğra nənədi, mən də ondan eĢitmiĢəm! 

- Aha... bu əla oldu! – deyən Sarı Çalının qaĢqabağı açıldı. – Onda belə çıxır ki, burda ilk yurd 

salan sənin də, mənim də, bütün bu kənddəkilərin də, Rəcəbin, Süleymanın da ulu babası Hacıməmməd 

kiĢi olub! Deməli, biz hamımız bir kökdən Ģaxələnən budaqlarıq. Amma uzaqgörən babamız, bu bulağın 

axarından arxlar ayırıb ki, suların keçdiyi torpaqlarda ağaclar göyərsin! Babamız, bəzi xəstələrə dirilik 

suyunu qurtum-qurtum içirdib, lehməsi palçığıyla bəzi ĢiĢləri qurudub, iflic olanları bu bulaqda bir-iki 

dəfə çimizdirib ayağa qaldırıb. Yaxın obaların, kəndlərin gözü qabağında möcüzələr yaradıb ulu babamız. 

Gör, nə gözəl adı da var kəndimizin – “Suvacal!”. Xəstələri suya salmaqdan xəbər verir bu söz. Bulaqdan 

Ģəfa tapanlar buranı inanc yeri, Tanrı ocağı kimi əziz tutublar. Onun sirli, sehrli yox, amma Ģəfa verən, 

sağlamlıq gətirən sularıyla möcüzələr yaradan Hacıməmməd babamızı övliya adlandırıblar. 

- Ay Çalı, övliyamız müqəddəsdirsə, onda biz hamımız onun paklığını qorumalıyıq! – deyə 

gülümsədi Leyla. Sonra da qəribsəyən səsiylə əlavə etdi: 

- Ay Çalı, layla bilirsənsə, bəs niyə yatıb yuxulamırsan? Sən Allah, daha burda qarmon çalma! Axı, 

yazıq olarsan, səni daĢ-qalaq eləyərlər! 

- Niyə? Axı, mən kimə nə pislik eləmiĢəm? Tanrıma da, onun ocağına da qurban olum! Sergey 

əminin sözləri sırğadı qulağımda! Ancaq mən yamanlığa yaxĢılıqla yaĢayacağam bütün ömrümü! 

Neyniyim, baĢıma iĢ gəlib. Buna görə qılıncımla sağı-solu çapıb bütün insanlıqdan qisas ala bilmərəm. 

Gərək mənə bu gözəlliyi görməyə gözlər verənin çətin keçilən yollarını akkordeonumun oynaq sədalarıyla 

yüngülləĢdirəm. Məhəbbət ağrı-acısının baldan da Ģirin olduğunu duymağa ürək verəni akkordeon umun 

ən yüksək xallarıyla göylərə, səmalara yazmalıyam. Qoy Tanrımın da, böyük övliyamızın da ruhu Ģad 

olsun! Neçə-neçə qubarı öz Ģəfalı selləriylə yuyub aparandı “Pir bulağı”mız. Ancaq adını ehtiyatla 

çəkirlər. Üstündəki xof, qorxu, vahimə pərdəsini qoparmaq, bulağı əsl həyat qaynağı, sevinc, Ģadlıq 

çeĢməsi kimi görmək istərdim mən. QıĢda qar əlindən meĢəyə atla yox, heç arabayla da girmək olmur. 

Ancaq “Pir bulağı”nı bürüyən vələslərin quru, xarlanmıĢ yarmaçaları sobalarımızı qızdırır, evlərimizi 

isidir. Yay gecələrində “Pir bulağı” zümzümələri kəndin beĢiyi baĢında ana laylasına dönür. Ziyarətinə 

köç-külfətlə, el-elatla gələn xəstələrin sapsağlam anadangəlmə kimi qayıtdıqlarını görəndə ürəyimdə aĢıb-

daĢan qürur hisslərini nəğmələrə çevirib akkordeonumla bütün dünyaya yaymaq istəyirəm. 

Sarı Çalı qarmon çalmağına haqq qazanmndırmaq üçün tutarlı dəlillər gətirirdi: 

- Ay Leyla, məni kim daĢ-qalaq eləyəcək? O gün yaĢı ötmüĢ Əmiraslan dayı, ayaqlarını güclə çəkə-

çəkə yanıma gəldi. Gətirdiyi keçəni oturduğum soyuq daĢların üstünə saldı. Bir kəlmə danıĢmadan çıxıb 
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getdi. Amma, axı ay Leyla, o çobanı baĢa düĢməyə nə var ki? O, mənim qayğıma qaldı, nazımı çəkdi. 

Ġstədi ki, mən tez-tez buralara gəlim. Akkordeonumun sədaları da qoyun otardığı bu dağlara, dərələrə səs 

salsın. Dinlədikcə dərdi yüngülləĢsin! Nemeslərlə dava vaxtı uzaq, qərib bir ölkədə itkin düĢmüĢ oğlunun 

qubarını unutsun. Hələ Züleyxa xalanı demirəm. O boyda arvad iĢini-gücünü atıb mənim üçün süd gətirdi. 

Dil-ağız elədi ki, bu süddən iç, bir az ətə-cana dol. Çaldığın mahnılar da Ģirin alınsın. Məni bəs kimlər 

daĢ-qalaq eləyəcəklər, ay Leyla? Mən çuğundur Rəcəb kimilərin daĢ-qalağından qorxmuram. 

Yamacın ayağındakı, köhnə xırman yerində qeyri-adi bir canlanma vardı. Meydanda Ģıdırğı 

dirədöymə gedirdi. Böyük-kiçik bir-birinə qarıĢmıĢdı. Hay-küy içində Vasyanın beyinlərə iĢləyən cırıltılı 

səsi çalını fikrindən ayırdı. O, arxaya boylandı. Vasya qıĢqırır, özünü öldürürdü: 

- Ay ġalı, ġalı, bu Rəcəb biji oynamağa qoymur! QayıĢımı əlimdən alır, məndən nə iĢtəyir? Gəl 

soruĢ da – deyə Ģikayətlənir, balaca yumruğunu da göydə oynadırdı. 

Qız sənəyi çiynindən aĢırdı. Onlar köhnə xırmana aparan cığıra çıxdılar. Dirədöymənin haray-

qıĢqırıqları Züleyxa xalanın fermasına da mağar ovqatı gətirmiĢdi. Sağıcı qızlar manqa baĢçısının 

gözündən yayınıb, ikibir-üçbir çay sahilinə enirdilər. At dırnaqları, vəl diĢləri altında döyənək olan köhnə 

xırmanı tən ortadan təbaĢirə ikiyə bölmüĢdülər. Rəcəb çox həyəcanlı görünürdü. O, Ģalvarının balaqlarını 

tez-tələsik corablarının quncuna keçirib dikəldi. Dizləri üstə çömbələrək fısıldaya-fısıldaya çəkmələrinin 

bağlarını möhkəmləndirən pota Süleymana təpindi: 

- Dəliliyə salma ha... Ey pota! Gicliyin tutmasın! BaĢa vurdu yoxdu ha! EĢidirsən? Toqqaynan da 

yox ha... Süleyman. Elə-belə gözləri qorxsun, bir də məhləmizə gəlməsinlər, - deyə komanda yoldaĢlarına 

tapĢırıqlar verirdi. Sonra da ġahmara tərəf çevrildi: 

- Ala, ay danqa. Sənin də bir gözün məndə olsun, kimi göstərsəm, onu çırparsan! 

- O da mənim gözüm üstə! Amma qaqaĢ, sən elə indi göstər də... bir az tez göstərə bilməzsən? 

Əllərim giciĢir axı, - deyə mızıldandı ġahmar. 

- bax, o urusdan olan, o çil-çil var ha... Dərə məhlədən buaralara təzə-təzə dadanan Vaskədi, nədi 

bilmirəm, adı, hə... Onnan iĢiniz olmasın! Əsl yemimdi. Siz ona toxunub eləməyin. Atasını yandırmaq 

mənə borc olsun. Bir qayıĢa topuğunu çatdadacam o küçüyün. Sonra üzünü meydançaya tutub – Gəlin 

ha... QənĢərimə gəlin görək! – deyə qayıĢını baĢı üstə tovlaya-tovlaya ortada gəzindi. Və birdən, necə 

oldusa, qarĢı yamacın açıqlığında çiyniylə vələs ağacına söykənərək bu mənzərələri maraqla izləyən Sarı 

Çalıya gözü sataĢdı. 
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- Ala hey! O sənsən belə məzlum-məzlum baxan?! Hə qızbay Çalı! Bəs, orda Leylaynan neynirsən? 

Qıznan beĢ-daĢ, gəlin-gəlin oynamaq fikrin var? Bəri gəl, kiĢi ol. Leylanın arxasında gizlənmə! Bir qıçın 

boyda uĢaqlar səndən ürəklidirlər! Qorxma, gəl keç cızığın o biri tərəfinə. YaxĢı-yaxĢı dərsini verim! Axı, 

borclu qalmağı xoĢlamıram mən! O qamıĢlığındakına fikrin getməsin! – deyə bağırdı. 

Sarı Çalı bala dağını çoxdan unutsa da, quyruq dağı Rəcəbin ürəyini hələ də göynədirdi. 

- Ala hey... Heç olmasa yanındakından utan, bir az qeyrətə gəl – deyə yenə sancdı Rəcəb. Sarı 

Çalının diĢi diĢini kəssə də susurdu. Elə bil it hürür, karvan keçirdi! Bu deyilənlər də ona yox, elə bil 

daĢlara, qayalara deyilirdi. 

- No oldu bəs? Nooldu? – deyə saya sayılmadığını görən Rəcəb get-gedə acıĢır, qızıĢırdı. – Qorxma, 

bərk vuran döyüləm. Xəstəsən axı! Səni Allah vurub, - deyə Ģaqqanaq çəkdi. Sarı Çalı “keçinin buynuzu 

yaman giciĢir”, - deyə düĢünür, götür-qoy eləyirdi. 

Cızığın o biri tərəfində kopalaĢan uĢaqlar bir-birilə xosunlaĢır, pıçıldaĢırdılar: 

- Rəqiblərimij bijdən həm böyük, həm də güjlüdürlər. Amma eybi yoxdur, bij onlardan daha cəld, 

daha çevik olarıq! Birinin qayıĢını əlindən ala bilĢək, onlar məğlub Ģayılacaqdılar,-deyən sarı sifəti 

meĢmeĢi kimi çilli Vasya yoldaĢlarına ürək-dirək verirdi. 

ÇağırıĢlarına, hədələrinə əhəmiyyət verilmədiyini görən Rəcəb bir az da cinləĢdi. Ağzını yamaca 

tutaraq – oğul istəyirəm ki, çıxsın qabağıma, - deyə bağıra-bağıra neydan sulayanda tabaĢir cızığının o 

biri tərəfində duran çil-çil oğlanın ona zilləndiyini gördü və gözləri kəlləsinə çıxdı. . 

- Ala... Vaskə, bu sənsən? XoĢ gördük. Hə... Səni göydə axtarırdım, yerdə əlimə düĢmüsən. Hə, 

Vaskə bala, bax, nə qədər ki, gec deyil, qələt eləyib, sənə Ģər atmıĢam desən, canın əlimdən qurtaracaq. 

Yoxsa iĢin yaĢdı. Bax bunu görürsənmi – deyərək əlindəki qayıĢı çiyninin ardından çəkib, zərblə ayağının 

altına çırpdı. Və birdən də ilan çalmıĢ kimi geri sıçradı. Nəfəsi tıxandı, gözləri yaĢardı. Onu acı öskürək 

boğurdu. QayıĢın altından göyə sovrulan qılçıqlı toz boğazına dolmuĢdu. 

Təzə doğulmuĢ buzov kimi dizini dizinə dayaq verib, ayaq üstə güclə duruĢ tutan Vasya: 

- Mə... mə... mən sənə Ģər atmamıcam vallah! Amma papam canı Ģən... Ģən... Ģən oğruĢan! Papam 

canı oğruĢan! Adam at oğruyar, masın oğruyar, bank oğruyar, amma Ģən yumurta oğruĢuĢan. Yumurta 

hi...hi...hi... deyə qocafəndi hırıldadı. Rəcəbin alaqırmızı sifəti qaralıb çuğundurlaĢdı. Dabanları üstə 

fırlanıb yerində mil dayandı. Vasyanın gözləri bərabərində Ģaqqıltıyla açılıb-yumulan qayıĢı yumruq üstə 

Ģahə qalxan ilanı xatırlatdı.  
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- Kəs səsini, küçük! Harda görmüsən oğurluğumu? 

- Papam canı görmüsəm. Suğra nənənin çəpərindən bir papaq yumurtaynan çıxanda görmüsəm 

Ģəni. 

PiĢik tutduğu siçanı oynadırdı sanki, Rəcəb qayıĢını onun gah pəncələrinə çırpır, gah da 

topuqlarına döyürdü. Vasya köz üstündəymiĢ kimi atılıb-düĢdükcə qəribə səslər çıxarırdı. O, elə bil gah 

Ģaqqanaq çəkir, gah da zarıyırdı. Yazıq gülürdümü, ağlayırdımı? Ayırmaq çətindi. 

Vasyanın “toyuğun bir budu var” – deyə inadından dönməyəcəyini baĢa düĢən Rəcəb qayıĢının 

arxasında gizlədib əlini mehribanlıqla onun çiyninə qoydu: 

- Hə... Vaskə bala, axı, sən yaxĢı oğlansan! Bax, əgər indi desən ki, ay uĢaqlar, mən zarafat 

eləmiĢəm, sataĢmıĢam Rəcəbə, oğru deyil Rəcəb, bu yumurta söhbətini də özümdən çıxartmıĢam. Mənim 

uydurmamdı, elə-belə yalan-palandı. Bax, belə desən ha! Bax, elə burdan oynaya-oynaya çıxıb gedəcəksən 

evinizə! Səninlə həmiĢəlik dost olarıq biz. Yox əgər... 

Vasya təəccüblə qaĢlarını qaldırıb dodaqlarını büzəndə, burnunun ucu fındıq kimi yumurlandı. 

- Yox, gəl sən baĢımı biĢirmə - deyə əlini ürəyinin üstünə qoydu – Mən komsomolçuyam. Hər Ģeyi 

düz danıĢmalıyam. Amma sən oğruĢan! ÇeĢni komĢomolĢki! ġəni özbaĢına buraxım, sən də sabah toyuq 

oğruyaĢan. Sonra Ģəni tutĢunlar. Türmədə də Ģən bura hardan gəlmiĢən – deyə soruĢanlara bəĢ 

ġuvacaldan gəlmiĢəm deyəcəksən, eləmi? HanĢı ġuvacaldan soruĢacaqlar? O, Ģehrli, Ģəfalı suyu olan 

ġuvacaldan? Övliya ocağından? Ay yazıq,bəs bilmirsən ki, Ģəni orda döyüb-öldürərlər? Övliyanın adını 

batırdığına görə. 

- Bəsdi, baĢından böyük danıĢma! Sən urussan, o övliyadan sənə nə? 

- No olĢun ki, uruĢam! Axı mən burda doğulmuĢam. Özüm də azərbaycanca oxuyuram. Anamı o 

bulağın Ģuyunda yuyub burda baĢdırmıĢıq. Suğra nənə məni bu “Pir bulağı”nda bir-iki dəfə çimijdirib. 

Ġndi yavaĢ-yavaĢ dilim açılır. Mən Ģəni kəndimijin adını batırmağa qoymaram. ġən oğruĢan, çeĢni 

komĢomolĢki! Qoy bunu hamı bilĢin. Yoxsa mən bunu gizlətĢəm, Ģabah anbardan taxılımızı, fermadan 

inəklərimizi oğrayaĢan. Onda kəndimiz acından ölər ki, - deyə ağlamsındı. 

- Mən heç nə oğramamıĢam, necə baĢa salım səni – deyə Rəcəb yumruğunu Vasyanın fındıq 

burnunun üstünə qoydu. Sonra da – inanmırsansa get, Suğra nənənin hininə bax! Yumurtalar öz 

yerindədi – dedi. 
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- Aha... Nə yaxĢı oldu! Aparıb qoymuĢan da yerinə. MaladeĢ Ģənə! Amma qoyĢan da, qoymaĢan 

da oğruĢan. Bu oğurluğu gizlədən Ģənin doĢtların da – deyə əli ilə əvvəl Süleymanı, sonra da ġahmarı 

göstərdi – hə, hə, onlar da xuliqandı. Amma Ģən lap baĢ oğruĢan. Öjü də yetim nənəmijin yavanlığını 

oğramağa əlin necə gəldi? BəĢ yazıq deyilmi kəndimizin kaĢıb nənəsi? – deyə hönkürüb, iç ata-ata ağlayan 

Vasya kəkələyə-kəkələyə sözünü davam etdirdi: 

- Məndən incimə, Rəcəb qağa. Mən... mən... mən... Ģənin oğurluğunu gedib mamana da 

de...de...demisəm. 

- Necə? Anama da xəbər çatıb? – deyən Rəcəb qayıĢını Ģahə qaldırmaqla Vasyanın kürəyinə 

endirməyi bir oldu. O, birdən diz üstə çöküb Vasyanın boğazına ilan kimi sarmanan qayıĢı aĢağı çəkdi. 

UĢaq ağzıüstə yerə çırpıldı. 

- Ala, ay Süleyman, nə yatmısan? QayıĢla bu küçüyü! Danqa, sən də dayanma! Kötəklə bu urusdan 

olanı! Yoxsa milisə də xəbər verəcək bu yaramaz. Vurun, gözü qorxsun, bizdən əl çəksin! 

Dələduzlara da belə bir hay gərəkdi. 

QayıĢlar Ģappa-Ģap iĢlıyir, baĢına, belinə çırpılan təpiklərin altında çil-çil oğlan əl-qol atır, 

çapalayırdı. 

Yamac aĢağı qırğı kimi Ģığıyan Sarı Çalı, xırman ətrafındakıların səfini yarıb meydançaya girdi. 

Gözü qızan, beyni oynayan Rəcəb ayağının altını görmürdü. Sarı Çalı ona arxadan yaxınlaĢaraq, qollarını 

qamarlayıb var gücüylə sıxdı. O, çırpınıb əlindən çıxmaq istəyən Rəcəbi sakitləĢdirməyə çalıĢırdı. 

- Bəsdi, özünü ələ al, Rəcəb! Axı, o, sənin tayın deyil. Bir barmaq boyu var, fağırın biridi, - deyə 

Rəcəbin qoluna girmək istədi. Ancaq Rəcəb dirsəyini onun əlindən çəkib çıxartdı. 

- Bir sənsən fağır, bir də o!.. Yox, Ģər atıb mənə! – Bax, bir də ağzını dağıtsan, səni elə çırparam ki, 

heç atan Sergey də tanımaz! – deyə Vasyaya barmaq silkələdi Rəcəb. 

- Sergey əmiynən iĢin olmasın, - deyərək, sinəsini irəli verdi Sarı Çalı. – Kəndə can yandırmaqda 

bir dənədi Sergey əmi! Odey!.. – deyə əliylə qarĢı qüzeydəki qaraltını göstərdi, - Gözünü aç, yaxĢı-yaxĢı 

bax!.. O çay daĢlarını bəyənmədiyin Sergey əmi boĢaltdırıb ora. 

- Bəh, bəh! Gözüm aydın! Amma nəyə görədi? Dayab, dayan, tapdım! Ağlayıb, yalvarıb ayağına 

düĢmüsən ki, mənə qarmon konserti verməyə bir filarmoniya tik! Ha, ha, ha! – Ģaqqanaq çəkdi Rəcəb. 
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- Yox, mən öz halıma yananlardan deyiləm. Axı bulaq üstə yay – qıĢ deməyib, uĢaqlı-böyüklü 

müalicəyə, ziyarətə gəlirlər. ancaq bu ağır ocağın bir damaltısı, adi bir qazması da yoxdu. Heç olmasa bir 

otaq, iki vanna yerləĢən balaca bir hamam da tikmək istəyir Seygey əmi. Bakıda oğlunu göstərmədiyi 

həkim qalmayıb,  amma nəı xeyri! Bəlkə bir çox xəstəliklərə məlhəm olan “Pir bulağı”nın suları Vasyanı 

da sağaldar? Sən də onu tutmusan qayıĢa! Axı, xəstədi, həkimlər deyirlər ciyərlərindəı nəsə bir ləkə 

tapıblar!  

- Necə, necə? Çexotkadı? Onda qurtardı! O Pir babanın cəddi haqqı! Mən onu bulağa həsrət qoyacam. 

Bircə damlasına əli toxunsa, nəfəsi qonsa, qurtardı! Bütün arxlarla axıb, həyətlərə, evlərə də dolacaq onun 

xəstəliyi. Nə qəər ki, gec deyil, qoy gedib Xurayada, Ləgərdə yaĢasın! 

- Niyə? Bəs ordakılar adam deyil? O kəndlərdə yaĢayanlar da cəddinə and içdiyin o Pir babamızın 

nəvə-nəticələridi. Deyirsən xəstəlik səndən ötsün amma bacı-qardaĢlarımıza yoluxsun?! 

- Mənim heç kəsnən iĢim yoxdu. Mənimki Vaskəynəndi! Məktəbdə qızdırmamız olanda zəhər kimi acı 

kinələr verirdilər ey bizə, nə, qoy olardan çox-çox atıb, ölsün. Bir Ģpion əskik olar. 

- Nə qədər mən varam. Heç yana getməyəcək Vasya, - deyə Sarı Çalı çəp-çəp baxdı Rəcəbə. Elə bu 

dağlardakı gül-çiçəyin ətri, yarpaqların, otların göz oxĢayan rəngləri, Züleyxa xalanın südü, qaymağı 

sağaldacaq Vasyanı! Bir az havalar qızsın, onu “Pir bulağı”nda elə özümüz çimdirək! Bəlkə övliyaya 

inam, etiqad onu da sağaldar? Vasya sağalıb Rüstəmzal, pəhləvan kimi igid olsa inanıram ki, bu kənddə 

oğruya-qoçuya da yer qalmaz.  

Pul kimi qaralan Rəcəb Vasyaya altdan-altdan baxır, donquldandı. O, Leylanın gülümsədiyini gördü 

və birdən – Ala, Sarı Çalı, nədi? Yenə nə mən salmısan? Qıın yanında böyük-böyük danıĢma çox! – deyə 

Çalının üstünəı yeridi. Üzünü yoldaĢlarına tutaraq – Ay uĢaqlar, kəsək oturub daĢın halına yanır! – deyə 

Ģaqqanaq çəkdi: - Axı, biz Vaskəyə noolub, dərdi-azarı nədi, bilmirik. Amma biri var, tir kimi gözə girir 

xəstəliyi! Onu bütün kənd görür. Özü də ömründə sağalmayan xəstəlikdi xəstəliyi! – deyə həmiĢə üzü gülən 

ġahmara göz atdı Rəcəb. – Züleyxa xala ona süd göndərir, Əmiraslan dayı altına keçə sərir ki, əfəldi, 

fağırdı. Leyla da elə xəstəliyinə görə az-maz üz göstərir ona! Qız ürəyidi də, yazığı gəlir də, yoxsa heç ay it, 

hardan gəlmisən də deməz! 

Leyla baĢını aĢağı saldı, yanaqları sac kimi qızarmıĢdı. Əlini bulaq gözünün ülgüc-ülgüc qayalarına, 

mismar-mismar daĢlarına toxunmaqdan zol-zol, çat-çat olmuĢ sənəyin ağzında gəzdirdi. Rəcəbin 

atmacalarını düĢündükcə sənəyin miĢar diĢlərindən bədəninə bumbuz, kəsici soyuq iĢləyirdi. BaĢını ağır-

ağır qaldırdı. Söhbətinin Leylaya ləzzət verdiyini zənn edən Rəcəb daha da ürəkləndi: 
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- Axı, ay dost, yadındadırsa, bu məhləyə bir də gəlmə demiĢdim sənə mən! Özü də elə bir xahiĢ elədim. 

Ġndi basıb yuxarı baĢa keməyin azdı, hələ bir yel də verirsən yanındakı satqına? 

- Yox, yox səhvin var, mən satqın deyiləm. Mə-mə-mən su-su-Ģuka deyiləm! Baaq mənə Ģpion dedin, 

mən dinmədim. Komsomolçu tərbiyəli olmalıdı!~ mən Ģəni də tərbiyələndirəcəyəm! – üzə durdu Vasya. 

Qaralıb bir az da çuğundurlaĢan Rəcəb: - Tfu sənə, mənəm tərbiyəsiz! Sənin susduracam, küçük! – deyə 

Çalının pencək cibindən bərk-bərk yapıĢan Vasyanın sinəsinə əl atdı, Sarı Çalı onu döĢündən basıb geri 

itələdi. 

- Ala Çalı, bəs olmadı küçüyü mindirdin boynuma? Cana doydum axı! Çalısan Sarısan, hər nəsənsə, 

keç qızılın o biri tərəfinə! Xırmanın ortasında bir “Qazağı” oynadım səni! Qoy uĢaqlar da, Leyla da 

görsün ki, sən adı gur-gur guruldayan, səsi qulağına çatan Sarı Çalı yox, əldə ölən bir çolaqsan! 

Ən iti misri qılıncdan da kəsərli bu sərki qaxınc qılıncı Sarı Çalının baĢı üstə dəfələrlə parlamıĢ, lakin 

heç indiki kimi təpəsinə belə zərblə çırpılmamıĢdır. O, odla-od arasında qalmıĢdı. Üstünə hər iki tərəfdən 

alov püskürürdü. Ġkifikirli idi. Keçim, keçməyim? Ölüm, qalım? Gözlərini Ģikəst ayağının ucunda məchul 

bir nöqtəyə dikmiĢdi. Neyləsin? Yenə baĢından yerə çırpsınmı Rəcəbi? Birdən Sergey əminin “Mənliyini 

qırıb, səni gözü qıpıq görmək istyənlər Ģikəstliyi baĢına qaxınc edə bilərlər. Amma sən heç vaxt, Tanrına, 

diĢ qıcayıb insanlardan qisas almaq fikrinə düĢmə. AğzınlaĢar, zalım olarsan” – deyən səsi ürəyinin 

baĢından hərrəmiĢar kimi fırlandı.       

Neyləsin Sarı Çalı? Neyləsin, ey Ġlahi? Onu soyuq tər alıb gedirdi. BaĢında tac saydığı, sevimli 

Leylasının gözü qarĢısında mənliyinə saplanan təhnə oxları nəinki Sarı Çalını, hətta ən dözümlü fili də 

məhv edərdi. Sağa boylandı. Sağ trrəfi ĢimĢək kimi dümdüz sıldırım qaya idi. Sol tərəfi diĢ-diĢ qayaları ilə 

canavar ağzını xatırladan vahiməli uçurum! BaĢına haranın küllərini töksün Sarı Çalı? 

Qarmonu dilə gətirən çevik əllər, incə barmaqlar köməyə çatmazdı burda. Bu quyudan çıxmağa Ģir 

pəncələri gərəkdi! O pəncələrin ucunda ĢimĢək kimi dümdüz qayalar qəlpələnər, parçalanar, Ģaqqalanar, o 

da bu quyudan sıçrayıb, açıqlığa çıxardı. Qartal qanadları da hardandı ki, onu uçurumdan çəkib göylərə 

qaldırardı?! Ümid ancaq zümrüd quĢuna qalırdı. Amma nə yaxĢı ki, zümrüd quĢu da hardasa əlçatmaz, 

ünyetməz əfsanələrdə deyil, onunla üzbəüzdə, gözləri qabağındaydı. Özü də üzü günəĢə durmuĢdu. Al-sarı 

Ģəfəqlər щядяфиндя Лейланын шящла эюзляри бярг вурур, чыраглашырды. Шишман дюшляри арасындакы бурма 

щюрцкляриня дя гызыл суйу, шяфяг бойалары щопурду йаваш-йаваш. Синясиня чарпазладыьы бцллур ялляри цстцндя 

рянэбярянэ ишыг тумуръуглары ъилвялянирди. Амма умсунуб кцсян ушаглар кими гаш-габаглыйды. Ахы, 

чцбцьцн ики башы вар. ряъяб Сары Чалыйа цнванладыьы тящгирлярля Лейланы да санъмышды. Бармагларыны ара-сыра 

аьзына апарыб дырнагларыны дидишдирдийини эюрян Чалыны гящяр боьду. Ялляри ширмайи дилляря сусады бирдян! 
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Аккордеону гуъаьында олсайды, аьлайан цряйинин щычгырыгларыны щеч кяс ешитмясин дейя ону ъырыма чякяр, 

гянимини, кядярини дя сядаларында боьуб-батырарды. Ахы, наданларын тяпийиня ня гядяр дюзмяк олар?! 

Зялзяля, анъаг зялзяля гопмалыдыр! Амма еля зялзяля ки, Ядалятин йолларыны кясян шимшяк гайалары, гурд 

аьзына бянзяйян учурумлары йерля-йексан елямясин, йох, щамарлайыб, ъилалайыб дцзляндирсин! Бцтцн йер 

цзцндя Лейладан йухарыда Лейла зирвясиндян йцксякдя башга бир зирвя йохдурю о, щяр шейя дюзяр, амма 

Ряъяб чиркабларынын Лейла зирвясини лякяляндирмясиня дюзя билмязди. Бир ан Ряъяби, онун достларыны да 

йахшыъа хышмалайыб, цст-цстя гуйламаг, сонра ися онларын цстцйля пиля-пилля галхыб, Лейла зирвясиня 

йцксялмяк кечди црйяиндя. Лакин – гозбелляри гябир дя дцзялтмир. Ядалятин, дцзлцйцн йоллары ися дашлы-

кясяклиди, чятин кечилянди. Каш ки, бу йоллара бир ялчим йонъа, бир овуъ хязял кими дюшяняйдим – дейян бир 

сяс гопду ичиндян. – Мяням-мянямлик ешги иля вящшиляшян, гочулуг репрассийасына мяруз галмыш ряъябляр, 

ятякляриндяки аьыр дашлары тюкцб, о йоллары сакит, ряван кечя биляйдиляр. Нятиъядя васйаларын ъаны динъяляр, 

Сугра нянялярин йумурталары оьурланмазды. Ахы, гябирдя дюзцлмяйян гозбелляр дя, дцзялсяляр йахшыды. Мян 

гялби эцл лячяйиндян дя зяриф васйалары, гара тикан колу кими йолушдурмаг истяйян ряъябляря эюз версям дя, 

ишыг веря билмярям.  

 Ряъябин щяйаъан тябили бир дя дюйцлдц. Чаьырыш шейпуру бир дя эурлады:  

 - Гычы ишлямир ща бунун! Неъя эялсин цстцмя? Сары Чалынын азаъыг йана яйилмиш гамяти шахланды. 

Синясини иряли веряндя, эери атылан кцрякляри шаггылдады. Кюмцр кими гаралмышды. Хянъялля чапсайдылар, бир 

дамъы ганы чыхмазды. Йан-йюрясиня эюз эяздирди. Тякляндийини эюрцнъя гялибсяди. Кечмиш мяктяб 

йолдашлары она йедди мин йада бахдыглары кими бахырдылар. Дярсдя мцяллимляринин, кцчядя ушагларын 

гапазыны йемякдян папаьы йемякдян папаьы бюйцйцб эюзлярини басан, Аллащын Сцлейманы да инди она 

ганлы-ганлы бахырды. Йери эялди, эялмяди додаглары гачан данга Шащмарын цз-эюзцндян зящяр тюкцлцрдц.  

 - Щяя, гычы ишлямир ща! Амма иштащы йаман бюйцкдц – дедиклярини башыйла тясдигляйиб – Щя, ня, - 

дейя сюзцнц давам етдирди:  

 - Щя, буну щеч Аллащ да дойдура билмяз! Эюзц ня эюрдц, габаьына чякир! Ъыдырда щамыдан башды! 

Кянддя турник чемпионуду! Франсайа физиклярин олимпиадасыны эюндярдиляр кечян ил. Онунъуну битиряндя 

гызыл медалы да о алды. Инди дя «Пир булаьы»нын  цстцндя гармон чала-чала ад чыхарыб. Щарда аш, орда башды! 

Бу эцн-сабащ кяндимизин ян эюзял Лейласыны да яля кечиряъяк бу кифир. Бяс биз няйик бурда? Соьан башыйыг?  

 Ъызыьын гыраьында бцзцшян Васйа ортайа атылды бирдян:  

 - Бу щяля щарасыды?! Райком ону Йапонийайа эюндярир. Гармончулар фестивалында биринъи йери 

алаъаг. Аъыг сяня, аъыг! Йан тюкцл индии – дейяряк Ряъябя щяля бир дил дя эюстярди.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 271 

 

 Ряъяб бир щимя юзцнц Васйайа чатдырды. Балаъа Васйа горхудан бир аз да балаъалашды, йумаьа 

дюнцб йеря чюкдц. Ряъяб гайшыны ики кцряйи арасындан йухары чякиб, ушаьын тяпясиня ендирмяк истяйяиндя, 

Сары Чалы голуну тогганын габаьына верди. Дящшятли шараггылты гопду. Гайыш Сары Чалынын биляйини йандырды. 

Бир ан ялини архасында эизлядиб, цзцнц йана чевирди. Сифятиня чюкмцш аьры излярини, щеч кяс эюрмясин! Сонра 

ани бир чевикликля шикяст айаьыны диздян бцкцб, ашаьы йатды. Сары бирдян йай кими дартылараг – Ал эялди, ай 

пота – дейиб бядянинин бцтцн аьырлыьыйла гайышыны саь ялдя фярящдян эюзляри эцлян Сцлейманын кцряйиня 

чырпды. Чырпды, щеч уф да демяди. Гайышын икинъи зярбяси дизиня дяйяндя Сцлейман топ кими эюйя атылды. 

Эюзцнц басан папаьы башындан гопуб йеря дцшдц. Гайыш дяйдикъя Сцлейман атылыб-дцшцр, юз папаьыны 

айаглайырды.  Чалы данга Шащмары ахтарды. Мейит кими аьармыш Шащмар дярядюймяйя бахмаьа эялян саьыъы 

гызларын арасында эизлянмишди. Ону йахасындан чякиб, мейданчанын ортасына вызылдатды. Гайышын, башы 

цстцндя гыврылдыьыны эюрян Шащмардан «вай юлдцм» дейян гышгырыг чыхды. Гайыш дяйдикъя дцмаь 

кюйнякдян гялпяляр гонур, кяпянякляр кими ора-бура сяпялянирдиляр. Саьа ганырылды. Эюрдцкляриндян эюзц 

кюлэялянян, юзцнц итирян Ряъяби ял ачмаьа, гайышы тярпятмяйя гоймады. Чалынын мягсяди ону Лейланы 

гаршысында диз чюкдцрмякди. Тярбийясизя бах! Башы ашаьы, алиъянаб бир Лейланын йанында юзцнц дцшцк кими 

апаран ъязасыны алмалыды. О, гайышыны Ряъябин топугларына чырпырды. Айаьынын бирини иряли гойуб, шяфягляр 

алтында мис рянэиня чалан гайышыны ашаьыларда еля шювгля ишялдирди ки, дейярдин ялиндяки гайыш дейил, дярйазды. 

Чалы да кюйшяйяндя от чалыр. Юзц дя еля щявясля чалыр ки, бир-ики дярйаза Ряъябин балдырьан зоьларына 

охшайан узун айагларыны дибиндян цзцб атаъаг. Ряъябин дизлярини титрятмя тутмушду. Сары Чалы ися зящярли 

бир алаг отунун кюкцнц кясмяйя чалашырды. Онун сонунъу зярбяси зиндан цстцндя мисс тябягяйя чырпылан 

чякиъ сясини верди. Тогганын улдузу гыпгырмызы гызарды. Ряъябин гайышы Лейланын айаглары алтында илан кими 

гыврылды. Сонра гуруйуб гахаъа дюндц. Амма Сары Чалынын интигамы бунунла битмяди. Йеря сярялянмиш 

Ряъяби галдырыб ун чувалы кими чийниндян ашырды. Сонра йеня белдян йухарысы иля ашаьы яйиляряк йары байылы, 

Ряъябля бирликдя хырманын тян ортасына чырпылды. Лакин щирси йеня сойумады. О, леш кими узанан Ряъяби 

йахасындан чякиб кцряклярини торпагдан айырыр, ону силкяляйир, тязядян йеря чырпырды.  

 Лейла айаглары йанындакы сяняйин яйри гулпудун тутуб лал-кар дурмушду.  

Belə baxanda, o farağat komanadasında, əli tüfəngli, əmrə müntəzir əsgəri xatırladırdı Çalı. – Səni 

boğacağam, - deyə dizinin altındakı Rəcəbi yumruqlayırdı. Lakin iĢıqlı dünyasına qara çəkən öz 

repressiyası gözündə duru birdən. o, ulu babalarından hansınınsa səhvini təkrar edib, öz nəvə-nəticələrini 

də repressiyaya qurban etməyəcəkdi. Yox! Bir daĢla yuxulu quyunun canlılarını oyadan, yamyaĢıl bir 

ağacı kəsib, qara kötüyüylə torpağın az üzünə qara bir zigil yapıĢdıran, bulağa pənah gətirən bir xəstəyə 

üz göstərməyib, dərdinə biganə qalmaqla öz nəvəsini repressiya qurbanına çevirən ulu babasının yolunu 

getməkdən çəkindi. Özündən sonra gələnlərin ayaqlarına qandal, ürəklərinə süngü, dillərinə qıfıl olan bir 

repressiyaya meydan vermək istəmədi.  
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- Səni boğub öldürümmü, Rəcəb? – deyən səsə Leyla elə bil yuxudan ayıldı. Bir an nə edəcəyini 

bilmədi. Yerdə tutaĢanların sağına-soluna keçib qıĢqırır, onları ayırmağa çalıĢır, lakin bu iĢin öhdəsindən 

gələ bilmirdi. Çalının dizləri altındakı Rəcəb baĢını əlləriylə sıxıb yumruqlardan qorunur, ancaq 

“çolaqsan, çolaqsan” deyən dilini də kəsmirdi. Leyla: 

- Daha bəsdi! Axı, ayıbdı! Hacıməmməd babanızın ruhuna hörmət qoyun! Heç olmasa övliyadan 

utanın! – deyərək qulpundan qaldırdığı sənəyi ağzıaĢağı çevirib bulağın Ģəfaverici suyunu onların 

baĢlarına boĢaltdı. 

 

May-iyun 2004-cü il  
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ТЯКАН 

 

Повест 

 

Бакыда Мусиги няшриййатындаядябиредактор ишляйирдим. Бура гуру, ъансыхыъы, сцкуту ващимядоьуран 

няшриййатлардан даща чох чал-чаьырлы филармонийаны хатырладырды. Классик мусиги ясярляри фортепианоларда 

чалыныб редактя олунур, мащны вя романслар эюркямли мцьянниляримизин ифасында динлянилир, чапа 

имзаланырды. О заман республикада хцсуси сялащиййятляри олан бязи бядии шцраларын цзвцйдцм. Она эюря 

дя апарыъы бястякарларла йаздыьым мащнылар тез гябул олунур, дилдян-диля дцшцрдц.Пйеслярим театрларда 

аншланкла ойнанылыр, чап олунан роман вя повестлярим резонанс доьурурду. Гялямимдян ня чыхырдыса 

ядяби тянгид мусбят реаксийа верирди. Няшрляря бядии тяртибат вермяйя дявят етдийимряссамлар юз 

емалатханаларында, шаир вя бястякарлар бащалы ресторанларда мяня аьыр гонаглыглар верир, мей-мязя 

мяълисляри  щяфтялярля сюнцб-сойумаг билмирди. 

Няшриййат баьланды. Балыьы судан кянара атдылар. Баьа архасы цстя чеврилди. Ядяби алямдя 

юзэяляшдим. Редаксийаларда цз эюстярмядиляр. Шеир, няср, тяръцмя китабларымы сцрцндцрцрдцляр. Азад 

йазычы олсам да,йарадыъылыг имтийазларымдан мящрум олундум. Нящайят доьма шящяримя, ата-ана 

оъаьыма гайытмаьы гят етдим. 

Губанын автоваьзалында мяни ушаглыг вя мяктябли достларым гаршыладылар. 

Эюрцш зийафяти Данга Камилин чолпа табакаларыйла ад чыхаран «Губа»  ресторанындабашланды, 

сонра«Дявядабаны» кюшкцндя,дащасонращавасында бишмиш кярпиъ гохусу галан гядим йарыгаранлыг 

«Эцлцстан» кафесиндявурщавурдаваметдирилди.  

Щяр йердя мяни бармагла эюстярирдиляр. «Бяй баласы, бяйди дя». «Йерийян енсиклопедийады!». 

«Шаиримизмяням дейян шаирля дюш-дюшя дурар», чалмышды гулаьым бир нечя йердя. Шящярин 

башбилянляриндян бязиляри дя йанымда айаг сахлайыр, «Губамызын шаириня ешг олсун» дейибялими 

сыьанда дизими балталайырды санки.–«Ай кямсавад, мянбалаъа бир провинсийанын йох, бюйцк бир юлкянин, 

бир аз да дяриня эетсяк дцнйанын шаирийям!  Поезийа байраьымы да устад Низами зирвясиня санъаъам», 

- дейиб цзцня габармаг истясям дя, сябрими басыр, юзцмц сахлайырдым.  

Цзбари эялян йенийетмя гызлар мяня чата-чатда аддымларыны йавашыдыр, бир-бириня гысылыб бюйцмцш 

эюзлярийля уъа, йарашыглы бой-бухунума, хятля айрылмыш парылтылы сачларыма, бир ятяйи саланмыш дяри 

эюдякчямя тамарзы-тамарзы бахараг «щи-щи-щи» ушагсайаьы эцлцшцр, бу эцлцшляринйелпиъ сяринликляри 

шювгцмцн, ещтирасымын аловларыны бир аз да шиддятляндирирди. 
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Бязи гядешляр дя – Шаир, гуллуьанда олаг, - дейиб мяни ресторана чякир, мян дя – ахы сизи 

танымырам, - дейя билмир, бу сямимиййятляря сахта тябяссцмлярля ъаваб вердийимя эюря юзцмц 

данлайырдым. 

Ъансыхыъы эцнляр бир-бириня ъаланыр, айлар давам едирди. Ишсизлик, касыбчылыг цзцндян тяняззцлцм 

дяринляшир, рущи сарсынтыларым артырды. Доьма адамлар арасында эет-эедя тякляшир, йадлашыр, юзэяляширдим. 

Мянимля бадя-бадяйя вурмаьы шяряф сайан бязи дырнагарасы достларым инди йанымдан саймазйана 

кечир,кишиликдян, етибардан данышанда аьызына чуллу довшан сыьмайан «гядешляр» дя цз-цзя эяляндя 

сякилярини дяйишир, мяни эюрмямязлийя вурурдулар.  

Амма неъя эцълц ъазибяси вармышбу «Падшащлыг баьы»нын. Илк эюрцшдяъяйашыл отлу хийабанларына, 

чичякли эцлданларына щейран олдум.Аббасгулу аьа Бакыхановун «Эцлцстани-Ирям» ясяриндяки  «ъяннят 

буъаьы» еля бурады - дедим. Амма яслиндя бура ишлямяк дейяндя ъаны чыхан авараларын, яли эятирмяйян 

гумарбазларын, мястликдян иллярля айыла билмяйян сярхошларын топлашдыьы далданаъагдыр. 

Мян дя онун ъазибясиндян чыхмаьа ъан атыр, чабаладыгъа дяринликляря соврулурам. 

Цзцм эцлся дя цряйим ган аьлайырды. Буна бахмайараг шаггатарымы сындырмыр, юзцмц шух 

эюстярирдим. Амма долашмыш кяляфими мяндян башга щеч ким ача билмязди. Бойнумдакы дяйирман 

дашынын алтындан неъя чыхым?Цмид анъаг Бакыда йашайан узаг гощумумуза галырды. 

Шящярин мяркязи почтуна эялдим. Данышыг мянтягясиндяки шцшя аракясмя архасында отуран таныш 

диспетчер мяни эюрян кими айаьа галхды вя башыйла саламлады.Сифариш етдийим нюмряни язбяр билирди. 

Ялагя йаранан кими кабиняйя чаьыраъагды. 

Ганым гарайды. Ъидд-ъящдимин боша чыхаъаьындан горхурдум.  

Байырдайаьан  йаьышынойнаг ъаз-оркестръинэилтиляри ян юлц дуйьулары да гызышдырар, ещтизаза эятирярди. 

Сяма аьаппаг иди. Йухарыдан ашаьы миллянян аь дяняляр дийирляня-дийирляня бир-бириня бирляшир, узун 

йаьыш чубуглары йеря чырпылырды. Су шырымлары чаьлайа-чаьлайа кцчяляр узуну ахыр, сонра бусулар бирляшиб 

бюйцк архларда селляря чевриляъяк, сонра бу селляр дянизляря говушаъаг,цфцгляр бойу 

дальаланаъагдылар. Амма мян ядяби дцнйамдан айры - тяк, кюмяксизям.  

Диспетчер адымы чаьырыб бармаьыны тязяъя бошалмыш кабиняйя тушлады. Бакыда мяни ишя дцзялтмяйя 

сюз верян, вахтыйла Шяки, Эюйчай, Уъар мащалларында милис ряиси ишлямиш, «Гоздястя Баладдаш 

ями»дянумурдум ниъат ишыьыны. Сясими ешидян узаг гощум тямкинля боьазыны арытлайыб «Чох 

дарыхырсыныз, бир мцнасиб иш тапылан кими…»Кишинин сюзцнц аьзындан вуруб «Ай ями, сяня ъаным 

гурбан. Ай атам, ай анам. Бу даландан чыхыб о бири далана нейчцн эирдийини анламайан бир кцчя итинин 

щяйатыды щяйатым. Машаллащ, алтыныз галынды. Амма гапыныза ъиби, яли, гуъаьы долу эялянлярин иши тез 

дцзялир. Ювладларыныз, кцрякянляриниз дашыйыб эятирирляр. Гоздястя маузериниз еля инди дя цстайагдады. 
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Амма гырыг бир гуш тцфянэим вар, онун да патрону, пистону йох!Сян Аллащ, сизя сюз верянляри тялясдирин 

бир аз…» 

Зумерин аьыр, гурьушун нидалары бейнимя эцлля кими ишляди. 

Галмасын беля задяэанлыг. «Биздя бу сойугганлары нейлярдин, Илащи?» - дейян бюйцк Сабирин 

синясиндя цряк йериня даш эяздирян лагейдлярдян няляр чякдийини инди баша дцшдцм. Бирдян юзцмц 

«цстц бязяк, алты тязяк» «Падшащлыг баьы»нын гапысында эюрдцм.  Орадакы араг, бадя достларымын бир 

дырнаьына дяйишмярям о йаланчы полковникляри. Эиримми ичяри? Сонра щяр шей ряван эюрцняъяк. Даш 

гялблярин биэанялийиня ясябляшмяйяъяксян. Щеч кясдян асылы олмадан, утанмадан, чякинмядян 

йашамаг щейиф дейилми? Амма йох, утанмадан, абырсыз, щяйасыз йашамаг истямирям. Мян нийя беля 

аъиз галмышам? Танынмыш шаирям. Йазычылар Бирлийинин цзвцйям.  

Бакыйа эедиб, катиблярин гапыларыны дабанындан чыхарыб юзцмя бир эцн аьлайаъам. Телефонда щяр 

шейи демяк олмур. Амма цз-цздян утанар. Цряйиндякиляри дя црякля дейярсян. Анъаг о Бакыйа да 

няйнян, неъя эедим? Ъибимдя ъят-кюпцк десян, о да йохду. Цмид анъаг «Пабшащлыг баьы»нын 

бюйрцндянкечянйол машынларына галырды.  

Русйят тяряфдян эялян бязи машынлар Гудйалчай кюрпцсцнцн йохуша дирянян йериндя сцряти артырыр, 

цзц йухары милляниб, яйри-доланбаъ йолун башында дайанырдылар. Бязи сцрцъцляр юзлярини   йахынлыгдакы 

«Шащдаь» ресторанына салыр, бурда йуйунур, нащара отурурдулар. Мян дя ъаван, дялиганлы йох, йашлы бир 

шоферя йахынлашар, дил-аьыз еляр, бир тящяр гылыьына эириб аз пулнан юзцмц Бакыйа чатдырардым.Орда 

Йазычылар Иттифагында артыг щеч кяся йалвармаз, бирбаша сядр Мещди Щцсейндян щаггымы тяляб едярдим.  

Амма «Йохуш башы»на да эяряк бу «Падшащлыг баьы»нын ичиндян кечиб эедяйдим.Индинейляйим? 

Баьаэирсям йеня голтугалты араглар эяляъяк, тараш стяканлар саьлыгсыз-филансыз башлара чякиляъяк,«Араз 

ашыгдан, Кцр топугдан» оланда Бакыда иш верянин, бурда иш ахтаранын да кечян-кечмишини 

тязяляйяъям. Бу эцнкц эцнцм дя дцнянкинин тайы олаъаг. Горху вар ки, сабащ да еля бу эцнкц кими 

олсун.  

Эцн гызмышды. Тез ъазибяли баьдан йан ютцб йолун о бири тяряфиндякипалыд аьаъынын кюлэясиня 

эялдим.Бу, нечя хырманлыг таъыйла будагларындагаратойуглары, сыьырчынлары гаггылдашан бяхтявяр 

аьаълардан дейилди. Ъылыз, бойу батыгды. Сякийя асфалт дюшяйяняли гурумушлараьаъын кюкцня бир хяряк 

асфалт басыб,дамарларыны гурутмушдулар. Лагейдлик, цряксизлик гурбаны олмушду аьаъ. «Йохуш 

башы»дагол-будаг атсайды, пайызда учуб кечян нечя-нечя дурна гатарына йол нишаны, йазда гайыдан 

гушлара йашыл майак ола билярди палыд. Анъаг аьаъа гясд етмишдиляр.  Гуруйуб габыгвермясяйди, бу 

габыглар алтында гарышгалар йем ахтара-ахтара аьаъы  гыдыглайар, ъансыз ъаны гызар, палыд дирчялярди. 

Поликлиника щяйятиня сохуланбудаьынортасы котан кялинин бойну кими аьарырды. Дямир щасарын мишар 

дишляри буоьру будаьыцзцб атмыр, ишэянъялярля юлдцрцрдц. Йох, яйри-оьру йоллараэетмяйяъям! Галхыб 
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дикялмялийям! Амма Бакыдабир гялям достум шеирляри, щекайяляри иля журналлары, гязетляри зябт 

еляйиб!Щансы телевизийа каналыны ачсан ордады.Йахшы вязифяйя чякилиб. «Аь эцн аьардыр». Поезийанын 

лаъивярд дянизляриндя Исэяндяриййя майакына дюнцб. Орденлярин, медалларын аьырлыьындан йахасы салхаг 

эязир. Алтында «Шессотка»сы. Кабинетиндя цч нюмря, дюрд нюмря дювлят телефонлары. Шеир эеъяляриндя 

эюзял-эюйчяк гызларын юпцшляриня гярг олур.Бяс мян кимям? Дярдим цряйимдян мисра-мисра гопурду. 

 

Сян йазар, 

Мян дя йазар. 

Сянин эялщаэялиндир, 

Инди дцнйа сяниндир! 

Мяндян Аллащ да безар, 

Евдя ушаглар да безар. 

Сян шаир, мян дя шаир, - 

Сянин адын сийащыларда башда. 

Мяним адым 

Вя илахыр, вя саир. 

Сянин мязарын Фяхри Хийабанда, 

Чичякляр, эцлляр алтында! 

Мяним няшим – 

«Гурд гапысы» дейилян бир бийабанда 

Йаьышлар, селляр алтында! 

 

Бирдян ятрафлара выйылты дцшдц. Бялкя йохуш йухары машынэялир?Ноолар, гой эялсин. Гадасыны аларам. 

Амма машын эюрцнмяди. Саь ялдяки шящяр Булварында горсовет Олтай Гянийевин нязаряти алтында 

сящяр-ахшам суланан,гуру чюр-чюпц буданан говаг аьаълары шахлашыр, щцндцрляширдиляр.Башымы 

галдырдым. Илащи, бу неъя эюзяллик, неъя ъазибяди?! Ящсянцл-халигин, ей али гцдрят сащиби. Эцняш 

шяфягляри алтында говагларын йарпаглары алышыб йанырды. Гычаланан будагларыйла чахылан илдырымлара 

дюнцрдцляр эюзцмдя. Дамарларында чаьлайан нур-ишыг селляри будаглары шювгля чырпындырыр, йашылйарпаг 

лампалар булвар йухары Шащдаь зирвяляриня эедянлярин йолуну  ишыгландырырды. 

Бяс басаратым нийя баьланыб? Йашамаг щявясим тцкянир йаваш-йаваш. Охуъуларын эюзцндя 

йандырдыьым ишыглар сюнмякдяди. Сойуг бир цшцтмя дцшдц ъаныма. Архайа чеврилиб «Падшащлыг баьы»на 

бахдым. Эедимми? Гайыдыммы?  Ясяблярим динъялярди бялкя? 
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Бойнумун ардында бир чыггылты ешитдим. Палыд йарпаьы чийнимдян сцрцшцб йеря дцшдц. Истидян 

йанларыгыъаныб бцзцшмцш, уъуэери гатланмышды.Йарпаг гуруйуб гырышмыш чарыьа охшайырды.«Еля-беля 

йарпагды да, гуруйуб дцшцб дя»! Йарпаг башга бир вахт, башга бир йеря дцшя билярдими? Билярди. 

Амма айаьымын алтына дцшмяйи мяня няся дейирди. Бяли!Бялкя булабиринтлярдян чыхмаьа йеня чарыг 

эейим мян? 

Хейр, даща бясди! Йаьышын, гарын алтында Гячряш мешяляриндя чыхыб ъаным. Шящяр 

базарынаэятирдийимбир араба одуну бир гара галаъа дяйишяня киминяляр чякдим! Даща бясди. Аз-чох 

танынмыш шаирям. Инди мятбуата йахын олмалыйам. Ядяби мцщитдя йазыб-йаратмалыды йазычы. Йийяли, сащибли 

булвар чинарлары кими шахланыб шухланарам. Дащи пролетар йазычысыМаксим Горкиинъя рущлу Чехова 

йазырды: «Щюрмятли Антон Павлович! Мян эюздян узаг бир вилайятдя йазыб-йаратмагла мяшьулам. Лакин 

бурда еля бил щавам чатмыр. Мяни наращат едян мясяляляри киминляся бюлцшмяк, садяъя дярдляшмяк 

истяйяндяятрафымда бир коллега тапмырам. Амма йахшы билирям ки, ядяби-мяркяз щям дя деди-годулар, 

пахыллыглар, фитняляр, йаланлар мяркязидир». 

Узагэюрян Чехов гыса вя сярт ъаваб вермишди: «Тяяссцф ки, дедикляриниз доьрудур. Лакин ядяби 

мцщитдян кянардакы йазычы тяк ганадлы гушдур. Тяк ганадла учмаг олмаз».   

Истяр-истямяз айаггабыма бахдым. Аь мешин цзцнц тяр кясмиш, пянъяси гара золагларла доьрам-

доьрам олмушду. Йасды-йапалаг дабанларыйла о, кисяъи чякяляклярини хатырладырды.Шалварымын балаглары 

йеря сцртцлмякдян гары нянянин дишляри тюкцлмцш дамаьы кими йонтар-йонтар иди. Пенъяйимин дидилмиш 

дирсякляри ит аьзындан чыхмышды санки. Бу кюкдя Бакыйа эетсям, шящяря юзц бойда яскиклик, биабырчылыг 

эятирярдим. Дальаларын йарашыглы сащиля атдыьы бир копа мазутлу йосун олмаьы юзцмя сыьышдыра 

билмяздим. Амма мешяйя дя гайытмайаъагдым. Инди мян одла су арасында йох, ъящяннямля 

ъящянням арасында галмышдым.  

Эюй цзц эюмэюй иди.«Шащ даь» архасындангалхантяййаря бу гаты эюйлцйцъыра-ъыра ирялиляйир, 

гаратцстц золаглары дар аьаъынын кяндирляри кими йырьаланырды. Сонра бу кяндирляря дцйцн дцшдц. Сонра о 

дцйцндян бир булуд топасы асылды. Булуд топасы йонулуб, сцртцлцб инсан шяклиня дцшдц. Бу няди, илащи? 

Дайан, бялкя Танры йол эюстярир мяня! Интищар етмялийям. Бялкя еля бу палыд аьаъындан?!. Башымы 

яллярим арасына алыб бир хейли тярпянмяз галдым. Сыьылды цряйим. Эенишлик, айдынлыг истядим. Эюйляря, 

Танрыйа ял ачдым. Амма бу няди беля? Диггятля бахдым. «Гызыл гайа» даьынын башындаадам варды. О 

пенъяйини чыхарыб щараса вызылдатды, шалварыны ики пара ъырыб ашаьы туллады. Аь туман-кюйнякдя щейкял кими 

уъалды даьын кяллясиндя. О, ял-гол атыб баьырыр, йумруьуну дцйцбкимися щядяляйирди. Шящяря лов дцшдц. 

«Падшащлыг баьы»ндакы скамйаларда мцрэцляйян гоъалар йерляриндян дик атылдылар. Йары кефли-йары айыг 

ширбинляр аьызларыны кюйнякляринин нифясийля силя-силя даь башында дурана бахдылар. 

«Йохушбашы»ндабюйцк-кичик бир-бириня дяйди. Йолу кечян сцрцъцляр машынларыны саьа чякдиляр. 
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«Гатыгчы» тининдя эюй-эюйярти, шор-гаймаг, семичка, сигарет сатан алверчиляр «Йохуш башы» мейданына 

тялясдиляр. «Балыгчы» дцканынын сатыъылары, поликлиниканын щякимляри, хястяляри, «Шащ даь» ресторанынын 

ашбазлары, йейиб-ичян мцштяриляри дя кцчяйя тюкцлцб «Гызыл гайа» даьына зилляндиляр. Щадися 

гящряманыатылыб-дцшцр, ял-гол атыр, арабир эюйя дя тулланырды. «Йохуш башы»нда ийня атсан йеря 

дцшмязди. 

Щяр аьыздан бир аваз эялирди. 

- Яряб Мустафайа бах ей! Маладес! Эюр щара чыхыб! Вуруб-тутан, басыб-кясян олдуьуну билирдик. 

Бунун алпинистлийи дя вармыш! 

- Ещ, тцрмядян тязя чыхыб йазыг. Оьруду-яйриди, щяр няди чякиб срокун да.Райкомун гапысында 

дуруб,  испалкомда иш ахтарыб. Вермяйибляр. О да цсйан галдырыб, нцмайишя чыхыб да ора. Яълаф мяни 

баша салсайды она гошулуб мян дя чыхардым ора. Тфу,  беля закона! – дейячыртдадыьы симичканын  

габыьларыны габаьында дуранын кцряйиня шапбылдатды шялябыь Мцзяффяр! 

«Тяъили йардым», «Йаньынсюндцрмя» машынлары, автомобил мцфяттишлийинин мотосиклетляри, йол 

мцфяттишляри «Гызыл гайа»йолунун «Ъувуд сырт»индятозу думана гатмышдылар.  

- Йолдашлар, тез олун,яряб Мустафаны юлцмдян гуртараг! - дейя сясэцъляндириъи ъищазлар юзцнц дидиб-

даьыдырды. – «Нийя донмусан йериндя? Ня чашыб галмысан?Дуруб йцйцрсяня «Гызыл гайа» даьынын 

башына! Аьыл, зяка, истедад, дцнйаэюрцш дя щеч ня вермир щяйатыны гура билмяйяня! Амма оду бах, 

адыны йаза билмяйянэюр ня ямял, гурьуйнан дцзялдир ишини? Буд яти йемирям, гыча йахынды, дейянаъ 

отурар юмрц бойу», дцшцнцр, цзцлцрдцм.  Амма йох! Мян юлцб йеря эирярям, юзцмц беля эцлцнъ 

вязиййятя гоймарам. Ахы мян бяй баласы бяй, щям дя о бюйцк Фцзулинин балаъа бир нявясийям, - дейя 

дцшцнцр,амма юзцм дяйаваш-йаваш «Гызыл гайа» даьына тяряф эедирдым. Бирдян ичимдян бир сяс 

гопду. Дайан! Тапданмыш йолла эетмя! Шаирин интищары да шеири кими орижинал олмалыды. Бир дя ахы яряб 

Мустафа интищар етмяк мягсядийля йох, артистлик етмяйя чыхмышды о даьын кяллясиня.Интищар аъизлик 

яламятиди! 

О, даьын башында дцнйайа мейдан охуйан яряб Мустафа чох инамла, щям дя баъарыгла ойнайырды 

юзцнц даьдан атанын ролуну. Эюркямли актйорларымыз Ялясэяр Ялякбяров, Мющсцн Сянани сявиййясиндя 

чыхышы она хошбяхтлик эятирди.Яряб Мустафаны о даьын башындан пящя-пящля ендириб биринъи катибин 

машынында шящяря эятирдиляр. Сящяри эцн яряб Мустафаны «Шащдаь» ресторанына баш ашбаз гойдулар. 

Педогожи мяктябдяки драм дярняйиндя  щазырладыьымыз тамашалар йадыма дцшдц.  

«Бащар сулары» ясяриндя ойнадыьым бир рол щяйатымда ясаслы дюнцш йарадыб, тале йолларында майака 

чеврилди. Бунлар хошбяхтлик дейил, йа да талейин щюкмц дейил?! Мцсабигяйя чыхарылан тамашамыза ясярин 

мцяллифи дя бахмыш, ойунуму бяйянмиш, мяня гол-ганад веряряк, ядябиййаталяминя говушдурмушду. 

Сонралар шеир, сянят ъыдырларында гялям достларым  Гыратымын тозуна да чата билмядиляр. Эяряк еля о 
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вахты эюйляря ял ачыб: - Ей Танрым, сян мяним юмрцмдян кясиб «Бащар сулары» мцяллифининюмрцня 

ъала» - дейя йалварайдым. Сонралар мяни щяйата гайтармаг сяйлярининэюзял нятиъяляр вердийини эюрцб 

севиняр, бу севинъляр юмрцнц узадар, бу эцн неъя йазыб-йаратдыьымы эюрярди.  

 

*** 

Сюзц бир йеря гойуб гярара эялмишдик. Бу бахыш-мцсабигясиндя биринъи йер бизимди. Бяли, ясл дям-

дясэащ да еля бундан сонра олаъагды. О бири коллективляр йана-йана галаъаг, амма бизи машынлара 

миндириб Бакыйа апараъагдылар. Биз дя галыб эялмиш ясяри Дювлят Драм Театры сящнясиндя Шексприн 

«Отелло», Ъяфяр Ъаббарлынын «Сольун чичякляр» драмлары гойулан сящнядя ойнайаъагдыг. Шан-

шющрятимиз тутаъаг бцтцн дцнйаны. Гязетлярдябюйцк-бюйцк шякилляримиз чап олунаъаг, радиолар биздян 

данышаъаг, телевизорлар бизи эюстяряъякди. 

- Щамыныздан даща чох мяним ойунум эяляъяк хошларына. -  дейя Нураьа йуйулмамыш чюмчя кими 

дцшдц ортайа. – Ялцстц дя театра стажор эютцряъякляр мяни. Сонра да бир телефон зянэиня Театр 

институтуна гябул олунаъам! - дейя гарышга йувасына чюп салмышды Нураьа.Яъяб ишди. Шющрятин Олимп 

зирвясиня галхмаьы ким истямяз? Алтында «Мерседес», яйниндя бащалы костйум, йанында чемодан 

эяздирянляр. Сяндян интервйц истяйян журналистляр гапында баш йарыр. Ещ, Нураьа щеч юзц дя билмядян 

сящняйя, актйорлуг сянятиня эюзя эюрцнмяз теллярля баьлайырды мяни. 

Лакин «кюнлц балыг истяйянин гуйруьу суда эяряк». 

Евдя чюряк йейяндя додагалты рол язбярляйир, кцчядя ушагларла «эилзлянгач»,  «чилинэ аьаъ» 

ойнайанда да щазырладыьым образы ойнайыр, онун сясийля данышырдым. 

Мян драм дярняйинин ян фяал цзвляриндян бирийдим. Еля бил ня вахтса бойлу анам сящнядя санъы 

чякмиш, мамачалар сящнядя тутмушдулар мяни.   

Мцсабигяйя Сямяд Вурьунун «Вагиф» ясярийля гатылаъагдыг. Анъаг бизим сайдыьымызы фяляк 

саймады. Охумуз даша дяйди.  «Вагиф» ролунун ифачысы, бой-бухунлу, йарашыглы Буьдам  аьыр 

хястялянди. Сящнядя гартал алынлы, ити бахышлы, уъабой Буьдамын Вагифиня бахмаьа ики эюз азлыг едирди. 

Анъаг йазыйа позу йохдур. Буьдам хястялянди. 

- Яшши, ноолар ей? Буьдам хястяди, ноолар? Хоруз банламаса сящяр ачылмыр? Мяня ня эялиб Вагифи 

ойнамаьа? Бойум балаъады, щцндцрдабан туфли эейярям! Башым дазды, «Отелло»дакы Йагонун парикини 

гойарам – дейя йана чыхан чянясини бармаьыйла  йериня отурдуб, дярняк рящбяринин чянясинин алтына 

эирди Нураьа. Дярс ялачысыйды. Ъябрдя, щяндясядя она чатмаздыг щеч биримиз. Анъаг щечдян-пучдан 

мцбащися йаратмаьына да щеч ким чата билмязди. Бурну Зирятурпу кими гызарыб шишир, эюзляри щядягядян 

чыхыр, няфяси тыханырды дярс данышанда да. 

Дярняк рящбяри Нураьайа ъаваб вермяди. 
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Ахы онун аляминдя Вагиф бир лячяк титряйишиндя «Раст»ын щязин ащянэлярини ешидян бир бястякар, башы 

цстдян учан дурна гатарында шеир мисрасы эюрян бир шаирдир. Амма Нураьа барыт чялляйийди. Йанындан 

йел кечся партлайарды. Амма щаглы ъяза чякирди Нураьа. Пагга-пагла гайнайан газандан картофун 

бирини оьурламаг истяйяндя балаъа гардашы, нюйцт бутулкасыны башына чырпмышды. О эцндц, бу эцндц бир 

ютяри щирсляндими, чяняси буйнуз кими йана чыхырды Нураьанын.  

- Щя, Вагифин сюзлярини язбяр билирям. Мяня щеч суфлйор да лазым олмаз. - дейя иряли ики аддым атыб 

дярняк рящбяриня зиллянди. Рящбяр сусурду. Нураьа бир ялийля чянясини тутмуш,  о бир ялийля дя гайышынын 

тоггасыны сыхчаламышды. Бу эюркямдя Нураьа Наполеон Бонопарт ролуна даща чох уйьун эялярди.  

Амма нейляся дя инъя рущлу, тямкинли, щялим шаири ойнайа билмязди. Дярняк рящбяри эерийя бойланды. 

Мяшг отаьында щамы гарылдашыр, аьыз дейяни гулаг ешитмирди. О:  

- Ай ушаглар, бир дягигя, арам олун, - деди. Гурбаьа эюлцня даш атдылар санки. Милчяк вызылтысы гулаг 

дешярди. – Биз мцсабигяйя актуал бир ясярля эялмялийик. Йяни мцасир щяйатымыз эюрцнмялиди о ясярдя.  

Дярняк рящбяри бюйцр-башы сцртцлмякдян ъийяр кими аьармыш дяри портфелиндян ики бармаг 

галынлыьында бир китаб чыхартды: 

- Инди яксяр театрлар бу пйеси ойнайыр, - дейиб китабы щамыйа эюстярди. – «Бащар сулары»ды бу ясярин 

ады. Мцщарибядян тязя чыхыб юлкямиз. Бащара говушуруг. Бу бащар ойнаг бир  овгат эятириб црякляря. 

Тязя аб-щава, тязя бир няфяс эятириб щяйатымыза. Инди вязифя мцщарибянин вурдуьу йаралары  

саьалтмагды. Колхозларда ямяк мейданлары гызышыр. Тахылчылар, памбыгчылар сосиализм йарышларыны 

эцъляндирир. Мящсулдарлыг биря-беш артыр. Тязя якин сащяляри айрылыр. Бащар сулары Губанын мейвя 

баьларына, Лянкяранын чай плантасийаларына, Муьанын памбыг тарлаларына боллуг эятирир.Эялин биз дя 

инкишафдан эери галмайаг. Бу ясярля тамашачыларын цряйиндян тикан чыхардаг. «Ура», «Биринъи йер бизим 

олаъаг», «Бакыда бизи алгышлайаъаглар» - баьырдылар эянъ актйорлар. Эурултулу алгышлар титрятдимяшг 

отаьыны. Анъаг «Вагиф» ролуна яли чатмайан Нураьанын эямиляри батмышды. Сусурду. Онун ганлы 

бахышлары дярняк рящбяринин эюзцндян йайынмады. – Мян бу ясярин ролларыны бюлмцшям, - деди.  

Биз мяяттял-мяяттял дярняк рящбяринин аьзына бахырдыг. «Эюрясян мян дя олаъаммы бу 

тамашада», - дцшцнцр, интизар чякирдик. Рящбяр Нураьайа йахынлашыб ялини чийниня гойду. – Юзцня бир 

калифе шалвар тикдирярсян. Узунгунъ чякмялярин олмалыды. Кюйняйин цстцндян дя бир солдат гайышы 

вураъагсан. Ясярдя колхоз сядрини сян ойнайассан, - деди. 

Нураьанын айнасы ачылды. Яллярини бир-бириня чырпыб: 

- Ялбяття, сонра Бакыда эюстяряъяйик о тамашаны. Мяни театрда стажйор сахлайаъаглар. Бир телефон 

зянэийля института гябул олунаъам! 

Театр ряссамы тамашайа орижинал тяртибат вермишди. Сящня архасындакы ики щачалы Шащ даьы, онун 

ятякляриндя яримякдя олан гар топалары! Дюшлярдя булаглар чаьлайыр. Сол тяряфдя алма аьаълары, 
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будаглара сюйкянмиш нярдиванлар эюрцнцр. Мян сящня архасындайдым. Нимдаш пярдялярин эцвя 

вурмуш йерляриндян тамашачы залына бахырдым. Залын саь вя сол йанында дяйирми чялляклярихатырладан 

ложалар,биринъи сырайла сящня арасында, цстцня мейвя вазалары гойулмуш мцнсифляр щейятинин столу да 

айдын эюрцнцрдц. 

Партердя бцтцн йерляр тутулмушду. Ложадакы ханымлар эизли-эизли эцзэцляря бахыр, ятирлянир,бойаланыр, 

бойун-боьазларындакыгызыллары гайдайа салырдылар. Аналарыйла эялян ушаглар ъярэяляр арасында бардаш 

гурмушдулар. Эириш гарылары аьзында папаглары ялляриндя айаг цстя дуранлар да няфяс чякмир, пярдянин 

ачылмасыны эюзляйирдиляр. 

Мцнсифляр щейятиндя гызьын иш эедирди. Райкомун тялиматчысы Яли Тяртярли йолдаш бармаглары яся-яся 

програмы о цз-бу цзя чевирир, санки орда ня ися ахтарырды. Бирдян адым хошуна эялмяз?! Сойадымын 

ахырында бир «бяй» сюзц варды ахы?! Тамашадан чыхарсалар  нейлярям? Мяни сойуг тяр алыб эедирди. 

Онун йанында голуну масайа дирсякляйиб фикирли, дальын отурана бахдым. Анъаг танымадым. «Йягин 

Бакыдан эялиб», дцшцндцм. Сакит, дцшцнъяли, щям дя нядянся чох ширин эялди мяня. Эюзц 

сящнядяйди. Амма цзц эцлцр, додаглары сяйрийирди. Галын, дальалы сачларыны бармагларыйла тез-тез 

дараглайырды. Долу бирчякляри аз гала алмаъыгларыны юртцр, мави эюзляриндян шаны цзцмцнцн ширинлийи 

сяпялянирди ятрафа. Гярибяди, пярдя ачылмайыб, анъаг орада  црякачан ня вар ки, о гонагда беля эцлцр? 

Бялкя ясярдя баш верянлярдян хябяри вар? Бойнунда галстук йохду рясми тядбиря Бакыдан эюндярилян 

бу гонаьын. «Сыхынты хошламыр, сярбястлийи севянди»-дцшцндцм. Дама-дама памазы кюйняйинин йахасы 

ачыгды.  

Биз пярдяляр архасында судан чыхмыш ъцъяляр кими бир-биримизя гысылмышдыг. Байагдан бизя «Чалышын, 

зала бахмайын. Юзцнцзц итирмяйин. Уъадан данышын», дейя сон мяслящятлярини  верян дярняк рящбяри 

нящайят зала гайыдыб мцнсифляр щейятинин сядриня: – - Биз щазырыг. Башламаг олар, - деди. 

Сядр Губа Дювлят театрынын баш режиссоруйду. Башыны разылыгла тярпядиб айаьа дурду вя архайа 

бойланды. Сяс-кцй хырп кясилди. Сонра ордан-бурдан чяпик сясляри ешидилди. Сонра бирдян чяпикляр даь 

чайы кими ъошду.Баш режиссорун дцйцнлц гашлары ачылды. Галстукунубир аз да сыьыбзала баш яйди. Сонра 

цзцнц сящняйя тутараг яллярини ики дяфя бир-бириня шаппылдадыб: - Башламаг олар, - деди. 

Мян тамашада Уьуру ойнайырдым. Уьур ъябщядян тязя гайытмышды. О, кяндляриндя йени йоллар 

салмаг, ушаг баьчалары, мяктябляр тикмяк ешгийля ашыб дашан бир эянъ иди.  

Биринъи шякилдя чыхышларым чох сойуг кечди. Тамашачыларын цряйиня йол тапа билмядим. Сонда бир-ики 

чяпик чалынды. Нийя эурламады зал? Йер-йердян фит чалыб тяпиклярини нийя дюймяди тамашачылар? Щаны 

артисти эюйляря галдыран алгышлар? Буна наил олмасам демяли ади бир мещям. Амма гасырьа, туфан 

олмалыйам сящнядя.  
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Икинъи шякилдя тяряфмцгабилим Нураьа иди. О, колхоз сядри Алханы ойнайырды. Мян Алхана йахынлашыб – 

Машаллащ, кянди танынмаз етмисиниз- дедым. Алхан - Тяшяккцрц-зады гой ъибиня. Де эюрцм сян ясэяр 

эедяндян бурда бир ясаслы дяйишиклик вар, йа йох?, сорушду.- «Ялбяття колхоз варланыб, кяндя су 

чякилиб, евлярдя радио охуйур», - дедим. Бундан сонра Алхан-Нураьа эяляъякдя баш веряъяк  

йениликляри садаламалыды. Анъаг Нураьанын чархы дюндц – тутмасы тутду. Сюз демяк явязиня эюзлярини 

дюйя-дюйя сусду. Ятяйини чякдим. Ъынгырыны чыхармады. Дящшят! Бакы Дювлят театрындакы стажорлуьума 

балта чалды Нураьа. Бир телефон зянэийля института эирмяк шансларым боша чыхыр, гуъаг-гуъаг эцл 

дястяляриня, гязет сящифяляриндя бядяннцма шякилляря, ян бащалы костйумлара даща щеч вахт ялим 

чатмайаъаг! Баш режиссор узун ялийля кюйняйинин голуну чырмалайа-чырмалайа бяркдян юскцрдц. Анъаг 

Нураьа юзцня эялмяди. Райкомун нцмайяндяси Яли Тяртярли узун бармагларыны аз гала Нураьанын 

эюзцня сохаъагды:  

- Я…я… Нийя гурумусан? Аьзында говут вар? Сюзцнц де, дана! - баьырды. Дашлар диля эялярди. 

Амма Нураьа сусурду. Нейляйим? Голайланыб бир шилля чяким чянясиня?! Бир сяда гопду ичимдян. 

«Йох, беля олмаз! Юзцнц яля ал! Вязиййятдян тез бир чыхыш йолу тап!»  Нураьанын голундан тутуб астаъа 

силкяляйяряк: 

-  Ай Алхан ями, - дедим, - йяни сян мяня ону дейирсян ки, кяндин ян касыбы о Алы киши дя даща арпа 

чюряйи йемир? Галмагал Мядядин ъындырындан ъин щцркярди, инди костйумун бирини чыхарыб о бирини эейир?   

«Бакыдан эялян»- Чох эюзял, - дейиб йериндян сычрады:  

- Саь ол, оьлум, - дейяряк яллярини башы цстя галдырыб бир нечя чяпик чалды.  Цряйим йериня эялди. 

Севинъдян даьа дюндц. Бяс неъя? Мяни алгышламышдылар. Юзц дя ушаг-мушаг йох,«Бакыдан эялян», 

щям дя мцнсифляр щейятинин цзвц. Залда милчяк учсайды сяси ешидилярди. Нураьа арам-арам эязишир, 

щярдян юзцнц боьур, фикря эедирди. Бирдян сящнянин ортасында цстцмя шыьыды: 

- Щя, Уьур бала, щяля ъавансан. Амма чох охуйан йох, чох эязян чох биляр. Сян фашитляри гыра-гыра 

дцнйаны доланыб кяндимизя гайытмысан. Инди мяня де эюряк буранын  эяляъяйини неъя эюрцрсян? 

Дярдими тязяляди. Ещ, йухулу да,ойаг да кяндимиз дейилдими эюзцм юнцндя эениш кцчяляри, щцндцр 

биналарыйла шящярячеврилян! Сящнядя олдуьуму унутдум. Аьзым ачылды, юзц дя ня ачылды ки… 

- Ей атам, ей анам, - дейябиринъи сырада бир-бириня сыьынан гоъалара тутдум цзцмц. Мян истяйирям 

ки, кяндимиздя евляр планла тикилсин. Яйри-цйрц дар даланларын йериндя асфалт кцчяляр, мейданлар эюряк. 

Мян истяйирям ки, електрик йалныз евляримизя ишыг дейил, тарлалара да су версин, тахыл дюйсцн, йцк дашысын! 

Баьларын мер-мейвясини йыьыб-йыьышдырмаг олмур. Истярдим ки, кяндляримиздя консерв заводлары, емал 

комбинатлары ачылсын.  

Мян мятндян чыхмышдым. Амма бунлары демясям цряйим гцбар еляйярди. Бир ара юзцмц 

йыьышдырмаг истядим. Амма ел дярдини дейиб эюздян олмаьы даща ваъиб сайдым. 
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- Мал-гарамызын  сайы эцндян-эцня артаъаг. Бюйцк бир йаь-сцд комбинаты тикяк.  Бир биня атмаг 

истяйяндя дашы Бакыдан эятиририк. Юзцмцзцн бир кярпиъ заводумуз олсун.  

Мцнсифляр щейятинин сядри карандашыны «Бадамлы» бутулкасына чырпыр, дярняк рящбяри мяня йумруг 

эюстярирди. «Бакыдан эялян»щяйяъанлы эюрцнцрдц. Щяр дяфя удгунанда щцдгумуну цстдян басан гара 

дцймя дя дартыныб эярилир, ону боьурду. Ял атыб кюйняйин йахасыны дцймядян чыхартды. Режиссор узун 

голуну иряли атыб мяня няся демяк истяди. Лакин «Бакыдан эялян» бу голу ашаьы чякди. Режиссор ону 

тярс-тярс сцзяряк: 

- Сиз мцяллифсиниз. Сизя бюйцк щюрмятим вар. Анъаг хащиш едирям, щисся гапылмайасыз. 

Мцяллифин ъидди нязярлярини эюрян режиссор йавашыды: 

- Ахы неъя дейим? Юзцнцз дя билирсиниз ки, театрын юз ганунлары вар.  Актйор ролдан чыхыр. Китабдакы 

мятндя беля сющбятляр йохдур. – дейя ялиндяки «Бащар сулары» китабыны йелляди. - Актйор гярязли 

импровизасийалара йол верир. Атмаъалара, ейщамлара охшайыр бязи сющбятляри. ыБиз районумузу йыхыб-

сцрцмяйя йыьышмышыг бура?!Отурдуьумуз аьаъа балта чалаг? – Башынын щярякятийля сол тяряфиндя 

отурмуш Яли Тяртярлини эюстярди, - Ахы, райкомун нцмайяндяси мясялямизи бцройа чыхардар. Театры 

баьлатмаг истяйисиниз? 

Мцяллиф даща режиссору ешитмирди. Азаъыг иряли мейилли гамяти бир аз да яйилмиш, фикри-зикри сящнядяйди. 

Онун ъидди бахышлары мяни бир аз  карыхдырды. Ня едяъяйими билмядим. Амма тойуьу сойуб-сойуб 

дцмбяк цстя бычаг сындырмаг истямяздим. Еля бу ан «Бакыдан эялян»ин сясини ешитдим: 

- Ъаван оьлан, ишини эюр, ролуну ойнамаьында ол!Бир беля йаньы щарданды сяндя? Мущакимялярин 

чох йериндя, актуал, щям дя щяйатиди. Ъясарятли ол, горхма! Сюзцнц де, ролуну ойна, - дейиб мяни бир 

аз да црякляндирди. Мян дя юлмяк юлмякди, даща хырылдамаг няди? Тязядян гызышдым.  

- Гудйалчай кяндимизин бюйрцндян ахыр. Сащилиндя бир Карловы-Варыкурорту эюрцрям.Бир заманлар 

Короьлу кечиб бу йерлярдян. Сали Сцлейман, Тунъ Муса кими дцнйа шющрятли пящляванлар бу торпагда 

бойа-баша чатыб. Инди онларын нявялярининди мейдан. Бурада бир идман комплекси тиксяляр олимпийа 

йарышларынын бцтцн медаллары кяндимизя эяляр. Бизим Шащдаьын ятякляриндя хизяк идманы цчцн эюзял, 

тябии шяраит вар. Гой Шащ даьымыз йцксялиш, уъалыг символуна чеврилсин. Бу торпаьын отлары гаймаг кими, 

сулары бал кими, щавасы йарпыз ятирли, эцняшинин телляри ана ялляри кими шяфалыдыр. Голумуза гцввят, дизимизя 

тагятдт щяр зярряси. Онун тозуна да гурбан! Дярясиня, дцзцня, онун юзцня гурбан олаг! 

Залда зялзяля гопду санки. Тяпикляр дюшямяляри партладыр, фитляр гулаг деширди. «Саь олсун бу ясяри 

йазан», «Сцнэцдян дя эцълцдц гялям»- дейя баьырышырдылар. Режиссор архайа чеврилиб тамашачыларла цз-

цзя дурду: 

-  Сакит, сакит, йолдашлар! Мянасыз репликаларла ишимизя мане олмайын! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 284 

 

Лакин режиссорун сюзцнц сюз саймады тамашачылар. Алгыш сядаларыйла чахнашды, силкялянди зал.  

Режиссор Бакыдан эяляня бахды: 

- Нейляйяк, йолдаш мцяллиф? Бизи ишя салдыныз, – дейя мызылдады. – Буна сон гоймаг лазымдыр. Чыхын 

сящняйя, о Уьуру ойнайаны  гулаьындан тутуб атын чюля. Йа да баша салын ки, юзбашналыг етмясин. 

Йохса мян тамашаны дайандырмалыолаъам! 

«Бакыдан эялян» ири аддымларла сящняйя тяряф эетди. Пиллякянин голларындан тутуб сящняйя галхды. 

Ялинин ичийлячал сачларыны дараглады. Мяня тяряф эялдийини эюрдцм; горху дцшдц ъаныма. «Иътимаи 

йердящярзя-щярзя данышмысан,Ишыглы ъямиййяти ифтираларынла лякялямисян», дейиб сящнядян говса, 

нейлярям? Ещтийатла цзцня бахдым.Эюзляри бенгал шимшякляри кими гайнайыр, додаглары сяйрийирди. 

Йаныма чатынъа дцз хятля айрылмыш сачларымы гарышдырды.Голумдан тутуб сящня юнцня чякя-чякя: 

- Язиз тамашачылар, эюзцнцз айдын олсун. Еля индиъя, бах бу сящнядя биз гялби, рущу  шеир долу, чох 

истедадлы вя ъясарятли бу эянъи кяшф етдик. Мян ясярин мцяллифи Илйас Яфяндийевям. Мцяллифин йаздыьы 

ганунду. Она кимся мцдахиля еля билмяз, бир сюзцнц  дяйишя билмяз. Амма бурда Сядряддинин ясяря 

артырмалары щамынын цряйиндян олду. Актйорун йарадыъы мцдахиляси ясяря хейир эятирирся, ону гябул 

етмялийик.Сядряддинин  образы дольунлашдырма тяшяббцсц цмуми ишя хейир эятирди. Ясяр дейярям ки, 

бах, бу Сядряддиня эюря уьур газанды. Мян дярняк рящбяриня, бцтцн коллективя юзтяшяккцрцмц 

билдирирям. Амма эянъ актйор Сядряддиня – ким билир бялкя эяляъяйин аловлу бир шаириня, йазычысына бу 

башдан мцвяффягиййятляр арзулайырам.  

Алгыш сядалары залы титрядирди. Эцл дястялярини Илйас мцяллим эютцрцр, башынын цстцня галдырараг щамыйа 

эюстярир, сонра гуъаьыма гойурду. Эурултулу алгышлар мяни шющрятин зирвялярини фятщ етмяйя 

рущландырырды.  

Бахыш мцсабигядя биринъи йери эютцрдцк. Сонра бизи автобусларла Бакыйа апардылар. Ясяри Милли 

Театрын сящнясиндя ойнадыг. Эюркямли театр хадимляри ифачылыьымызы йцксяк гиймятляндириб щярямизин 

дюшцня бир лауреат нишаны санъырлар. Лакин ня мяни, ня дя Нураьаны театрда стажор сахламадылар. Бир 

телефон зянэийля института дцзялтмядиляр. Анъаг щяля Губада мяни сящня юнцня эятиряряк Илйас 

мцяллим: 

- Сядряддин надир истедаддыр! Мян онун шаирлийиня щейранам, - демякля мяня щяйат йолларымы 

эюстярмишди. 

1955-ъи илдя Илйас мцяллим «Бащар сулары» ясярини тязя редактядя чап етдирди. Амма щямин ясярдя 

ойнадыьым илк ролщяйатымда ясаслы рол ойнады. Мяни инъясянятя баьлады, ядябиййата эятирди.  

Эюзцм йохуш йолунда, гулаьым сясдяйди. Ща инди эяляр, ща бир аздан галхар бир машын! – дцшцнцр, 

интизар чякирдим. 
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Бир азман фыртына эирдабында гайыьым пуч гоз кими партламышды. Селлярин аьзында чапалайырдым. Бир 

чюпя, самана эцман варса, о да йохду. Цфцгдя бир гыьылъым гайнаьы эюрсяйдим, дейярдим, ащ, ня 

эюзял, орда шяфяг-низяляр дашлара, гайалара чырпылыр, орда торпаг вар, ниъат йахындады. Цмидимин эцъц 

цряйимя тяпяр верярди. Дюзярдим, цзярдим, чыхардым.Амма инди санки бир сящра ъящянняминдяйям. 

Ичим тяндир, дилим кюсюв, додагларым кярпиъ-кярпиъ. Щардасан, эял, ей Танрым, о сещрини эюстяр.Гой 

мцбаряк ялляринля бу гумлуглардабир «Абу-зямзям» булаьы чаьласын! 

Бурадан «Йохуш башы»нын башланьыъы эюрцнмцрдц. Анъаг йолун йохуша дирянян йериндя 

бирмашыныншаггылтыйла икинъи «скорост»а кечирилдийини ешитдим. Бу шаггылты  «Волга»нынкыйды.Йа гисмят! 

Бялкя щеч сахламады, дайанмалы олмады? «Сябр иля щалва бишяр» дейя юзцмц сакитляшдирирдим.Бяли, 

дюнэядя «Волга»нын башы эюрцндц. Яшши йох. Щаны мяндя о бяхт?! Яввяла беля машын сащиби бураларын 

«икинъи сорт» ресторарыны бяйянмяз. Лап бир няфяс дярмяйя дайанса да, беля машын сащибиюзцня йол 

йолдашы еляйярми мяни? Йох! Щеч аьлым кясмир. 

Машын мяня чатачатда сцрятини  азалтды, йавашыды бир аз. Дейясян ичяридя бир ял еляйян дя олду. 

Эюзлярими овушдурдум. Мяни гара басмыр ки? Йох, ял бир дя йеллянди. Архасынъа бахдым. Машын 

«Йохушбашы» мейданына дюнся, демяли бир ишыг вар.  Дюнмяся, щара эедир, нийя эедир, няйимя эяряк? 

Амма о,«Шащдаь» мещманханасынын габаьында дайанды. Салонун  арха, саь гапысы араланды. 

Щандан-щана ичяридян бир ял чыхды байыра, сонра бир айаг гойулду йеря. Дальавари сачлары даьылмыш бир 

киши чыхды машындан. Бармагларынын дараьыйла сачларыны эери отуртду. О йай кими эярилмиш сцвари айаглары 

цстя  дяйанятля дурурду. Сцртцлмцш ъинс шалварында пыртдайан диз йерляри теннис топлары кими дяйирмийди. 

Кюйняйинин ятяклярини тоггасынын алтына кечиртди. Яллярини белиня гойуб эери ганрылараг азаъыг иряли мейилли 

гамятини шахландырды. Амма ня хейри. Иряли атылан биринъи аддымдан сонра гамят юз яйрилийиня гайытды. О, 

голларыны иряли-эери ата-ата мяня сары эялирди. Аддымлары инамлы, гяти, гейзли-ясябийди. Ялиндя бир чубуг 

олсайды, дейярдин кимися чырпаъаг. Йахынлашдыгъа ишыглы эюзляри бюйцйцр, сифяти сяртляширди. Илйас мцяллим 

дейилми бу? Бяли, юзцдцр ки, вар. 

Ащ, ня эюзял! Бяхтимя эцн доьду. Гурбан олум хейирхащымы уьурума эятирян Танрыма. Ушаг кими 

севинирдим. Габаьына йцйцрцб бойнуна атылмаг истядим. Анъаг цряк елямядим. Ясябляшдийи эет-эедя 

йейинляшян аддымларындан  билинирди. Ялбятдя, цряк йанмаса эюздян йаш чыхмаз. Мяни шиллялямяйя 

щаггы вар. Гайышыны ачыб мяня бир туршулу аш йедирмяйя дя ихтийары  чатар. Чцнки ясл кишидир, цздя бир ъцр, 

сюздя башга ъцр оланлардан дейил. Ягидясиндя дюнцклцк йохду. Биэанялийя нифрят ясярляриндя гызыл хятля 

кечир. Онун «Бой чичяйи» пйеси инсанларын дашлыьыны, гурулуьуну парчалайан бир гылынъдыр. Нарэилянин 

анасы юзцня яр тапыр. Лакин яр олаъаг шяхс «Йа мян, йа да сянин гызын» дейя шярт гойур. Ана яри сечир. 

Гызъыьаз дидярэиндир. О юзцндян хейли йашлы бир завод директоруна сыьыныр. Она яря эетмяйя дя щазырдыр. 

Мцяллиф завод директору Щясянзадянин дилийля инсан мянявиййатыны эямирян биэанялийя нифрятини, гязябини 
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билдирир. Мяни голумдан тутуб айаьа галдырыб, отуруш-дурушума эюз гойуб, йарадыъылыьымы изляйиб, 

пленумларда шеирляримдян нимуняляр  эятириб. Пахылларымынпучуну буруб. Йарадыъылыг сяфярляриня 

эедяндя мяни юз групуна салдырыб. Ялбяття, бу гарышыг сач-саггалым, дцймяляри гырыг кюйняйим, 

балаглары сцртцлмякдян дидилян шалварым, бурну балыг аьзы кими ачылмыш айаггабыларым мяни алиъянаблар, 

шющрятлиляр, щюрмятлиляр ъярэясиндя эюрмяк истяйян йазычыны сарсытмайа  билмязди. Ата цчцн касыблыг, яли 

эятирмямязлик бир мцсибятдирся ювладыны яфял, нанкор эюрмяк эцндя мин бир дяфя юлмякди. 

Низя бахышлары эюзляримя дикилди. Бу бахышлар арха тяряфимдяки язямятли «Гызыл гайа» даьына 

тушлансайды даь парча-парча олуб тюкцлярди.   

- Сядряддин, бурда ня эязирсян? Сян ахы эяряк инди Няшриййатда иш-эцъдя олайдын. Ислам Сяфярлини 

ня вахт эюрсям, дейир Музгыздян гонарар алмагдан эялирям. О эцн Сабир баьында Сцлейман 

Рцстямя раст эялдим. «Дурна» ясяринин либреттосуну эюстяриб эцля-эцля деди ки, сянин о эюзял шаирин 

Сядряддин чап еляйиб, саь олсун. Мян дя севиндим ки, ишлярин йахшы эедир. Шаирлярля мцгавиляляр 

баьлайырсан, бястякарлара мащнылар сифариш верирсян, нцфузун, щюрмятин… Дайан эюряк, - дейя бир 

аддым эери чякилди. – Бу сач-саггал няди? Анан Сайад баъы гыврагдымы? 

- Бяли, чох саь олун, дуачыды. 

- Бурда мязуниййятдясян йягин? 

- Йох, Няшриййаты баьлайыблар. 

- Щя?- Ящя, ящя, - юскцрдц ики аьыз.- Дейирям ахы. Сазаг, шахта аьаъ шивлярини даща тез вурур. Татар 

шаири Муса Ъялил алманларын юлцм дцшярэясиндя неъя никбин шеирляр йазыб. Сянин йашыдын Хялил Рза 

«Азадлыьы истямирям зярря-зярря, грамм-грам» дейиб Совет Империйасыны диз чюкдцрцр. Она эцлля 

атырлар. Амма ягидясиндян дюнмцр, ирадяси гырылмыр. Амма Няшрийаат баьланыб, сянин гол-ганадын 

гырылыб! Бурда нийя дайанмысан бяс? 

- Мцнасиб машын дцшся Бакыйа эетмяк истяйирям.  

Машынын габаг шцшялярини силян Тимучин эери чевриляряк: 

- Ата, Сядряддин Бакыйа эетмяк истяйирся, эял апараг автоваьзала, ордан да йола салаг да, - деди. 

- Йох, - дейя бир ан фикря эетди Илйас мцяллим. Сонра да – Бурада мясяля бир аз ъиддиди, - дейя 

башыны наразылыгла булайа-булайа Тимучиня йахынлашды. – Аршыны йцз юлч, бир бич, - дейибляр. Сян дя 

мясялянин мащиййятини юйрянмяйя чалыш. Тез-тяъили башындан елямя! – Гулагларымы шяклямишдим. – 

Ешитмишям ичкийя дя гуршаныб, - деди. Йер йарылсайды йеря эирярдим. – Йохса Бакыйа йола салмаьа ня 

вар ки. Амма бу чыхыш йолу дейил. Эюряк нейнярям, ай Тимучин - дейиб мяня тяряф чеврилди. - 

Сядряддин, Бакыда ъыръырама габыг тюкцр. Бу истидя нейляйяъяксян орда? 

- Йазычылар Иттифагымызын сядри Мещди Щцсейнля далашаъам. 

Илйас мцяллимин нязярлярисяртляшди: 
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- Мещди Щцсейн гарталды. Ады эяляндя байгушлар тцк тюкцр. Юлкямиздяки дурьунлуг дюврляриндя 

Йазычылар Иттифагында бир «чалпапаглар» группасы йаранды. «Кора вермя, мяня вер, шиля вермя, мяня 

вер» дейирди башчылары. «Русийада орта бир йазычыйа баь еви, машын, итя бахан, ашбаз, баьбан да верир 

Литфонд дейирди: - Толстойун щарасы артыгды мяндян? Мяня дя ики катибя вер, илдя бир дяня «Щярб вя 

сцлщ» гойум ортайа». Ялбяття, Мещди Щцсейн дя «хох»дан горхан дейил. Ипини чякиб отуртду йериндя. 

Нюгсаны цзя, пися пис дедийиня эюря чоху ганлы бычагды Мещдийнян. Амма йахшы ясяр йаз, ол эюзцнцн 

ишыьы. О эцн Анарын бир повестини мцзакиря етдик. Ширин дили, зянэин мцшащидяси вар, деди щамы.  Мещди дя 

биротаглы мянзил вердирди она. Я…я…я, Сядряддин, - дейя ики аьыз юскцрдц – Ящя, ящя! - Амма инди бу 

«ящя»ляр ясябдян, эярэинликдян эялян йох, фярящ, гцрур долу «ящя»лярди. Чющряси алланмышды. - Ай бала 

гоч дюйцшцня гоч эярякди. Мещди Щцсейнля далашаныма бах ей. Я… я… кимсян ахы? Няйин вар? 

«Мяктуб йетишмяди», «Почт гутусу», «Шейх Шабан» щекайяляри кими бир щекайя, Миръялалын «Бир эянъин 

манифести», Мирзя Ибращимовун «Эяляъяк эцн»… 

Юзцмц сахлайа билмядим: 

- Илйас Яфяндийевин «Эерийя бахма, гоъа» романы…  

- Щя, щейля санбаллы ясярлярин бирини йазайдын. Йохду щяля, амма кечян ил йени шеирлярин резонанс 

доьуранда Мещди мяни тябрик еляди. Тяяссцбкешлийими о да йахшы билир. Онун няйиндян наразысан? 

Бялкя щансы редаксийадаса сяни эет-эяля салыблар? Бялкя эедиб Переделкино, йахуд Йалта йарадыъылыг 

евиндя щаваны дяйишясян? Бялкя Мещди Москвадакы «Хариъи комиссийа»  шюбясиндян хащиш елясин ки, 

сяни Авропа юлкяляриндян бириня езам етсинляр?  

- Йох! Мещди мцяллим бир гуллуьа гойсун, бир иш версин, ишляйим. 

- Ня иш? Сяня иш верибляр дя. Йазычылар Иттифагынын цзвцсян. Мещди Щцсейн шящярин мяркязиндя 

цчотаглы мянзил вериб сяня. Йахшы бишмиш гялямин вар. Проблем мясяляляр гой.  Йазычысанса демяк 

халгын йцкцня чийин вермялисян. Оьланларымыз йад юлкяляря чюряк далынъа  гачыр, гызларымыз евдя гарыйыр. 

Щансыны дейим? Иш истяйирсян, балам, йаз, йарат да. 

- Йох, мян дягиг бир ямяк мейданы, фронт истяйирям. Чалышым, юзцмц эюстярим. Йарадыъылыьымла 

фярящляним. Гцрур щиссим дярйалара сыьмасын. Эет-эедя артарам, уъаларам мян.   

- Сяни эюзял баша дцшцрям, Сядряддин – деди Илйас мцяллим. – Эяляъяйин, йарадыъылыьын сяни наращат 

едир. Бу мяни чох севиндирир. Сян чыхыш йолу ахтарырсан. 

Бирдян санки гулаьынын дибиндя гырыъы тяййаря шыьыды. Диксинян кими олду. Башыны эери атараг: 

- Топу мейдандан чыхартмысан. Эцвяндийим даьлара гар йаьдырмысан. Амма сяни гырылмаьа 

гоймайаъаьам. Истедадлы шаирсян. Бялкящяля илийиня там ишлямяйиб, ганыны гайнатмыр сянят атяши? 

Ялиндяки аьаъ сяня дцйцнлц эюрцнцр. Амма мян еля ки, бир ясяримин сонунуъу нюгтясини гойдум, 

севинъим йеря-эюйя сыьмыр, мяни тябрик едяъякляр, телеграмлар, телефон зянэляри эяляъяк. Амма бир 
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баьлы гапы ачаъагмы, кор эюзя бир ийня уъу ишыг олаъагмы? Ясярлярим щяйяъан тябилляридир. Мян онларын 

якс-сядаларыны ешитмяк истяйир,бу тябиллярин даща эур сяслянмясиня чалышырам. Арада Испан йазычысы 

Сервантесин ядяби талейиня кцсянмяйим дя олур. О Сервантес щяля саьлыьында бюйцк халг мящяббяти 

газаныб. Онун «Дон Кихот» романынын гящряманларына щейкялляр гойулуб. Ясяр Авропа дилляриня 

тяръцмя олунуб. Бяс сян дя сяняткарсан ахы, ай Сядряддин, халгын мящяббятини газаныб,миллятин адына 

шяряф эятирмякди вязифян. Бюйцк Виктор Щцго Франса мяркязинин Парис йох, еля Щцго адландырылмасыны 

истяйирди. Бялкя эяляъяк нясилляр бюйцк йазычынын щяйяъан тябиллярини даща йахшы ешидяр, йазычынын 

арзуларыны щяйата кечирярляр. Сядряддин, инанырам ки, сян сюз сянятинин Олимп зирвясиня галхаъагсан. 

Юзц дя бел-кцлцнэ кюмяйийля йох! Дишин, дырнаьынла чыхаъагсан о зирвяйя. Эет, отур машына! – дейяряк 

айаьынын бирини иряли гойду вя бу заман голу да йериндян ойнады дейясян. Сифятимдя ширин бир эюйнярти 

дуйдум. Амма йох, о мяня ял галдырмамышды. Мяня еля эялди ки, лянэисям, айаг сцрцсям мяни 

гамарлайыб машина басаъаг. Анъаг тящня дашлары алтында даьым-даьым олмушдум. Мян башымы 

гачырмаг истяйирдим.  

- Дцш габаьыма! – буну тякидля деди Илйас мцяллим. 

Билирдим, йахшы баша дцшцрдцм ки, инди ону щювсялядян чыхаран мяним дцшкцнлцйцм, мискинлийимди. 

Щяйан олмаг, сыьынана гуъаг ачмаг, гуйудакына ип салламаг, сящрайа су, кор эюзя ишыг олмаг истяйи 

Илйас мцяллимин хислятиндяйди. О, мяним хятрими чох истяйирди. Башгасы олсайды инди бу «Йохуш башы»нда 

мяни тоза-тцстцйя басыб узаглашарды.   

Амма бязян чох эярэин ситуасийаларда да Илйас мцяллим бирдян хяйала далыр, сонра гузу кими сакит 

олурду.  

Сящнямизя онларла хейирхащ, инсанпярвяр образлар эятирян сяняткарын щяйаты эюзял бир роман  

мювзусу ола билярди. Щяля эянълик илляриндя йасаглара, гадаьалара чох мяруз галмышды. Йахшы ки, 

йахшылардан хали дейил дцнйа. «Коммунист» гязетинин редактору Яли Вялийев ону дяфялярля ъялладларын 

ялиндян алыб, ъящяннямин гапысындан эери эютцрмцшдц. Башы бялалар чякян йазычы инди мяним мискин 

талейимя биэаня гала билмязди. 

Машына тяряф эялдийими эюрян Тимучин кабинядян чыхыб мяня йахынлашды. Алтдан-алтдан 

эцлцмсямяйиндян сюзлц адама охшайырды. 

- Нярд аляминдя тязя бир шей юйрянмисян бу кечян вахт ярзиндя, йохса йеня щямян щямян – 

кющня щамам, кющня тасды? 

- Яшши, йох ей! Ща чалышдым ки, зярляри ъцтлямяйи юйряним. Анъаг буну юзцмя ар билдим. Сянин кими 

ялдян гачмаьы да шястимя сыьышдырмырам. Анъаг зяри овъумда атыб сяни удмаьа щазырам. 
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- Нярдин йараданыны ахтара-ахтара Кисловодскидян эялиб чыхмышам Губайа, - дейиб «йарама дуз 

басды»Тимучин. Ахырынъы дяфя Масаллыда Цзейир щякимин ялли иллийиндя хялвятя салыб ойнамышдыг. Бир тас 

удмушду мяни. 

- Щя, ялбяття, биз дя йеримиздя саймырыг. Инкишаф, ирялиляйиш вар, дярсиня бахарыг. Гоъадан бала даьы, 

иландан гуйруг даьы эетмяз, - дедим.  

Тимучин уьунду. Йанаглары цзцня албалы ширяси чякилмиш булкалар кими щамар вя йаьлы иди. 

Машына отурдуг. Тимучин айаьыны газа гойду. Сярвляр, чинарлар арасыйла узанан «булвар» архада 

галды.  

Йол айрыъына чатырдыг. Тимучин сцряти азалтды вя Илйас мцяллимя бахды: 

- Машыны щара сцрцм, ата? Бакыйа евимизя, йохса бурда «Бащарлы» гясябясиндя  йашайан 

бибимэиля? Сян ахы щярдян райкомун гонаг евиня дя дцшцрсян? – бармагларыны сцкан цстдя ойнатды 

наращат Тимучин. 

Илйас мцяллим йай айларыны Ксловодск курортларында кечирирди. Анъаг Бакыйа дюняркян йолцстц 

Губада баъысы Мящбубяэилдя бир нечя эцн галыр; мяктябли ушагларына тязя пал-палтар, дяфтяр-китаб да 

алырды. Сонра райкомун тяшкилатчылыьы иля Сусай, Будуг, Хыналыг йайлагларында саьыъыларла эюрцшцр. Чобан 

алачыгларында эеъяляйир, обашдан дуруб шещли отлар цстцндя айагйалын эязмяйи хошлайырды. Губада 

лянэимяйинин башлыъа сябяби дя аилясини шималын сярт щавасындан Бакынын бцркцляриня бирдян-биря 

атмамаг, бу йерлярятядриъян уйьунлашдырмаг иди.  

- Машыны щара сцрцм?  

- Бизи гован вар, щара тялясирсян? Ики эцндц йоллардайыг. Бир сярин йердя няфясимизи дяряк дя. Я, 

Сядряддин, - дейя чийнинин цстцндян эери ганрыланда бахышларымыз кясишди. – Бу тяряфляря сян даща 

йахшы бялядсян, бир аз щарда динъяляк йахшы-йахшы? – дейя Илйас мцяллим яллярини бир-бириня чырпыб 

додагларыны ислатды. – Щейиф дейил юз хюрякляримиз, макарон, борш, котлет бездирди бизи. Щара сцрсцн 

Тимучин? 

Башыма гайнайан газан бошалтдылар еля бил.   Анам аьыр хястя, гардашымы да  йахшы эялирли ишдян 

узаглашдырыблар. Евимиздя цз аьарда билмяйяъякдим. 

Анъаг Ялмяммядин«Йол айрыъы» ресторанында чюл юрдяйи лявянэиси, асетирин кабабы -  бир сюзля  ъан 

дярманы десян вар.  Мцтяккяляря сюйкяниб мцрэцлямяк дя олар. Йа да «Йухары парк» ресторанында 

стол ачсынлар.Кларнетчи Ширзадын ансамблыистядийин мусигини чалсын; пулуна миннят. Амма о пул анасы 

юлмцш дя чыхыб ъейран далына. 

Нейляйим? Неъя чыхым бу йцкцн алтындан? Илйас мцяллимин - «Бу йерляря сян йахшы бялядсян», 

демяси дя о демякди ки, йяни эял, габаьа дцш. «Бир аз йахшы-йахшы динъяляк» демяси дя чай гыраьында 

еля-беля отуруб айаглары суйа салламаг дейил. Гузу кабабы шишлярдя тцстцляня-тцстцляня эяля эяряк. 
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Чолпа сойутмасы, дана буьламасы, цзлц гатыгнан эюй гутабы! Анъаг бунлары да лопуьа вермирляр. Пис 

йердя эцнцм ахшам олду.  

Мян Илйас мцяллимин гуллуьунда эюзцмц гырпмадан эцнляр няди, щяфтялярля дурмаьа щазыр идим. 

Она эюря йох ки, китабларымы плана салдырсын, Москва гурултайына нцмяйяндя сечдирсин.  Она эюря ки, о 

сюзц бцтюв, щаггын тяряфиндя дуран, бунунчун ъанындан кечмяйя щазыр бир адамды. ССРИ Йазычылар 

Иттифагындан  чох дяйярли бир мяктуб алмышдыг. Москва бир нечя йазычымызы Алманийайа йарадыъылыг 

езамиййятиня эюндярмяк истяйирди. Тяклиф бизим Президиум исласына чыхарылды. Вя бундан сонра да 

щянякляр, щянэамяляр башлады. Отурушмуш, йахшы тямин олунмуш, орден-медаллыйазычылар арасында «сян 

эетмя, мян эедим» давасы дцшдц. Мян Илйас мцяллимин дипломатийасынащейран олдум. О, биринин 

ялиндян тутур, биринин бойнуну гуъаглайыр, щамыйа мещрибан нязярлярля бахараг: - Ай йолдашлар, бялкя 

езамиййятя бир-ики эянъ йазар эюндяряк?! – деди. - Юз балаларымыз, эяляъяйимиздиляр. Модернизм, 

екссентиризм вя бир чох башга ядяби ъяряйанларла гайнайыр бу эцнкц Авропа. Эянълик йенилийи даща тез 

эютцрцр. Онлар юзляриндян няся тязя бир шей артыра да билярляр бу эцнкц инкишафа. Нятиъядя ядябиййат 

зянэинляшяр, охуъу газанар. Эялин эянъ, юзц дя фяал  йазычылардан эюндяряк, - деди. Тяклиф гябул 

олунду. Анъаг еля биръя бу эюзцтохдуьуна  эюря Илйас мцяллимя цряйимин йаьыны йедирмяйя щазыр идим. 

Гячряш булаьынын ян йарашыглы  кюшкцндя йери эюрцнцрдц Илйас мцяллимин.  Бяс ора да неъя апарым 

гонаглары? 

Булаьын мцдири Бабайла ушаг баьчасына бир йердя эетмиш, мяктябдя дя  бир парта архасында 

отурмушдуг. Сонралар Губанын кечмиш биринъи катибийля буралара йолумуз дцшяндя,  йцйцрцб 

габаьымыза эяляр «Щя, бу Сядряддин ушаглыг достумду» - дейя йалманар,  юзцня хал газандырыб, 

йерини исти елямяйя чалышырды.  

Ахы инди ня олуб ки, батмышам гям дярйасына?! Пулун атасыны йандыран араг-чахырды.  Илйас мцяллим 

дя ички ичмяйиб юмрцндя. Мян дя ъанымы дишимя тутуб дюзям. Ичмярям. Бу дяйирман дашыны 

бойнумдан ата билярям бялкя?!  - дцшцнцр, юзцмц эярэинликдян гуртармаьа чалышырдым. Бабаны кянара 

чякибдейярям, - Гардаш,намуса боьулмушам. Гонаьым щюрмятли йазычыды. Мяня аталыг еляйиб. Сян 

Аллащ, йола вер бизи. Чох ял-гол ачыб долдурма сцфряни. Бизя йцнэцл бир гялйаналты вер. Тязя шеирляримин 

гонарары йолдады. Щаггыны бир-ики эцня эятириб чатдырарам,- десям инанар, ешидяр ушаглыг достум.Мяни 

дарда гоймаз. 

- Ай Тимучин! Бакы няди, совхоз няди? Бу истидя ъамаат ъаныны алыб чюля, мешяйя гачыр. Яшши, сцр 

Гячряш булаьына. Беш эцнлцк дцнйада биз дя бир эцн инсан кими йашайаг да, - дедим. 

Тимучин динмяди. 

- Щя, Гячряш булаьы, - дейя бир ан фикря эетди Илйас мцяллим. Сонра да – Эялян-эедяни, гонаг гарасы 

чох олур о булаьын йеня? –  сорушду.  
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- Кюшклярдя йер тапылмыр! Дашларын, гайаларын цстцндя сцфря ачырлар. Бязиляри буфетин, кабабчыларын 

бюйрцндя айагцстц йейиб-ичирляр. Щамы доьмалашыр бурда. Таныйан, танымайан бир-бирини гонаг еляйир.  

- Ящя, ящя, - астаъа юскцрцб, башыны разылыгла тярпятди Илйас мцяллим. – Ещ, варам беля еллийя-бирлийя 

дя.Ъамаата гайнайыб гарышанда цряйим ачылыр. Халга ня гядяр эярякли олдуьуму эюрцрям. – дейиб 

Тимучини йцнэцлъя дцмсцкляди. Машын эютцрцлдц. -  Щя, ешитдин, ноолду бирдян сяня? Шящяр ичиндя 

говма машыны. Щя, бах беля, адам кими сцр.  О габагдакы тиндян саьа бурулуб, доьум евинин 

йанындан башы йухары эедярсян.  

Машын «Гячряш» булаьына тяряф истигамят эютцрдц. Узагда ортасы йящяр кими чюкяк, йанларда ики 

гашы аьаран Шащдаь эюрцнцрдц. Асфалт йолун саьында вя солундакы чинарлар эями эюйяртясиндя ъярэяйя 

дцзцлмцш аь-йашыл кюйнякли матрослары хатырладырды. Эет-эедя чинарлар сейрякляшди. Йолятрафы хяндяк 

кянарларында гаратикан, бюйцрткян коллары сыхлашыб кечилмяз олду. Мешяйя эирдик. Ири эювдяли палыд, говаг 

аьаъларынын енлийарпаглы будаглары цст-цстя тяпилир, эцняшин шяфягляри бу тябии талварын цстцндя ярийиб итир, 

мешя гаранлыглашырды. Палыд гозалары тякярлярин алтында тир тцфянэинин пистонлары кими шаггылдайырды. Аз 

сонра ачыглыьа чыхдыг. От диздян йухары, балдырьанлар адам бойу. Таланын гуртаран йериндя баш-баша 

верян аьаъларын арасындакы бошлуг маьара аьзы кими гаралырды. Бу йашыл бир тунелин эиряъяйи иди. 

Эет-эедя щцндцрляшян Шащдаьын язми, язямяти цряк эенишляндирирди. Щава сяринляшир, ъанымыза ширин 

виъвиъя салырды. Ачыг пянъярядян салона долан отун-чайырын гохусу, ъыръыраманы гован сыьырчынын 

баьыртылары бу йолларда кечян ушаглыьымы йадыма салырды. Еля бу Гячряш мешяляриндя ляпирляря йыьылан 

сулардан ичиб, лолухламыш язэилля, йемишанла, фындыгла гарнымы дойдуруб, анъаг гуру шах-шулахла 

буразладыьым арабамы охуйа-охуйа, ойнайа-ойнайа шящяр базарына эятирирдим. Мяни йедиртди, 

эейиндирди,  мяшяггятлярдя сынмамаьы  юйрятди, мяня шеирляр йаздырдыбу мешяляр.  

 

Ещ, мяктяб йоллары, 

Ещ, мешя йоллары. 

Нядянся гарышыг салардым  

Щямишя йоллары. 

Сящяр дярся… 

Сонра мешяйя… 

Чякярдим одун долу арабамы 

Тянтийя-тянтийя, тювшцйя-тювшцйя… 

 

Ня кюнлцн башга бир истяйи варды, 

Ня гялбин диляйи. 
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Санардым щяр йердя эюзялдир, 

Алыъ мешяси, Оруъ эцнейи. 

Хялбиримиз мыхчаларда 

                 асылы галды, 

Яляйимиз щисли галды, 

                паслы галды, 

Газанлар аьаппаг, 

                бошгаблар тяр-тямиз иди, 

Бу аьлыг, бу тямизлик 

               ян бюйцк дярдимиз иди! 

 

Йумшаг, щамар мешя йолунда машын сакит, сяссиз эедирди. Саь тяряфдя дямир лювщядя нида 

ишарясинин «ашаьы сцрят» ямрини эюрян Тимучин айаьыны яйляъя гойду. Машын силкялянди. Илйас мцяллим: 

- Ноолду, нийя йавашытдын? 

- Ата, ора бах! 

Габагда бурну балталы тракторлар гайалары чапыр, сары ъандонлу фящляляр кцлцнэлярля, ломларла 

хяндякляр, чалалар газыйырдылар. Саь тяряфдяки ексколаторчу ири дишли чюмчясини зярбля йеря чырпыр, 

галдырдыьы даш-торпагы бюйрцндяки машынын банына бошалданда йарысы йеря тюкцлцр, тоз думана гарышырды. 

Илйас мцяллим гуръаланыб гапыны ачмаг истяди. Тимучин: 

- Ата, нейнирсян? Щара дцшцрсян? – дейя Илйас мцяллимин ялини эери чякди. - Дцшмя, тез чыхаг 

арадан. О, Сярсянэ сяфяримиз йухума эирир тез-тез. Эетсин эялмясин бир дя о эцнляр. Евя гайыдандан 

сонра дцз бир ай йуйундуг.  

- Щейля гейзли данышма. Бяс эеъя-эцндцз о тоз-торпагда ишляйянляр нейлясин? Аиля сахлайыр, ушаг 

охудур, ъямиййятин сабащына ишыг олур ямялляри. Оьлум, Сярсянэин тоз-торпаьы ъаныма щопду, ганымда 

чаьлады. Бир эцн дя бу тоз-торпаг гызыл кцлчяляри кими тюкцлдц вараглара. Мян «Кюрпцсаланлар» романымы 

йаздым. О тоз-торпаг гящряманларындан эялян мяктублар щяйяъан тябилляримин якс-сядасыды. Сахла 

машыны! Гой дцшцм ашаьы. Бах, о булдозерин вурнухдуьу чюкяклийя бах. Онун бюйрцндян суйу 

шырщашырла ахан гядим бир арх олмалыды –Щя, Шыхяммяд архы. Шейх Мяммяд адлы бир хейриййячи чякдириб 

ону. Булдозерчи фикир вермяз. Вурар, даьыдар бирдян!  

Биз машындан дцшдцк. Мешядян тянэняфяс чыхан цзц тямиз гырхылы, гырмызысифят оьлан бизя чата-

чатда: 

- Эютцрцн машыны бурдан! О ексковаторчу Стахановчулардандыы. Бир эцндя цч план долдурур. 

Гызышанда йан-йюрясиня бахмыр, чюмчясини щара эялди бошалдыр. Машыны зядяляйя биляр! - Тялашынын, 
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щяйяъанынын щеч бир реаксийа доьурмадыьыны эюрян иш иърачысы  Илйас мцяллимдян сорушду: - Цзр 

истяйирям, сиз кимсиниз? Мяня чох таныш эялирсиниз. Щарда эюрмцшям сизи? Йадыма ох батыб! – дейя 

ейняйини чыхардыб, сятин пенъяйинин йахасына сцртцб тязядян эюзцня тахды: 

- Щя, дейясян Галахудат кяндиндя. Биз орда ферма комплекси тикирдик. Совхоз рящбярляри сизинля 

эюрцш кечирмяйи пландашдырмышдылар. Щя, йадыма дцздц. Йазычысыныз! Бяли, Илйас мцяллим, о 

ексковаторчу Стахановчуларданды. Беш-он адамын ишини эюрцр. Бир аз тяриф хошлайанды. Щаггында бир шей 

йазылса, ямяк темпини бир аз да артырар. Амма хащиш едирям, машыны бурадан эютцрцн. Ону бах о 

мешяйя салын, - дейяряк ялини дявя бели кими донгар тяпяйя тяряф узатды. Мян ушаглара тапшырарам. 

Орда бир нечя аьаъ кясиб сизя йол ачсынлар.  

«Неъя, аьаълары кясиб йол ачаъаглар?» - бир анлыг фикря эетдим. Бу щямин мешядир ки, бир айагцстц 

аьаъ, бир йаш будаьы кясянин атасыны йандырыб, иплярини доьрадыб, дящрясини мцсадиря едиб мешябяйи 

Бяхтийар. Лап щагг да еляйиб! Аьаъ да, чай да, гуш да, инсан да она верилян юмцр пайыны архайынъа, 

сона гядяр йашамалыды.  

Иш иърачысы эери чеврилиб: - Я, бригадир Мамедов, - баьырды.Еля аьзымы ачмаг истяйирдим ки, Тимучин 

она йахынлашараг: 

- А йолдаш, щеч ня лазым дейил! – деди. - Аьаълары кясдирмяйя ещтийаъ йохдур. Онсуз да сейрякдир 

мешя. Лазым эялся юзцм йол тапыб чыхарам бир йана.  

Илйас мцяллимин екскаваторун ишлядийи мейданчайа тяряф эетдийини эюрян иш иърачысыголтуг ъибиндян ял 

телефонуну чыхардыб тез-тяъили нюмря йыьмаьа башлады. «Стахановчу» башыны пянъярядян 

чыхартды.Ексковаторун уьултусу хырп кясилди.  

Илйас мцяллим: 

- Оду бах, - дейя башыны наразылыгла булайыб йолун саь тяряфиня аддады. - Бяс беля мясулиййятсизлик 

олар? – иш иърачысына ъидди нязярлярля бахды Илйас мцяллим. - екскаваторчу  дейяк ки, ямр гулуду, башы 

ишя гарышыгды, сян дейян кими беш-он адамын ишини эюрцр. Амма  сиз охумуш, савадлы мцтяхяссиссиз. 

Эюрдцйцнцз иш, ярсяйя эятирдийиниз тикинти сизя башуъалыьы, шяряф-шан эятирмялиди. Буна эюря дя 

обйектинизин ятрафында ня вар, ня йоху эютцр-гой едиб, тикинти мейданынын имканларыны щяртяряфли 

юйрянмялисиниз. 

- Ноолуб ки, Илйас мцяллим? Бурдан кабел кечмир, канализасийа хятляри йохдур. Тикинти планла эедир.  

- Бяс бу архын габаьыни нийя боьмусунуз? Су йыьылар, партлайар, дармадаьын олар бу гядим арх. 

Буна тарихи абидя дя дейя билярям мян.  

- Щаны бурда бир тикили щейкял-абидя? Бяс бурда бир пир, бир ювлийа оъаьы, абидя олса мян эюрмярям?!  

- Илйас мцяллимин ясяби бахышларыны эюрцб сясини гысды. – Илйас мцяллим, сиз нядян наразысыз?  
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- Бура эял, - о, иш иърачысынын голундан тутду. Онлар арх бойу енишя эетдиляр. Илйас мцяллим гаратикан 

коллугларынын йанында айаг сахлады. – Мян  бу архы дейирям. Илк бахышда щярякятсиз кими эюрцнцр. Анъаг 

диггятля бахсан, лал-динмяз ахдыьыны эюрярсян.  

- Бу мюъцзяди. Эюзцмя инана билмирям. Архын суйу цзц йухары чыхыр?  

- Бяли, уникал, дягиг щесабламаларла чякилиб бу арх. Су юз эцъц щесабына дярядяки чайдан Губанын 

даьятяйи «Дявядабаны» массивиня галхыр.  

- Беля чыхыр  ки, о шейх «Дявя дабаны»да мяскян салыб. Юз ев-ешийиня су чякдириб Гудйалчайындан? 

– сорушду иш иърачысы.  

- Йох, Шыхяммяд киши башга бир кянддя йашайыб. Орада индикилярин дилийля десяк йахшы вилласы, 

чешмяли, сулу баь-баьчасы олуб.  

- Бяс «Дявя дабаны»йа нийя чякдириб ахы бу архы? 

- Бяли, бюйцклцк, алиъянаблыг щиссляри инсанлары фядакарлыьа рущландырыр. «Дявя дабыны» дямйя, гураг 

бир йерди. Орда йашайан касыб ъамаат су сарыдан корлуг чякиб. Эюйяртийя, мейвяйя тамарзы галыблар. 

Якиб-беъяря билмяйибляр. Шыхяммяд кишинин чякдирдийи арх сулары оранын гуру торпагларына ъан 

вериб.Баьлар салыныб, тярявязляр, бостанлар якилиб. Башыуъа, гцрурла йашамаьы хошлайыр тцрк олан щяр кяс. 

Она эюря дя дюйцшдя басылмаз олурлар, сюздя бцтюв. Ял тутмаьыЩязрят Ялидян юйрянибляр. Щаъы 

Зейналабдин Таьыйев, Муса Наьыйев вя бир пара башгалары да эюйдяндцшмя дейилляр бу миллятин 

щяйатында. Халга иш йери ачыб, мяктяб, мядяниййят верибляр. Бяли, о узагэюрян, хейирхащ кишиляр юз 

бабалары Шыхяммядин тюкдцклярини йыьа-йыьа эялянлярдянди. Тякъя Зейналабдин Таьыйев нечя милйонлар 

гойуб Самурун суйуну Бакыйа эятириб.  

Иш иърачысыгулаьынын ардыны гашыйа-гашыйа эилейлянирди: 

- Щаны биздя о имкан? Хырда-мырда ишляр эюрцрям мян. Ики дярянин цстцня бир кюрпц гойаъам. План 

верибляр, мян дя йериня йетирмялийям. Буна эюря мяня щеч бир «саь ол» да дейян олмайаъаг. Щаны 

биздя о бяхт?!  

- Адын няди, оьлум? – дейя иш иърачысынын ялиндян тутду Илйас мцяллим. 

- Бянна Щяшимин нявясийям. Адым Зцлфцгарды.  

Илйас мцяллим мяня тяряф чеврилди: 

- Сядряддин,бурда эюрдцйцмцз зящмят адамларынын ишиндян, щяйатындан ъанлы бир очерк йаза 

билярсян. Бирляшдирян, говушдуран кюрпцляр шаирлярин романтик учушларына гол-ганад веряр. «Азярбайъан 

эянъляри» гязети цчцн чох зянэин  материал вар бурда.Дяряляр, чайлар цстцндя салынан кюрпцляр юлкяляри, 

халглары, мядяниййятляри бирляшдирир. Дцнйамыз сабащлара, инсанлыг гардашлыьа эедир кюрпцлярдян кечиб. 

«Зцлфцгар кюрпцсц» ола биляр гязетя эюндяряъяйин репортажын ады. 
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Арифя бир ишаря бяс еляр. Мян дя фил гулаьында йатанлардан дейилдим. Анлайыр, йахшы баша дцшцрдцм 

ки, Илйас мцяллим бу очерк сющбяти иля мяни тязядян ядяби алямя говушдурмаг истяйир. Тяк-тяк 

гыьылъымлары эюрцнян оъаьын кцлцнц ешяляйиб, цфцрцб аловландырмаьа чалышырды. 

Зцлфцгар башыны йаваш-йаваш галдырды. Саъ кими гызаран сифятини йана тутду: 

- Цзр истяйирям, мян эедим. Бригадалары тяняффцся бурахмалыйам, - дейиб узаглашды. 

Арайа аьыр сцкут чюкмцшдц. Амма мян щяр гарышына йахшы бяляд олдуьум бу мешядя йарпагларын 

пычылтысыны, ъцъцлярин, щяшяратларын хышылтысыны да ешдирдим. Бу ня шаггылтыды бяс? Мешядя гылынъ 

ойнадырдылар санки. Балталар аьаъларачырпылыр, шаггылтылар гопур, санки племйот атяшляри ачылырды. Ичи бош 

эювдяйя чырпылан балтанын сяси эурултулу наьара сясийди. Гуру эювдяйя вурулан балта аьаъы чякиъ 

алтындакы мис кими зарыдыр, зинэилдядир, амма ити  балталар «щав, щав»лааьаълары ит кими гапырдылар. 

Балтачыларын цряйи дашдан дейилди. Тапылмайан чюряк, ювладларын палтар, дяфтяр-китаб ещтийаъы онларын 

дуйьуларыны коршалтмышды. Балтачыларбу фярйадлары ешитмямязлийя вурурдулар. Нейлясинляр бяс? Виъдан, 

намус, гейрят щисси инсаны ъана дойдурур, амма гарын дойурмур. Аъ гылынъа чапар.  

- Ай Илйас мцяллим, дцнйанын бир чох юлкяляриндя олмушам. Аъ, йохсул эюрдцм инсанларын 

яксяриййятини. Мозамбикдя, Танзанийада ушаглар хястя доьулурлар. Нийя инсан инсан кими йашамасын? 

БМТ-ляр, Авропа Шуралары мютябяр трибуналарда баьырараг дцнйада фираванлыг йаратмагдан дям 

вурурлар. 

Данышырлар, гуру вядляр верирляр. Амма дцнйада щяр эцн цч йцз мин няфяр аълыгдан юлцр. Аллащ Тяала 

улдузлу эюйляри, ъейранлы чямянляри, йаьышы, кцляйи, турш нары, ширин цзцмц йеря  эюндяриб ки, инсанлар 

саьлам, эцмращ йашасын. Бир йапон йазычысы «Мян инсанлары севмирям» дейир. О йазычы ъямиййяти 

сафлашдырмаьа чалышмыр. Мцбаризядян гачыр. Бу онун бядбяхтлийиди. Амма бир чох щалларда биздя дя 

инсан алилийи эюзлянилмир.  

- Йахшы, мцддяаларынла цмуми шякилдя разылашырам. Амма бир аз айдын, конкрет даныш!  

- Баш цстя! Дяфялярля башыма эялиб. Чохдан эюрмяк истядийим бир тамашайа билет алыб театра 

эялмишям. Анъаг гапылар баьлыды. Мялум олур ки, тамашайа билет аз сатылыб. Ясяр ойнанылмайаъаг. Бяс 

о ясяри эюрмяйя эцнлярля щазырлашан, гоншусундан «прокат»а палтар, даш-гаш эютцрян ханымлар, сач 

дцзцмцнц, маникцрцнц тязяляйян эялинляр нийя тамашайа бахмасынлар? О «азлар» инсан дейилляр? 

Дейясян чибаныны басмышдым Илйас мцяллимин: 

- Ящя, ящя – бир-ики аьыз бяркдян юскцрдц. Щавасы чатмады еля бил. Кюйняйинин йахасыны ачыб ялини 

синясиндя эяздирди. – Сян мяним йаралы йеримя тохундун. Бу нагисликди, тамашачыйа щюрмятсизликди. 

Мцгяддяс бир оъагда чылпаг тярбийясизлик, хулиганлыгды. Бу барядя Мядяниййят Назирлийинин коллеэийа 

иъласында ъидди сющбятляр олуб. Мян демишям – яэяр залда бир тамашачы варса, ясяр ойнанылмалыды.  
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- Бяс ай пирим, ай ювлийам. Дейирляр йцз дяфя имамчын аьлайан бир дяфя дя йезидчин аьласын. Бяс юз 

арамызды, де, бир билет сатмагла театр юзцнц неъя доландырсын? Йарадыъы щейятин маашлары неъя верилсин, 

коммунал хяръляр неъя юдянилсин?  

- Сядряддин, сян щядяфдя онлуьу вурдун йеня. Театрын «газанмаг», «башыны сахламаг» проблеми 

мяни чох дцшцндцрцб. Ща чалышсам да щяллини тапа билмирям. Даща доьрусу эцъцм чатмайыб бу дашы 

галдырмаьа. «Сян щямишя мянимлясян» пйесим уьурла ойнанылырды. Мян дя Мяркязи Комитянин биринъи 

катиби, сюз сяррафы, ядябиййатын гайьыкеши  Щейдяр Ялийев йолдашы ясяря бахмаьа дявят етдим. Тамаша 

хошуна эялмишди. Сонра бизи башына топлады. Апарыъы актйорларын ишини тярифляди. Режиссор тапынтыларындан 

данышды. Сющбят заманы Ъяфяр Ъаббарлы драматурэийасынын Азярбайъан ядябиййатында мцщцм бир 

мярщяля олдуьуну сюйляди. Бир кянарда дуруб гулаг асырдым. Йахынлашыб ялими сыхды. Мян дя тяшяккцр 

едиб театрын «газанмаг», «башыны сахламаг» мясялясиня тохундум. Диггятля гулаг асды. Сюзцмц 

кясмяди. Сонра да эцля-эцля: - Илйас мцяллим, чох щяйяъанлы, щям дя эур сясля данышырсыныз. Бязи 

назирляримиз ешидиб йягин ки, бир тяклиф щазырлайарлар!Театры йашатмаг дювлятин ишидир, - деди. – Бяли, 

ядябиййатын, инъясянятин вязифяси инсанларда йцксяк инсани кейфиййятляр ашыламагды. Сизин бир тамашачы 

цчцн бюйцк бир ясяри ойнамаг тяклифинизя мян ялляримин икисини дя галдырырам. Беля бир аддым коллективя 

башыуъалыг эятиряр. Тамашайа о тяк бахан, бялкя щансы бир епизодданса сямяряли нятиъя чыхарыб 

ятяйиндяки шяр дашларыны йеря тюкяр! Бялкя евиндя, йа иш йериндя ону сарсыдан бир суала ъаваб тапмаг 

цчцн эялир о эялян?! О бир няфяр тамашайа эцндя ики дяфя эялмиш олса, труппа ясяри ики дяфя ойнамалыды.  

Биз инсан амилини юн плана чякмялийик, - деди Щейдяр Ялийев вя сющбяти йекунлашдырды. Ещ, - дярин бир 

кюкс ютцрцб сюзцнц давам етдирди Илйас мцяллим. - Язизим, Сядряддин, битиб-тцкянмяз гайьыларйла чятин 

сянятди сянятимиз. Бир ан яввял щамысыны йаздым – дейиб нюгтяни гоймусанса, бир ан сонра щеч ня 

йазмамыш кими тязядян гялямля гол-бойун олурсан. Милли драм театрында ясярлярим ойнанылыр, хариъи 

юлкялярдян телеграмлар, зянэляр эялир цнваныма. «Эерийя бахма, гоъа» романым гардаш халгларын 

дилляриня чеврилиб. Повест вя щекайялярим ял-ял эязир; охуъу мяктубларынын арды-арасы кясилмир. Анъаг 

ноолсун? Кцрдямир ъящяннямининпамбыг тарласында гахаъа дюнян, бир гыз ушаьыны ев-ешик йийяси еляйя 

билсяйдим юзцмц хошбяхт санардым. Ай Сядряддин, бялкя сянят сечмякдя йанылмышам? Сян неъя 

бахырсан бу мясяляйя? 

- Еля демяйин, Сизин о «Унуда билмирям» пйесиниздяки Нярминя чякир индики бцтцн гызларымыз. 

Амалйа ханымын ифасында Нярмин севилян, унудулмаз образдыр.  

- Чох саь ол. Ялбятдя, црякачан хябярдир.Анъаг бу азды. Щяр бир ясяр мцяллифин цряк щайайы, 

щяйяъан тябилидир. Фырланан ярзин чархыны зянъирлямяк истяйянляр вар! Истярдим ки, ясярлярим бу манеяляри 

гыран, парчалайан хянъял олсун. Йцксялиш йолунда габаьа гайалар, дашлар чыхыр. Мящяббятин сещриндян 
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дялиляшиб, чюллярдя Лейлисини ахтаран Мяънунавцсал сораьы версин. Ясярлярим гощумбаза, йерилипярястя, 

рцшвятхора йол йолдашы олмаг истямяйян бир йазычынын цряк чырпынтылары, щяйяъан тябилляридир.  

- Демяк тябилляр даща эур сясляняъяк, - дедим вя мяни наращат едян бир мясяляйя тохундум – 

Ялбяття, биз чалышмалыйыг. Амма тяк бурда йох, инди Авропадада охуъукитабдан кцсцб – дедим. Хябяр 

Илйас мцяллими гыъыгландырар, дцшцнсям дя о, тямкинля: 

- Бу мцвяггяти бир щалдыр. Бир чох юлкяляр глобал игтисади бющранла ялбяйахадады. «Ещтийаъ гапындан 

эиряндя мящяббят баъадан чыхар» дейир Шекспир. Анъаг охуъулары мцталияйя йазычылар эятирмялидир. Сян 

юзцн дя бу сащядя аз иш эюрмямисян. «Ъяннятин баьлы йоллары» поемасыны охуйанлар мятбуат 

сящифяляриндя мягаляляр чап етдирир, бу йолларын ня заман ачылаъаьыны сорушурлар.  

Илйас мцяллим сусду. Арайа сакитлик чюкдц. Сонра да гулаьы аьыр ешидяня дейирмиш кими уъадан – 

Дайанма! Сцстлцк, дурьунлуг чцрцмя демякдир. Амма гоймарам. Йадындадымы Масаллыйа эетмишдик. 

Орда Цзейир щякимин ялли иллийиндя «Гядящим гырылды» адлы бир шеир охудун. 

- Бяли, о Тцрк поезийасынын ян эюзял нцмуняляриндян биридир: 

 

Кими гямдян ичяр, кими няшядян,  

Кими йар ялиндян, кими шцшядян,  

Кими айрылыгдан, кими ишвядян. 

Гядящим гырылмыш, бадям артыг бош, 

Сормайын мян нийя сярхошам, сярхош… 

 

- Бясди, дайан, - деди Илйас мцяллим, сонра – ящя, ящя – ики аьыз юскцрдц. Бу балаъа шеир ички 

алудячиси щаггында елеэийадыр. Сядряддин, бах о шеирдяки гядящин гырылмаьы ня демякдир? Няйя 

ишаряди? 

- Гырылмаг бцтювцн мящвидир. Гырылан гатарда йцксцз вагондур. Арабада бешинъи тякярди.  

- Чох дягиг хырдаладын. Амма, язизим, эяряк буну да билясян ки, шаирлярин илщам пяриси гысганълыгда 

Шекспирин Отеллосуну кюлэядя гойар. Хяйаняти баьышламыр о пяри. Анъаг о пяри башга бирини йох, ону 

севян ашиги юз ганадларында эюйцн йедди гатына галдырыр. Амма сяни Иблис башдан чыхарыб, онун торуна 

дцшмцсян. Ифритяйя кюнцл вериб Илщам пярисини юзцндян кцсдцрмцсян. Йазычы сянят йолундан сапанда, 

релсдян чыхмыш гатар кими парча-парча олур. О, филди, гарышга йериши йерися гычлары гырылар.  

Мяни сойуг тяр басыр, додагларым кярпиъ-кярпиъ кясилир, щцлгумумдакы йапышган удлаьымы 

гыъыгландырырды. Юскцряк мяни боьса да, ъынгырымы чыхара билмяздим. Илйас мцяллим: 

- Ай Тимучин, тоз бизи боьду, бардочокда боьаз ислатмаьа бир шей вар? – сорушду.  
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Тимучин башыны архайа дюндяриб мяня бахды вя эюз вурду. «Биъ-биъ эцлмякля ня демяк истяди? 

Юлсям бундан йахшыды».  

- Йох, ата, щеч ня йохду. Амма габагда магазин вар, лазымдыса дцшцм бир бутулка эютцрцм, - 

дейиб  цзцмя иришди. Юзцмц сахлайа билмядим: 

- Бура бах! Мяня щеч ня лазым дейил, - дедим. 

- Мян сярин бир «Бадамлы» нязярдя тутмушдум, -дейя мызылдандыТимучин. «Сядряддин, юл, сяня бу 

да азды. Сяни сынаьа чякирляр. Дюзмялисян. Полад дюйцлдцкъя бяркийир». Аркади Островскинин «Полад 

неъя бяркиди» ясярини нащаг йеря охумамышам ки», дцшцндцм. 

Илйас мцяллим бардочокдан чыхардыьы мандаринлярдян бирини мяня верди. Няди, йетимин башына гапаз 

вуруб ялиня гоьал верирляр? Кюнлцмц алыр йягин. Анъаг бу мязяммятляри гатыр няди, щеч фил дя чякя 

билмязди. Ейибимя кор олуб сусурдум. «Йохуш башы»нда сифятимдя дуйдуьум о эюйняртинин ширинлийи 

бурда да тякрар олунду. Илйас мцяллимин бир тамашачы цчцн бцтюв бир ясяри ойнатмаг арзусу да, 

хошбяхтлийини йарадыъылыьында йох, йашы ютмякдя олан бир гызыяря вермякдя эюрмяси дя, гядящимин 

гырылмасыйла щеч ъцр барышмамасы да Максим Горкинин тябиринъя «Ады гцрурла сяслянян инсан»а щюрмят 

вя инамдан иряли эялирди. Ичим од тутуб йанырды. Йашыл тунеля эирян кими оранын сойуг щавасыны яйнимя 

кюйняк кими эейяъякдим. Нямишлийин сямадан тюкцлян сярин, зяриф телляри сифятимя ялляримя чюкмцш 

йаньылары сюндцряъякди. 

Тимучин машыныресторанынын щяйятиня салды. Биз машындан дцшдцк. Тимучин капоту галдырды. 

Мцщяррикин йан-йюрясиндя гурдаланмаьа башлады. Мян Илйас мцяллими ял-цз йуйана тяряф апардым. Инди 

достум Баба беседкаларын арасындан чыхаъаг, эцля-эцля габаьыма йцйцрцб бойнума сармашараг: - 

«Яшши, эял чых да, ай шаир! Айаьында бярякят вар. Сян эяляндя валлащ бу мешялярин йарпаьы да пула 

чеврилир» - дейя габаьа дцшяъяк кюшклярин ян йахшысында бизя йер эюстяряъяк. 

Булаг чюкякдяйди. Сойуг щава узагдан вурурду. Няфяс алдыгъа бузлу чисяк гыьылъымлары ичяриляримин 

гырышларыны ачыр, синями эенишляндирирди. Щаваны ъийяр долусу чякдикъя эюзляримин неъя ачылыб бюйцдцйцнц 

дя эюрцрдцм. Ишэцзар адамды Баба. Щяля ушаглыгдан кювряк цряйи варды. Йол кянарларындакы эцлданлар 

йениъя суланмышды. Щямишя бойну бцкцк нярэизляр инди башларыны галдырмыш, мяръимяк эюзлярини гоншу 

ляклярдян чякмир, юзляриня сирдаш ахтарырдылар. Замбаг яйри йарпаьыны лалянин нялбяки лячяйиня сцртяндя 

ешитдийим кювряк сядаларФикрят Ямировун «Кцрд овшары» симфоник муьамынын сон ащянэлярини йадыма 

салырды.  

Аща, бу да Баба! Амма щаны бяс щямишя мяни эюряндя гулагларына чатан аьзы? Эцлмякдян 

чяпляшян эюзляри щаны бяс? Мяни гуъаглайыб синясиня сыхан узун, гуру  голлары щаны бяс? Баба 

ъандярди, истямяйя-истямяйя мяня йахынлашды. Шишмиш сифятими, лолухламыш эюзлярими эюръяк кал эавалы 

дишляди еля бил. Додаглары бцзцшдц. Галын, ъод гашлары баш-баша эялди. 
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- Ещ, лентин гырылыб, ай шаир, – деди вя бу заман гырышмыш сифяти гурумуш ширя дярисини хатырлатды. – Щя, 

лентин гырылыб – дейя бозарды.  

Мяни ъяряйан вурду санки: 

- Лентим гырылыб няди? Ня демяк истяйирсян?  

- Яшши, ня билим. Зяр эятирмяйяндя, ашыг бяд эяляндя беля дейирляр. Лентин гырылыб да сянин дя.  

Ял-айаьым сойуду: 

- Йох, щяля щеч ня гырылмайыб. Гоймарам да гырыла. Илйас мцяллимнян эялмишик йанына. Ичян дейил. 

Еля мян дя «сухой закон»а кечмяк истяйирям. Эюряк ня олар! О киши юмрцндя ички ичмяйиб. Оьлу да 

йанында румка эютцрмяз. Аьыр хяръя салмарам сяни. Бизи йола вер, сян Аллащ! 

- Йазычы Илйас Яфяндийеви дейирсян? 

- Щя! Чох бюйцк йазычыды. 

Баба фикря эетди бир ан. Ялини сейряк саггалындан ютцрцб цзцмя баха-баха дурду. Сонра да биъ-биъ 

эцлцмсяди: 

- Илйас мцяллим буранын севилян мцштярисиди. Она мяним ъаным да гурбанды. Амма сян дцз йолда 

дейилсян. Лентини гырмысан. Бура Йазычылар Иттифагыны йыьсан да хейри йохду! 

Ъибимдян Йазычылар билетими чыхардыб аз гала эюзцня сохдум: 

- Буну эиров эютцр. 

Баба сяняди о цз-бу цзцня чевириб чянясинин алтында йелпиъ кими йелляди: 

- Бир аздандювлят банкынын инкассаторларыязрайыл кими кясдиряъяк башымын цстцнц. Выручка 

истяйяъякляр. Пулун йериня бу книшкяни верим онлара?  

- Дайан! Сябрин олсун. Алтыайлыг дюйцлсян. Эюр ня дейирям. Бах, Ростовда чыхан «Дон» журналында 

шеирлярим чап олунуб. Бу да онун пул каьызы, - дейя почт гябзини она эюстярдим. – Бу эцн почт 

ишлямяди. Истиращят эцнцдц. Сабащ тездян чатдырым щаггыны да. 

- Йох, бу Баба юлсцн, йох, - дейя цзцнц астаъа шапалаглады. – Гардаш ъаны, йери йохду. Бах, о 

биринъи бесеткада бармаьыны силкяляйя-силкяляйя данышан вар ща, Хачмазын баш прокуроруду. Мцштяри 

щейля олар! Щяля ня араг вар ортада, ня кабаб. Пулу пачкайнан тюкдц габаьыма. Ресторана беля 

эялярляр. Йохса сянин кими бомбалабош! Адын-санын варды. Пулуну балта кясмирди. Мян дя 

фярящлянирдим. Гоншуда биширди, бизя дя дцшцрдц. Сяня дярс олмур ки? 

- Щаглысан мяни данламагда. Анъаг вязиййят чох эярэинди. Щейф!  Беля йердя дейирляр ки, тохун 

аъдан, гурунун йашдан хябяри олмаз, - дедим. Сяня эцвяниб эятирмишям гонаьымы бура! Инди бяс 

нейляйим, неъя чыхым бу йцкцн алтындан?! 

- Дайан эюряк, сян гуру, йаш дедин. Шаир, касыбын щеч няйи олмаса да, Аллащы вар, - дейяндя 

додаглары гачды. - «Икинъи айлама»да гуру, чыхдаш аьаълардан загатовка башланыб. Мотор мишарынан, 
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наъаьнан, дящрянян неъя эялди гырыллар аьаълары, машынларнан дашыйырлар. Бяс ешитмирсян мешядяки 

шага-шагы? Аьаъ кясянляр йахшы пул гырырлар орда. Сян кющняшялячисян. Тяърцбян вар аьаъ кясмякдя. 

Палыды йыхыб эирдимлямяк ялиндя су ичмяк кими бир шейди.  

- Ким верир иъазяни? 

- Мешябяйи Бяхтийар дайы. 

- Мяни таныйармы эюрясян? 

- Ещ, щеч танымасын! Кечял щалва йейяр, пулуна миннят! Щя, «икинъи айламайа» вер юзцнц. Кясилмяли 

аьаълары эюстяряъяк. Сян дя балталайыб йыхаъагсан йеря. Гырынтысыйнан ишин олмасын. Эювадясини дя 

эирдим-эирдим доьрайыб йыьаъагсан харайа. Бяхтийар дайы да доьрадыгларыны куба вуруб зящмят щаггыны 

йериндя юдяйяъяк! 

- Бяс балта, йекя, дямир паз лазымдыр ахы. 

- Юзц веряъяк. Дайан, ял яли йуйар, ял дя цзц – дейиб ити аддымларла талвар алтында тцстцлянян 

мангаллара тяряф эетди. Гаранлыгда ишарты эюрмцшдцм. Ейним ачылырды.  

«Щя, балта ити оланда аьаъ тез, щям дя асанлыгла кясилир. Сонра эирдимляйиб харайа вурмаьа ня вар 

ки? Илйас мцяллим мещманханада бир эюз йуху алынъа гайыдар, йемяк-ичмякляри эен-бол сифариш  

верярям», - дцшцнцр, ачылышырдым.«Амма «икинъи айлама»йа хейли йол вар. Пийада эетсям бир саата 

анъаг чатарам. Дайан, пийада нийя?Тимучинин машынына ня эялиб» -дейя эютцр-гой еляйирдим ки, Баба 

ялиндяки ичи долу чантанымяня тяряф  узатды: 

- Буну эютцр. Орда мишарчыларын бригадири  Сашайа верярсян – деди. 

Тимучин машынын йаьыны йохлайырды. Мяниэюръяк капоту гапайыб габаьыма эялди: 

- Йахшы фцрсятди. Атам гонаг отаьында динъялир. Бах, еля бу саат аьнан гараны айырд еляйярик. 

Отураг бу йашыл отун цстцндя. Нярди гойаг габаьымыза. Сяня йаьлы бир тас верим? Ясябляшсян бир 

бардаг сярин су эиллядярсян гуртарыб эедяр! 

- Щя! Нолар яшши? Амма йадындан чыхарма ки, бура Масаллы дейил, доьма торпаьым Губады. Ясатир 

гящряманы Ахиллеся айаьы торпагда оланда щеч ким бата билмяйиб.  Гулаг вер башын цстцндя чырпынан 

йарпаглара. Онлар еля индидян гялябямя ял чалырлар. Анъаг, Тимучин, чох тяяссцф, ойнайа билмярик. 

Тяъили мешяйя «икинъи айламайа» эетмялийям.  

- Няди ки? – додагларыны бцзцб ъидди-ъидди цзцмя бахды. 

- Яшши, щеч ня. Наращат олма. Баба мяни баша салды ки, йахшы имкан вар.Цзц гыша эедирик. Ъамаат 

гыша одун тядарцк еляйир. Бяс анана одун лазым олмайаъаг  гышда? Фцрсятди эедим мян дя мясяляни 

щялл едим. Узаьы бир саата гайыдарам.  
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Йалан данышырдым. Амма щеч кяся зийан эятирмяйян, мяьзиндя, кюкцндя мярдимазарлыг, зиналыг 

олмайан, анъаг бу йердя ишимя ряваъ веря биляъяк йаланчылыьыма  эюря Танрымдан баьышланмаг 

истядим дюня-дюня. 

- Сайад халачынды? Буну фикирляшярляр щеч?! Эедяк дя. Курортларда да тянбяллик, сцстлцк басыр адамы. 

Нечя вахтдыр идман залында штанг галдырмырам, ики пуддуг дашлары атыб-тутмурам, бокс мяшгляриня 

эетмирям. Мешядя ялим-голум да ачылар бир аз.  

Бир нечя дягигя сонра йахшы таныдыьым «Икинъи айлама»дайдыг. Ичяриляря эирдикъя аьаълар галынлашыр, 

сыхлашырды. Орда-бурда балталар аьаълара чырпылырды. Гудуз ит кими гапан балталар «ъааг-г», «ща-ф» 

сяслярийля цряйими сюкцр, ятими кясирди. Амма эюрясян инди о булаг башында йашыл няфясли будагларын 

алтында йейиб-ичян бяхтявярлярин  аьаъларын фаъиясинян хябяри вардымы? Хейр!Тохун аъдан хябяри олмаз. 

Котан ня билир ки, гайыш ня чякир? Бяли, еля бу анларда да аьаъларын кюкляри, дамарлары, ямиъи телляри дя 

йералты гайалары сюкцр, дашлардан кечир, торпаьын ширясини сора-сора аьаълары беля шух, няьмяли, булаьы 

сели-сулу едирди. Щеч кяс билмирди, булаьы беля сулу, няьмяли еляйян дя бурдакы аьаъларын кюкляри, 

дамарлары, ямиъи теллярди! 

Бяхтийар дайы мяни эюрян кими таныды: 

- Яшши, сян щардасан бяс? Эял чых да! Балаъа, арыг-уруьун бирийдин. Инди машаллащ, эюр ня 

бойдасан! Сяня о саьламлыьы мяним мешялярим вериб. Ялин-голун щярякятдя олуб, ганын йахшы ишляйиб. 

Йаьлы-цзлц тез гоъалдыр. Сян бу мешялярин чыр-чыпыйла бюйцмцсян. Йемлийин, туршянэин щям дя яласы 

мешядяди. Сян ян тярбийяли «кодро»ларымдан бирийдин. Балаъа бойунла щамыдан тез тутдурдун шяляни. 

Юзц дя анъаг гуру шах-шулахнан!Ешитмишям шаир олмусан? Анъаг щирс-ясябди йазы-позу иши. Эял отур 

йанымда. Пайызда кяклик чыьыртмасы, гышда габан кабабы. Кяс-доьра, кюмцр басдыр, диряк йон, гапы-

пянъяря баьла, пул газан!  

Сашаны одун хараларынын йанында тапдыг. Эюзц-башы мишар тозунда итиб-батмышды. Ял верди. 

Бармагларынын габарыовъуму далады. 

- Ощо, эюр неъя гонаглар эялиб йаныма! - дейя эцлцмсяди. 

Она чатаъаг щядиййя чантасыны иряли узадыб: 

- Баба эюндяриб – дедим.  

Саша: 

- Молодес,кросавчик Баба! Битий оьланды. Блаты вар бюйцк адамларын арасында. Мцштяриляри дя 

йаьлыды,– дейя чантанын аьзыны ачды. – Бящ, бящ! Красавчик Баба. Соьан, эюйярти? Бунлар няди бяс? 

Кабаблар, сойутма ятляр, андрекотлар. Аща, бурда ики бутулка «Московски» дя вар. Значит мян ики 

аьаъын кясилмясиня кюмяк едярям. Сонра эирдимляйиб харайа йыьарыг. Бяхтийар дайы да щесаблайыб ики 

кубун пулуну веряр сизя. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 302 

 

Тимучинкюйняйини сойунуб колларын цстцня вызылдатды. Балтаны башынын цстцнягалдырыб вар эцъцйля 

аьаъа чырпырды. Балта даша дяйирди еля бил,зинэилдяйир, эери атылырды. Тимучинин голларындакы, кцрякляриндяки 

язяляляр эет-эедя шишир, гурбаьаларкими атылыб-дцшцрдц. 

Саша ялийля Тимучини эюстяряряк: - Щя, машаллащ, ясл Щеркулесди. Юзц дя йаман эиришиб кютцйя. 

Амма няйя лазым? Кясиб йыхса да чох дцйцнлцдц. Эювдяси эирдялянмяйян  одун, стандарта 

эирмяйяъяк. Бабайнан шяртимиз вар. Аьаълары кясмяк мяним ишимди. Бах, бещини дя эюндяриб – дейя 

чантаны эюстярди. - Бяс бурдакы араглар, йемякляр щавайы эялиб? – О бутулканы йырьалайыб ишыьа тутду. 

Щя, эийдирмя, Сумгайыт араьы дейил, тямиз арагды. Баба тухдову эюндярмяз бура – дейяряк  

бутулканын дямир гапаьыны бармаьынын уъуйла гопартды. Башына чякиб бир гуртум ичди. Гыдыгландым. 

Аьзым суланды. Щцлгумум шаггылдады. Цряйимдя «Оххай! Эет, сян эедян йеря дярд-бяла эетмясин» 

дейиб, бутулканын боьазындан йапышдым. Саша эери чякилди, ялим боша чыхды. Ону ялимдян аланда 

ямялимдян хяъалят чякдим. 

– Дайан да, гачщагач дейил ки… Очередини эюзля, - чямкирди. Йухудан айылдым санки.  

Саша:  

- Бу тяряфлярдя чыхдаш олунмуш, нюмрялянмиш аьаъ-уьаъ йохду. Ня вардыса кясмишик. Комиссийа 

бир дя сабащ эяляъяк. Аьаълар йеня саф-чцрцк олунаъаг. Сиз дя сабащы эюзляйя билярсинизми? – 

сорушду.«Ай еви тикилмиш, эюзлямяк няди? Гонаглыг башланыб артыг. Мещманханада отаглар айрылыб. Аьыр 

бир зийафят вермялийям. Бабанын щаггы чатмалыды». Фикря эетдийими эюрян Саша: - Ялиниздя балталарла 

эялмисиниз. Демяли аьаълар инди кясилмяли, буданмалы, эирдимлянмялиди.Ъаван оьлан, - дейя ялини саь 

тяряфя узатды, – О тяпядяки ики фысдыьы эюрцрсянми? Неъя дя йарашыглыдырлар. Бялкя щяля мин ил йашайарлар. 

Анъаг мян онлары кюкцндян цзцб цстцнц торпаглайаъаьам! 

- Бяс ялин неъя галхар? Неъя гыйарсан? О аьаълар щавамызы сафлашдырыр, эюзялликляри эюзцмцзц 

охшайыр, гушлара вятянди будаглары, ойуглары гогушлары йурд-йувасыды бязи щейванларын. 

- Бяс нейлямялийям? Бири юлмяся, бири дирилмяз. Бу щяйатын ганунуду. Ону да мян йазмамышам. 

Атайам, мяним дя арзуларым вар. Сизин кими фасонлу оьланлар юз мерседесляриндя эюзял-эюйчяк 

гызларла эялирляр бу булаглара. Оьлума бир велосипед ала билмирям. Йахшы мебели, самбаллы ъер-ъещизи 

олмайан гызлар евдя гарыйырлар! Мянимкинин адыны чякян йохду. Аилямя, ушагларыма чюряк апармалыйам. 

Алдыьым мааш ики чошканы дойдурмаьа чатар.  

- Башгаларынын бядбяхтлийи щесабына хошбяхт олмаг инсанлыг нормаларындан чох узагды, - дедим. – 

О аьаъларын щяряси бир гящряманды.  Торпаг алтында кюкляри бир-бириня бирляшир, онлар мешяни йашадырлар. 

Мян мешядян ялибош, суйу сцзцля-сцзцля чыхдым. Эцъсцзлцйцн, аъизлийин чякилмяз йцкц 

чийнляримдяйди. Шянликдалынъа эетдим, пешманчылыг тапдым. Гонаглыьым гара эялди. Инди мян араьын 

бутулкасыны йох, чялляйини чякярдим башыма. Кцр диздян, Араз ашыгдан оларды. Анъаг белядя бир дя Илйас 
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мцяллимин цзцня баха билмяздим. Башга чыхыш йолу да  тапмырдым. Гайыдым Сашанын йанына, эютцрцм 

бутулканы? Амма бяс сонрасы неъя олаъаг?! Эери чякилсям ялвида Низами зирвясиня байраг санъмаг 

ниййятим. Йашасын «Гызыл гайа» даьынын зирвясиндян ябядиййятя атылмаг! Амма йох, интищары Гуран 

йасаг буйуруб. Аллащ баьышламыр. Мян ъящянням язабына дюзя билмярям.  Гой гайыдаг  булаьа. 

Тимучини йериня чатдырым, - дцшцня-дцшцня машына йахынлашдым. 

Охумун даша дяйдийи бир дярд идися, мешянин башына эятирилян мцсибят мин дярд олду. Тимучин 

машыны булаьын доггазы габаьында сахлады. Узагдан бизи эюрян Баба иришя-иришя эялиб голума эирди: 

- Щя, ишини дцзялтдим дя, - дейиб цзцнц мангаллара тяряф тутуб амираня сясля: - Ай ушаглар, о 

кяъавя дарожкасынын саь тяряфиндя шялалянян цзбяцздяйахшы бир стол ачын. Гялйаналтыларын, ичкилярин дя 

йахшыларындан дцзцн ора.  

Щирсимдян дишим дишими кясирди. Чянядаьым партлайырды. Ушаглыг достумБаба эюзцм эюря-эюря 

учурума йуварланырды. 

- Мешядя эцълц бир мафийоз групу ишляйир.Аьырлыьы, фаъияси тяк бизим йох, бяшярин башына дцшцр. 

Гошулмусан о ъинайят групуна. Илишмисян куручока. Мян сяни ордан чыхармаг истяйирям.  

- Мцсялмана йахшылыг йохду да. Мафиоз няди билирям щеч?  

- Отурдуьун будаьы балталайыб юзцнц дя, о будагдакы гуш йуваларыны, о будаьын алтындан кечян 

гарышга сцрцлярини дя мящв едирсян. Ай бядбяхт, ай бурнундан узаьы эюрмяйян. Сямада Африка 

бойда бир сащянин азон гаты сюкцлцр.  

- Яъябди валлащ. Мян сюкмцшям? Мян даьыдырам о азонду, няди ону?  

- Тяк сян йох!Амма сян дя варсан о ъанилярин арасында.Йердян галхан карбон газлары, 

тяййарялярин, машынларын тцстцляри даьыдыр. Сян дя о сигаретинин тцстцсцнц аз пиля эюзцмя! Уддуьумуз 

щава йарпагларын уъундан чыхыр. Ня суда балыг, ня эюлдя гуш, ня сящрада дявя оксиэенсиз йашайа 

билмяз. Булаг сяня пул газанмаьа лазымдыр. Анъаг мян дибиндяки дашларын парылтысына щейранам. 

Цстцндян кечян булудун шяклини ня Рембрант, ня Рафаел, щеч Сяттар Бящлулзадя дя беля ъанлы чякя 

билмяз. Сян юз хейрини эцдцрсян бурда. Инсан башгалары барядя дя дцшцнмялиди.  

- Ня дейим, шаирсян дя. Сямяд Вурьун еля-беля йердя дейиб ки, «Шаир, эюйлярдяди йеня хяйалын?» 

Амма башгалары барядя фикирляшмяк, ял тутмаг мясялясиндя достун Тащир Султанова щеч ким чатмаз. 

- Щардан дцшдц йадына Тащир?  

- Шофери аьзы баьлы бир гуту эятириб деди ки, шаиря чатасыды.Гуту да кабинетдяди. Эедяк ачыб бахаг. 

Гапаьыны чякиб ачдым. Бурда бир дяст костйум, бир ъцт айаггабы, бир кюйняк, кюйняйя йарашан 

галстук варды. 

- Бу мяктуб да сяня чатыр, - деди Баба. 
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Зярфи эютцрцб фикря эетдим бир ан. «Ей щяр шейин йерини, отуруш-дурушуну йахшы билян дипломат, 

сийасят адамы, хейриййячи, эцълц бизнесмен, сюз, шеир хридарыды Тащир. Бура театр дейил ки мян дя 

бязяниб отурум. Бурда манат, доллар, стерлинэ, франк, тцмян лазымды. Бялкя яйан олуб сяня 

чятинликлярим. Йягин бурда пул да вар?!». Зярфинаьзыны параладым.Щаны, пул ня эязир? Мяктуб варды. 

«Сядряддин - йазырды Тащир – «Бакыдан эялян гонагларла отурмушдуг. Сизи машындан дцшяндя эюрдцм. 

Шофери тез гачыртдым склада. Бу пал-палтары яйниня эейин. Илйас мцяллим чох самбаллы йазычыды. О  торпаг 

адамыды. Сяня мещр салыбса демяли сяня инаныр. Саь олсун етимада эюря. Ятяйиндян бярк тутуб айаьа 

галх! Онун башыны уъа еля, бизи дя севиндир. Баьышла, мян гонаглары тяъили Бакыйа апармалы олдум».  

Баба костйумун етикетини эюзцня йахынлашдырды: 

- Щя, инэилисинди, -дейяряк пенъяйи яйнимя тутду. – Щя, еля бил бойуна бичилиб, - деди. Айаггабларын 

дабан йериня бахыбщюъъяляди – А… ди… дас. Бу данемеслярин «Адидас» фирмасынынды. Кюйняк, галстук 

да суперди, - дейиб, иришди. 

- Яшши, Тащир йеня хяъалят верди мяня, - дейиб башымы буладым. 

- Ещ, хяъалятли дцшмянин олсун. Варлыьа ня дарлыг! Дярйада бир дамъыды беля шейляр Тащирчин – дейиб 

гутунун аьзыны баьлады.  

Бу хяъалятйцкцнцн дяйярини билмяк кечди цряйимдян.  

– Баба, сян дцкан-базар адамысан. Алвердян башын чыхыр. Гиймяти нечя олар бу дям-дясэащын? 

- Гиймятини дягиг билмирям. Анъаг Гырмызы гясябядя айаьы йер эюрмяз. Барыга Симон беш-алты йцзя 

эюйдя эютцряр. 

Динмядим. Илыг бир мещ кечди цряйимин башындан. Додагларымын гачдыьыны щисс еляйирдим. Севинъими 

эизлятмяйя чалышдым. Инди Бабанын «вышшы» столундагу тцкцндян налчалар цстцндя ращат отуа билярдим. 

Бярк айагда бу щядиййяляриБабайа онун истядийи гиймятя веряр,йемяк-ичмяйин щагг-щесабыны 

чцрцдярдим онунла. 

Булаг чюкякдяйди. Дяряни долдуран сойуг, саф щава адамы узагдан вурурду. Эюйцмтцл 

сямасындакы чисякзолаьы тцл пярдя кими титряширди. Тяри гуруйуб кцряйимя йапышан кюйняйимбядяними 

далайырды. 

Булаьайахынлашдыгъа мешя гаранлыглашырды.Даь дюшляриндя, йамаъларда Даьыстан  аулларыны 

хатырладан «бесетка»лар нейлон ишыгларыйла бярг вурурду. Дямир-бетон юзцлляр цстцндя аь дашдан 

тикилмиш кюшк узагдан нязяри ъялб едирди. Ипяк пярдяляр, диварларында атылыб-дцшян шарларла о, шащзадя 

кяъавясини хатырладырды. Булагла пиллякян арасындакыъыьыра дарошкасярилмишди. Аь дюшлцклц, гырмызы бантлы 

хидмятчи гызлар тез-тез йухары бойланыр,  ордан нювбяти тапшырыг, ямр эюзляйирдиляр. Кяъавя-кюшкдя бир 

шаггылты гопду. Мян диксиндим. Гызларын щеч тцкц дя тярпянмяди. Пярдя архасында бутулкадан 

гядящляря чахыр сцзянин силуети эюрцндц. Сонра пянъяряляр баьланды. Ики кюлэя сынды, итди. 
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Сол тяряфдяБабанын варлы, калан кими гялямя вердийи гырмызысифят прокурор юз башынын дястясийляйейиб-

ичмякля мяшьулду. Кабаблар, чолпалар шишлярдя тцстцляня-тцстцляня эялирди. Долма бошгаблары, аш 

булудлары гонагларын башлары цстцндян гойулурду сцфряйя. Цзц булаьа тяряф отуран прокурорун голу 

столун ортасына кими узаныр, сонра дирсякдя бцкцлцр, тез ачылыр, йеня иряли узанырды. Стола нязарят едян 

Бабайа тяряф эялдим. Мяни эюрян прокурор аьыр бядянини галдырды. Ялиндяки солфети додагларына чякиб 

ъибиня дцртдц.  

- Я… Баба мцяллим, ганаъаьын олсун. Я… о щюрмятли гонагларынийя отуртмурсан йанымда - дейя 

голларыны ата-ата бизя йахынлашды – Зийалымыза ъанымыз гурбан. Цзц-башы тцклц оланда ноолар? Бир дя 

эюрдцн сабащ олду депутат, райком катиби.  Щя, - дейя дяря ашаьы шырылдайыб эедян булаг архына тяряф 

узатды ялини.  – Байаг сиз машынла щараса эетдиниз, амма сизинля о Бакыдан эялян о йашлы йолдаш 

кимдися беля бир ъцря гярибя адамды.  

Тимучингаш-габаг саллады.  

- Сиз Илйас мцяллими дейирсиниз? Ялбяття, чох тябии, садя, олдуьу кими эюрцнян, щяр ъцр рянэдян, 

тяшяххцсдян узаг сяняткарды, - дедим, - о кишидя ня эюрмцсцз? Сизи тяяъъцбляндирян няди ки? – 

сорушдум.  

- Яшши, эялиб дурду о архын бюйрцндя. Суйун ахмасына, дибиндяки дашлара баха-баха еля бил няся 

данышды. Архын ахарыйла цзц ашаьы эедиб бах, о чямянликдя чюмбялди. Яллярини йан-йана 

гойуб,хякяндаз овуъларыйла суйу чякди башына. Эюрцнцр од-аловучохду ъанында. Анъаг таныш эялди 

мяня. Еля бил щардаса эюрмцшям. Кимди о киши?  

- Йазычыды. Шаир црякли драматургду. Илйас Яфяндийевди – дедим. 

- Пащ атоннан! Гисмятя бах ей! Бизим ушагларын анасы о йазан театрларын бирини дя  бурахмыр. Сонра 

даевимиздя бир ай сющбяти эедир тамашанын. «Илйас мцяллим беля асды, беля кясди» - дейя еля щей 

тярифляйир. Мян дя бир-ики китабыны охумушам. Президент фярманыйла нечя дяфя орден алыб. Бунлар щамысы 

чох эюзял. Баша дцшдцм. Анъаг о таланы эюрцрсянми – дейя гайалыглар арасындакы ачыглыьы эюстярди. – 

Щя, бах о таладакы вяляс аьаъыны эюрцрсянми?  

- Щя, эюрцрцк, - деди Тимучин. – Ня олуб ки, аьаъа? 

-  Ня билим! Амма Илйас мцяллим о аьаъын башына долана-долана няся данышырды. Сонрао аьаъын башы 

ашаьы шив будагларыны дикялтди. Сонра да о вяляся гысыланкюрпя гараьаъ вар ща, щя, онунйашыл 

йарпагларыны сыьаллады. Сонра эедиб о аралыдакы гайайла чийин-чийиня дурду. Баьышла мяни, мцяллим, - 

дейя эюзляримя зиллянди. – Мян чох ариф адамам. Анъаг Илйас мцяллимин о щярякятлярини баша 

дцшмядим. 

- Щя, щяр шей айдынды. Щяля сян Илйас мцяллимитязя ясяринин мяшгляриндя эюрясян. Амалйаны эащ 

сящня юнцндя, эащ да пярдя архасында  данышдырыр. Йашар Нури явязсиз актйорду. Сяси эур, тембри 
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сялисди. Амма бязян сюзцн ахырыны йейир. Белядя Илйас мцяллим о сюзц дюня-дюня тякрар етдирир. Чох 

эцман ки, Илйас мцяллим о талада тязя ясяриня гурулуш верирмиш?! Вялясляр, гараъаьлар гайалар да онун 

ъанлы артисляриди.  

- Щя, беля де. Ондан бир хащиш елясям сюзцм йеря дцшмяз ки? – деди чякиня-чякиня прокурор.  

Тимучинин ейни ачылды. Цзцнц мяня тутуб: 

– Бу мязяли дайы Республика Прокурорлуьунда самбаллы вязифяйя эетмяк истяйир йягин, – деди вя 

эцлцмсяди. 

 

*** 

Баба команда вермишди – «Бакыдан эялян йазычылара «вышшы» гуллуг олунмалыды». Хидмятчиляр 

сяпяндаз вялясин кюлэясиня стол гойдулар. Аь дюшлцклц гарабуьдайы гызын тякъя ялляри дейил, эюзляри, 

гашлары да «иш» эюрцрдц. Биляйя кими чырманмыш голларыны столун бу башындан о башына узадыб сцфрянин 

гырышларыны дцзялдир, кющня чянэял-бычаглары эюряндя гашлары чатылыр, ъивя кими гайнайан эюзлярийля талвар 

алтындакы кабабчылары да тялясдирирди.  

- Назлы, ай Назлы – ики аьыз чаьырды Баба. 

- Бяли, Баба дайы, - дейя архайа бойланды бурмасачлы гыз. Онун башына бир табаг хурма 

бошалтмышдылар санки. Бир-бириня йапышан хурмалар гызын бойун-боьазында бурулуб асылмышды.  

- Кабинетимдя ъцрбяъцр, щяля ял дяйилмямиш, гаты ачылмамыш сервисляр вар. Йапонскиляр мяслящятди. 

Абедниляри дцз стола!  

Хурмасач гыз дясмалыны йелляйиб бизи сцфряйя дявят етди. 

Булагдан ахан арх таланы икийя бюлцр, сонра гайа баында сынарагбашыашаьы шыьыйыр.  Шяфягляр алтында 

парылдайан шялаля йаьыш алтындакы аь дам дямирлярини хатырладырды. 

Сулары гайаларын дишляриня сцртцнцб назилир, тар-каман симляри кими титряйир, сяслянирди. Вялясин 

эювдясиндяки шещли-сулу мамыр копалары гурумаьа сярилян мачалкалара  охшайырды. Шащ даьындан 

цзцашаьы тяпилян кцляк вялясин будагларыны Чин щюкмдарынын башы цстдяки йелпиъляр кими ендирир, 

галдырырды.  

Назлы ялиндяки дясмалы дюшлцйцнцн ъибиндя эизлядяряк: 

- Ай Илйас мцяллим, сизи эюйдя ахтарырдым йердя ялимя дцшдцнцз, - дейиб голуна эирди.  

- Щя, хейир ола! Амма аь бахтыныз вар. Чох эюзял. Мяня ня гуллуьунуз? – суаледиъи нязярлярля 

бахды гыза.  Сонра эцля-эцля голтуьундакы яли сыьаллады Илйас мцяллим. 

Назлы: 

- Биръя дягигя… Сизя бир сцрприз! – дейяряк ити аддымларла замбагларын арасындакы хидмяти столуна 

йахынлашды. Сийиртмяляри далбадал чякиб бахды. Ялийля няся ахтарды. Гапыларыны тайбатай ачанда айнасы да 
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ачылды. Ордан эютцрдцйц китабы вараглайа-вараглайа бизя тяряф эялди. Илйас мцяллим щесабдар дяфтяриня 

охшайан эюй, милямил блокнотунда гейдляр апарырды. Назлы бармаглары уъунда она йахынлашараг китабы 

дирсяйинин алтына йеритди. Илйас мцяллим диксинян кими олду. Анъаг «Щекайяляр» китабыны эюрцнъя 

додаглары сяйриди. Айаьа дуруб: 

- Ящя, ящя, - юскцрдц. - Щеч эюзлямяздим. Китабым бу уъгар кяндя дя  эялиб чыхыб?! 

- Щя, бу китабдан габаг онун сораьы чатыб кяндимизя. Сонра Бакыйа-Азяркитаба сифариш вердик. Ики 

йцз нцсхя эюндярдиляр. Амма китаблар ики эцня сатылыб гуртарды. Амма инди сиз бу китаба – дейя 

бармаьыны титул сящифясинин цстцня гойду, - бир автограф йаза билярсинизми? 

- Еля йазарам! Щяля охуъума бир «чох саь ол» да дейярям. Амма мараглыдыр! Щеч цряйиндян тикан 

чыхаран бир шей тапдынмы бурда? 

- Ялбяття, щекайядярин щамысы марагнан охунур. «Апарды селляр Сараны» йанан бир црякля йазылыб. 

Вараглардан од тюкцлцр. О Сарайа щяср олунан бир мащны вар – «Арпа чайы ашды, дашды, Сел Сараны алды 

гачды» - щя, ону щяр дяфя ешидяндя гязябим тутуб, о чайын гурумасыны истямишям. Анъаг сизин 

щекайяниздяки Сара о мащныдакы дилсиз-аьызсыз, мцти Сара дейил. Томрис ананын дюшцндян сцд ямян, 

Щяъяр гейрятли, чох ъясарятли бир гызды.  

Илйас мцяллим – ящя, ящя, - ики аьыз юскцрцб ялини сачларына апарды. Бяс неъя? Щяйяъан тябилляринин 

якс-сядаларыны ешидян йазычынын цзц эцлцр, эюзляри гайнайырды? О, эцлляляринин боша эетмядийиня, 

щядяфдя онлуглара отурдуьуна севинирди. 

- Мащныдакы Саранын юзцнц суйа атмасы, о заманкы зоракылыьа, иътимаи гурулуша атылан бомба олуб, 

- деди Назлы. – Амма инди башга дцнйадайыг. Гадын сяс верир, депутат сечилир, идаря башчысы, совхоз 

директору, мцяллим, щяким олур. Щяр йердя гадын азадлыьындан данышылыр. Амма «Гыз йцкц, дуз йцкц» 

дейиб сач йолур бязи ата-аналар бу эцн дя. Гызларыны кимя эялди вериб башындан елямяк истяйир бязи 

валидейинляр. 

- Щя, хцсусян ъянуб районларында. Чох тяяссцф! Эюрцнцр маарифлянмя ишляри аз апарылыр о йерлярдя, - 

дейиб башыны булады Илйас мцяллим. 

- Анъаг кяндимиздя еля гызлар вар ки, щцгугларыны горуйурлар. Йахшы еляйирляр, лап ялляринин ичиндян 

эялир. Севмядийи йашлы бир кишийя яря вериляъяйини ешидян бир гыз эюз йашларыны селя дюндярмяйиб, щай-

щяшир салмайыб, анасындан йардым-филан истямяйиб, анъаг сизин китабыныздакы «Сара» щекайясини эятириб 

гойуб атасынын габаьына, башынын цстцндя дя дуруб ки, ата, оху бу щекайяни.  

- Щя, афярин, чох дирибаш, мцасир гызды. Бяс сонра, бир нятиъяси олдуму бу тякидин, тялябин? 

- Ялбяття олуб! Ата нишаны эери гайтарыб. Щямин гыз инди университетин филолоэийа факцлтясиндя охуйур. 

- Чох ъясарятли бир аддым атыб о гыз. Щаггында мараглы бир шеир йазмаг олар, - дейя мяня тяряф 

чеврилди. – Щя, неъя бахырсан?Бир портрет – очерк,  радио цчцн ойнаг, лирик бир новелла да йазмаг оларды. 
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– Илйас мцяллим мяни йазы-позуйа, йарадыъылыг ишиня ъялб етмяк мягсядийля тактики щцъумларыны давам 

етдирирди. Мян гайьыкешимин инадкарлыьына севинир, щюрмятим биря-мин артырды. Сонра цзцнц хурма 

щюрцклц Назлыйа тутду: - О гыз  ясл гящряманды. Иъазя верин мян бу китабы о гящряман гыза баьышлайым. 

Адыны дейя билярсинизми? 

- Дейярям. Ады Назлыды. 

- Щя, - дейя китабын титул сящифясиня имза атыб гыза тяряф узатды. – Буну Назлыйа верярсиниз.  

- Чох саь олун. Амма китаб мяня чатыр. 

- Сизя нийя? 

- Назлы мяням, - дейиб башыны ашаьы салды гыз. 

- Университетин щансы факултясиндя охуйурсан? 

- Филолоэийа факцлтясиндя. Гийабичийям. Шеирляр, щекайяляр дя йазырам. 

Илйас мцяллим блокнотунун цстцндяки гызыл перолу гялями Назлыйа тяряф узатды.  

- Бу гялямнян йазылана позу йохду. Айаьы дцшярлиди чох. Ня йазмышамса чап олунуб. Сяня 

баьышлайырам. Баьышлайырам ки, эюзял, тязя шеирлярля йанашы бялкя бир «Апарды Селляр Сараны» йох, 

«Селляр Саралары апара билмяз» рущлу щекайя дя йазасан. 

- Ещ! Ня билим? Бялкя аталар гызларыны вермякдя дцз щярякят еляйирляр?- дейиб аьламсынды Назлы. 

Сонра чятин ешидиляъяк тярздя – Сизя ня эятирим? - сорушду. 

Сынаг мягамы чатды, бычаг сцмцйя дирянди. Илйас мцяллим аьзыны ачмамыш  сифариш вермялийям. Бяс 

неъя? Щансы пулнан? Йа Ряббим, сян чат дада! Вя чатды! Бяли, бирдян аьлыма эялди ки, Тарищин 

сцрцъцсцнцн эятирдийи о лцкс пал-палтар, гиймятли щядиййяляр бу чятин маъалда ялимиздян тутар. Баба да 

беш-алты йцз гиймят кясмядими? Гурбан олсун о пулларын щамысы бурадакы бир гонаглыьа!  

- Назлы ханым, аъындан цзцлдцк! Сян Аллащ, йаьлыдан, йавандан ня варса йаваш-йаваш, амма бол-

бол эятирин – дедим. – Амма сулу тат чыьыртмасы да, ъинъилимли, гушяппяйили эюй гутаб да йаддан 

чыхмасын, - дейя ялавя етдим.  

Аз сонра сцфрямиз лязиз йемяклярля долду. 

Наняси, йарпызы чох гатылан дана сойутмасынын ятри узагдан вурурду. Гара ятлярин арасында аьаран 

гуйруг тикяляри чянэялин уъунда ярийир, сиркя-сарымсаг иштащы даща да артырырды. Амма бесеткалардан 

хейли йухарыда айнабяндиндя йашыл-гырмызы шарлар ойнайан кяъавя-кюшкдя гурбаьа эюлцня даш 

атмышдылар. Сцфря архасындакы гулбечяляр горха-горха пендирдян, чюрякдян бир гырыг эютцрцр, креслойа 

йайханыб йемяйя икиялли эиришян биринъи катибя алтдан-алтдан бахыр, сусур, ямр, тапшырыг эюзляйирдиляр. 

- Йемяк йейяндя гулагларын нийя тярпянир, я, йолдаш Новрузов?  

Амма Новрузов щеч ня йемирди. «Гулаглар дайанан йердя, юз-юзцня тярпяня билярми?» – дейиб 

гайытмаг истяди катибин цзцня. Амма, «лянят шейтана» дейиб йериндян дик атылды.   
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- Баш цстя, йолдаш Юмяров, гулагларым даща тярпянмяз, - дейиб гулагларыны овуълады.  

- Ач гулагларыны, я…я…я, мяним эцнцмя бах ей! Эюзялчя чох эюзялди, вурду чичяк  чыхарды. Онсуз 

да анламаз, эеъ гаврайансан, гулагларыны да баьласан оларсан одун! Байаг сяня тапшырыг вердим ки, о 

Илйас  мцяллими эятир йаныма! Ноолду бяс?  

- Ня иллащ елясям дя эялмяди. 

- Нийя? Мотиви няди ахы? 

- Сиз дейян щейля ясаслы бир мотив билдирмяди! «Чох саь олун» дейиб дурду. 

- Дил-аьыз еляйяйдин бяс! Дейярдин ки, тез-тез сиздян данышыр биринъи катибимиз. Тясяррцфат иъласларында 

да  тамашаларыныз барядя бизя гиймятли мялумат верир!  О сизинля отурмаьы юзцня шяряф сайыр. Бюйцк 

йазычысыныз. Ахы сизи юлкя башчымызла бир йердя чох эюрмцшцк. Рящбяримиз тез-тез театра эялир, сизин 

тамашаларыныза бахыр. Орденляр-медаллар вериб, Халг йазычысы еляйиб сизи.  Гуллуьунузда дурмаг 

боръумузду бизим дя. Беля ясаслы тяклифляр вериб мювгейими билдиря билдинми? 

- Бяли, бяли! Дедим, йолдаш Юмяров. Ону да гейд елядим ки, кечян ил сиз бизим «Бащарлы» 

совхозунда йашайан баъынызэиля эялмишдиз. Ора ишыглар тез-тез сюнян йерди. Биз ющдясиндян эяля 

билмир, щялл едя билмирдик бу проблеми. Амма сиз Бакыйа биръя дяфя зянэ етдиниз. Оду-буду Бащарлыда 

эеъя-эцндцз ишыглар йаныр.   Сизя бюйцк щюрмяти вар бизим катибин. Йолдаш Юмяров хятиринизи чох истяйир, 

- дедим. 

- Щя, йахшы демисян. Бяс о ня ъаваб верди? 

- Деди ки, саламымы чатдырын она. Амма нейляйим, башыма бу гядяр дост-таныш топлашыб. Бу бойда 

мяълиси бурда гойуб мян щеч йана эедя билмярям. Катиб баьышласын мяни.  

- Отур йериня, йарамаз. Партийа ишчиси иланы йувасындан чыхармаьы баъармалыды. Эюрцнцр  юзцм 

гарышмалыйам бу ишя.  

Кяъавя гябир сцкутуна гярг олду. Амма ятрафдакы бесеткаларда щяйат гайнайырды. Шагганаглар 

йарпаглары титрядир, шампан тыхаълары гулаг батырырды. Бирдян бизимля гаршы-гаршыйа гойулмуш столдан 

енликцряк, телнйашкалы бир оьлан йериндян галхараг: 

- Илйас мцяллимя ешг олсун! Бюйцк йазычыйа щюрмят вя ещтирам! - дейя баьырды.  

Шагганаглар хырп кясилди. Тяндирханада кцндя йайан арвадларын охловлары табаьын  ортасына мил кими 

санъылды. Кабабчылар эюзлярини йандыран тцстцляри яллярийля гова-гова гышгырыгчыны ахтардылар.  

Телнйашкалы оьлан: 

- Илйас мцяллим, щяйат мюъцзялярля долудур. Тяяъъцблянмяйин. Мян сизин «Унуда билмишям» 

ясяринизя театрларымызын сящнясиндя йох, узаг Испанийада бир эями эюйяртясиндя бахмышам. Бундан 

хябяриниз вармы? 
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Илйас мцяллим айаьа галхды. Бир ан яллярини гоймаьа йер тапмады. Эащ мяня, эащ Тимучиня, эащ да 

дашларын, кютцклярин цстцндя отуран гонаглара бахды. 

- Неъя, неъя? Испанийада? Эями эюйяртясиндя? Ня вахт? Ешитмямишям. Щя, олар. Анъаг бир 

вахтлар театрларымызын сяййар труппалары мяктяблярин бюйцк синиф отагларында, мядяниййят еви олмайан 

кяндлярин тахыл анбарларында, кющня мясъид кцнъляриндя тамаша эюстярибляр. Бязян лап хырманларда да, 

бяли, бяли тахыл дярзлярийля саман тайалары арасына пярдяляр чякиб, сящня гуруб ясяр ойнайыблар. Амма 

эями эюйяртясиндя… Хариъи юлкядя? Дайан бир эюряк?! – дейя ялийля алныны овушдурду. – Амма бир 

дяфя… Щя, кечян ил банк щесабыма чох ири мябляь кючцрмцшдцляр. Щардан эялдийинин тяфсилатына 

вармадым. Сящня ясярлярими  Дашкянддя, Тцркмянистанда, Бишкекдя дя ойнайырлар. Прибалтика юлкяляри 

нясрими мцтямади чап едир. Анъаг о пул кючцрмяляр ичиндя бир хариъи валйута да варды.        

- Бяли, о валйута сизин «Унуда билмишям» ясяринизин гонорары олуб,  - дейя Илйас мцяллимин ялиндян 

тутду оьлан. Онун дальавари кюйняйи бядяниня кип йапышмышды. Енли кцрякляри лай дивар иди. Зил гара 

сачлары бойнунун ардында сыныр, эери гайыдырды. Гызьын вя щяйяъанлыйды. Бирдян  ири гара эюзляри эцн 

ейняйинин шцшяляри кими парылдады. – Ня эюзял тясадцфдц? Илйас мцяллим, иъазя верин йанынызда лювбяр 

салым, - деди. 

Илйас мцяллим: 

- Ялбяття, чох мямнун оларам. Эял яйляш! Дянизчиляря гурунун щяр гарышындаистядикляри, 

бяйяндикляри йердя йер вар, - дейя эцлцмсцндц.  

Мян йеримдян галхдым. Илйас мцяллим голумдан тутду. Тимучин гонаьа йер эюстярди.  

- Илйас мцяллим, адым Сяхавятдир. Узун мцддят Хязяр эямичилийиндя «Ряшид Бещбудов» эямисиндя 

матрос ишлямишям. Сонра ишляйя-ишляйя охуйуб капитан олдум. Дцнйа суларында цзмяк имканлары 

газандым. Щава хош, йол ряван оланда кайутларда китаб охумаг олуб ишимиз. Сизин бир романыныз вар, 

ады да  «Эерийя бахма, гоъа»дыр. Ялбяття, бир аз кядярлиди. Архада ня галырса ялдян цзцлян, итмиш 

оланды. Ярийян саатларымыз, эцнляримизди. Илляр бойу нечя-нечя йоллар, изляр ачдым  суларда. Амма инди 

ня гядяр ахтарсам щеч бирини йериндя тапа билмярям. Эерийя баханда адам бир аз гоъалан кими олур. 

Эеридя галанлар кющня, артыг ишлямяйян пул каьызлары кимиди.  

Илйас мцяллим мяня тяряф чеврилди: 

- Сядряддин, дянизчи достумуз да шаир кими данышыр! 

- Ахы, дянизчиляр бу сащилдян айрылмамыш тязя бир сащилин севдасына дцшцрляр. Ев-ешик, торпаг щясряти 

онлары бир ан беля тярк етмир. Кюврялир, инъяляширляр. Сяма дяринлийиндя, цфцг эенишлийиндя, суларын  ал-

ялван рянэляриндя шеириййят вар.  

- Ай Илйас мцяллим, о романда ян чох хошума эялян няди, дейимми?  
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Илйас мцяллим щяйяъан тябилляринин якс-сядасыны ешидирди. Цряйиня йаь кими йайылан бу сясляр ону 

щяйяъанландырса да сусур, бу сясляри ешитмяк, ешитмяк истяйирди. Додагларындан башлайан тябяссцм 

ишыглары бцтцн чющрясини бцрцйцрдц. Сяняткар севинирди. Бяс неъя? Якдийин баьын бящря-барыны эюрмяк 

бюйцк, юлчцйяэялмяз сяадятдир. Амма мян дя юзцмдя дейилдим. Няфясим титряйир, цряк дюйцнтцлярим 

гулагларымы деширди. Ичяриляримдя бир гибтя щисси баш галдырмышды. Илйас мцяллимин эюзляринин неъя 

бюйцдцйцнц, алнындакы гырышларын неъя ъана эялиб ойнадыьыны  эюрцр, ашыб-дашан севинъляриня щясрятля 

бахырдым.Бу кишини ялчатмаз гялябяляря, илащи сяадятляря чатдыран, ел арасында,халг ичиндя беля нцфуза, 

щюрмятя миндирян сябяблярдян бири дя, онун узун, кяшмякяшли щяйат бойу бир гядящ ички ичмямясиня 

ачыг-ашкар пахыллыьым тутурду. «Галхыб дикяля билярямми, чата билярямми о нуфузлара, щюрмятляря?» - 

дцшцнцр, язиййят чякирдим. 

- Щя, чох мараглыды. Бяс о романда хошуна эялян няди ахы? Бялкя Гарабаьын сяфалы тябияти, 

инсанларынын сямимилийи, торпаьа баьлылыьыды?! 

- Йох, Илйас мцяллим, о дедикляриниз юз йериндя! Амма Гарабаьда узун юмцр сцрмцш Байрамяли 

киши белиндя бир маузер эяздирир.  

- Бяли… 

- Щя, романы охудугъа излядим эюряк о маузер нейляйяъяк? Бащ атоннан, силащ бир дяфя дя олсун 

ачылмады. Амма Аллащ  елямямиш ачылсайды Туршсунун, Иса булаьынын  бцлбцлляри авара, дидярэин дцшярди 

о йерлярдян. Гарабаьын о гаймаг щавасы зяггятума дюнярди. Тцстц-гурум синя эюйнядяр, дил-боьазы 

гурударды.  Сонра мащны-мусиги дцнйасы Сейид Шушински, Хан ями, Бцлбцл кими мцьяннилярдян мящрум 

оларды.  

- Сян йахшы тутмусан бу деталы. Ясасландырыб мяна вермисян силащын ачылмамасына. Бялкя бу 

епизоду академик Мяммяд Ариф, Мяммяд Ъяфяр дя беля цмумиляшдиря билмяздиляр. Бяс ай оьлум, бир 

аз ниэаран галдым. Эями эюйяртясиндя, юзц дя хариъи юлкядя щансы актйорларды о тамашаны ойнайан?  

- Илйас мцяллим, чох ъансыхыъы кечир дяниздя эцнляр. Домино, нярд дянизчиляри бездирир. Тунисдя 

эямидян дцшян кими хоруз дюйцшмясиня бахмаьа эедирдим. Ялъязаирдя сим пящляванларынын  

ойунларыъанлы  тамашады. Тузлада итлярин гарпышмасына щейранлыгла бахыр матрослар. Матрос олдуьум 

вахт биз «коллектив поход» еляйирдик беля театрлара. Инди мян мцстягил капитанам. Истанбулда юз 

Эямиъилийим вар. Кечян ил Борселонада бир нечя эямими тямиря гоймушдум. Азярбайъандан эяляники 

эями дя йцк бошалдырды орда. Башга Ики эями дя йцк вурурду. Бир эцн мян Каспарлы дянизчилярля 

яряблярин эюстярдикляри «Пялянэ ову» тамашасына эялдим. Щеркулеся охшайан бир ъянэавярин пялянэля 

гарпышмасындан вяъдя эялян достларым сящняйя эцл дястяляри атырдылар.Еля ордаъа бир идейа йаранды 

мяндя.Бу байаьы, гондарма яйлянъялярдян ня эютцрцр дянизчилярим?! Бизим эюзял театр тамашаларымыз 

вар. Кюмякчими хцсуси тяййарямля доьма шящярим Лянкярана эюндярдим. Ики эцндян сонра оранын 
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Драм театры Барселонайа эялди. Илк тамаша «Композитор Гара Гарайев» эямисинин эюйяртясиндя 

олду.Артисляримиз «Отелло»драмыны ойнадылар. Илк тамашайа бизим дянизчиляр, бурада эцнямузд ишляйян 

йцзлярля чин тцркц, Иранэямиляринин екипажлары бахды.  Испанийанын телевизийа каналлары тамашаны парча-

парча эюстяриб, режиссор ишини тярифлядиляр. Гязетляр «Азярбайъан актйорлары виртиозду» йазыр, тамашадан 

шякилляр верирдиляр. О эцнцн сящяри Барселонанын мери эямийя эялди. Кайут компанийада дянизчиляримизи 

цзцм чахырыйла питчайа гонаг еляди. Сонра Бялядиййя театрынын бинасыартистляримизин ихтийарына верилди.  

Тябиятян сакит Илйас мцяллим киприклярини тез-тез гырпыр, эюзляри гайнайырды: 

- Ай ъаным, эюзцм. Бу щяля тарихдя эюрцнмямиш бир гящряманлыгды.Сойуг мцщарибянин гызьын 

чаьыды. Испанийа ися о оъаьын ян гайнар эюзцдцр. Сян орда бюйцк Азярбайъан мядяниййятини нцмайиш 

етдириб, дащи Сервантесин рущуну севиндирмисян. Ялимдя ихтийар олсайды, еля бурда сянин дюшцня бир 

«Халглар Достлуьу» ордени санъардым.  

- Орден няди? Сойуг, ъансыз дямир-дцмцрдц. Биз анъаг сизин саьлыьынызы истяйирик ки, тязя ясярляр 

йазасыныз. Ян уьурлу тамашаныз «Унуда билмирям» ясяриниз олду. Ону бир эцндя ики дяфя ойнадылар 

актйорларымыз.  

- Чох гярибядир, - дейя бир ан фикря эетди Илйас мцяллим. Сонра да йаваш-йаваш сюзцнц давам 

етдирди – Испан тамашачысыны щейрятляндирмяк, ону ики саат тамаша залында отуртмаг чятин мясяляди. 

Лакин сиз бунун ющдясиндян эялмисиз! – Буну ъясарятля, щамынын ешидя биляъяйи тярздя деди.  

- Ахы, язизим Илйас мцяллим, бу эцн испан тамашачылары щяр ъцр «изм»лярля долу, юзцнц доьрултмайан 

експеримент ясярляря бахмагдан безиб, тянэя эялиб! Амма бизим драмларымызда ортайа конкрет 

щяйати проблемляр гойулур вя айдын-ашкар щялл олунур. «Севил»дя Азярбайъан гядим Исламын мцтилик, 

кюлялик чадрасындан йаха гуртарыр. «Од эялини»ндя Агшин дини хурафатлара гаршы цсйан галдырыр! Сизин 

«Унуда билмирям» пйесиниздя тамашачылар Камран вя Нярминин юз сяадятляри уьрунда бирэя 

апардыглары мцбаризянин гялябясини сцрякли алгышларла гаршылайырлар.  

- Эюрясян щансы образ даща чох хошларына эялди? – дейя Илйас мцяллим ушаглара хас утанъаглыгла 

башыны ашаьы дикди.  

- Камран образы. Прокурор Камран.  

- Няйя эюря? Ахы ай оьлум, мян Камранын бойасыны, рянэини чох вуруб ону ширинляшдирмяйя 

чалышмамышам. 

- Бяли, Илйас мцяллим. Амма Камрана бюйцк мящяббят вя ряьбят эюрцндц Барселона сящнясиндя. 

Бунун да сябяби вар. Ахы Испанийа да бир чох Авропа юлкяляри кими криминал бир юлкядир. Наркоманийа, 

гадын зоракылыьы, щяр ъцр гулдурлуьа гаршы мцбаризя апаран полис ряисляри, прокурорлар, инзибати органларын 

иърачылары бир чох щалларда щуманистлик, инсанпярвярлик щисслярини итирир, габа бир механизмин ъансыз винтиня 

чеврилирляр. Лакин сизин прокурорунуз Камран йцксяк инслани кейфиййятляри иля севилир. Нярминя олан 
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мящяббяти наминя она бу йолларда мане олан «мящяббятинин рягибини» - Ъямилин эцнащларыны 

баьышлайыр, ону ъязаландырмыр. Испан тамашачылары арзуладыглары, щяйатда эюрмяк истядикляри мцсбят, 

алиъянаб, щуманист прокурор образыны сизин ясяриниздя эюрцрдцляр. Аншлагла эедян пйесиниз артистляримизи 

йени ясярляринизи ойнамаьа рущландырды.  

- Сян аьлабатмаз, чох самбаллы бир иш эюрмцсян. Демяк Азярбайъан театрына Авропа  

сящняляриндяуьурлар газандырыбМирзя Ъялил, Щцсейн Ъавид ясярляриня йашыл ишыг йандырмысан. 

Цмидварам йахын эяляъякдя еля бизим Сядрядин дя – дейя цзцмя бахды, – бяли, бу эюзял шаиримиздя 

орижинал шеирляри, самбаллы поемалары иля испан охуъуларыны севиндиряъяк. Беля уьурлара эюря сянин 

хяъалятиндян неъя чыхым, ай оьул? 

- Илйас мцяллим, халгын йаддашында бир «Сим-Сим» хязиняси вар. Сиз о хязинянин ян гиймятли даш-

гашларындан бирисиниз. Ишыьыныза, нурунуза ещтийаъы тцкянмязди бу миллятимин.  

Арайа чюкян сакитлийи боьуг щейван бюйцртцляри позду. Вялясин алтындакы ъыьырда бизя сары дал-габаг 

бир киши, бир гадын эялирди. Бели донгар киши щейванын буйнузларына баьланмыш ипи вар эцчцйля чякир, гоч 

дырнагларыны йеря мыхлайыб эери дартыныр, йериндян тярпянмирди.  

- Ай Шащназ, бу щейваны нийя инъидирик биз? Эцнащды ахы. Бурда кясилмялидися гой еля цзцм дя 

башыны. 

- Бир аман вер дя. Гурбаны чатдыраг йериня дя! 

Донгарын башы бойнуна батыг олдуьундан гулагларынын уъу аз гала чийинляриня йапышырды. Гайышынын 

алтындан чыхан кюйняйи, габаг тяряфдян дизлярини тутурду.  

- Бир маъал вер, ай Сцлейман - дейяряк яриня чямкирди гадын. Сонра ялийля Илйас мцяллими 

эюстяряряк- Одей, иллярля арзуладыьымыз Илйас мцяллимин юзц, юз айагынан эялиб Гячряш булаьына! 

Эялмяйинян дя кяндимизя щай дцшцб. Ъамаат йолдады. Бу эцн байрам олаъаг бурда. О гара гоч да 

Илйас мцяллимин айаглары алтында кясилмялиди. Йадында дюйцл бяс, гулаьынын дибиндя нечя дяфя ниййят 

елядим?  

Илйас мцяллим йериндян галхды. Иряли кечиб чох уъадан данышан, бу щюкмлц гадынын ялиндян тутуб ону 

сакитляшдирмяк истяди.  

- Ай гызым, бу бойда мярякя, бу пай-пцш няйя лазым! Мян дя хяъалят чякирям ахы. Сян Аллащ, бир 

сюзцнцз, хащишиниз варса, утанмайын, дейин. Ялимдян эяляни ясирэямярям. Бялкя ювладыныз Бакыда али 

мяктябя эирмяк истяйир? Эялсин Бакыйа, оьлум Тимучин сянядляри гайдайа салыб йериня чатдырмаьа 

кюмяк едяр. Бялкя хястяханайла баьлы чятинлик вар? Сящиййя Назирлийиня зянэ вуруб данышарам, хащиш 

елярям. Бялкя щансы мцяссисяйяся ишя дцзялмяк истяйирсиниз? Эюзцм цстя. Даща буна эюря гурбана, 

хонча-хялятя ещтийаъ йохду!  
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- Йох, Илйас мцяллим,  хащишя-филана йох, сизя миннятдарлыг билдирмяйя эялмишям, - деди гадын. – Инди 

чох хошбяхтям – дейя эцлцмсяди. -  Буна эюря эюйдя Аллаща, йердя сизя борълуйам.  Сябяби бир 

щекайянизди. Йазан ялляриниз вар олсун. Щя, о щекайя мяни йерин йеддинъи гатындан чыхарыб эюйцн 

йеддинъи гатына гойду.  

- Щя? Ящя-ящя – ики аьыз юскцрдц Илйас мцяллим. Гашлары йцнэцлъя чатылды. – Ай ханым, хошбяхтлик 

Танры, тале гисмятиди. Амма щай вар даьа галдырыр, щай да вар даьдан ендирир. Бядии сюзцн шящярляр 

салдырмаг, галалар галдырмаг эцъц вар. Амма мараглыдыр чох! Щансы щекайядян эедир сющбят?  

- Бах, бу Сцлейманы эюрцрсцзмц, саьлам, буз балтасыды. Гышын сойуьунда Гудйал чайында чимир, 

эеъяляр дя щяйятдя талварда йатыр. Яйлянъяси, театры, киносу да – тракторду. Мян доггузунъу синифдя 

охуйурдум. Бир эцн габаьымы кясиб деди ки, сяни чох истяйирям; Мяънундан бетярям. Мяня юз хошуна 

эялмясян, зорнан гачырдаъам. Мян дя шах цзцня дедим ки, сяня щеч вахт эетмярям. Бяйянмядим. 

Дедим, трактористди, нейнирям ону? Арадан хейли кечди. Сонра бир эцн дя Кянд Советинин сядри сечдиляр 

мяни. Бу Сцлейман нейляся йахшыды? Тракторуну сюйкяди евимизин барысына. «Мяня эялмясян йыхаъам 

барынызы», деди. Аьламаг тутду мяни. Мазут гохусу, солйарка лякяляри эюзцмя дурду. Еля бу эярэин 

вахтларымда сизин «Гырчы вя гырмызы эцл» щекайяниз дцшдц ялимя. Охудум. Ня эюрдцм, Аллащ, эюзял-

эюйчяк бир гыз – бялкя мян ялиня су тюкмяйя йарашмарам – щя, щямин о гыз, мящляляриндя гыр 

гайнадан бир оьлана вурулуб. Йухудан айылдым еля бил. Даща мяни сахламаг олар? Тяряддцдя йер 

галмады. Ай Илйас мцяллим, балагларымы йыьыб дцз тракторун сяси эялян йеря йцйцрдцм. Галхыб отурдум 

кабинкасында. О эцндян еля хошбяхтям ки. Бир сюзцмц ики елямир. Ону еля чох истяйирям ки, мазут, 

солйарка гохусу «Красны Москва» кимиди мянимчцн.  

- Ай Шащназ, инди бу щейваны кясим бурда, йохса дири-дири Бакыйа апараъаг  мцяллим? – дейя 

айаьыны гара гочун боьазына гойду Сцлейман. 

- Йох, Бакыйа нийя? – дейя етиразыны билдирди Илйас мцяллим. – Бакынын йарысындан чох адам вар 

бурда. Бир елик, бир ъамаатыг…  

Фотоапаратлар эюз гамашдырыр, шякилляр ялцстц пайланырды.  Кютцкляр цстцндя отуруб дашлары сцфряйя 

чевирянляр дя йерляриндян галхыб бадялярини Илйас мцяллимя тяряф узадыр, «Илйас мцяллим мин йашасын», 

«Гялями коршалмасын» - дейя баьырыр, бадяляри башларына чякирдиляр. Бир йандан гибтя щисси, бир йандан 

да ичкийя гойдуьум гадаьа, мящрумиййятляр мяни гыъыгландырыр, ачылыша билмирдим. Эцлянляря гошулуб 

эцлмяк истясям дя додагларым азаъыг араланыр, анъаг црякдян эцля билмирям. Йох, бу тянтяняляря 

сидги црякля гатылмалы, бир саьлыг дейиб мяълиси эцъляндирмялийям. Араьы башыма чяким, эюзлярим 

бюйцсцн, дилим ачылсын, башым-бейним айазысын, ъошуб-дашым, устадымын неъя бюйцк цряк сащиби, суда 

батанлара ял верян, йыхыланлары галдыран, аъизляря арха-кюмяк олдуьуну бяйан едим. Стяканы эютцрдцм. 

Гызмыш, тярлямишди еля бил. Ичяри цзцндя эюз йашына охшайан дамлалар асылмышды. Араьын зящярли йаньылары 
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тярлятмишди стяканы. Мяни дя сойуг тяр басырды. Еля бу ан юзцня олдугъа тялябкар Илйас мцяллимин йазычы 

талейиндян неъя эилейляндийи дцшдц йадыма. «Ня олсун ки, самбаллы ясярлярим вар, уьурлу, хошбяхт 

йазычыйам. Анъаг бир гыз ушаьыны яря вериб ев-ешик йийяси етмяк имканым олсайды мян хошбяхтлярин 

хошбяхти олардым». Аьзымы долдурмушдум. Даща хошбяхтлик неъя олмалыды? Мян бу эцн йол бойу 

арзуларыныза неъя говушдуьунузун шащиди олдум. Сиз йол бойу щяйяъан тябилляринин якс-сядасыны 

ешитдиниз. Чох йох, щеч олмаса бирини дя мян ешидяйдим. Амма щардады?! Ешидяъяйямми? 

Ешитмялийям, щюкмян, йохса бу ня йазычылыгды? Бяли, хошбяхтсиниз. Шыхмяммяд архынын йанындакы о иш 

иърачысы Сизи бюйцк йазычы кими таныдыьыны сюйляди. Истанбулда Эямичилик сащиби ясли азярбайъанлы капитанын 

Сизин «Архайа бахма, гоъа» романыныз щагда дедикляри, Барселонада эями эюйяртясиндя, сонра 

Бялядиййя Театр сящнясиндя ясяринизин ойнаныдмасы да Сизин щяйяъан тябилляринизин якс-сядаларыдыр. 

Байаг эятирдийи китабыныза автограф йаздыьыныз Назлынын сюйлядикляри дя тябилляринизин якс-сядаларыдыр. Бах, 

бу Шащназ ханым да яря вермяк истядийиниз гызлардан бириди. Сервантесдян сюз салырсыныз. Охуъуларын 

цряйиндядир ябяди щейкялиниз.  

Илйас мцяллим халг мящяббятинин шярабыйла хумарланыр, мяним аьзым суланырды. Стяканы йеря 

гойдум. «Йох, мян дя зирвяляр фятщ етмяли, алгышлар ганадында фязалара учмалыйам». 

Гайадюшц аул-кюшклярдяки гонаглар ашаьы тюкцлцр, вяляс кюлэясиндяки Илйас мцяллимин  мяълисиня 

тялясир,устад йазычынын дилиндян бир сюз ешитмяк, гисмят оларса онунла бир хатиря шякли чякдирмяк цчцн 

башына топлашырдылар. 

Райкомун кюмякчиси Новрузов биринъи катибя мяхсус «кяъавя»нин айнабяндиндя эюрцндц. 

Гайышыны бяркидяряк пиллякянляри ики бир-цч бир пачалайыб ашаьы дцшдц. Габаьына йцйцрян хидмятчи гызы 

ялинин тярсийля кянарлашдырыб столумуза йахынлашды вя Илйас мцяллимля габаг-гяншяр дайанды. 

- Йолдаш Илйас мцяллим, адыныза лайиг, шяряфинизя уйьун бир стол ачдырыбрайонумузун биринъи катиби, - 

дейяряк ялини сол тяряфя атыб ал гырмызы шарлары, гумаш пярдяляри сайрышан кяъавяни эюстярди. – Щя, биринъи 

катибимиз Йолдаш Юмяров эюзляйир ки, сиз эялиб газанларын гапаьыны галдырасыныз. Дилиниздян бир-ики кялмя 

аьыллы сюз ешидяк  биз дя. Ди дурун, эедяк! 

- Чох саь олун. Йолдаш Юмяровла танышлыьым йохду. Амма эюрцрям ки, чох сямими, гонагпярвярди!   

- Бяли, сизин йарадыъылыьыныздан данышыр район зийалыларынын иъласларында да. Ясярляринизин яксяриййятини 

салдырыб бизим театрын репертуарына. Фикри вар ки, сизи бу районун фяхри вятяндашы сечдирсин. Чох щюрмятли 

адамды. Дурун эедяк, йахындан таныш олун.  

Илйас мцяллим эюзуъу Тимучиня бахды. Тимучин чийинлярини чякди. Йяни «ня билим?» Амма бу 

бахышмалар Новрузовун эюзцндян йайынмады. 

- Щя, Ня олар ки? О йолдашы да эютцряк юзцмцзля йухары. 

- О йолдаш оьлумду. Юзц дя сянятшцнаслыг цзря алимди.  
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- Даща йахшы. Чох эюзял. Дурун эедяк. Мяним дя цзцм аь олсун катибимин йанында. Билирсинизми, 

сонра бурдан бирбаша эедяъяйик Райкомун гонаг евиня. Йахшыъа динъялярсиниз бир-ики щяфтя. 

Гуллуьунузда юзцм дураъам. – О, бирдян мяня тяряф чеврилиб эюзцмя зиллянди. – Амма, щымм… м… 

м… - мызылданды. – Амма сорушмаг айыб олмасын, бяс йанынызда отуран бусач-саггаллы йолдаш кимди? 

Бялкя шоферинизди? Нолар шофер оланда? Адам хозейня щюрмятсизлик елямяз, - дейяряк цзцмя маддым-

маддым бахды - Бир башга йердя отура билмязсян? 

Бутулканы ня вахт эютцрдцйцмц билмядим. Дяли шейтан деди ки, йа бу бутулканы райком туласынын 

башына чырп, йа да юз башына чяк. Башыма чяксяйдим эцнцм гара эяляъяк, гялямимин прожектор 

ишыгларындан мящрум олаъагдым. «Одур, эюзцнц йахшы ачыб бах. Илйас мцяллими ялдя эяздирирляр. Ад-

санлыдыр щяр йердя. Радиолар ондан данышыр, телевизорлар анъаг ону эюстярир. Щейиф дейилми, ясярин 

тамашайа гойула, сяни сящня юнцндя эцл-чичяйя бцрцсцнляр. Хариъи юлкялярдян валйуталар эялсин. Йай 

айларында цфунятли Набранда йох, Шимали Гафгазын курортларында щям йейиб-ичиб динъялясян, щям дя 

дашдан кечян ясярляр  йазасан. Йох, хяйанят етдийим илщам пярисинин кюнлцнц алмалыйам. «Гызыл 

Гайа» даьынын башында тювбяйя, имана эялди, дцз йола гайытды Яряб Мустафа. Еля орадаъа ял-гол атыб, 

чапала-чапалайа юлдц, мящв олду бир криминал, авторитет Яряб Мустафа адлы бир  гануни оьру.Тязя бир 

Яряб Мустафа доьулду. Полад ирадясийля зяифлийиня, гулдурлуьуна, кющнялийиня галиб эялди яряб 

Мустафа».  

Райкомун кюмякчиси яйилиб Илйас мцяллимин голундан тутду:  

- Щя, галхын эедяк. Бу шофер сарыдан да наращат олмайын. Тапшыррам, еля ордакы ашларын 

газмаглысындан, чыьыртмалардан, лявянэилярдян эятириб гойарлар бунун   габаьына. Кабабын йаьлы 

тикяляриндян юзцм йыьарам бошгабына.  

- Бир аз ещтийатлы олун данышанда. Йцз дяфя юлчцн, бир дяфя бичин, - деди Илйас мцяллим. - Цстцнц унлу 

эюрцб, дяйирманчы чаьырмайын танымадыьыныз адамы. Илйас мцяллимин мцлайим сифяти сяртляшмишди. 

Щямишя дцшцнъяли эюзляриндя еля бил шимшякляр ойнады. – О шофер дедийин кимди, щеч билирсян? Эюзял 

шаирди. Оржиналлыьы да ондадыр ки, ифадяляри, сюзляри дя биз-биз, ийня-ийняди. Сабун кими сцрцшкян дейил. Илк 

бахышда образлары бах, онун сач-саггалы кими гарышыг, долашыг эюрцнцр. Амма дяринликляриня, 

мяналарына варсаг бу долашыглыг ичиндя парлаглыг, айдынлыг эюрярик. О, ясярлярини щалва кими бишириб вермир 

охуъулара. Онун бядии тяшбещляри кялля гянд кимиди. Дил-додаьы далайыб ширин-ширин гыъыгландырыр. Мян бу 

эюзял шаири «Йохуш башы»нда эюрмясяйдим щеч юзцм дя бура эялмяздим. Орасы да чох йахшыды ки, 

эялмяйимин хейри олду; мягсядимин нятиъялярини эюрцрям. О мяним сянэяр йолдашымды. Ян 

балаъасынын, лап ъыртданынын да ъанында Фцзули уъалыьы вар. Бу мцгяддяс амал онлары дяриси сойулмуш 

Нясимийя, алманларын юлцм дцшярэясиндя юлмяз шеирляр йазан Муса Ъялиля дюндярир. Инди ноолсун ки, 

тялясийя дцшцб цзцнц гырхмайыб. Яйни-башы тязя дейил. Чох тямиз, щям дя саф цряйи олмасайды мяни 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 317 

 

саймаз, щеч бурайа да эялмязди. Сянятини севмяся щеч мяня дя мящял гоймазды.  Йаралы силащ 

йолдашымы сянэярдя гойуб щеч йеря эедя билмярям. Бир дя эюрцн ня гядяр гонаг-гарам вар?!  

Йолдаш Юмярова тяшяккцрцмц билдирин.  

Мяни Илйас мцяллимя йарашдырмады райком ишчиси. Тез-тез бойун-боьазынын тярини силян гырмызысифят 

прокурор да мяни икращла сцзцр, донгулданырды. Вахтийля мазутлу, солйаркалы эями матросу – инди ися 

милйонер капитан отурдуьум сямтя дя бахмырды щеч. Бурну щиндушка пипийи киси салхаг завод 

директоруйла бахышларымыз кясишяндя цзцнц туршутду. Тящгир олунмушдум. Сарсылыр, цзцлцрдцм. Йох, бу 

«тязйигляря» сон гоймалыйам. Анъаг неъя? Тез йцйцрцм юзцмц чатдырым о булаг архынын сынан 

йериня. Айаггабларымы йуйум, пенъяйими йахшы-йахшы чырпым. Бяс бу сач-саггалымы да дидя билярямми? 

Бу мцмкцн дейил. Анъаг Бабанын кабинетиндяки палтарларады цмид. Инэилислярин «Мистер Ъонсон», 

костйуму, алманларын «Адидас» айаггабылары, италйанларын ъинс кюйняйи низя бахышларын юнцндя галхана 

дюняр. Чох йарашыглы, ъазибяли эюрцнярям. Йахшы, тутаг ки, о палтарлары эейиндим, бяс бу зийафятин щагг-

щесабыны неъя чяким?  

Баба мяни гапыда гаршылады: 

- Ноолуб, сяни гован вар? Нийя беля тянэняфяссян? О бойда араглы-конйаклы столу гойуб нийя 

эялмисян бура?  

- Эюрмцрсян ня кюкдяйям? Ъындырымдан ъин щцркцр. Буна эюря райкомун о йекяаьыз кюмякчиси 

дя аьзындан эяляни деди мяня.   

- Лап щагг еляди. Эютцр бу цзгырханы, сачыны дцзялт. Саггалыны тараш еля. Она Тащир дейярляр. Аьлы, 

сийасяти, узагэюрянлийи олмаса сядрлийя ким гойар ону. О каропканы ач, эюндярдийи палтарлары эейин 

яйниня.   

- Ощо… о… о! – Хейир ола, Баба, таныйа билмирям сяни. Гулагларыма да инана билмирям. Ноолуб! 

Ня, ешитмисян ки?  

- Биз ушаглыг достуйуг. Ятини йедиртсям дя сцмцйцнц атмарам. Билля-биля, гясдян цз  эюстярмядим 

сяня. 

- Баша дцшмцрям. Бир саат яввял чох сярт, кобуд, инди беля?! Мянасы няди бу ойунларын? 

- Билирсян ня вар? Вурулан картын йери зибил йешийиди. Буну билмирсянся инди бил. Ян йахын достун 

мяням, елядими? Анъаг беля мискин, алкоголик мяня дя лазым дейил! Дцшкцн, сынмыш ювлад ананы да 

бездиряр, гощум-гардаш ондан цз дюндяряр. Сяня цз эюстярмядим ки, бу инъялийи баша дцшцб учурум 

башындан эери гайыдасан. Районда щамы сяндян цз дюндяриб. Инди эюрцрям ки, инама эялмисян, щагг 

йола гайыдырсан. Дайан эюряк! Сян щеч ички ичяня дя охшамырсан. Гой бир бахым – дейяряк мяни 

гуъаглады. Синясинин сцмцкляри дюшцмц далады. Бурнуну аьзыма сюйкяди. – Йохду щеч ня! Няфясиндя 

винни угар йохду. Тялх дейил няфясин. Ура. Ъан ей! Сян щеч ня ичмямисян. Лентин йериндяди. Белядя 
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сяня ъан гурбан.  Эюрцрям ки, виъдан сяни тярпядир. Бу йахшыды. Даща дайанма. Эютцр о палтарлары, 

эей яйниня.  

- Йох! Гяти мцмкцн дейил. Башымы кясярям. Сянин габаьында бойну бцкцк, борълу  галмарам. 

Тащирин щядиййяляриня ял дяймяйяъям, галаъаг бурда. Илйас мцяллимя вердийим гонаглыьын щаггы 

артыгламасыйла юдяниляр. Оларыг ял-яля, баш-баша. Рашшот!   

- Бош-бош данышма. О щагг-щесаб сонракы сющбятди. Инди райкомун катиби эяляъяк Илйас мцяллимин 

йанына. Сян дя орда абырлы, мярифятли эюрцнмялисян. Арайа салыб шеир оху. Губалы олдуьуна намйок вер. 

Илйас мцяллимдян хащиш елямишям, катибя ешитдирсин. Сяня райкомда бир иш вердирсин. Башбилянлярин 

ъярэясиндя ол ки, арха-дайаг дурасан мяня дя. Ишляйярсян, юзцнц дцзялдярсян. Тез ол. Даща 

йубанма, – деди Баба.  

Баба юз ширинлийи, гайьыкешлийи иля мяня дцнйалары баьышлады тязядян. Сярвят топламаг, вар-дювдят 

газанмаг мцмкцндцр. Амма дост иткиси дюзцлмяздир. Сап-саьлам бир инсаны торпаьа басдырмаг кими 

бир шейди. Амма ня йахшы олду ки, юзцнц мяня, мяни Бабайа гайтарды Танрым. 

Йухарыда – «кяъавя-кюшкцн» пиллякянляри башындакы хидмятчиляр отураъаьы хейли енли вя йумшаг 

креслону ашаьы дцшцрдцрдцляр. Катиб кюмякчисинин ишарясийля кресло Илйас мцяллимин йанында йеря 

гойулду. Илйас мцяллим щейрятля Назлыйа бахды. 

- Ай гызым, ахы бу тахт-таъ няйимя эяряк? Йерим ращат, ятрафымда да юзцм кими садя, мещрибан 

достларым.  

- Йох! Йох! Сиз наращат олмайын. Бу кресло биринъи катибимизинди. Сизинля эюрцшмяк истяйир. Йанынызда 

отураъаг, - деди хидмятчилярдян щансыса.  

- Ящя, ящя, - Бир аз габа, бир аз аъы эялди юскцрякляри. – Ня дейирям. Амма йердян чох йер вар, 

щарда истясяниз отурдун.  

«Кяъавя-кюшк»цнайнабянд гапылары шаггылтыйла ачылды. Пиллякянляринин айаг уъунда фараьат дуран 

Баба йухары бойланыб бяркдян юскцрдц. Аь дюшлцклц гызлар юзлярини йыьышдырдылар.  Назлы Илйас мцяллимя 

йахынлашараг: 

- Оду, кяъавядян чыхды катибимиз, инди дцшяъяк ашаьы - пычылдады. 

Долу бядянли, енликцряк катиб галын додаг, фындыгбурун иди. Яллярини мящяъъярин сцращисиня гойуб 

гамятини шахландырды. Беля вязиййятдя о, щярби  парад гябул едян сяркярдяни хатырлатды.     

Эцняшин ойнаг вахтыйды. Йарпагларын арасындан сцзцлян ишыг золаглары катибин сифятини ениня-узунуна 

кясир, бу заман о «Вагиф» драмында Сидги Рущулланын йаратдыьы Гаъары йада салырды. 

Катиб пиллякянляри ещтийатла, аьыр-аьыр дцшдц. Сонра пенъяйинин ятяклярини ашаьы чякди. Яллярини 

архасында чарпазлайыб инамлы, аьыр аддымларла столумуза йахынлашды. Илйас мцяллим айаьа дурду. 

Цзбяцздяки йумшаг креслону эюстяряряк: 
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- Ящя, ящя, кечин яйляшин тахт-таъынызда - деди. 

- Щя, сизи бурда эюрмяйимя чох шадам, Илйас мцяллим! Иэидин адыны ешитмишдик, гисмят олду цзцнц дя 

эюрдцк. Даща доьрусу дювлят башчысынынрясми, тянтяняли гябулларында тез-тез олурсунуз. Партийа вя 

дювлят ишчиси кими биз дя гуллуьунузда дурмаьа щазырыг. Бу мяняви-етик нормады. Бяс йаныныза адам 

эюндярдим, исмарыш елядим, – Катиб йана чеврилди. Йары аралы йекя аьзында дишляри аьаран кюмякчисиня 

бахды. Кюмякчи эюдяк яллярини йанларына сыьыб фараьат дурду. Горха-горха:  

 – Бяли, йолдаш Юмяров, мян Илйас мцяллимдян чох хащиш елядим ки, йухары галхсын. 

- Бяли, дявят етмисиниз. Диггятин юзц ян бюйцк щюрмятди. Амма мян дя  сизин истиращятинизи позмаг 

истямядим. – Буну сакитъя деди Илйас мцяллим. - Щям дя ятрафымдакы доьма, мещрибан йолдашлардан 

неъя айрылым? Онлар мяним башыма топлашыблар. Биз бир-биримизи йахшы баша дцшцрцк.  

- Щя, чох эюзял, - дейяряк сцфряйя эюз эяздирди йолдаш Юмяров. Сонра да – Амма  бир аз тяшкилати 

дцзялиш олмалыды бурда, - дейиб йан-йюрясиня бойланды.- Баба щаны бяс? -  гейзлянди катиб.  

Баба:  

- Мян бурдайам. Ня лазымды, йолдаш Юмяров? – дейя вялясин гаранлыг кюлэясиндян чыхыб боьазыны 

иряли узатды – Ня чатмыр? Ня дцз дейился дцзялдяк. 

- Бу креслону башда бир йеря, бир аз ачыглыьа гойун. Бурда сыьыларам. Глобал дцшцнъя сащибляриня 

глобал мейдан эяряк. Партийа хадими йцксяк диапозонда данышмалы вя иш апармалыды.  

Кресло апаранларын ардынъа эедя-эедя кютцклярин цстцндя, колларын арасында отуруб ширин-ширин йейиб-

ичянляри икращедиъи нязярлярля сцзя-сцзяархайа чеврилди. Ялини башынын цстцня галдырыб тез дя ендиряряк: 

- Баба, Илйас мцяллимин габаьындакы приборлары да, сцфряни дя тез-тяъили дяйишдир! Абырлы, мярифятли, бол-

бол йемяк эятирсинляр! Сцмцксцз балыглардан варыныздымы?  

- Щяр ъцрясиндян. Юзц дя свежиси. Сизин тапшырыьынызла щовузумда бясляйирям.  

- Ян ахырда кабабы, сойутмасы вериляр. Франсыз конйакы неъя, варынды?  

- Бяли, йолдаш Юмяров, юзц дя Франса президентинин гябул етдийи «Лама-Ланшен»  

фирмасынынмящсулу. Аллащ ъанынызы саь елясин. Вкусунуза бяляд олмушуг, йолдаш Юмяров. 

ЙолдашЮмяровсцфряархасындакы гонагларылагейдъясиня, 

эюзуъусцзцбмянячатандадурухубфикряэетдибиран. Сонра: - Щымм, - мызылданыб Илйас мцяллимя: - О 

йанынызда отуранйахшы эейим-кечимли симпотични оьлан мяня чох ширин эялир. Щымм… Щарда эюрмцшям, 

бялкя йадыма сала билдим?!. Щя, тапдым. Телевизорда эюрмцшям. Сящв елямирямся о да йазычыды. Ады 

да дейясян Нясряддинди.  

- Бяли, эюзял шаирди. Ады да Нясряддин йох, Сядряддинди. Губалыды, сизин йерлинизди. Бакыда, мясул 

вязифядя чалышыб.  
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- Йох, Илйас мцяллим, мян йерличилик, гощумбазлыг принсипляриндян чох узаъам. Йахшы, мясулиййятли 

башла, одду-аловлу црякля партийа програмларыны йериня йетирян вятяндашлара щюрмятим вар.  

- Сядряддин чох мярд, гейрятли шаирди. Йахшы тяшкилатчылыьы вар. Сизин саь ялиниз ола биляр.  Бир гуллуьа 

гойун. Лазым эялся Йазычылар Иттифагындан рясми бир мяктуб да эятиряр. 

- Бяс о Йазычыар Иттифагы нийя бир иш вермир она? 

- Ахы сиз дя эяряк йахшы билясиниз ки, партийа вя щюкумятимиз мядяниййят, маариф ишляринин уъгарларда 

йайылмасына чалышыр. Мян истярдим ки, бу чаьырыша сиз биринъи гошуласыныз.  

- Щымм… - мызылданды йолдаш Юмяров. Даш гайайа раст эялмишди. Илйас мцяллим хащишини сийаси 

мотивлярля ясасландырырды. – Щымм… - Креслойа йайханыб башыны эери атды катиб - Йахшы, гой  бир шеир 

охусун. Эюряк йолу, мясляки няди бу шаирин? – деди.  

Фцрсят дцшмцшдц. Инди бцтцн имканларымла катибин ряьбятини газанмалыйдым. Вязифя тутмаг, нцфуз, 

щюрмят, сайылмаг, сечилмяк пиллясинин башындайдым.  Тязя китаблара мейдан ачылаъаг.Машын алмаг, ев 

тикдирмяк, йай айларында курортлара эетмяк су ичмяк кими асан олаъаг. Йеримдян сычрайыб галхдым. 

Цзцмц катибя тутдум. Йох, рясми дювлят гуллугчусуна йох! Атама, бюйцк гардашыма, мяня ъаны 

йанан бир хиласкара бахан кими бахыр, охуйаъаьым шеиримляишыглыьа, айдынлыьа неъя ъан атдыьымы 

эюстярмялийям.  

 

Мяня ишыг верин - еля бир ишыг, 

Дишим, дырнаьымла она сармашыб, 

Кечим фяляклярин йедди гатындан 

Эюйляря нур сачым инсан адындан. 

 

Катиб ялиндяки чянэяли бошгаба чырпыб айаьа дурду: 

- Дайан! Еля бурда сахла! Бу шеир дейил. Бу абсурдду. Сиз бу ишыглы дцнйамызы эюрмцрсцнцз. Эюйляри 

фятщ едир Совет адамлары. Сизин дя учмаг, ганадланмаг вахтынызды. Амма илщам пяриниз зцлмят 

пярдяляри арасында чырпыныр. Йох, бу бизим йолумуз дейил! Сийасятимизя сяс вермир. Юз йолунузу дцзэцн 

мцяййянляшдирин, ъаван оьлан, - дейиб цзцнц туршутду. Сонра да Илйас мцяллимя тяряф чевриляряк - Язиз 

Илйас мцяллим, сиз ясл Халг йазычысы, партийа вя щюкумятимизин эюркямли идиологусунуз. Мян биринъи 

бадяни сизин саьлыьыныза галдырмаг истяйирям. Ня ичяъяксиниз? – Ялини галдырыб – Я… я…, Баба, 

щардасан? – дейя бир чыртма шаппылдатды.  

Баба Илйас мцяллимя йахынлашды. 

- Щансындан ичяъяксиниз? – сорушду катиб. – Конйак, виски, бренда, ром, бялкя даща тябии – тут, 

зоьал, чийяляк араьы? 
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Цзцнц Бабайа тутуб сярт, амираня сясля: 

- Баба, няйя мяяттялсян? Зиряк ол, бир аз! Наполеон конйакыйла долдур о гядящи. Щя, ди галдырын, 

Илйас мцяллим. Сизя ъансаьлыьы, илщамыныза даь чайларынын ъошьунлуьуну арзулайырам. 

- Баьышлайын, - деди Илйас мцяллим. Чющрясиндя хяфиф бир гызарты эюрцндц. – Щюрмятя, диггятя эюря чох 

саь олун. Саьлыг сюзцнцз  сямими, црякдян эялянди. Амма ичкийля щеч арам йохду. Буна эюря мяни 

цзцрлц щесаб един.Щяля юмрцмдя бир дяфя дя олсун спиртли ички ичмямишям. Буна эюря мяндян инъимяк 

лазым дейил. 

- Щымм… - мызылданыб ятрафа эюз эяздирди катиб. Гырмызысифят прокурор кюмцр кими гаралмышды. 

Бармагларыйла столу дюйяъляйир, дынгылдадырды. Тяклянмиш, сюзц йеря дцшян катибя гящмяр чыхмаг 

истяди:  

- Щя, щя, Илйас мцяллим, конйакын цряйя хейри чохду. Дамарлары эенишляндирир. Ганы йахшы ишлядир. 

Эюзляри итиляшдирир. Иштащаны ачыр. Эютцрцн, ичяк. Бир аз ятя-гана доларсыныз. Биз  дя ачылышаг да. Булаг 

башына щямишя эяля билмирик. Катиб мяълиси яля дцшмцр щеч! Сонра йолдаш Юмяров йолдашын саьлыьына 

сюзц дя мян  дейяъям! 

Бир сюзц ики дяфя демяйи хошламайан Илйас мцяллим прокурору тярс-тярс сцзцб йериндя гуръаланды. 

Катиб онунла гаршы-гаршыйа отурмуш йекяпяр, базбурудлу гонаьа бахды. Бу гонагдан онун тяклифиня 

гцввят веря биляъяк бир сюз ешитмяк истяди.  

Бурну щиндушка пипийи кими салхаг Сцмгайытдакы Каучук заводунун мцдири:  

- Щя, щюрмятли катиб, щямян саьлыьа, - дейяряк долу фужери башына чякиб дузлу хийардан бир дишлям 

алды. Сонра да алнында пуъурланмыш тяр дамлаларыны йайлыьыйла гурудуб Илйас мцяллимин цзцня эцля-эцля 

– Ялбятдя биринъи дяфя дейил ки, биз Илйас мцяллимля бадя-бадяйя вурмагдан ляззят алмышыг, шяряф 

дуймушуг! – Сонра йан-йюрясиня бойланыб – Тамада, айагцстц кимди, бу фужери бир дя долдурсун, - 

дейя ялавя етди.  

Завод мцдириндян бир щавадарлыг эюрмяйян катибин гаш-габаьы салланды. 

Онун тутулдуьуну эюрян Илйас мцяллим: 

- Щя, нейняк? Дурум эялим, бадяляримизи тохундураг бир-бириня. - Ящя, ящя… - астаъа юскцрдц. 

Илйас мцяллим. –  Сизи бах, бу оьлум кими – дейя башынын ишарясийля йанында отуранТимучини эюстяряряк 

– Щя, сизи бу балам кими баьрыма басарам. Анъаг мян ичмяйяъям. Бу йаша чатмышам, амма 

ичмямишям. 

Итаятляря, «баш цстя»ляря вярдиш катибин сюзцнц йеря салмаг истяйирдиляр. Йолдаш Юмяров чийинлярини 

ойнадыб, башыны дикялтди: 

- Баша дцшдцк. Демяк ян аьыр мяълислярдя дя ички ичмямисиз. Амма бу дяфя ичярсиниз. Мян еля бир 

саьлыг дейярям ки, сиз бадяни сон дамласына гядяр ичярсиниз, - деди катиб. 
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Илйас мцяллим сусурду. Катибин йерсиз, мянасыз инады ону щядягядян чыхармышды.  

Додаглары бцзцлмцш катибинэюзляри бюйцйцб аьарды бирдян.Алын гырышлары цст-цстя тяпилди. Ахы онун 

тяклифи бяйянилмямишди.  

- Илйас мцяллим, эюрцн ня дейирям. Совет Иттифагы Коммунист партийасынын шяряфиня, бюйцк Ленинин 

шяряфиня галдырырам бу бадяни! Бу тяклиф ряддолунмазды, эютцрцн ичяк! 

Илйас мцяллим диксинди бирдян. «Коммунист партийасы», «Бюйцк Ленин» ифадяляри гяфил шилляляр кими 

тохунду она. – Ящя… ящя… - бир-ики аьыз юскцрдц. Щямишя тябяссцм долу сифяти сяртляшди. О, щяйатынын 

ян тящлцкяли, шантаж, мякр долу анларыны йашайырды.  Бурда башга сечим, йол-из эюрцнмцрдц. Анъаг Илйас 

мцяллим юзцнцн Совет Иттифагыны, партийаны саймайан, танымайан, Лениня щюрмят гоймайан бирхалг 

дцшмяни кими дамьаланмаьына да йол веря билмязди. Вахтыйла ону ъящянням гапысындан эери эютцрян 

Яли Вялийев дцшдц йадына. Щардады инди Яли? Сол тяряфдян дирсяйиня тохунду кимся. Дюнцб бахды. 

Ювлады иди. О башынын щярякятийля атасыны сакитляшдириб айаьа галхды. 

- Щюрмятли Юмяров йолдаш – дейя эцлцмсцняндя йанагларында, чянясинин ортасында йаранан 

чюкякляр йаьлы чющрясинин ширинлийини бир аз да артырды. – Сизя бюйцк щюрмяти вар атамын. О ясярляриндя 

шанлы  коммунист партийасынын, юлмяз Ленинин идейаларыны тяряннцм едир. Илйас мцяллим ъаныйла-башыйла 

совет идеологудур. Амма дедийиниз саьлыьа ичмирся, демяли бурда няся дцз дейил.  

- Сиз кимсиниз, нячисиниз ахы? Мяълисимдя сюзцмцн цстцня сюз гойан олмайыб щяля!   Сизя сюз 

вермямишям. Илйас мцяллимин вякиля ещтийаъы йохдур.   

- Мян Илйас мцяллимин оьлу Тимучиням. Щарда данышмаьы, щарда сусмаьы атам юйрядиб мяня. 

Байаг атам деди ки, ичмирям. Амма ня цчцн ичмядийини  сорушсайдыныз беля эярэинлик йаранмазды. 

- Ня сорушмалыйам ки? Аллаща шцкцр, сцфрямиз зянэин, хюрякляримиз тязя!  

- Анъаг бурда чох ваъиб бир немят чатмыр. 

Катиб сцфряни эюзуъу нязярдян кечириб ганлы-ганлы Бабайа бахды. Баба йазыг-йазыг: 

- Ня чатмыр? Йерин дешийиндян чыхардым бу саат! 

- Чох саь ол, Баба дайы, - деди Тимучин. - Инанырам. – Сонра цзцнц катибя тутду, -  Биз 

Кисловодскидян гайыдырыг. Бу эцн сящяр Худат шящяриня чатдыг. Бизи Хачмазын биринъи катиби,  атамын 

досту Балакиши ями гаршылады. Йахшы сцфря ачдырды.Тясяррцфатынбцтцн нювляри цзря кечиъи байраглар 

алдыьындан данышыр, арада шагганаг чякир, бизи дя эцлдцрцрдц. – Тимучин данышдыгъа цзцмя бахыб эюз 

вурур, бцтцн бунларын йалан, уйдурма олдуьуну нишан верирди. Илйас мцяллим олмайан шейляри данышан 

Тимучиня гязяблянся дя сусур, сющбятин няйля битяъяйини эюзляйирди. Тимучин данышдыгъа гызышырды: - Щя, 

бяли, Балакиши ями гядящляри долдурду. Мян бутулканын етикетиня бахдым. «Кремловскайа звезда» 

йазылмышды гырмызы каьыза.Мараьымы эизлядя билмядим. Сорушдум – Балакиши ями, беля етикетли араг щеч 

вахт, щеч йердя эюрмямишям, бу ня арагды беля?  
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- Эютцрцн, ичяк. Бу суала сонра ъаваб верярям – деди. 

Атам: 

- Ай Балакиши, билирсян ки, мян ички ичян дейилям. Амма бу бутулка да гейри-адиди ахы. 

- Мян бу бадяни Хачмаз зящмяткешляринин шяряфиня галдырырам, - деди  Балакиши ями. – Москвадан, 

кечиъи байраглар верилян Кремилдян чохлу гиймятли щядиййялярля бир йердя бир гуту да бу арагдан 

эюндярибляр бизя, - деди Хачмазын биринъи катиби. Бяли, юмрцндя ички ичмяйян атам о Кремл араьындан 

бюйцк щявясля ичди. Ялбяття, щюрмятли Юмяров йолдаш, биз Губайа тез-тез эялирик. Эялян ил тяссяррцфатын 

бцтцн нювляри цзря планлары долдуруб, кечиъи байрагларын щамысыны аларсыныз, бах, онда сизин дя 

районунуза Кремлдян беля щядиййяляр эяляр. О заман атам Илйас Яфяндийев дедийиниз саьлыьа ичяр. 

- Бяс бизим сцфрямиздя нийя йохду о «Кремловски» арагдан? - йумруьуну стола чырпыб Бабанын 

цзцня дирянди катиб. 

- Гулаг асын, ясябляшмяйин, - деди Тимучин. – Баба нейлясин? Сатышда олмур беля араглар. Мян 

марагландым,  Балакиши ямидян бир дя сорушдум ки, бу араьы щардан алыб. Балакиши ями сюйляди ки, беля 

араглар сатышда олмур. Бизим района Кремлдян эюндярибляр. Сосиализм йарышында бцтцн нювляр цзря 

кечиъи байрагларын щамысыны алан о райком катибинябеля араглар эюндярирляр. 

- Йолдаш Новрузов, бяс биз тясяррцфатын бцтцн нювляри цзря кечиъи байрагларын щамысыны алмамышдыг? 

- Бир-икисиня эцъцмцз чатмады. Йериня йетиря билмядик бязи планлары - дейя башыны ашаьы салды 

Новрузов. 

- Айаьы галх! Эедяк тяъили активи йыьаг. Мясяляйля шяхсян юзцм мяшьул олмалыйам. Илйас мцяллим 

кими гонаглардан мящрум етмяйин мяни, - дейяряк креслосуну кянара итяляйиб ири аддымларла доггаза 

тяряф ирялиляди. 

Щава гаралмышды. Биз эетмялийдик. Бабаны чаьыртдырдым.  

- Ня гуллуьун, шаир? – сорушду.  

- Бизнян щагг-щесаб чяк! – дедим. 

- Столунузун шоту чохдан чатыб, юзц дя артыгламасыйла. 

- Неъя чатыб? Ким вериб? 

- Илйас мцяллимин оьлу – бу бир, - дейя бармаьыны бцкдц, - сонра морской капитан,сонрагара гочу 

эятирян Шащназ ханым, сонра Хачмазын прокурору, сонра Сумгайытдан эялян о щиндушка бурун завод 

директору Илйас мцяллимин столунун щаггыны верибляр. 

- Бяс сян дя щамысындан алмайайдын да – дейя эцлцмсяди Илйас мцяллими. 

- Инди бу пуллар сизя чатыр, - деди Баба. 
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- Мяня щеч ня лазым дейил. Гайда белядир ки, эяряк сяхавят эюстяряня сян дя бир щюрмятнян ъаваб 

верясян. Баба, бурда щяр шей эюзялдир. Эюр мещманханайа исти су чякдиря билярсянми– деди Илйас 

мцяллим вя машына тяряф аддымлады. 

 

 

2011-2013-ъи илляр 

 

 

 

 

 

 

POEZĠYA 

 

YENİ ŞEİRLƏRDƏN SEÇİLMİŞLƏR 

 

Yusif  Həsənbəy 1932-ci ildə Quba şəhərində doğulmuş, 1959-cu ildən SSRİ Yazıçılar İttifaqının 

üzvüdür. Moskvada Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunun Ali kurslarında təhsil almışdır. 1966-cı ildən 

sərbəst yaradıcılıqla məşğul olur.  

Bir-birinin ardınca iyirmidən artıq şeir toplusunu çap etdirmişdir. Moskvada “Çay dənizə tələsir”, 

“Dəyirman”, “Mahnılar üçün quş yuvaları” kitabları nəşr olunub. “Yıxılanı qaldırın”, “Sehrli üzük” pyesləri 

Dövlət teatrlarında, “Ayı kürkü”, “Dağlarda işıq” Mərkəzi televiziyada tamaşaya qoyulmuşdur.  

Şair Yusif Həsənbəyin nəsrdə də uğurları var. “Sualtı döyüşlər”, “Next-özgə millət”, “Təkan” 

romanları, “Sarı Çalı”, “Onu çağırırdılar”, “Buzqıran yol açır” povestləri, bir sıra hekayə və oçerkləri də 

ədəbi ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.  

O, aparıcı bəstəkarlarla 300-dən çox mahnı, romans, suita kontata yazıb. Bəziləri xalq mahnısı 

səviyyəsində ifa olunur.  

Altmışıncı illərdən başlayaraq mahnı mətnlərini toplamış, onlarla məcmuə çap etdirmişdir. Yusif 

Həsənbəyin şeirləri Türkiyədə, Özbəkistanda, Bolqariyada, Yuqoslaviyada həmin ölkələrin dövlət dillərində 

yayımlanmışdır.  
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Qərbi Avropa və Asiya ölkələrinin şeir nümunələrini dilimizə çevirmiş, “İnadkar sətirlər” antoloiyasını 

çap etdirmişdi.  

Yusif Həsənbəy Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında qəbul komissiyasının məsul katibi, Yazıçılar Birliyinin 

Quba filialının sədri olmuşdur.  

Azərbaycan PEN klubunun ilk təsisçilərindən biri və bu qurumun məsul katibidir.  

Şair, nasir, dramaturq, publisist Yusif Həsənbəy respublikanın əməkdar incəsənət xadimidir.  

 

 

 

 

 

Təzə şeirlər  

 

*** 

Televizor bir aylıq 

        təmirə saxlanıldı, - 

MəĢhur bir xalq Ģairi 

 unuduldu, danıldı.  

 

**** 

Nə iĢığı, nə suyu, nə qazı var –  

Ancaq hər Ģeyim var deyən sazı var.  

 

**** 
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Orağı daĢa çək, itiləĢsin! 

Arağı baĢa çək, kütləĢsin!  

 

**** 

Quraq keçsə ilin yazı,  

Dağ baĢında qar istəmə.  

Etibarsız çıxsa yara,  

Yardan etibar istəmə.  

 

**** 

Günlərin uzunu var 

Günlərin qısası var. 

Ömür mənasız keçən,  

Günlərdən qisas umar.  

 

**** 

Zirvənin qaĢı görünər, 

BaĢı görünməz!  

KiĢinin iĢi görünər, 

DiĢi görünməz!  

 

**** 
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Göydə göydələnlər 

 verdi baĢ-baĢa, 

Yerdə həsrət çəkdik, 

 günəĢə, quĢa. 

 

**** 

Borc almağı xoĢlamadı,  

Dedilər – kalandı.  

Borcu da bağıĢlamadı – 

Dedilər – ilandı.  

 

***** 

Mətah olub 

Kənd toyuğu!  

Çolpası gəzər əl-əl! 

Toyuğunu sevən oğlan 

Buyur, çırman, kəndə gəl.  

 

 

**** 

Üzəngiyə ayaq dəydi, - 

ġimĢəyə döndü kəhər.  
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Ancaq yüksək mükafatı, - 

Kəhərə yox,  

At çapana verdilər.  

 

**** 

Ümmanlara baĢ vuran 

Ölüm-zülüm tapar zər, - 

Baharda bardaĢ quran  

QıĢda barmaq sümürər.  

 

Iyul, 2006-cı il 

 

 

MƏRDĠ QOVA-QOVA 

 

Qurunt suları 

Həyəti basdı. 

Güləmir nənə,  

Bir ərzə yazdı.  

Amma ərzəyə  

   Baxan olmadı. 

Fəvvarə coĢdu.  
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Təndirxanada,  

Damaltıda da.  

Çalalar qazdı. 

Güləmir nənə 

Ərizələrin  

Lap  əllisini,  

yüzünü yazdı 

baxan olmadı... 

Dedilər nənə - 

ərizəbazdı!  

 

Iyul, 2006-cı il 

 

 

ĠSTƏMƏRƏM 

 

Bir sən olasan, bir də mən,  

Səndən heç nə istəmərəm!  

Ölüm istərəm əcəldən, 

Səndən heç nə istəmərəm!  

 

Istəsəm qaynar ağuĢlar 
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Yağdır baĢıma yağıĢlar!  

Qoy yaxsın məni atəĢlər, 

Səndən heç nə istəmərəm!  

 

De, necə çıxım felindən?  

As məni zəncir telindən!  

Zəhər ver, içim əlindən 

Səndən heç nə istəmərəm!  

 

Yusif dəryadır səbrimiz,  

Hər möhnətə dözərik biz, 

Nola bir düĢə qəbrimiz, 

Səndən heç nə istəmərəm!  

 

Sən Ģux nəfəssən sinəmdə,  

Ağrıma səssən sinəmdə, 

Səndən səni istəsəm də 

Səndən heç nə istəmərəm!  

 

 

 

BÖYÜK SABĠR  
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Bu gün yenə varaqladım Sabiri, 

Mən Sabirdə soraqladım Sabiri!  

 

Gördüm yenə göz yaĢında gülüĢü! 

GülüĢündə göz yaĢının gümüĢü!  

O nə dağdı qaldırmağın alınmaz,  

O nə səsdi bir nəfəsə çalınmaz!  

O nə sözdü min bir məna çıxmaya!  

O bir külək Ģax-Ģulaxı sovura!  

O bir ĢimĢək buludları qovura!  

O bir ulduz ziyası bir dünyalıq!  

O bir çeĢmə damlası min dəryalıq!  

Çox hövüĢlər yanan oldu Ģeriylə, 

Çox nadanlar qanan oldu Ģeriylə.  

Min bir Ģair köçər qoca dünyadan,  

Sabir yaĢar qaldıqca Azər, Turan!  

 

Yanvar, 2004 

 

OLUM YA ÖLÜM  
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Alnımda tapancanın lüləsi 

Bir an sonra 

Söndürəcək beynimin əsəb vulkanlarını 

Intihar qülləsi.  

Tətikdə barmağım,  

Bir an sonra 

Qaraldacaq gözümdəki aydınlıqları 

Sinəmdən qopan ahım!  

Mənimki gətirmədi –  

Çaya getdim su dalınca, qurudu.  

Səpdiyim göyərmədi,  

əkdiyim çürüdü,  

Həyat əynimə dar köynək oldu, 

Tətikdə barmağım!  

Ancaq bu nədi?  

“Cap, cap, cap” 

Ləyəni qamcılayır damcılar 

Eh vay! Damcılar  

DöĢəməni deĢər,  

Çox qatlı bir binanın  

Puç qoz kimi parçalar.  

Məhv olar  
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Ələy altında körpə cücələr, 

Toz duman içində görünməz olar 

Ulduzlu gecələr.  

DaĢkəsək məhv edər  

əkdiyim qələmi  

yox, getmək istəmirəm dünyadan 

ağır günahlar sahibi kimi!  

 

2008 

 

DÜNYA DÜZƏLƏR!!! 

 

Dedin əyri dünya düzələr, atam?  

Dünya düzəlməz!  

Sibirdə gül açar Ģabalıd, badam!  

Dünya düzəlməz!  

 

Ucalmaq, - enməkdən gələn xeyirsə,  

KiĢi sırqa taxır, örpək geyirsə,  

Oğul atasını basıb döyürsə, 

Dünya düzəlməz! 
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Nə vaxt satıcının əli düzələr, - 

Ağabəy markalı dəli düzələr,  

Bəlkə dəvənin də beli düzələr,  

Dünya düzəlməz!  

 

Indi yaman moddu, tərpənməz əmlak 

Sat Ģəhər evini, al kəntdə bir bağ!  

Nə ək, nə də becər, zay olsun torpaq 

Dünya düzəlməz!  

 

Sən ey düzünə Ģair, az yaz ayridən,  

Ziyana qurĢanıb, qaçma xeyirdən,  

Çox olub divara arpa yeridən,  

Dünya düzəlməz!  

 

Küt-küt çap olunur, kitab oxunmur,  

Yoxdu kitabda nur, kitab oxunmur!  

Ancaq hey pul qırır, nəĢirçi məmur 

Dünya düzəlməz!  

 

Acı dərman Ģirin baldan bahadır,  

Dildə ən arxayik kəlmə vəfadır!  
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Buz tutan dərdimiz, qazsız sobadır,  

Dünya düzəlməz!  

 

Iqtisadi böhran çapır dörd nala,  

Altında kim ölə, kim qala!  

Qara neft çıxarar bizi ağ yola!  

Dünya düzələr!  

 

Doğma ocağıdır dünya hər kəsin,  

Gərək canı yana ona hər kəsin!  

Gəlin biz düzələk, dünya düzəlsin 

Dünya düzələr!  

 

May 2009 

 

DOYA BĠLMĠRƏM  

 

Bu necə Ģərbətdi, meydi,  

Içirəm, doya bilmirəm!  

Yar qoynunda kül oluram 

Amma soyuya bilmirəm.  
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Onun hər nazı Ģəfqətdi 

Dilinin Ģəhdi Ģərbətdi,  

Qoynu, yaxası Ģəfqətdi,  

Hamsını deyə bilmirəm! 

 

Hər görüĢü bir bayramdı,  

O, bitməz Ģövqdü, ilhamdı,  

Içdikcə hey dolan camdı, 

əlimdən qoya bilmirəm.  

 

Ləbləri Ģəkərdi qantdi 

Gülüstan qoynu cənnətdi,  

Bu cənnət də həqiqətdi,  

Yoxsa ki, röya bilmirəm!  

 

Həyat beĢ gündü, beĢcə gün,  

Sevdalı hər gün, toy-düyün.  

Mənası eĢqdir ömrümün,  

BaĢqa bir məna bilmirəm.  
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QAYIDA BĠLMƏRƏM, GÖZLƏMƏ MƏNĠ 

 

Bahar da qayıdar, qıĢ da qayıdar,  

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni.  

Uçqun yuvasına quĢ da qayıdır,  

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni.  

“Bilmərəm”, “Gözləmə” demək asandır,  

Dil söylər, nə var ki, dil pəhləvandır.  

Ancaq ay əzizim,  

Ay iki gözüm!  

Qayıda bilməyən, dözə bilməyən 

Kamansız bir oxdur, simsiz kamandır 

Qayıda bilmərəm, nəfəssiz candır, 

Səsləmə, çağırma məni, amandır,  

Qayıtmaq yollarım çəndir, dumandır 

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni.  

Bəs qayıdan necə?  

Yusifə Züleyxa qoynu zindandır.  

Kərəm Əslisinin eĢqiylə yandı.  

Axan göz yaĢımdan yollar islanar,  

Sənə qucaq açan qollar islanar!  

Saçına düzdüyüm güllər islanar.  
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DaĢlar parçalanar, qumlar tozlanar 

Sənsiz bir köləyəm Ģahomdar kənar, 

Quru bir tənəyəm, salxımdan kənar.  

Ümmanam selimdən, dalğamdan kənar,  

Yer göyə qarıĢar, fəryad çəkərsəm, 

Göydə ulduzlar da ahımdan yanar. 

Qayıda bilmərəm, necə qayıdım?  

Qayıtsam ürəyim sevincdən sınar, 

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni.  

 

 

Sevgilim, könlünü üzməsin kədər,  

Sənsiz günəĢə də baxmaz bu gözlər. 

EĢitsən kiməsə bəndəm, inanma!  

Kiməsə Ģəkərəm, qəndəm, inanma!  

Məni hərcayılar həndəmi sanma!  

Səndən özgə heç kəs yatmaz canıma.  

Nazı sığal çəkməz həyacanıma. 

Çəpərlər ardından baxıb boylanma.  

Səni and verirəm ata-anama. 

Yolunda sadağa gederəm, amma 

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni.  
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Ah, necə təĢnəyəm çılğın busəyə,  

Könlümə od salan çılğın busəyə,  

AlıĢdır, qoy çıxsın cığım busəyə!  

Tamarzı, həsrətəm Ģəkər dilinə.  

Həsrətəm busəmlə könlümə axıb 

Yanğıma su səpən o buz kuzəyə.  

Qayıda bilmərəm, demək asandır!  

Inanma, bu söhbət Ģərdi, yalandır!  

Sevdanın hər anı bir imtahandır... 

Vüsalı Ģərbətdi, acı hicrandır.  

EĢqimiz əbədi yaĢasın deyə,  

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni.  

 

May, 2013 

 

PAġA QƏLBĠNURA  

 

Sənə etibar elədim gözlərimi,  

Bilirəm, əlin dəysə sağalacaq. 

Kəs, parçala, nə istəyirsənsə elə,  

IĢıq görsən... O, misramdır – 
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Sən misraya dəymə ancaq.  

 

 

HƏVƏSDĠ, BƏSDĠ  

 

Bu günəĢlər ölkəsində keçən ömür 

Billah, heç ələ düĢməzdi.  

Bu torpağın yatrımları 

Kürrəmizi Marsa köçürməyə bəsdi.  

Burda ocaq külə dönər, söndürülməz,  

Çünki atəĢ müqəddəsdi!  

Bu torpaqda kim doğulsa,  

Genlərilə ZərdüĢtdü, atəĢpərəstdi.  

Bir zaman vardı arzumuz cəbhələrdə atəĢkəsdi.  

Ürəklərdən bir səs gəlir – 

AtəĢkəs 

həvəsdi, bəsdi... 
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SƏMT KÜLƏYĠ 
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Uzaq səfərlər kapitanı Muxtar Axundova 

 

Bir dostum var,- 

gəmilərdə kapitandır. 

Bığı burma, 

dili xurma, 

baxıĢları iti-qırma, 

bir oğlandır. 

 

Dəniz qopar dalğa-dalğa 

Ģığıyar tufana qarĢı. 

Amansızdır yağıya, düĢmənə qarĢı. 

dəli külək aya, günə, 

Dalğa-dalğa qırmanc atar. 

Fəqət lövbər atmaz Muxtar! 

Bu gün Xəzər sahilində itir onu,- 

Ancaq sabah, 

Uzaq Barselonada axtar. 

 

Tutduğu yerdən kəsəndi. 

Bir sözü heç iki olmaz! 
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Süfrəsində minbir təam, 

Ancaq içki, - 

Ġçki olmaz. 

Deyir, içki olan yerdə, 

"Leyli-Məcnun" eĢqi olmaz. 

Dəiz görür hara baxsa,- 

"Doğu" dəniz, "Batı" dəniz. 

Posportunda 

"Doğulduğu yer" sözünün 

Altında peçatı dəniz. 

Məndən baĢqa 

Muxtarın bir dostu da var, 

o da Mayak! 

gəlin biz də gəmiçiyə 

Mayaklara tərəf əsən, 

Səmt küləyi arzulayaq! 

 

Aprel, 2009 
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DOĞMA ĠQLĠM 

 

Afrika sahillərindən 

 

Nil sahilində  

Əl boyda bir yarpaq qırdım. 

Yol uzunu 

Aldım tozunu, 

Suyunu dəyiĢdim. 

Ətri məlhəm oldu ciyərlərimə, 

Boyasını, rəngini gözümlə içdim. 

MərakeĢdən keçəndə 

Hələ yamyaĢıl idi 

Zərif, incə damarları 

QarımıĢ, sarmaĢıq idi. 

Tunisdən keçəndə də 

SınmamıĢdı saplağın Ģaxı! 

YaĢıl bir atlas kimi 

Ləkəsizdi yarpağı. 

Amma elə ki, keçdik 

Bosforun  Asiya bərəsindən 

Yarpaq bozardı - 
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Ləkələr göründü üzündə ağ-ağ! 

Yarpaq da, quĢ da 

Torpaq da 

Öz doğma iqlimində 

YaĢaya bilir ancaq. 

 

Fevral, 2011 

 

 

DARI 

Afrika Ģeirlərindən 

 

Sudanda hara baxsan darıdır. 

O biz-biz qılçıqların 

Üfüqdən qopardığı qan, - 

Dan da sarıdır. 

 

Sudanda darını əkmirlər 

Ancaq küləklər,  

Leyləklər əkir. 

YağıĢlar Ģumlayır torpağı, 

Sellər mala çəkər. 
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Darının ləmbəsi dam örtüyüdü, 

Samanı geyilir 

Qurusu qovurğadı 

Novruzda yeyilir! 

Darı elə boldu ki, 

Həftə baĢı biçirlər. 

Sudanlılar and içəndə 

Qurana, Tövrata, Ġncilə də yox, 

Darıya and içərlər. 

Di gəl ki, çörəyi də 

qara-quru, 

Boyatı daĢ-kəsəkdi. 

Kəsəyinə, tozuna da qurban olum, 

O ruzidi, çörəkdi. 

Hindistanda dilənən acların, 

Zambiyada acından 

əzilən qıçların 

Uqandada çürüyən diĢlərin, 

tökülən saçların 

Qucaqlarda 

Sinəyə düĢən baĢların 

Hayına necə yetsin əlim? 
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Dünyanı qlobal aclıq bürüyür 

Qoymaram vaxtsız çata əcəlim! 

Nə gözəldi 

Ördəkli, küləkli çöllərim var! 

Külünglü, biləkli  

Ellərimiz,  əllərimiz var. 

DaĢ-qaĢ, almaz aldılar 

Vətənə qayıdanlar. 

Mənsə bir ovuc 

Tumluq darı götürdüm. 

Ən böyük səadəti 

Bol-bol çörəkdə gördüm! 

 

3 fevral, 2011 

 

 

 

ÇAY BĠZĠMDĠR 

 

Afrika Ģeirlərindən 

 

Çayın daĢmasa yaxĢıdır - 
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Qayalara çırpınaraq 

Səma boyu ətəklənən 

Çətir kimi küləklənən 

Onun damcı yağıĢıdır. 

Hər qətrəsi yaĢıl nəfəs, 

Hər zərrəsi 

Min gül-çiçək naxıĢıdır. 

 

Dağ baĢından dərələrə 

Cuman çayın, 

O tar çayın, o saz çayın, 

Kaman çayın 

Mürgü deyən ulduzlara 

Nəğmə qoĢması yaxĢıdır. 

 

Və lakin 

Çay məcrasından çıxırsa! 

Və tərsinə  

Çay dəryasından axırsa! 

Zəhər dolu, qurum dolu 

Hava bizik! 

Sınaqlarla yıoğalanan 
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Dərya bizik! 

Atomlarla silahlanan 

Dava bizik. 

Yer kürrəmiz 

Tanklar altda əzik-üzük! 

Əngin səma süzək-süzək! 

Od qaynayır yatağında, 

Od qaynayır yatağında! 

Dağ qayasından qoparsa, 

Dalğa dağları çırpırsa  

Təpə dərəyə çökürsə 

Neçə-neçə Ģəhər, sualtı Ģəhərsə, 

ġivən bizim, Ģaxsey bizim, 

Vay bizimdir. 

Allahlara yalvarmağın xeyri yoxdur. 

Hava bizim, torpaq bizim,  

çay bizimdir! 

 

Əlcəzair, 1990 
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ÖMÜR 

 

Nəyə gərək yüz il ömür? 

Yüz ildə çürüyür dəmir. 

Ərp bağlayır közdə kömür, 

Ömrü yüz il istəməzdim! 

 

EniĢi dik olacaqsa, 

Əlim çəlik olacaqsa, 

Yastığım tək olacaqsa, 

Ömrü yüz il istəməzdim! 

 

Umu-küsü yaddaĢadı, 

Yaddan çıxır qardaĢ adı. 

Qarğa yüz illər yaĢadı 

Ömrü yüz il istəməzdim! 

 

Qaranlıq bir küncdə yerin, 

Üzlər soyuq, gözlər sərin. 
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Dil göstərir nəvələrin, 

Ömrü yüz il istəməzdim! 

 

Yüz sözü itmiĢ kitabdı 

Ən rahat anı əzabdı, 

Yüz, Ģərəfsiz bir cənabdı, 

Ömrü yüz il istəməzdim! 

 

Zəkkun dadır Ģirin bəhməz, 

Billur saray bumbuz məhbəs 

Gözdə nur yox, qulaqda səs, 

Ömrü yüz il istəməzdim! 

 

Yusif istər yüz, lap yüz on, 

ġirindi hər saat, hər an! 

Nisyə, o əlçatmaz olan 

Ömrü yüz il istəməzdim! 

 

Yanvar, 2011 
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BAHAR GƏLĠR 

 

Çöldə quĢ-quĢu çağırır, 

Tumurcuq bala çıxarır. 

Yeri dardı, arx çığırır, 

Ləpirlər kəsir cığırı! 

Bahar gəlir! 

 

GünəĢ isidir dağı-daĢı, 

Külək saz edir qamıĢı. 

Ala çarpazdı yağıĢı 

Min səsli çaldı yağıĢı 

Bahar gəlir! 

 

Quruyur yolda palçıqlar, 

AlıĢır dağda ocaqlar 

CoĢur ortada aĢıqlar 

Yallı gedir uĢaqlar 

Bahar gəlir! 

 

Göydə buludlar da ağ-ağ, 

Əsən mehlər rəvan, yumĢaq 
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GünəĢ yerə açıb qucaq, 

Tökür Ģəfəqi Ģaqa-Ģaq! 

Bahar gəlir! 

 

Yanvar, 2011 

 

 

 

       Getmə  

                                      

Getmə, 

Zülmətə qərq olmasın 

Sən iĢıqlı qibləgahım! 

Əgər getsən, - 

Vallahi və billahi 

Cəmi cənnətlərini 

Cəhənnəmə döndərər bircə ahım 

 

Getmə, 

Yuxumun Ģirin yerində 

Gözümdən qaçırma Ģirin röyamı! 

O Ģam da, - 
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Qoysana 

Yandıqca yana! 

Getmə, piltəsində yağını qurudub 

Kölgəsindən məhrum etmə o Ģamı. 

 

 

 

 

 

 

EĢqimə inanmasan 

Quranı vərəq-vərəq əynimə geyərəm 

Səsimi eĢitməsən, 

Acı göz yaĢlarımın 

YağıĢ çubuqlarıyla 

Ürəyimin baĢını 

Təbil kimi döyərəm, 

Deyərəm, getmə! 

Getmə, deyərəm! 

 

Məndən inadla qaçan 

O qızmar ləpirlərə necə çatım? 
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Qoy qəbrim olsun biri, - 

Bürünüm istiliyinin kəfəninə 

Qızılgüllərə batım, - 

Əbədi rahat yatım! 

 

Boğuluram, aç yaxanı, 

Sən ətirli hava udum  

bir udum! 

 

Əllərimə toxundur 

O ipək, 

O titrək, o ĢimĢək tellərini, - 

AlıĢsın, kükrəsin odum. 

 

Çox donmuĢam soyuğunda 

O qara,  

Cığara gözlərin! 

Getmə, 

Dodağıma toxundur dodağını, 

AtəĢinlə közərim! 

Ey ürəyi daĢ olan, 

BaĢıma bəla eĢqim! 
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Bəlkə dizlərimlə mən 

DaĢlıqları sürüm, eĢim. 

 

Qançır olan dirsəklərimdən axan 

Damcı-damcı qanım, 

Ağrı qanım, sancı qanım, 

YalvarıĢlarımın dilmancı qanım, 

Axsın sənin ürəyinin baĢına, 

Bəlkə yumĢalasan?! 

Getməyəsən, qalasan?! 

Getsən, mən hara gedim? 

Sənsiz dünya 

BoĢ, soyuq, zülmət məkan! 

Getmə! 

Ağuya döndərmə 

Bu Ģəkər məhəbbəti. 

Bil ki, mən məhəbbət dəlilərinin 

ġahlar Ģahı, 

Məcnundan min qat artıq dəliyəm! 

Mən məhəbbət meydanında 

Qılınc çalan 

Fizulinin sağ əliyəm! 
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Bəli, onun 

“Mən dönməzəm bu yoldan ölüm olsa” deyən 

Qəzəliyəm! 

Getmə, 

 məndən qaçan, səadətindən qaçar! 

Gah od olursan, gah da su, 

Gah Ģirsən, gah da quzu 

Kimsən axı? 

Necə çıxardım qəbirdən 

Ürəkləri oxuyan o Nostradamusu? 

Sirrindən kim baĢ açar? 

Kimsən, axı? 

Bəklə ruha qanad verən mələk! 

Ya bəlkə, 

Ġblisə qılınc verən Qacar! 

 

Güzgüyə baxdım bu səhər, - 

Səndən ayrı düĢüm deyə, - 

Tez gəlsin qıĢım deyə, 

Gözlərimin altında 

Səngər qazıb zəlilər. 
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Üzümdəki zollar-qırıĢlar deyil, - 

Üstümdən Pamir, TiyanĢan yüklü, - 

Hicran yüklü qatarlar keçib, 

Təkərlərin rizləri belə dərin düĢüb! 

 

CodlaĢan qaĢlarım 

Kirpiklərimi basır üstdən, 

YaxĢıdı, - 

Sənsizliyi yarımçıq görürəm mən! 

 

Sənə məktub yazmaq istədim, - 

Bəlkə ağ kağızla ağarar 

Qara həsrətim!... 

Amma qələmi kağıza 

Ha basdım, 

Ha cızdım, 

Ha qazdım, 

Ha dözdüm, 

Ha yazdım, 

Qələm heç nə yazmadı. 

O ki, var sıxçaladım, 

Mıxçaladım, 
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Axırda barmaqlarımdan qan sızdı. 

 

Amma, əfsus 

Yenə yazı görünmədi. 

Anladım ki, məhəbbəti nakamların 

Qanı-qansız, canı da cansızdı. 

 

26 yanvar, 2011 

 

Gözlərin divanı 

 

O göz dedi mən alayam, 

Bu göz dedi piyalayam. 

O dedi göydən dərinəm, 

Bu dedi baldan Ģirinəm. 

O göz dedi od-atəĢəm, 

Bu göz dedi mən günəĢəm. 

O göz dedi sürməm əladır, 

Bu göz dedi görməm əladır. 

O göz dedi nurum almaz, 

Bu göz dedi baxıĢım naz. 

O göz dedi, bu göz dedi, 
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O düz dedi, bu tərs dedi, 

O ki var höcətləĢdilər, -  

Axırda da çəpləĢdilər. 

 

                 

                iyun 2011 

 

 

 

MÜBARƏK 

 

                                 Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin  70 illiyinə 

 

Bilsən necə coĢur bayırda külək, - 

Zəfər himni qoĢur, bayırda külək! 

Necə qırır göydə buludu ĢimĢək!  

Tufana çevirir sükutu ĢimĢək! 

Həyat qazan kimi qaynayır, qardaĢ,  

Bir külüng olaydı əllərimdə kaĢ,  

Ah, necə çapardım o daĢ qəfəsi. 

Axı, ruhu qırır sükutun səsi!  

Yığ Ģələ-küləni, düĢ qabağıma, - 
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O doğma diyara aparım səni.  

Gör dağ necə uçur, çay necə daĢır!  

Quzular qoyuna necə qarıĢır!  

Bulanaq yolların palçıqlarına, 

Diksinək yağıĢın qılçıqlarına. 

Üzünü Ģəlalə köpüyündə yu,  

Uçsun paltarından benzin qoxusu. 

Qaçsın gözlərinin əfəl yuxusu. 

 Hopsun saçlarına yarpızın ətri, 

 Nərgizin tozu. 

 Hər yarpaq ortası bir Ģeh dənizi,  

 Hər arı harayı, min aĢıq sazı,  

 Gəl bu yol zirvələr aĢmaq yoludu.  

 

Yoxsa təklik səni üzər qardaĢım,  

Ey Ġlyasdan gələn sər, qardaĢım.                     

Bir də nə vaxt dönər o, dahi insan,  

Səni bir də nə vaxt yazar, qardaĢım?  

 

Qanında Qubanın toxumları var,   

Fətəli babanın toxumları var!  

Dilində üzümün salxımları var. 
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Londonda tamaĢan anĢlaqla gedir,  

Nə iĢdi, orda da qohumların var!  

 

 QardaĢ, cik-pikinə bələdəm sənin!  

 KiĢi soy-kökünə bələdəm sənin!  

 ġöhrət çələnginlə sakit yaĢarsan,  

 CoĢanda cənginə bələdəm sənin, - 

 Xallı pələnginə bələdəm sənin!  

 

Elçin, yetmiĢ yaĢın mübarək olsun!  

Çiynində bəxt quĢun mübarək olsun!  

Təzə əsərini gördük səhnədə,  

Tərtibin, qurluĢun mübarək, Elçin!  

AlqıĢlar altında gözündən axan,  

Mübarək göz yaĢın, mübarək, Elçin!  

 

Yusif Həsənbəy  

13 iyun 2012  

 

  

  

USTADIMA ÜRƏK AÇDIM  
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(Xalq Ģairi Rəsul Rzanın məzarı baĢında) 

 

Bismillahi rəhmanirr rəhim!  

Salam, ey ulu ustad!  

Ruhun Ģad, könlün azad!  

ġeirinin qaynaqları,  

Bu gün daha da gurĢad!  

Sən ey Turan əsilli 

Dünyaların Ģairi.  

Salam! Rəhmanir rəhim:  

Mənim ilk müəllimim.  

Bir gün əlimdən tutdun,  

ġeir əlifbasının “a”sını yazdım.  

Sonra “Sərbəst”in  

Qırıq, çolaq qıça bənzər 

Misrasını yazdım.  

Sonra “Cənnətin bağlı yolları” 

Qarabağ ağısını, 

Simfoniyasını yazdım.  

Sən olmasan, - 

Söhbətim, sözüm olmaz!  
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ġerim, sözüm yox ikən,  

Yəqin, özüm də olmazdım.  

Yadına gəlirmi, ustad, - 

Hər yanağı qırmızı 

ġümĢad Quba alması, - 

Boyun-baĢına dolanan saçları  

ġah Ġsmayıl Xətainin çalması,  

Mən o Ģair Yusifəm.  

“Sərbəst”ə atılan təhnə daĢlarını,  

Köhnəliyin, ətalətin o köhnə daĢlarını 

Çiynində daĢıyan  

Əsatirlər cəfakeĢi Zizifəm.  

Rahat uyu ustad, əbədiyyət sənə halal, 

Cənnət sənə halaldı.  

Xəncəl daĢlar,  

Mirzaq qayalar içindən açdığın yol,  

Üfiqləri adlayan magistraldı.  

O yollardan keçir bugün 

ġairlərin qarası da, sarısı da.  

SıxlaĢır təzə Nazimlərin, Rəsulların sırası da.  

Dəmir çarıq geyib dağlar aĢan ovçu, 

Sapandının daĢları zindan kimi ağırdı.  
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Onu qaldırmaq istəyən Təpəgözün 

Gözü təpəsindən çıxardı.  

Əlin dinc durmadı 

Uzaq Kanada ellərinə bir daĢ atdın, - 

Niaqaranın tüğyan-tufanı yatdı 

Caypura tulladığın daĢ,  

Filbanları mürgüdən oyadıb, ağ filləri oynatdı.  

Mən də sapandınl götürdüm 

Amma ha gücəndim,  

Ha qıcandım 

Qollarınl ha dartdım,  

Axırda dizəcaən yerə batdım.  

Onu fırlatmağa gücüm çatmadı.  

Atdığım daĢ da,  

Yaxınlıqda bir dağa çırpıldı. 

Dağ, - ortadan çatladı.  

Ulu ustad, Ģeir ürəkdə qazılır,  

Duyğulardan süzülür,  

Qanla yazılır hər yazı.  

Indi neyləyək, 

Heç vaxt oynamayan, 

Heç nə udmayan,  
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Alınmayan, satılmayan,  

Bu ayan-çayan istiqrazı?  

Ələyim ələnib,  

Taleyim bir tükdən yox,  

Bir qəlyanın tük kimi uzanan,  

Tüstüsündən asılıdı .  

Qəlyanı sümürən də,  

Özgə deyil,  

Xeyirxahım -, 

Ulu Rəsul Rzanın,  

      RƏSULUDUR.  

 

 

31 mart 2013  

 

 

 

NƏ YAMAN YATDI, DEMƏ!  

 

Dədə Sabir, tutulan hər gözə nur saçmadayıq, -  

Kitabın andıra qalmıĢ üzünü açmadayıq!  

Üç-beĢ «uĢqulla» yerində yüzünü açmadayıq!  
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Əcnəbi Marsa uçur, biz GünəĢə uçmadayıq, -  

Ordan öz peykimiz ilə ġuĢaya düĢmədəyik!  

Bəs niyə böylə bərəldir, bizə Vartan gözünü, 

Neyləsin, qüdrətimiz silkələyir yer üzünü! 

 

Öylə ki, «mediyalıq» eĢqinə düĢdük, ay atam,  

Bir də gördük ev madam, balkon madam, hər yan madam.  

Ərdəbildə bir yan idi, Bərdədə hər yan madam.  

Ekranlarda sürtünən ulduzlara gəlsin qadam!  

Yağını az et Ģamın, yandırmasın Ģamdamı Ģam!  

Nə yaman yatdı bu millət, demə, Ģair oyağıq.  

Necə görmüĢdüsə Nuh, cümləmiz öylə sayağıq!  

 

Duymayır eyhamını indi də nadanlarımız!  

Qarıyır evdə yenə Fatma, Tükəzbanlarımız!  

Yenə də Sonyalara bənd olur oğlanlarımız!  

Oğrular doğru olar, iĢləsə fərmanlarımız!  

Əyrilər də düzələr, var buna gümanlarımız!  

Nə yaman yatdı bu millət, demə, Ģair oyağıq.  

Hikmətin eyləyər hümmət, dədə Sabir oyağıq. 

 

Bəzi evlərdə deyil, aĢ bütün evlərdə biĢir!  
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AĢın əlası bizim sərhədi-Tərtərdə biĢir!  

Həlimin ki, bu tərəfdən o yana ətri uçur,  

Haxçıqın doktor Ağabəylik olur ağlı, huĢu!  

Kababın tüstüsünə Haykazın hər yanı ĢiĢir.  

Nə yaman yatdı bu millət, demə, Ģair oyağıq! 

Atarıq düĢməni, çün, topi-tüfəngik, yarağıq!  

 

Neçə dastana sığan mətləbi, - misrada dedin!  

Bənzərəm bir qocaman dağa ki, dəryada dedin!  

Nə dedin sadə dedin, sadəni ziyadə dedin!  

Səni hər dağdan uca saxlayacaq ülviyyətin. 

BəĢərin övladısan dünyəvidir Ģeriyyatın, 

Dindirir qavqa bizi, biz dinəriz!  

DüĢməni öz yuvasında yenəriz!  

 

May 2012  
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HƏMKARLARIMIZ 

 

 

Təvazökarlıq insanın yaraĢığıdır. Xüsusən o insanın ki, onun ömrü və həyatı əməklə, iĢlə bağlıdır. Bu gözəl 

keyfiyyət yazıçını, sənət və peĢə adamını daimi həvəslə, mənəvi sevinc və istəklə iĢləməyə, çalıĢmağa, yazıb-

yaratmağa sövq edir, ruhlandırır. 

Azərbaycan ədəbiyyatının belə istedadlarından biri Ģair-dramaturq Yusif Həsənbəydir. O, 1959-cu ildən 

SSRĠ Yazıçılar Ġttifaqının üzvüdür. Yusif elmə, biliyə sonsuz həvəs göstərən, ardıcıl mütaliəçi yazıçılardandı. 

ġair Moskvada Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı institunun iki illik Ali kursunda təhsil almıĢdır. Əmək 

fəaliyyətinə isə gənc yaĢlarında Bakı Ģəhərinin VaraĢılov rayonu komsomol komitəsində təlimatçı kimi 

baĢlamıĢ, sonralar Azərbaycan Dövlət Musiqi NəĢriyyatında redaktor, “Bakı” axĢam qəzetində tərcüməçi 

iĢləmiĢdir. Bu ictimai iĢlərdəki jurnalist fəaliyyəti bir yazıçı kimi onun inkiĢafına az kömək etməmiĢdir. 

1966-cı ildən sərbəst yaradıcılıqla məĢğul olan Ģair, bir-birinin ardınca iyirmidən artıq Ģeir toplusunu çap 

etdirmiĢdir. 

Onun Moskva NəĢriyyatında çıxan “Çay dənizə tələsir”, “Dəyirman”, “Mahnılar üçün quĢ yuvaları” Ģeir 

kitabları rus ədəbi ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiĢdir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Yusif Həsənbəyin bir neçə pyesi Dövlət teatrlarında və televiziyada 

tamaĢaya qoyulmuĢdur. Bunlardan “Yıxılanı qaldırın”, “Sehirli üzük”, “Ayı kürkü”, “Dağlarda iĢıq” əsərlərini 

tənqid rəgbətlə qarĢılamıĢdır. 

Yusif Həsənbəy Respublika həyatında baĢ verən bütün ictimai-siyası hadisələrə dərhal öz münasibətini 

bildirən tribun Ģairlərdəndir. O, bu sınaq günlərində xalq taleyinin, Vətən müqəddəratının erməni ekstremistləri 

tərəfindən təhlükə altına alındığı zamanda da xalqı birliyə, müdrikliyə çağıran Ģeirlərlə çıxıĢ edir, yanvar 

qurbanları və sonrakı bütün Ģəhidlərin ruhunu, xatirəsini əbədiləĢdirmək niyyətiylə poemalar, odalar, nəğmələr 

yazır. 

ġair-dramaturqun fəaliyyətində mahnı janrına xüsusi həvəs var və bu sahədə də onun uğurları 

diqqətəlayiqdir. O, Səid Rüstəmov, Rauf Hacıyev, Oqtay Zülfüqarov, Adil Bəbirov, Ramiz Mustafayev, Ramiz 

MiriĢli, Arif Məlikov, CavanĢır Quliyev, Nazım Qəmərlinski kimi görkəmli bəstəkarlarımızla uĢaqlar və 

böyüklər üçün 200-dən artıq nəğmə yazmıĢdır.Onlardan bəziləri xalq mahnısı səviyyəsinə qədər yüksələrək bu 

gün də dildən-dilə dolaĢır.  

Nəğməkar Ģair 60-cı illərdən baĢlayaraq müasir mahnı mətnlərini toplamıĢ və 30-dan artıq məcmuə çap 

etdirmiĢdir.  

Yusif Həsənbəyin bəzi əsərləri xarıcı dillərə tərcümə olunmuĢdur. O, Bertold Brext, Nazim Hikmət, ġiller, 
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Desanka Maksimoviç, Pablo Neruda kimi klassik Ģairlərin yaradıcılığından tərcümələr də etmiĢdir. Bu 

yaxınlarda isə bir sıra Qərbi Avropa və Asiya ölkələri Ģairlərinin poeziya antologiyasını Azərbaycan 

oxucularına çatdırmıĢdır.  

HəmiĢə təvazökar və Ģöhrətpərəstlik azarından uzaq olan Yusif müəllim Respublika PEH mərkəzinin və 

eləcə də Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Qəbul komissiyasının məsul katibidir. 

Biz ardıcıl surətdə, yorulmaq bilmədən, ruhdan düĢmədən və haysız-küysüz öz sənətiylə məĢğul olan, yazıçı 

qələmini getdikcə kamilləĢdirən həmkarımıza can sağlığı, yeni uğurlar arzulayırıq. 

 

 

Mirzə ĠBRAHĠMOV 

 

Azərbaycan Xalq Yazıçısı 

19 mart, 1992 
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TƏHSĠLDƏN QAYIDARKƏN 

 

QayıtmıĢam yenə də kəndimizə Bakıdan 

Qolum üstə pencəyim, əlimdə bir çamadan. 

GeniĢ kənd küçəsiylə gedirəm yavaĢ-yavaĢ, 

Gün batır, qaralır qaĢ. 

Dağ hörgülü bulağın üstündən yolum düĢür, 

EĢidilir qızların söz-söhbəti, gülüĢü. 

Budur, Gülgəz nənən də oturub bulaq üstə, 

Uzaqdan məni görcək söyləyir asta-asta:  

- Bir ora bax, ay Nisə, ay Mələk, ay Narxatın, 

MaĢallah fərli çıxdı uĢaqları Sayadın, 

Gör necə də ağırdı əlindəki çamadan, 

Nələr yığıb gətirir görəsən  o Bakıdan? 

Evimizə çatmıĢam... Pillələrlə qalxıram, 

Hər yana ehtiramla, məhəbbətlə baxıram. 

Gəlir məni görməyə bir-bir dostum, tanıĢım, 

Ġstəyirlər Bakıdan söhbət açım, danıĢım. 

Üz tutub sual verir hərə bir yandan mənə, 

Ancaq ki, tez söhbəti dəyiĢir Gülgəz nənə. 

Deyir: - Bir üzümə bax, a nənən sənə qurban! 

Söylə görüm bəs mənə nə gətirdin Bakıdan? 

Qarı zarafatyana söyləsə də bu sözü, 

Çox utanıram düzü. – Tələbəyəm hələ mən – 

Deyib gülə-gülə mən açıram çamadanı. 

Üzə çıxır sevimli dəftərlərim, kitablarım, 

Mənim dövlətim-varım. 

 

1954 
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GÖZALTIM VAR 

 

Qonum-qonĢu gəlmiĢ bizə yenə də, 

AçılmıĢdır geniĢ qonaq süfrəsi. 

Çay içərək qonĢu Güllü nənə də, 

Söhbətilə qızıĢdırdı məclisi. 

 

Əhd etmiĢəm, gərək qohum evinə 

Elçiliyə baban ilə mən gedəm. 

Kndimizdə yeniyetmə qızların 

Bir çoxuna mən tanıĢam, bələdəm. 

 

QonĢu gəzir axĢam-sabah ġirindil, 

Boynu sınmıĢ sağa bilmir inəyi. 

Əli qızı Firuzənin keçən il 

Az dəyməmiĢ kəndimizə köməyi. 

 

Od-alovdur bacım qızı Güləsər, 

Gözəllikdə kəndə ona tay hanı? 

Bir qızdır ki, yüz oğlana bərabər, 

Rahat edib yola verər ananı. 

 

Deyir çoxdur kəndimizdə gözəllər, 

Qarı sayır, sapa düzür hey yenə. 

Evdə qonaq olmasaydı bu qədər – 

Deyərdim ki, - gözaltım var, ay nənə. 
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ĠKĠ MƏKTUB 

 

Ġki məktub gətirdi bu gün poçtalyon mənə, 

Birini sevgilimdən, birini də anamdan. 

Hansını əvvəl açım, düĢündüm dönə-dönə, 

Ürəyim yarpaq kimi əsdi həyəcanımdan. 

 

Gəldi gözüm önünə anamın ağ saçları, 

Onun isti qucağı beĢiyim olmuĢ mənim. 

Əgər bəxĢ edə bilsən ona bütün dünyanı, 

Bir yuxusuz gecənin əvəzi yenə çıxmaz. 

 

Çəkəndə öz köçünü ulduzların karvanı, 

Sən ana laylasına, nəğməsinə qulaq as. 

Əgər bəxĢ edə bilsən ona bütün dünyanı – 

Bir yuxusuz gecənin əvəzi yenə çıxmaz. 

 

Ürəyimdə hər iki məktuba sonsuz həvəs, 

Xəyalımla uzağa – qızın yanına uçdum. 

Bildim ki, sevgilim də məndəu küsməz, inciməz, 

Mən ilk dəfə anamdan gələn məktubu açdım. 
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UNUTMARAM O GÜNLƏRĠ 

 

AxĢamdan bəri 

Yağır çillə qarı. 

Gah aĢağı endirir, 

Gah yuxarı sovurur qarı külək. 

Ayaz olacaq gecə 

Buz tutacaq həyət, küçə, 

UĢaqlar xizəklərdə sürüĢəcək. 

Kömürdən Ģaxta babaya 

QaĢ-göz də düzəldəcəklər. 

Ġslanacaq köynəklər, 

Corablar, əlcəklər... 

QıĢda xizəklə odun gətirərdim 

Yandırmağa, satmağa, 

Evi dolandırmağa, yaĢatmağa. 

Gecə ayaz olsun, deyərdim 

Buz tutsun yollar, 

Zəhmətim az olsun, deyərdim. 

Tənha meĢə yolu, 

Hər yan sakit, yuxulu. 

Budaqdan topa qar düĢür yerə, 

Səksənib dayanıram. 

Baxıram təptəzə ləpirlərə, 

Ətrafıma boylanıram. 

Budaqlarını, ətrini, 

Çiçəklərin yağıĢ çətrini – 

Sevdiklərimi kəsmiĢəm 

Yana-yana ürəyim. 

BağıĢla məni meĢəm, 

Məcbur idim, neyniyim? 

Səhərin Ģiri yuxusunu, 

Ana nəvaziĢini 
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Doyunca görmədiyim illər 

Sizə nə deyim illər! 

Evimizin ən hörmətlisi oldum. 

Həm də ailəmizin dayağı. 

Evin həm kiĢisi oldum, 

Həm də ki uĢağı. 

Kasıb idik, nə gizlədim, 

Pula gedəsi bir Ģey də yox idi. 

Nə gözəl idi ki, evdə 

DanıĢıq da, giley də yox idi. 

Ələyimiz mıxçada asılı qaldı, 

Xəlbirimiz taxçada 

Tozlu qaldı, paslı qaldı. 

Qazanlar ağappaq, 

BoĢqablar tərtəmiz idi. 

Bu ağlıq, bu təmizlik, 

Ən böyük dərdimiz idi. 

Nağıllar danıĢardı 

Cəbhələrdən nənələr. 

Qar yağır, 

Ey quĢ, 

Ötən uĢaqlığımı da çağır. 

Qan-qadayla gələcəksə, 

Çağırma! 

DöyüĢlə, davayla gələcəksə, 

Çağırma! 

Analar gözü yaĢlı qalacaqsa, 

Gərək deyil! 

Cavanlar ağsaçlı olacaqsa, 

Gərək deyil! 

Gərək deyil heç kəsə  

Belə uĢaqlı dəmi. 

Ancaq mənə əzizdir 
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Canlı bir ömür kimi! 

Bəs necə? 

Ġndi də sönməyir 

O zaman qalanan ocaqlarım 

Yox, mənə Ģirindir 

O çağlarım. 

Sanmayın soyuqda 

Ġsti yorğan-döĢəyə girmiĢəm. 

Yox, mən qızımnaq üçün 

Soyuq meĢəyə girmiĢəm. 

Bir budaq qırılanda  

Yandırmaq üçün, 

Ürəyimin yanğısı yandırıb 

Neçə gününü ömrümün. 

O günlərə bağlıdır 

Neçə zərif duygum, hissim. 

O günlərdə Ģair oldu 

Bəzi yaĢıdlarımız bizim. 

 

1958 
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ÜRƏK DAHA DÖZMƏYƏCƏK 

 

Bir parça buz ərimədi suyun üzündə -  

Əridi dərya. 

Bir parça bulud ərimədi göyün üzündə -  

Yeridi səma. 

Bir dənə çiçək solmadı çəmənlər içində -  

EĢqim-çiçəyim! 

Bir sevən ürək solmadı sevənlər içində -  

Mənim ürəyim. 

Nə qədər səni sevənlər vardı,  

Göstər birini. 

Zaman onların silib apardı 

Ləpirlərini. 

Bir mən qalmıĢam, bir də sinəmdə 

Taqətsiz ürək, 

Məni də sevmə, 

Çünki sevincə 

Ürəyim dözməyəcək... 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 378 

 

AĞACIN DƏRDĠ 

 

Kəsdilər nəhəng bir ağacı, 

Yerə sərildi qıĢqıra-qıĢqıra. 

Ağlaya-ağlaya, acı-acı. 

Sonuncu oldu bu nəfəs, 

Daha quĢ qonmaz budağıma, 

Yarpaqlarım  

Pıçıldamaz, səslənməz. 

Böyüdüm, hamıdam uca oldum 

Mən bu meĢədə. 

Mən oldum ilk salam verən 

Səhərə də, GünəĢə də. 

Heç kəs aydın görmədi 

Göyləri mənim kimi. 

Axır ki, 

Axır ki kəsdilər nəfəsimi. 

Məni kəsdilər, 

Badaqlarımda nə qədər 

AçılmamıĢ düyməçəni əzdilər. 

Nə qədər canlı məhv oldu, 

Mən düĢən yerdə. 

Butasında əzildi, 

AçılmamıĢ güllər də. 

Səbəbimdən budağı qırıldı 

Neçə ağacın. 

Ġsti yeri dəyiĢdi 

Neçə kötüyün, daĢın. 

Yerdəki cücülərin 

Anacları, körpələri 

Məhv oldu. 

Anacları, körpələri 

Məhv oldu. 
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QarıĢqaların 

Çöplərdən düzəltdikləri  

Körpüləri 

Məhv oldu. 

Məhv oldu 

UçmamıĢ, nazlanmamıĢ, 

Qanadlanıb pərvazlanmamıĢ 

Yuvasında neçə bala quĢ. 

Məhv oldu. 

Mənim bu dərdim, 

Mənə ölümdən də ağırdır, 

Betərdir.  

 

Peredelkino 1962 
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ġAH DAĞININ ƏTƏYĠNDƏ 

 

Suvacal xatirəsi 

 

Elə bir zirvədə durmuĢam ki mən, 

QarĢımda qayalar, dağlar görünür. 

Dağların belində kəmərə dönən – 

Qalın meĢələrdən duman sürünür. 

 

Elə qayalar var bu yerlər də ki, 

Deyirsən papağı topa buluddur. 

Qoyunlu-quzulu dərələrdəki 

Çayların kənarı yamyaĢıl otdur. 

 

Elə ildırımlar çaxır ki, bəzən 

Alovu dağ çapır, qayalar sökür. 

Bir qədər keçməmiĢ bir də görürsən 

Göydən leysan kimi gur yağıĢ tökür. 

 

Açılır bir anda göylərin üzü, 

Dərin dərələrdə sular əl çalır. 

Çoban tütəyinin yanıqlı səsi, 

Hərdən zilə qalxır, hərdən alçalır. 

 

GünəĢ əyildikcə dağlar qaĢından, 

Uzanır daĢların gölgələri də. 

Söhbətcil gəlinlər bulaq baĢından 

Istəmir qayıdıb evinə gedə. 

 

Qatıb qabağına dağın belindən 

Endirir sürünü arxaca çoba. 

Zoğal çomağını qoymur əlindən, 

Fit verir, hay salır balaca çoban. 
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Xırda dizlərini qoyub torpağa, 

əmir anasını bir bala quzu. 

Çobanın ürəyi dönməzmi dağa? 

Açılmazmı qəlbi, gülməzmi üzü? 

 

Zəhmət nəğmələri dodaqlarında, 

Qız-gəlin qayıdır ebə tarladan. 

Vətənin səfalı yaylaqlarında 

Qüz il ömür sürsə qocalmaz insan. 

 

Quba, 1958 
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SAKĠT OL, ÜRƏK 

 

Qapım döyüldü, 

Kimsə gəlir xəbərlə. 

Ya xeyir xəbərlə gəlir, 

Ya da ki Ģərlə. 

Bir qaĢıq duz istəyən də  

Gələ bilər.  

- Qızım xəstəxanada öldü – 

Deyən də gələ bilər.  

– Toy var, gedək toya, - 

Deyən də olar. 

Haqsız yerə, Ģax üzünə 

Söyən də olar. 

Sən tələsmə, həmiĢə 

Sakit ol, ürək! 

Həyatda hər Ģeyə 

Hər zaman 

Hazır olaq gərək! 

 

Peredelkino, 1962  
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ÇAY DƏNĠZƏ TƏLƏSĠR 

 

Çay dənizə tələsir, 

Dərələrdə gurlayır, 

Çıxır düzə, tələsir. 

O bəzən gurultulu, 

O bəzən də lal keçir. 

Xəyalımdan, fikrimdən 

Belə bir sual keçir –  

Axı dənizdə nə var? 

Niyə tələsir sular? 

Dəniz daha geniĢdir, 

Dəniz daha dərindir. 

Üfüqlər göy suların, 

Sahil üfüqlərindir. 

Orda coĢmaq da olur, 

Ləpələnmək də olur. 

Bulanıq axan sular 

Ancaq orda durulur. 

Bəli, orda yetiĢir 

Sular öz muradına. 

Orda çatır dalğalar 

Bir-birinin dadına. 

Külək qopara bilmir, 

Dalğalardan dalğanı, 

Çalxalanmaq gələndə 

Dəniz birdən çalxanır. 

Çay dənizə tələsir, 

Hədər tələsmir ancaq. 

O öz arzularına 

Dənizdə qovuĢacaq!.. 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 384 

 

SƏHRA 

 

Səhranın dərdi, 

Özü qədərdir. 

Səhradan keçənlər  

Gəldi-gedərdir. 

Qumunu basa-basa, 

Az tapılan suyunu içib, 

Ovuc-ovuc, gilə-gilə. 

Gedirlər səhra boyu 

Aylarla, günlərlə. 

Bir ağac görəndə 

Kəlgəsinə cumurlar. 

Bu çılpaq səhradan 

Hələ çox Ģey umurlar. 

Niyə çətin keçilir 

Yolu bu qədər? 

Niyə vaxtsız əsir burda 

Dəli küləklər? 

Keçirlər, keçirlər, səhrada 

Heç nə qoymadan. 

Keçirlər keçməkdən, 

Yeməkdən, içməkdən, 

Yatmaqdan doymadan. 

Getdikcə bu səhraları 

Hər keçən bir niĢanə  

Qoyardı barı. 

Ya hərəsi bir Ģey yaradaydı, 

Biri ağac basdıraydı, 

Biri qum basmıĢ 

Köhnə quyunu arıdaydı. 

Biri bina baĢlayaydı, 

Üstə yeni dağ qoyaydı o biri 
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Biri artıraydı kölgəlikləri. 

Biri quyu baĢlayaydıĢ 

O quyunu qazıb 

Torpağı suya qədər 

Oraydı baĢqaları. 

Onda səhra tənha, can sıxan, 

Amansız görünməzdi. 

Səhra sükuta dalıb 

Boz bir çadraya bürünməzdi. 

 

Peredelkino 1962 
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QARDAġIMIN MƏZARI 

 

Bolqarıstan elində mənim doğma qardaĢım, 

Qəhrəmanlıq göstərib həlak olmuĢ, dedilər. 

Yox, yox! Mən ağlamadım, tökülmədi göz yaĢım, 

Fəqət, mənim qəlbimi çox incitdi bu xəbər. 

 

Ġntiqam atəĢilə yandı, yandı ürəyim, 

Fırtınalı dəniztək dalğalandı ürəyim. 

Gücüm nəyə çatardı, uĢaq idim onda mən 

Sarılardım silaha, yoxsa həmin anda mən. 

 

DüĢündüm: Son yaradan sustalsa da əlləri, 

DüĢmənini sinəsinə boĢaldıb tüfəngini. 

Qazanlıq vadısinin çiçəkləri, gülləri, 

Bəlkə onun qanından almıĢdır öz rəngini! 

 

DüĢündüm, bəlkə də o, ən qabaq cərgələrdə 

Keçib döyüĢlərindən Sofiyanın Burqasında. 

Bəli, vuruĢ zamanı günəĢli bir səhərdə 

Onu dəfn elədilər Balkanın yaxasında. 

 

Bu gün Azərbaycanın qəhrəman oğlu təki 

O, Dunay sahilində əbədi, rahat yatır. 

Deyirəm öz-özümə: mənə təsəllidir ki, 

Qardağımın məzarı qardaĢ torpağındadır. 

 

Bakı, 1956 
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DAĞ ÇAYI TƏLƏSĠRDĠ 

 

Dağ çayı qayaları, 

Salır səsə, tələsir. 

Dərələrdə gurlayır, 

Çıxır düzə tələsir. 

Belə olur həmiĢə - 

Baharın oğlan çağı 

Bağlanır dağ çayının 

Gurlamağı, coĢmağı. 

Xırda bəndi-bərəni 

Uçurub, yıxıb gedir. 

Nəğməsiylə, səsiylə 

Kükrəyib axıb gedir. 

 

DüĢünür aram-aram – 

Nə qədər dağda qar var, 

GünəĢ var, mən də varam. 

Onun gur Ģəfəqləri 

Süzüldükcə dağlara 

Mən yaĢaram, yaĢaram, 

Mən axaram, axaram. 

 

Nə qədər ki ec deyil, 

Arana axım gedim, 

Düzləri, səhraları, 

YaĢıllığa qərq edim 

Tələsim, nə qədər ki, 

Cücüm var, qüdrətim var. 

Yollarıma göz dikib 

Qovaqlar, Xan çinarlar. 

 

Zəmilər tərg olmasın 
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Quraqlıqdan, istidən. 

Bağçalara, bağlara 

Həyat verməliyəm mən. 

Neçə günlükdür ömrüm 

Neçə illikdir iĢim, 

Çəməno olsun, bağ olsun 

Hər gəliĢim, gediĢim... 

 

Dağ çayı qayaları 

Salır səsə, tələsir. 

Dərələrdə gurlayır, 

Çıxır düzə, tələsir... 

Hədər yerə dağ çayı 

Tələsməzdi bu qədər... 

Öz ömrünü mənalı 

YaĢamaq istəyənlər 

HəmiĢə tələsirlər. 

 

Quba 1974 
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UġAQLIQ DOSTUM 

 

UĢaqlığım Qubada keçmiĢdir. Yusiflə bərabər məhlə uĢaqlarıyla bir “səs-küy” orkestri yaratdıq. Yəni 

bəzilərimiz nağara-qazanda, bəzilərimiz vedrədə “ifa” edir, bəzilərimiz də fit çalırdıq. Mən gitarada az-maz 

dınqıldada bilirdim. Yusifin isə gözəl səsi vardı. Tez-tez hərbi hissəyə gedir, əsgərlər qarĢısında çıxıĢ etməkdən 

zövq alırdıq. 

Bir gün Yusif mənə Ģeir göstərdi. Mən bu Ģeirə “Əsgər marĢı” mahnısını bəstələdim. O zaman musiqi 

savadım olsaydı nota köçürüb saxlardım.  

Ġllər keçdi... Professor Qara Qarayevin sinfində oxuyarkən Yusifin sözlərinə “Gənclik bayramı” mahnısını 

yazdım. 1957-ci ildə biz bu əsərə görə laureat adını aldıq. 

Yusifin gözəl sujetli əsərləri uĢaqlar üçün yazdığım mahnılara üzün ömür verib; sanki Ģair uĢaq 

psixologiyasını çox yaxĢı bilir. 

Böyük ədibimiz Abdulla ġaiq, Mirmehdi Seyidzadə, Mirvarı Dilbazı və baĢqa Ģairlərin sözlərinə  də 

mahnəlar yazmıĢam. Amma ən böyük mahnı silsiləsi Yusiflə yazdıqlarımdı. 

Yusif musiqi incəliyini çox gözəl duyur. Onun Səid Rüstəmov, Rauf Hacıyev, Cahangir Cahangirov, 

Süleyman Ələsgərov, Nəriman Məmmədov, CavanĢir Quliyev, Ramiz MiriĢli və bu kimi bir çox bəstəkarlarla 

gözəl əsərlər yaratması mənim sözlərimi təsdiq edir. 

Mən istedadlı dostuma minnətdaram ki, o gözəl Ģeirləriylə mənim yaradıcılığımı zənginləĢdirmiĢdir. 

Ġnanıram ki, dostluğumuz axır nəfəsə qədər davam edəcək. Qubada keçirdiyimiz uĢaqlıq illərimiz xatirəmizdən 

heç vaxt silinməyəcək.  

Mən Ģair Yusif Həsənbəyə möhkəm can sağlığı arzulayıram. 

 

Oktay Zülfüqarov 

Bəstəkar, Xalq artisti  
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BĠR BAHAR MƏNZƏRƏSĠ 

 

Günün günorta vaxtı 

Tutuldu göyün üzü, 

Xırdaca yağıĢ yağdı 

YağıĢ qovdu 

Çiçəklərin üzərindən 

Arıları, böcəkləri 

Sırğalandı damlalarla 

Lalələrin ləçəkləri. 

YağıĢın hökmü 

Bir neçə an oldu. 

Göylər yenə açıldı, 

Hava yenə duruldu. 

Buludların arxasından 

Boylandı günəĢ! 

Uca bir zirvədə 

Qərar tutdu 

Dayandı günəĢ! 

ġəfəq ayaqlarını 

Yerə mıxladı. 

Çəkdiyi fotonun 

Bir bahar mənzərəsi 

Oldu adı. 

 

Nalçık 1972 
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SƏN GETDĠN 

 

Gecələrim qısalıb 

QıĢ yuxusudur yuxum. 

Dincliyimi apardın, 

A mənim varım, yoxum. 

 

Getdin, vida deyəydin 

Barı sonuncu kərə. 

Bizə gəldiyin zaman 

Gətirdiyin güllərə. 

 

Vida desəydin əgər, 

Bilirsən nə olardı? 

Nəfəsin o güllərin 

Butasına dolardı. 

 

Sonradan açardılar, 

Onları qoxlayardım. 

Heç olmasa bir gecə 

Ətrinlə yuxlayardım! 

 

Dönməyin, qayıtmağın 

Ağlıma batmır mənim. 

Bunu dərk elədikcə 

Buza dönür bədənim. 

 

Ürəyim Ģirin-Ģirin 

Xatırəylə doludur. 

Orda adınla bağlı 

Nə vardısa uludur. 

 

Fikrimdə, xəyalımda 
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YaĢayırsan sən hələ. 

Arabir dindirirsən, 

Məni də gülə-gülə. 

 

YaxĢı ki xəyalımda 

YaĢayırsan, gözəlim! 

Mənim çəkdiklərimi 

Bəlkə sən də çəkirsən, 

Nə bilim, nədən bilim?! 

 

Yalta 1974 
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BU GECƏ SƏN YOX ĠDĠN... 

 

Bu gecə sən yox idin... 

Dəniz nə oynaq idi 

Sahil necə nəğməli?! 

Dalğaların səsiylə 

Bütün gecə nəğməli! 

 

Ay bir bulud belində 

Hara isə gedirdi... 

Sahil xiyabanında 

ġehli güllərdən uçan 

Ətir Ģehli ətirdi! 

 

Bu gecə ha gözlədim... 

Nə olsun səbrim mənim 

Göylər qədər geniĢdi... 

Bəs söz verdiyin nədir, 

Gəlmədiyin nə iĢdi?! 

 

Nəğmənlə, gülüĢünlə, 

Söylə niyə gecikdin? 

Qorxuram, qorxuram ki, 

Təkcə bir gecəyə yox, 

Sən yolu ulduz dolu 

Bir gecəyə gecikdin! 

 

Sahilin aydın, dərin 

Gecəsi qəĢəng idi. 

Sular üstə sayrıĢan 

Ulduzlarıb kəhkəĢan 

Küçəsi qəĢəng idi. 
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Bu gecə sən yox idin... 

Arzumla, istəyimlə, 

Əlimdə Ģeh qoxulu 

Bir dəstə çiçəyimlə 

Yenə baĢ-baĢa qaldım, 

Bu gecə sən gəlmədin, 

Mən bir gecə qocaldım. 

 

Moskva 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƏN BĠR NƏĞMƏ, MƏN BĠR NƏĞMƏ 

 

Nəğməlidir həmən çinar – 

Ay nurunda çimən çinar. 

Kölkəsində izimiz var, 

Nəğməsində səsimiz var. 

 

Nəğməlidir bulaq baĢı, 

Hər damlası üzük qaĢı. 

Saf aynadır təmiz sular, 

Orda qoĢa Ģəklimiz var. 

 

Çinar, bulaq gəl-gəl deyir, 

Ah, nə gözəl, gözəl deyir! 
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Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə - 

Hicran özü batsın qəmə. 

 

Bulaq susar, susar birdən, 

Nəğməsini kəsər çinar. 

EĢqimizdən küsər birdən – 

Küsər bulaq, küsər çinar. 

 

Sevdamıza nəğmə qoĢaq, 

Sən mən bir nəğmə, mən bir nəğmə! 

Car eyləsin çinar, bulaq 

EĢqimizi bu aləmə! 

 

Bakı 1972 
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SULAR DEYĠL 

 

Dəniz üstə al günəĢin 

ġəfəqləri nə qədərdir! 

Sahillərə qanad açan 

Sular necə bəxtəvərdir! 

 

Külək əsir, qalxır, enir, 

DaĢlar üstə səpələnir. 

Zərrələnir, gilələnir, 

Hər damlası bir lövhədir. 

 

Sən sahilə gələn gündən 

Bir bəstəkar olmuĢam mən. 

Sular deyil dil-dil ötən – 

Könlümdəki nəğmələrdir. 

 

Bakı 1957 
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EY ÜRƏYĠM 

 

Ey ürəyim, qanadlanıb 

Bir quĢ olmaq istəyirsən! 

Küləklərə, budaqlara 

Sən qoĢulmaq istəyirsən! 

 

YaĢa ürək, 

Nə uğurlu həvəsdəsən! 

Aydan arı, 

Sudan duru həvəsdəsən! 

 

Uç, get, əngin üfüqlərdə 

Ġstəyini axtar, ara. 

Arzu, xəyal qanad versin 

Qanadlara, uçuĢlara. 

 

Hara uçsan, hara getsən 

Öz yurduna qayıt yenə. 

Təzə-təzə uçuĢlarda 

Sən gərəksən, ürək mənə! 

 

1977 
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SAÇLARINA GÜL DÜZÜM 

 

Bağçalarda yasəmənlər verdi baĢ-baĢa, 

Lalələr bürüdü çəməni, düzü, 

Ay sevgilim, bu yerlərdə gəzməsək qoĢa, 

Çəmənlər, çiçəklər qınayar bizi. 

 

Saçlarına gül düzüm,  

Mənim günüm, gündüzüm. 

Sənsiz mən necə dözüm, 

Bilmirəm özüm. 

 

Payız oldu, uçdu, getdi durna qatarı, 

Lalələr rəngini niyə itirdi?! 

Yox, solmadı ürəyimdə eĢqin baharı, 

Arzular, ümidlər min gül bitirdi. 

 

Saçlarına gül düzüm,  

Mənim günüm, gündüzüm. 

Sənsiz mən necə dözüm, 

Bilmirəm özüm. 

 

Quba 1966 
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ĠLK GÖRÜġ 

 

Göy dərin, sular dərin, 

Əllərimdə əllərin. 

Ürəyimdə, sevgilim, 

Həsrəti var illərin. 

 

Nə Ģirindi ilk vüsal, 

Vurğununam, ay maral. 

Sinəm sözlə doludur – 

Dilim niyə olur lal. 

 

Qayıq suda sürüĢür, 

Ləpələr də gümüĢü. 

Hicran yada düĢəndə 

Ürəyimə od düĢür. 

 

Ay batır gecə yarı, 

Sönür ulduz qatarı. 

Söndürməyək ürəkdə 

Məhəbbəti, ilqarı. 

 

Bakı,  1957 
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GÖRÜġƏ GƏL 

 

Bir qönçəsən hər ləçəyin 

Səhələr hər səma ətir. 

Gəl, eĢqimin dünyasına 

Ətirli bir dünya gətir. 

 

GörüĢə gəl, görüĢə gəl 

Könül səsimdir. 

Sənin bircə təbəssümün 

Mənim bəsimdir. 

 

Səni bahar ümidimlə 

Gözləyirəm axĢam-səhər. 

Gəl, yenə də nəğmələnsin 

Göy bağçalar, göy çəmənlər. 

 

GörüĢə gəl, görüĢə gəl 

Könül səsimdir. 

Sənin bircə təbəssümün 

Mənim bəsimdir. 

 

Bakı 1968 
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O GECƏ 

 

Ağappaq bir bahar gecəsi... 

Alovlu duyğular gecəsi! 

Çəməndə göz-gözə baxıĢdıq, 

BaxıĢlar sayrıĢdı, barıĢdıq. 

O gecə ha dindi daĢ bulaq 

Ağ güllər içində axaraq. 

Yamacda daha da ağardı 

Sulara göydən nur yağırdı! 

Ulduzlar daha ağ oldular, 

Nəhgizlər çil-çıraq oldular. 

Böyüdü daha da göydə Ay, 

Parladı bir səma boyda Ay. 

O gecə qapqara dağlara, 

Düzlərə, çöllərə, bağlara 

Ağappaq bir iĢıq gətirdi. 

O gecə aydınlıq içində 

Kimsə yol gedirdı! 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 402 

 

TƏKCƏ SƏNDƏN ÖTRÜ 

 

Təkcə sənin üçün idi 

Kövrəlib ağladığım... 

Üzümü salxımında, 

Qızılgülü kolunda 

Əzizləyib saxladığım! 

 

Təkcə sənin üçün idi 

Əlindən Ģirin, acı 

Nə versən yediyim! 

Bir gündə neçə kərə 

YaraĢıqlı, 

Yapığıqlı geydiyim! 

Sənin eĢqin üçün idi 

Sevinclər ürəyimdə 

Bəzən tünd baxıĢınla 

Əsib titrəməyim də. 

Mənim üçün sən var idin, 

Məhəbbət də vardı 

Tək səndən ötrü. 

Daha sakit yaĢa, 

Mənə nə ağla, nə gül! 

Bil ki təzə bir sevda 

Mənim üçün mümkün deyil! 

Budur həyatın əmri, 

Hələ heç kəs yaĢamayıb 

Iki dəfə bir ömrü. 

 

1974 
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DƏYMƏ 

 

Ey bəxtindən küsüb gedən dilbər, 

Get, taxçada dibçəklərə dəymə! 

Ətrin uçur hər güldən, yarpaqdan, 

O mehlərə, küləklərə dəymə! 

 

Apar könlüm qalasını, apar! 

Apar eĢqin qidasını, apar! 

ġeirimin Ģah misrasını apar! 

Ġlham verən mələklərə dəymə! 

 

Təsəllidir o dibçəklər mənə, 

Sulayıram hər gün dönə-dönə. 

Saçlarına düzmək üçün yenə 

Boy atacaq çiçəklərə dəymə! 

 

ĠncimiĢəm, nə istəsən elə! 

BağıĢlama qanım dönsı selə! 

Sən Yusifi öldür gülə-gülə, 

Silahlara, tüfənglərə dəymə! 

 

1979 
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TORPAQ NEYLƏSĠN 

 

Deyin, bizdən ötrü torpaq neyləsin? 

Bu, onun dalğalı, coĢqun dənizi. 

Bu, onun səhraya can verən çayı, 

Bu, onun nur dolu ulduzu, ayı. 

Bu, onun al-aydın dərin səması. 

Bu, onun qar-qıĢı, bənövĢə yazı. 

Bu, onun leysanlar tıkən buludu, 

GünəĢ də köksündən sıçrayan odu. 

Bu, onun buz qıran isti küləyi, 

Bu, onun zülmətlər çapan ĢimĢəyi. 

Bu, onun təkində min bir sərvəti, 

Bu, onun misilsiz Ģanı-Ģöhrəti. 

Bu, onun nar bağı, bağda zəmisi. 

Deyin, bundan artıq bizə nə versin?! 

Əvəzində heç nə istəmir, ancaq, 

Gəlin, yaĢamaqla onu yaĢadıq. 

 

Peredelkino 1984 
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ÇĠÇƏKLƏR ADINLA ADLANACAQDIR 

 

Anam Sayadın əziz xatirəsinə 

 

Sükanlar qırıldı, yollar tutdu buz, 

Sən can verdin, ana, sənə çatmadım. 

Yoluma nur səpdi GünəĢ, Ay, Ulduz, 

Külək qanad verdi, yenə çatmadım. 

 

YetiĢdim, istiydi əlin, ayağın 

Toxundum, buz oldum sərasər, ana! 

Sənin istə qəlbin ana torpağı, 

Bu gündən daha da isidər, ana. 

 

 

Külüngü yavaĢ vur, ey qəbir qazan! 

Gözlə ki, qalmasın orda bir səda. 

Torpağın üstündə yuxu tapmayan, 

Yatsın torpaq altı sakit dünyada. 

 

Quyuya düĢdümsə çəkib əlimdən, 

QoĢdun ağ, iĢiqlı dünyaya məni. 

Necə oğlanam ki, aparıb dünən, 

Əlimlə tapĢırdım məzara səni. 

 

Sərildi üstünə təzə-tər güllər, 

Torpaq aramızda sərhəd yaratdı. 

Torpaq geniĢləndi, artdı bir qədər, 

Onun Ģirinliyi bir az da artdı. 

 

Mehriban, əzizdin qohum-qonĢuya, 

ġəhər mənzilində yun da didirdin. 

Min yol çağrılmamıĢ getməzdin toya, 
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Yasa çağrılmamıĢ özün gedirdin. 

 

Səni xəbər aldı Qızılgül xala, 

Qorxdum ki, üzülər, “qıvraqdı” dedim. 

Ardınca onu da biz saldıq yola, 

Daha burda sənə bənzəmir heç kim. 

 

Karvan nə zamandır getmiĢdir, anam, 

Çırpınır baĢımda zəngi, sədası. 

Sən yoxsan, bilmirəm, nə iĢdir, aman, 

Yox olub könlümdən Ģeirin nidası. 

 

Gətirim gül qoyum üstünə sənin, 

Nə fayda, ətri yel, ləçəyi sudur. 

Qoy sürtüm üzümü üzünə sənin, 

Dolsun gözlərimə gözlərindən nur. 

 

Sənə diz çökərəm sənə hər səhər, 

Məzarın min nəslə türbə, ocaqdır. 

Orda göz yaĢımla açan çiçəklər, 

“Sayad” çiçəkləri adlanacaqdır. 
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DƏNĠZ ÇOXUġAQLI ANA KĠMĠDĠR 

 

Dalğa daĢdan çovuyub uçdu səmaya, 

Uçan dalğa deyil, yox, ağ qağayıdır. 

Tufan susdu, ləhələr döndü laylaya, 

Qürub yeri günəĢin beĢik payıdır. 

 

Hər mavi damlasında min rəng axını, 

Səthi üstdə hər Ģəfəq – yazan bir qələm. 

Dənizin bircə qırıq göy qırĢağını, 

Min rəssam sərgisinə mən dəyiĢmərəm. 

 

Dənizin sahilində ağ-ağ binalar, 

Dənizin gpy üzündə gəmilər ağ-ağ. 

Dənizdə dəniz boyda bir mayak yanar, 

Görən bunlar vardımı dənizdən qabaq? 

 

Bunlar dəniz köksündən doğuldu bir-bir, 

Eh... dəniz çoxuğaqlı ana kimidir! 

 

1983 
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SEVDĠYĠM ġAĠR 

 

Yusif Həsənbəyi mən əlli ildir ki tanıyıram. Dövrü mətbuatda və kitablarında nəĢr olunan əsərləri 

məmnuniyyətlə oxuyuram. O, bir lirik Ģair kimi səmimi olduğu qədər, yaradıcılığına da tələbkardı. Yusifin 

Ģeirlərində ġah dağın zirvəsinə yağmıĢ qar kimi paklıq, təravət boy göstərir. ġeir və poemaları ilə Ģəxsiyyəti 

əxlaq və mənəviyyatı arasında ürəyəyatan bir ahəngdarlıq var. Təkcə poeziyasında deyil, nəsr əsərlərində də - o 

cümlədən, xüsusilə “Yeraltı döyüĢlər” romanında Vətənpərvərlik, və vətəndaĢ təfəkkür sahibinin 

ümumiləĢdirmələri geniĢ yer tutur. Uzun on illərin müĢahidələri göstərir ki, Yusif Həsənbəy dinclik nə 

olduğunu bilməyən cəfakeĢ sənətkarlardandı. Bilirəm ki, bu ixtiyar çağında da hər gün yazı masası ilə qol-

boyun olan Yusif Həsənbəyin çox maraqlı yaradıcılıq planları və niyyətləri var. ġair, nasir, dramaturq 

qardaĢıma babalarımızın xoĢ ovqatlı bir kəlamı ilə müraciət edirəm – “Niyyətin hara, mənzilin ora!” 

 

Bəkir Nəbiyev  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 409 

 

SƏNĠ MƏNDƏN ALANIN 

 

Səni məndən alanın 

Yeddi baĢı gərək. 

YetmiĢ saksafonboyun dəvəsi. 

Sonra o kəsəcəyim 

Yeddi baĢın vayını 

Dünyaya qıĢqıra 

YetmiĢ saksafon nərəsi. 

 

Səni məndən bulud alsa, 

“Dağ çəkər ahım odu” - əriyib yaĢıĢ olar. 

Bu yağıĢın dərələrdən daĢan səsi, 

Rəqibimdən qələbəmə alqıĢ olar. 

 

Səni məndən alanın 

Qılıncı ĢımĢək olsa, 

Qalxanım ulduzlu səmadı, bil! 

Onun güvəndiyi  

               top olsa, tüfəng olsa, 

Mənim səngərim, məhəbbətli dünyadı bil! 

 

Səni məndən alanın  

               fikri qan, sözü qandısa, 

qandan qaçmaram sənə görə. 

O, Ana Vətəndə belə bir nadandısa, 

Onu öldürərəm Vətənə görə. 

 

Səni məndən alanın, 

        Dilləri püstə-püstə, 

        Sözü üzümdən Ģirin, 

GülüĢü, yapıĢığı 

         Mənim özümdən Ģirin ola gərək! 
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Səni məndən almaq üçün, 

ġəkər bala olmaq üçün 

Məndən mən doğula gərək! 

 

Səni məndən alanı 

         Heç ana doğmayıb hələ. 

Yox! Səni mənə vermərəm 

O bircə Allah gələ. 

Hədər yerə bu sevdaya 

DüĢməsin heç kim. 

ĠĢi, sözü bir, 

KiĢi sözü bir 

Öz eĢqinə sədaqətli, vəfalı 

Qıcqanc bir kiĢidir 

Mənim eĢqim! 
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SƏN OLA-OLA 

 

Əlim gəlməz tutum özgə əlindən, 

                      Sən ola-ola. 

Umacağım olmaz bir qız-gəlindən, 

                      Sən ola-ola. 

Sən olmasan GünəĢ sönük Ģam olar, 

Olsan, göy Ay dolu böyük cam olar. 

Bütün dünya toy olar, bayram olar, 

                      Sən ola-ola. 

 

Yoxsan, zindan nəbzi var ev-eĢikdə, 

Gözümə qor, tikandı tər çiçək də. 

XoĢ nəğmədi coĢan sel də, külək də 

                      Sən ola-ola. 

 

Sən var ikən kədər olmaz, ah olmaz, 

Sən olmasan gün doğar, sabah olmaz. 

CoĢar, çağlar qırıq telli, köhnə saz, 

                      Sən ola-ola. 

 

Zirvələrə əlimdən tut, öndə çıx, 

Dan yerinəm, ordan günə dön də çıx! 

Ġsindirməz məni baĢqa nur, iĢıq, 

                      Sən ola-ola. 

 

DaĢqın könlün sənsiz inlər kamanı, 

Qaysaqlayıb yaxar simlər kamanı. 

Ġki billəm tək olan bu dünyanı, 

                      Sən ola-ola. 
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NABRANDA 

 

Dostum Rəhimə 

 

Sahilə mirvarı düzdü ağ ləpə, 

GünəĢ nerdan çıxdı nur səpə-səpə. 

Nərgiz ləçəyindən Ģeh öpə-öpə, 

Bülbül zilə qalxır Nabranda gördüm, 

Göydən nəğmə axır Nabranda gördüm. 

 

Palıdlar sükutu xoĢlar bu yerdə, 

Dil açar yazılı daĢlar bu yerdə. 

Bəstəkara dönər quĢlar bu yerdə, 

Ġlham dilə gəlir, Nabranda gördüm, 

Əsəblər dincəlir, Nabranda gördüm. 

 

Təbiət neyləsin qonaqlar üçün, 

Buz sular Ģöhrətdi bulaqlar üçün. 

Bəzi odu sönən ocaqlar üçün 

Budaqlar qırıldı Nabranda gördüm, 

Gözəllik vuruldu, Nabranda gördüm. 

 

“Badamlı”, “Ġstisu, limonad hanı? 

Guya var hər biri bir manat – hanı? 

Əfsanəyə dönən dinc həyat hanı? 

Dinclik bir nağılmıĢ Nabranda gördüm, 

Yuvasız qaranquĢ Nabranda gördüm. 

 

Kinosuna getdim, zibil dizəcən, 

Qəzet növbəsində uĢaq yüzəcən. 

Əvvəl yarım vurub, sonra “yüz” içən, 

“Ustad” piyanları Nabranda gördüm, 

Qəpik sayanları Nabranda gördüm. 
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Yeməyə yüyürüb hamə Ģən gəlir, 

Hər kəsin cibində qaĢıq, çəngəli. 

Çürük zaman dadır aĢı, xəngəli, 

Dadbilməz aĢbazı Nabranda gördüm, 

Neçə növ iĢbazı Nabranda gördüm. 

 

Dalbadal qoydular hər cürə valı, 

Sıçradım yerimdən baĢı havalı. 

Qəbahət saymayın mənə bu halı, 

Gərildi əsəbim, Nabranda gördüm, 

Qaynadı qəzəbim, Nabranda gördüm. 

 

Yolları daĢlıdı, kələ-kötürdü, 

Çibin hər canlını cana gətirdi. 

Bura tapmaq üçün gələn itirdi, 

Nabrandan qaçanı Nabranda gördüm, 

Nabranda bir gözəl Nabran itirdim. 

 

NƏ OLAR 

 

Təpədə bir ağac, 

             dərədə nəhəng daĢ. 

Ağac, daĢ  

             birlikdə duyulsa nə olar?  

Ağac, daĢ, 

             daĢ ağac yerinə qoyulsa nə olar? 

 

Nə olar əksinə fırlansa kürəmiz – 

Gecələr nurlara dönsələr? 

ġəfəqlər zülməti əritsə, 

Ulduzlar göylərdən ensələr? 
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Nə olar görəsən, 

Çaylar dənizə yox, 

Dənizlər çaylara axarsa? 

“Az-çoxa” məfhumu, 

Nə olar, deyilsə “çox-aza”? 

 

Dağlar da yonulub  

             düzlərə çevrilsə nə olar? 

Gəlmirəm-gəlirəm, 

Bilmirəm-bilirəm deyilsə, nə olar? 

 

Nə olar insanda Ģeytan yox, 

Bir mələk niĢanı görəsən! 

Nə olar bir məzhun ürəyə 

Doyunca, Ģux gülüĢ verəsən? 

 

Ġstərəm dəyiĢib  

                   ulduzun, ağacın 

                         az-çoxun yerini, 

Ġnsanlar güdələr hamının xeyrini. 

 

Bu zaman və məkan 

Vəhdəti bir olsun, deyirəm! 

Mən və Sən sərhəddi qırılsın deyirəm! 
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DOKTOR, MƏN XƏSTƏYƏMMĠ? 

 

Xəstəniz olmuĢam, elə xəstə ki, 

Bir an unutmuĢam, nədir bu aləm. 

Bəzən hərarətdən baĢım üstdəki 

Lampanı bir yekə günəĢ bilmiĢəm. 

 

Arabir qəribə qoxu duymuĢam, 

Nəyin qoxusuydu, bilmirəm yenə. 

Səssiz gecələrdən cana doymuĢam, 

DəhĢətli yuxular sarılıb mənə. 

 

Mənim də ad-sanım, Ģöhrətim olub, 

ArĢını qüz ölçüb, bir yol biçmiĢəm. 

And içmək gələndə gözlərim dolub, 

Anamın canına mən and içmiĢəm. 

 

Toyxanalar susub, məclis dinləyib, 

Mən sağlıq badəsi qaldıran zaman. 

Hamı baxıb – “gözəl oğlandır” deyib, 

Xəbər al bir görək, hanı o oğlan? 

 

Fərqinə varıram hər incə Ģeyin, 

Ġtirir kim kimi, tapır kim kimi? 

Doktor, gizlətməyin, düzünü deyin – 

Bu təbiətimdə mən xəstəyəmmi? 

 

Qırır ürəyimi qırılan budaq, 

Göz yaĢı axıdan kimsəsiz uĢaq. 

Köməyə yetiĢsəm hər kəsdən qabaq 

Səmimiyyətimdən mən xəstəyəmmi? 

 

Ayırmaq istədim haqqı nahaqdan, 
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Üstümə vəhĢilər cumdu uzaqdan. 

Onları zərbəmlə saldım ayaqdan, 

De, cəsarətimdə mən xəstəyəmmi? 

 

Fikrim dolaĢıqdı, baĢım dumandır, 

Bu gün təsəllidir, sabah gümandır. 

Doktor, bu yazını oxu, amandır, 

Gör, Ģeyriyyətimdən mən xəstəyəmmi? 

 

Uçduğum zirvənin hüdudu yoxdur, 

Onun ağ qarı var, buludu yoxdur. 

Ilhamın odu çox, süqutu yoxdur, 

Görün vüsətimdə mən xəstəyəmmi? 

 

... Dinlədiniz məni, ruhum sevindi, 

Aldınız çiynimdən qəm dağını siz. 

Xəstəlik birdisə, əlacı mindi 

YaĢasın insana məhəbbətimiz. 

 

 

MƏN KĠMƏM VƏTƏN ÜÇÜN 

 

Mən bu səmadan yerə 

TuĢlanan bir Ģəfəqəm – 

SərmaĢıqlar birbaĢ GünəĢə qalxır 

Mənə sarına-sarına. 

Mən bu göydə bir bulud parçasıyam, 

Yanğınlara quĢ kimi Ģığııyıram 

Leysan qanadlarınan. 

Bu ellərdə bir bahar mehiyəm mən – 

Gül-çiçəyə açmaqda, kəpənəyə uçmaqda 

Əl yetirməkdi iĢim. 

Bu ölkədə təzəyön bir Ģairəm – 
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O ki var, daĢlayıblar, 

Ağacımdan kalm düĢüb, 

Qalıb dəymiĢəm. 

Bu torpaqda bir çinaram, 

Bəhər-barım həm də 

Varım kiçicik bir kölgədi. 

Cırcırama vaxtı, fəqət 

Bu kölgəlik böcəklərə, cücülərə 

Nəhayətsiz ana yurddu, geniĢcə bir ölkədi. 

Əcdadımın sümükləri yanıb burda, 

Zirvələrə bülən olan tüstüləri 

DiĢ-diĢ Kəpəz darağıyla daranıb. 

Çənlibeldə 

Koroğlunun ayağını daĢ əzəndə 

Pambıq üzlü sənin Muğan, Çirvan düzün 

Onun sarı ağrısına sarınıb. 

Kösövü Ģəfəqlər olan 

Sən Qobustan təndirinin çörəyisən. 

Sən Qorqudlar, 

Sən Babəklər xörəyisən. 

Çox yadlar öz damağında duyub səni 

Dadlı, Ģirin tikə kimi. 

Ancaq misri qılıncımla 

Sınıb diĢlər, 

Tanınmısan diĢ batmayan ölkə kimi. 

Amma neylim? 

O sahilim, bu sahilə 

O Arazım, bu Araza 

Yaxın ikən uzaq düĢüb. 

Mənim buğda ürəyimi infakt vurub. 

Buğdalar da bir sünbüldə ayrıdılar, 

Bəlkə bütün buğdalara 

Bundan ötrü zolaq düĢüb. 
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Könlüm baĢı göynəm-göynəm, 

Həm dünənəm, həm də dünəm. 

Soyuq, zalım barmaqlarla 

Atılan bir cod düyünəm. 

Sol yanımdan Araz axır, 

Sağ yanımdan Araz axır. 

Namusumdam, vicdanımdan 

Al qanımdan Araz axır. 

Amma yenə 

Arazımdan mən sürgünəm. 

Ana Vətən, kədərisən, sevincisən 

Səndə buruq qazanın, 

Sənə nəğmə yazanın da. 

Bir çinarsan, 

Min qol-budaq atmısan 

Kövrək Ģeir bağçasında 

Vurğunun, Rzanın da... 

Bir qartalsan, 

Uç ki qanad olsun Ģeirim uçuĢuna, 

Ana yer, ana torpaq. 

BaĢın üstə adi bir Ģəfəqəm mən, 

Bu Ģəfərin aynasında 

Əks olunan qüdrətini 

Dünyalar görür ancaq. 

 

1987-1988 
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QURUYUB ÖLMƏYƏN AĞAC 

 

Bir dikdə gördüm onu – 

Kölgəsiylə kəsirdi 

Beymar-Berlin yolunu, 

Qollarını çarpazlayıb havada. 

Yarpağı yox çərir açsın 

Ġstidən tövĢüyən qarıĢqalara. 

Tikanları ox deyil 

Böcəklərçin 

Ərzaq bölüm savaĢında sədd yara. 

 

RiĢələri quruyub 

Nə çaydan su içə bilir, 

Nə dağdan hava udur. 

Caynaq budaqlar ancaq 

Cırmaqlayır baĢı üstən 

YağıĢını səpməyib 

                 ötən qara buludu. 

BaĢından günəĢ vurur, 

Kökündən sazaq qırır. 

Təpədən dırnağacan 

Parçalanıb tıkülsə də tikə-tikə, 

Yenə onun 

Qupquruca gövdəsinin kölgəsi 

Bir sərinki daĢıyır 

Od püskürən üfüqə. 

Bu onun indisidir, 

KeçmiĢini kim görüb? 

Ağac diriliyində 

Min ölüm-dirim görüb 

Neçə yaralıya arxa olub, 

Neçə əsgərə dayaq. 
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Arxasız, dayaqsız durur 

Bu dikdə nədi, ancaq. 

Bəlkə geniĢ sinəsinə 

Neçə ad 

Neçə ünvan yazılıb 

Qələbə günü? 

Dibində partlasa da 

Qıra bilməyib ancaq 

Bombalar bu igidin 

Ünvanını, kökünü. 

Hörmətim var ağaca 

Qəhrəman tək yox, 

Belə yanıq, 

Belə sınıq-sınıq görsəm də onu. 

Adıcə boĢ, 

Sadə ağac olsaydı, 

Çarpazlanıb bağlaya bilərdimi 

Fikrimin, düĢüncəmin  

Hava yolunu. 

NƏ AD VERƏK 

 

Günü-gündən çətin gələn 

Zamanlara nə ad verək? 

Qiyunu qurda tapĢıran, 

Çobanlara nə ad verək? 

Dağdan düzə zəhər tökən 

Dumanlara nə ad verək? 

Ağacları quĢa həsrət 

Ormanlara nə ad verək? 

 

QıĢ getməmiĢ, qar itməmiĢ, 

Təsəllini yazdan aldıq. 

Çox itirdik, çox istədik, 
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Ancaq azı azdan aldıq. 

Yumurtanı hamı qırxar, 

Amma yunu qozdan aldıq. 

Qanunlara “bir qoz” deyən 

Fərmanlara nə ad verək? 

 

Göydə bitən ulduzları 

Dedilər tez yerdə əkək. 

Əkdiyimiz bitməyəndə, 

Əmr olundu, bir də əkək. 

Bilmədik bu qədər dərdi 

Bu ürəyə necə bükək? 

Fərman verən daĢ ürəkli 

Ġnsanlara nə ad verək? 

 

Ġndi hər Ģey bahalaĢır, 

Ġnsaf itir, mürvət itir, 

Pul rüĢvəti dəbdən düĢür, 

Ġndi arvad rüĢvət gedir. 

Dünən gədə olan biri, 

Bu gün olur sənə müdir. 

AĢkarlıqda bu qapqara 

Nöqsanlara nə ad verək? 

 

Söyüd yansa bir ovuc kül, 

Palıd yansa kösöv olar. 

Küt baltaya ağız verən 

Yeyə olar, bülöv olar. 

Getdikcə bəs dalanlaĢan 

Meydanlara nə ad verək? 

 

Yeni qurma gözəl iĢdi, 

Onu hamı qura gərək. 
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Dağ çapmağa min bir çəkic, 

Bir nöqtəyə vura gərək. 

Ətaləti, tənbəlliyi 

Hər kəs özü qura gərək. 

El oyanır, amma yatan 

Nadanlara nə ad verək? 

 

“Odlar yurdu” olsaq da biz, 

Boran, sazaq çox görmüĢük. 

Çox acları sərvətimiz 

Sayəsində tox görmüĢük. 

“Dost” əlində üstümüzə 

TuĢlanan min ox görmüĢük. 

QonĢudakı açıq-aĢkar 

DüĢmənlərə nə ad verək? 

Gərək bütün tufanlara  

Hamılıqla sinə gərək. 

 

Türkiyə Dil iskelesi 1992 
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GÖSTƏRMƏ 

 

Göz nurunu kəsib gözümdən fələk, 

Daha mənə ağı qara göstərmə. 

Gül bağçama qara səmumlar əsir 

Baharımı xəzan nura göstərmə! 

 

Qında yatan qılınc paslı dəmirdir, 

ġuĢa, Laçın quma batan gəmimdir, 

Qarabağsız hay mənim, vay mənimdir – 

Məni diri-diri gora göstərmə! 

 

Qibləgahdır o torpağın hər daĢı, 

Çıxart yurdu sınağından sərt qıĢın. 

Ölsəm yanıb torpağına qarıĢım, 

Sən nəĢimi yağılara göstərmə! 

 

Zor, təpər ver bu yaralı bağrıma, 

Duaların məlhım olsun ağrıma. 

Sən qartalı zirvədə çək çarmıxa – 

Axar qanın dibdə sara göstərmə! 

 

Min namərdə qənimdi br mərd kiĢi, 

Dayağı ol bu qovğada mərd iĢin, 

DüĢmən üstə od ələsin GünəĢin 

Bu divanı dağda qara gösrətmə. 

 

Sən ey fələk, sal hər yana səs-səda, 

Qalxsın ellər düĢmən üstə cihada. 

Olaq Vətən yolunda qurban, amma 

Köləliyi bu diyara göstərmə. 

 

1996 
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SEVĠLDĠKCƏ MƏHV EDĠLƏN 

 

Ölməz ustadım Rəsul Rzaya 

 

Buludları deĢib keçdi 

Acizlərin fəryad oxu... 

Dənizi də ağladarmıĢ, 

Bu qağayı ağlamağı. 

 

Qağayılar dalğacıldır, 

Dənizdə min ola qovğa... 

Amma indi ləpəyə də, 

Dənizə də boylanırlar qorxa-qorxa. 

 

Səmada da bir əl açılsa 

Tez cumurlar ələ sarı. 

Uçsalar da havalanmır, 

Qanadlanmır qanadları. 

 

Bir Ģirni, bir loxma çörək 

Budur ən son zirvə-niyyət. 

Ağ əllərdən pay aldıqca 

Unudulur həyat-ölüm çəkiĢməsi, 

Unudulur 

Mübarızə, rəĢadət və qalibiyyət. 

 

Biri bir daĢ atır göyə, 

Bir baĢqası gül qırığı. 

Qağayılar cumur, fəqət – 

Bu nə paydır? Nə məhəbbət? 

Göy titrədir aldanılan 

Acizlərin, gücsüzlərin qıĢqırığı. 
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DəhĢətlidir 

Bir faciə tamaĢası, 

Qağayılar yumrulanıb, 

Dağlar kimi Ģığıyaraq, 

Bu dağ qəlbli insanları 

                    daĢa basır. 

 

Ġnsanlarsa bu gün burda, 

Sabah baĢqa bir sahildə. 

Ancaq quĢlar bu yerdəcə 

Qalacaqlar ölhaöldə. 

 

Dalğalardan ov qoparan 

Caynaqları gücdən düĢər. 

Ġsti səhər küləyindən 

Donar buzu qıran döĢlər. 

 

Sabah nə pay, nə bir çörək, 

Sabah aclıq baĢlanacaq! 

Ġstibahar bu sahillər 

Buzlanacaq, qıĢlanacaq. 

 

Daha heç kəs gəlməyəcək 

Unudulan bu sahilə. 

Bir paylı əl gəzəcəklər 

Qağayılar buzlar üstə ölə-ölə. 

 

Ġstəməzdim dar ayaqda 

Ağ əllərdən gələ nicat. 

Qoy məsləkə sadiq qalıb 

Qovğalarda bitsin həyat. 

 

Peredelkino 1983 
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DƏVƏLƏR 

 

Dəvələr gündə min yol aĢar – 

Səhralar qoynuna sarmaĢar. 

Ġlanlar boynuna dolaĢar – 

Dözümü dəvədən öyrənək. 

 

Bir mərmi gör neçə qəlpədir, 

Bir qəlpə neçə dağ tərpədir. 

Səhrada ancaq bir dəvədir, 

Sarbansız, amansız qalıb tək. 

 

Gedirəm, nə riz var, nə cığır, 

Külək bənd, yol sonsuz, yük ağır. 

Göylərdən baĢıma od yağır, 

Barı bir zınqırov çala zəng. 

 

KaĢ qoĢa, bir leysan səslənə, 

Mən qaçım islana-islana. 

Rast olum itib yol azana – 

Barı bu dəhĢəti bir keçək. 

 

Zirvədə bir iĢıq ağarır, 

Bu ağlıq min ümid axarı. 

Cumuram mən baĢı yuxarı 

Ġlğımdır sayrıĢır o rəng-rəng. 

 

Tezliklə ağ bulud qu olar, 

Bu səhra baĢ-baĢa su olar. 

ÇinləĢər bu əla yuxular, 

Tez gələ kaĢ ki o öləcək. 
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Port-Sudan 1994 
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LAY-LAY 

 

Yer-göy od tutub yanır, 

Tüstüyə öyrəĢ. Balam. 

Mərmidən bulud sınır, 

Yarılır GünəĢ balam. 

Lay-lay, baĢı bəlalım, 

Lay-lay, qadanı alım. 

 

Atan, bacın, qardaĢın 

DüĢmənlərə göz dağı. 

Tez böyü, zülmətlərdən 

Qurtar ana torpağı. 

Lay-lay, sönsün ocaqlar, 

Sevinsinlər uĢaqlar. 

 

Lay-lay dirçəlsin otlar, 

Nəğmə desin sükutlar, 

Odlar sularla sönsün, 

Cəbhədən hamı dönsün. 

Atan öpsün üzündən 

Lay-lay deyim sizə mən. 
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GÜNƏġƏ YAXIN MƏZARLAR 

 

Sizləri GünəĢə daha çox yaxın 

Dağüstü bir dağa tapĢırdı ellər. 

Yeriyər Ģəfəqlər hey axın-axın, 

Məzarınız nurla dolar hər səhər. 

 

GünəĢmi böyükdür, Aymı böyükdür, 

Görən bu zirvədə iĢıqlarıyla? 

AbĢeron anadır, Bakı bələkdir, 

Torpağa gömülüb uĢaqlarıyla. 

 

Sazaqlar elə sərt əsir burda ki, 

Qarın hər dənəsi odlu qəlpədir. 

Dünyamız hönkürür, ağlayır Bakı, 

Nalə çəkən bütün Ġslam qəlbidir. 

 

Amansızdır burda qıĢ da qarıyla, 

Göydən neçə buzlu toppuz asılır. 

Böyük Ayı bürcün ulduzlarıyla 

Səmada “YaĢasın Bakı” yazılır. 

 

Bu dağ sahilidir coĢqun Xəzərin, 

Sahil olmasaydı dəniz olmazdı. 

Xəzər burda çaxan sərt güllələrin 

Səsindən Azadlıq himnini yazdı. 

 

Üfüqə atılan göy qurĢağı da, 

Məzarlıq üstündə bir tər dəmətdir. 

Az qalır sahili sellər dağıda – 

Canilər bəs kimi ittiham edir? 

 

Yoxdur bu suala yoxdur bir cavab, 
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Haqsız öz haqqına niyə çatmasın? 

AĢkarlıq dünyada iĢıq, inqilab, 

Qoy onun nurunda qanlar batmasın! 

 

Yanvar 1990 
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SEÇĠLƏN ġAĠR 

 

60-cı illərdə ədəbiyyata, xüsusən Ģeirə güclü axın gəldi.Onların arasında Yusif Həsənbəy seçilən bir Ģair idi. 

Mən onu uzaqdan-uazağa tanısam da mətbuat səhifələrində Ģeirlərini oxuyur, radio və televiziya veriliĢlərində 

çıxıĢlarını dinləyirdim. Yazıçılar Ġttifaqında keçırilən poeziya məclislərində o da iĢtirak edirdi. Öz səsi, öz dəsti-

xəttiylə seçilən bu Ģairin yaradıcılığına rəğbətim günü-gündən artırdı. Ancaq yaxından tanıĢlığımız bir təsadüflə 

bağlıdır. Atam Moskva yaxınlığındakı Peredelkino Yaradıcılıq evindən təzəcə qayıtmiĢdı. O axĢam Ənvər 

Məmmədxanlı da bizdəydi. Rəsul Rza Yusiflə Peredelkinoda tanıĢ olduğunu söylədi. “Təvazökar, utancaq, 

baĢıaĢağı oğlandı” dedi. Sonra o Yusifin əlyazmasından bir neçə Ģeirini oxudu. Anam da Ənvər Məmmədxanlı 

da mövzuları tapıntı kimi qıymətləndirdilər. Qafiyələrin təzə, obrazların aydın və dəqiq olduğunu vurğuladılar. 

Bir neçə gündən sonra atam Yazıçılar Ġttifaqının Natəvar klubunda Yusifin Ģeirlərini plenium iĢtirakçılarına 

oxudu. ġeirlər alqıĢlarla qarĢılandı. Beləliklə də Yusif Həsənbəy böyük ədəbiyyata vəsiqə aldı. 

Yusif hələ gənclik çağlarından öz imzasına hörmət qoyan, sözü qədərində, yerində iĢlətməyi bacaran bir 

Ģairdir. Dostlara sədaqətli, halal, düz və doğruçu insandır. Bəstəkarlarla bir yerdə apardığı yaradıcılıq axtarıĢları 

gözəl nəticələr vermiĢdir. Sözlərinə yazılmıĢ mahnılar hər yerdə öxunur. Teatr və televiziya səhnələrində 

oynanılan dram əsərləri, roman, povest və hekayələriylə o, orijinal sənətkar kimi püxtələĢmiĢdir. Mən Yusif 

Həsənbəyin “Sualtı döyüĢlər” romanını həm onun, həm də çağdaĢ Azərbaycan ədəbiyyatının uğuru sayıram. 

 

Anar 

Xalq Yazıçısı 

10 aprel 2007 
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SEVĠRƏM DEMƏDĠM 

 

Öpdüm, sığalladım tellərini mən, 

“Sevirəm” demədim, necə deyəydim? 

Dərdim qönçə vaxtı güllərini mən, 

“Sevirəm” demədim, necə deyəydim? 

 

QıĢda sənə yetib, güllü yaz oldum, 

Lal ikən vəslində çılğın saz oldum, 

Sənə “can-can” deyə candan üzüldüm, 

“Sevirəm” demədim, necə deyəydim? 

 

Sevdi əlim, qolum, sevdi gözlərim, 

Sevdi gülüĢlərim, Ģirin sözlərim, 

Sevdi yollarına düĢən rizlərim, 

“Sevirəm” demədim, necə deyəydim? 

 

Uçmağa mən verdim qol-qanad sənə, 

Toy-bayram gətirdi bu həyat sənə. 

Sədaqətim oldu mükafat sənə, 

“Sevirəm” demədim, necə deyəydim? 
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YAġA, EġQĠM 

 

EĢqin uca göylərinə 

Mən uçmağa tələsirdim. 

Qanad verdin zirvələrə  

Ucaldım, ey məhəbbətim. 

 

Ġndi ĢimĢək qanadlıyam, 

Əsən külək neylər mənə? 

Təzə doğulan ulduz kimi 

Baxar indi göylər mənə. 

 

YaĢa eĢqim, kainatda 

Bir ulduz da artdı bu günĢ 

XoĢbəxtəm ki, bircə zərrə 

ĠĢıq oldum dünya üçün. 

 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 435 

 

AYIRMAZ BĠZĠ 

 

CummuĢuq odlu bir eĢq ümmanına, 

Sərt, buzlu küləklər ayırmaz bizi! 

Nəğməsi bir olan quĢa durnayıq, 

Qatardan ĢimĢəklər ayırmaz bizi! 

 

Bu eĢq hərarətli atəĢlər qədər, 

Zülmətə nur səpər günəĢlər qədər, 

Bir bəĢər yaĢasın min bəĢər qədər 

Bu ülvi istəklər ayırmaz bizi. 

 

Gəl, hər gəliĢin bir qaranquĢ olsun, 

Gəl, təzə bir Leyla yanamıĢ olsun. 

Dünya böyük olsun, dünya xoĢ olsun, 

Gəl sonsuz diləklər ayırmaz bizi. 

 

Zülmətə od saçaq ocağımızdan, 

Araz dizdən, Kür də ki aĢağımızdan. 

Gəl ki aĢıb-daĢan iĢığımızdan 

Nurlanar Ay, ülkər ayırmaz bizi. 

 

Məcnun “yar-yar” deyib Leylini ansın, 

Füzuli eĢqində Ģam kimi yansın. 

EĢqin rənglərinə dünya boyansın 

Bu rəng-rəng səhərlər ayırmaz bizi! 
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ġĠRĠN DƏMLƏR 

 

Səninlə o Ģirin  dəmlər heç bilmirəm haçan keçdi, 

Əsir oldum qəsrində mən, heyf ki, az zaman keçdi. 

Uca dağlar zirvəsində dayandım ki, görüm səni, 

Gözlərimin qabağından karvan-karvan duman keçdi. 

Gah atəĢlı yanar, gah da bumbuz oldu eĢq ümmanı 

Ləpəsinə düĢən batdı, dalğasına cuman keçdi. 

Canı candan ayırdılar, elə fəryad qopardım ki, 

Naləsini tütək kəsdi, fəryadından kaman keçdi. 

Ġlıq mehdim yar qoynunda, səmum vurdu, döndüm buza, 

Bir səadət xəyal oldu, keçmiĢlərə yaman keçdi. 

Yusif, doldur səxavətlə xeyirxahlıq badəsini, 

Deməsinlər Ģair deyil, Həsənbəy bir ziyankeĢdi. 
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AYRILSAQ DA SƏNĠNLƏYƏM 

 

Ayrılsaq da səninləyəm, qəti bildim bunu mən, 

Sən ruhsan, sən nəfəssən, mən sənsiz siyuq bədən. 

 

Rəvadırmı eĢqinə mən yanam Ģölə-Ģölə, 

Sən durub soyuq-soyuq baxasan, o da gendən. 

 

Qurtardım eĢq yükündən, dedim, aĢılar qatım, 

Ġndi dördqat olmuĢam, sənsizliyin yükündən. 

 

Sənə “GünəĢ”, “Ay” dedi biri, mən danıĢmadım, 

Ey göylərin sərrafı, ayır kölgəni gündən. 

 

Bir Ģinar yarpaq açır, səhrada kölgən olsun, 

Bulaq olmasan ona, ĢimĢək ol, üz kökündən. 

 

Yusifəm, qurudayam, bir od püskürsə ordan, 

Bil, Züleyxa həsrətim kükrəyir yer təkindən. 
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SOLMAZ 

 

Qara qaĢın yayına mən kaman olaram, 

Sən dağ olsan, dağ baĢında duman olaram. 

Ay Allahsız, qibləm olsan, iman olaram, 

Güman sənsən, amanım ol, ay canım Solmaz. 

 

Sən “gəl” de, gəlim, Solmaz, 

Sən “öl” de, ölüm, Solmaz. 

Kabab olan dilim sənə 

Yalvarmaqdan yorulmaz. 

 

Necə iĢdir, sözün qovur, gözün “gəl” deyir, 

Ədaların “gəlmə” deyir, nazın “gəl” deyir. 

ĠtirmiĢəm yollarını izin “gəl” deyir, 

Dəryadayam, samanım ol, ay canım Solmaz. 

 

Solmaz, söz ver bir sözə, 

Aparım səni bizə. 

Verim ömrüm üzünü mən, 

Hər nazına bir busə. 

 

Gəl, keçənə iĢıq səpən, ĢimĢəyə dönüm, 

Gəl yaxana dolan dəli küləyə dönüm. 

Ay ürəksiz, gəl, sinəndə ürəyə dönüm, 

Sən bir canda min canım ol, ay canım Solmaz. 

 

Hara getsən, sən çıraqsan, pərvanən mənəm, 

Sən Leylimsən, Məcnun adlı divanəm mənəm. 

Çək baĢına, sevgi dolu piyalən mənəm 

Gəl, məhəbbət sultanım ol, ay canım Solmaz. 
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YEL ÇƏMƏN ƏSDĠRĠR 

 

Əsir göy çəmənin  

Yelləri bir yana, gülləri bir yana. 

Bir gözəl oynayır – 

Əlləri bir yana, telləri bir yana. 

 

Bir sözə həsrətəm, 

Bir naza həsrətəm, 

Bir qıza həsrətəm – 

Sözləri bir yana, gözləri bir yana. 

Yar, könül sazıdı, 

Bir dilsiz quzudu, 

Atası razıdı – 

Anası bir yana, nazı-nazı bir yana. 

 

Gözəldir qərarım, 

Gül açır baharım, 

Toplayar sazlarım, 

Elləri bir yana, gülləri bir yana. 

 

Türkiyə Mersin 1993 
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SƏN OLMASAN 

 

Sən olmasan günəĢ sönük Ģam olar, 

Sən olmasan sevinclərim qəm olar. 

Amma dünya toy olar, bayram olar –  

Səninlə bir olanda biz. 

 

Sən olmasan aman olmaz ürəkdə, 

Sən olmasan tikan var hər çiçəkdə, 

XoĢ layladı çoĢan sel də, külək də - 

Səninlə bir olanda biz. 

 

Sən var ikən ürəkdə bir ah olmaz, 

Sən yox ikən gün doğar, sabah olmaz.. 

Mizrab qırar qırıq telli, köhnə saz – 

Səninlə bir olanda biz. 

 

Vurğun könlüm sənsiz dönər kamana, 

Aylı gücəm batar qara, dumana. 

EĢqimizdən nur çilənər cahana – 

Səninlə bir olanda biz. 
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AYRI DÜġMƏSĠN 

 

Sənsiz qanadları bağlı bir quĢam, 

Sən açmasan məni, açmasın heç kim. 

Bağçanda çağlayan bir bulağam mən – 

Sən içməsən məni, içməsin heç kim. 

 

Bilmirəm, əğyarın mənlə qəsdi nə? 

Sənə yar demiĢəm, dəyib Ģəstinə, 

Körpü düĢüm sizin çayın üstünə - 

Sən keçməsən məni keçməsin heç kim. 

 

Gəmim yaman batıb batmıĢ ölkədə, 

Ölkədə ən bədbəxt mənəm bəlkə də. 

Bu seç-götür vaxtı, seçki-bölgüdə - 

Sən seçməsən məni, seçməsin heç kim. 

 

Sənsiz həsrət qalıb sazım bir simə 

Gəl, qılınc çəkməsin hicran əhdinə, 

Gözələr içində mənim bəxtimə - 

Əgər sən düĢməsən, düĢməsin heç kim. 

 

Yusifdən yanıqlı olsan ey ellim, 

De ki, nakam eĢqdən çəkəsən zülüm. 

Çay idim, dəryama çatmadı əlim – 

Dəyrasından ayrı düĢməsin heç kim. 

 

1992 
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ANLAġILMAZLIQ 

 

Bir qazanda qaynamadı 

Ġki qoç baĢı. 

Bir qəbzəyə sığıĢmadı 

Ġki xəncər. 

Qoca dünya silahlandı 

Dəyənəkdən – 

Atom bombasına qədər. 

 

Buhenvald 1985 
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ARZU 

 

Bir gölgəlik istərəm 

Gün baĢımı deĢəndə. 

Bir aydınlıq istərəm, 

Qaranlığa düĢəndə. 

Bir sevgili gərəkdir, 

Oynaq gənclik çağında. 

Qızılgüllük salaram 

Ürəyinin bağında. 

Hamıya əziz olan 

Nadir güllər əkərəm 

Mən bağımın önündə. 

Əyilib diz çökərəm – 

Sevgililər bağımdan 

Bir qızılgül aparsa, 

Sevgililər gülümlə 

Bir səadət taparsa, 

Deyərdim ki, dünyada 

Bəxtiyaram, bəxtiyar. 

Özgə səadətində  

Mənim də bir payım var. 
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SON SÖZ 

 

Axır nəfəsdə olsam, 

Nə deyim son sözümdə? 

DüĢünürəm 

Bilə bilmirəm özüm də. 

Bir Ģeyi bilirəm ancaq, 

Son sözüm – 

Son arzumdur. 

Son arzum – 

Milyon-milyon arzumdur. 

Mənim son sözüm olmayacaq. 
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XOġBƏXT OLSUNLAR 

 

QuĢ tək nəğmələr 

Göyə uçur, 

Qız qonĢu evə 

Gəlin köçür. 

 

Nəqərat: 

 

YaĢıl çəmənə 

DöĢənib xalı, 

Qızlar oynayır 

Əli xınalı. 

Yel əsdirir 

Örpəyi, Ģalı. 

Deyib-gülür, 

Hamı əl çalır. 

 

XoĢbəxt olsunlar! 

Deyir hamı. 

Heç kəs unutmaz  

Bu axĢamı. 
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XOġ SƏHƏRLƏ YAġAYAQ 

 

Arzularla, xoĢ səhərlə yaĢayır, 

Ürək açan nəğmələrlə yaĢayır 

ġirin dilli qızlarımız, 

Qara telli qızlarımız, 

Ġncə belli qızlarımız. 

 

Əməlləri gələcəyə bağlıdır, 

Duyğuları gül-çiçəyə bağlıdır. 

Saf ürəkli oğlanların, 

XoĢ diləkli oğlanların, 

Tunc biləkli oğlanların. 

 

Məhəbbətlə, səadətlə sevərlər, 

Düz ilqarla, düz ülfətlə sevərlər, 

ġirin dilli qızlarımız, 

Qara telli qızlarımız, 

Ġncə belli qızlarımız. 

 

Dildən-dilə düĢər sözü-söhbəti, 

Eldən-elə gəzər Ģanı-Ģöhrəti, 

Saf ürəkli oğlanların, 

XoĢ diləkli oğlanların, 

Tunc biləkli oğlanların. 

 

Həyat qurur, ulduzları barıĢır, 

XoĢbəxt olur, bir-birinə qovuĢur, 

Saf ürəkli oğlanlarla 

ġirin dilli qızlarımız, 

XoĢ diləkli oğlanlarla, 

Qara telli qızlarımız, 

Tunc biləkli oğlanlarla 
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Ġncə belli qızlarımız. 
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EġQĠMĠN BƏXTĠ 

 

AlıĢıb yanıram məhəbbət oduna, 

Nə olar, bircə an məni sal yadına. 

Sənsiz mən bir heçəm, qəlbimi üzür qəm, 

Hər günüm, hər gecəm bağlıdır adına. 

 

Nəqərat: 

 

Gəl seyr edək bağı, çəməni, 

Seyr edək, ey yar. 

Gül-çiçəyə bürüyüm səni, 

Gəl gedək, ey yar. 

Səndən özgə kimsəm yoxdur, gəl, 

Durna kimi bahar vaxtı gəl. 

Gəl, eĢqimin əzəl baxtı, gəl 

Gəl, sevgilim, gəl. 

 

Ulduzlar səmada parlayıb yanarlar, 

Durnalar, durnalar göllərə qonarlar. 

EĢqim bir durnadır, o qonmaq istəyir 

EĢqim bir ulduzdur, o yanmaq istəyir. 
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SƏNƏTĠNĠN USTASI 

 

Yusif, Yusif Həsənbəyov, Yusif Həsənbəy – b imzalarla kitablarda, dərsliklərdə və bir çox mətbuat 

orqanlarında çap olunan Ģeirlər böyük oxucu kütləsinin nəzərini həmiĢə özünə cəlb edir. Öz gözəl və aydın 

diliylə və fəlsəfi fikirləriylə, lirikasıyla, insana təsiriylə oxucunu heyran edir, düĢündürür. 

Onun əsərləri orijinaldır, təzədir, müasirdir. O, öz sənətinin ustasıdır. Onunla tanıĢlığımızdan yarım əsr 

keçir. Biz yaĢa dolmuĢuq. Bir-birimizin uğurları bizləri sevindirir, fərəhəndirir. GörüĢdüyümüz zaman mən Ģeir 

aləmi yeniliklərini ondan soruğuram, o isə məndən musiqi yeniliklərini xəbər alır. Axı hələ 50-ci illərin 

axırlarından biz bir neçə əsər üzərində çalıĢmıĢdıq. Hətta mahnı müsabiqələrinin birində “Hazır ol” mahnısına 

görə birinci mükafatı almıĢıq. Bu əsər gənclərin həyatından bəhs edir və sözləri bir neçə dəfə çapdan çıxıb. 

Yusifin əsərlərində lirika böyük yer tutur. Sentimentallıqdan uzaq olan bi lirik yazılar Azərbaycan lirik 

Ģeirinin dəyərli davamıdır. 

Azərbaycanda Ģair olmaq çox çətin məsələdir. Bu Vətəndə Ģair Yusifin öz yeri var, öz mövqeyi, öz üslubu 

var. Yusif sevənlər var, onlardan biri də mənəm – 

 Xəyyam Mirzəzadə 

Bəstəkar, Xalq artisti 
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KĠġĠLĠK 

 

BaĢ papağa zinətdir, 

Qoxsa papaq baĢa? 

Hər qədəmdə rast gəlinir, 

Papaqsız kiĢiyə, 

Papaqlı oğraĢa. 

Ġnsanda kiĢilik yoxdursa, 

Buna baĢ neyləsin, 

Papaq neyləsin? 

KiĢilik qanında olur 

KiĢi olan kəsin! 
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SAĞALT MƏNĠ, SAĞALT, HƏKĠM 

 

Görkəmli alim, həkim Sənan Kərimova 

 

ÇaĢbaĢ düĢüb günüm-ayım, 

Qardı yazım, qıĢdı yayım. 

Çalınmayıb oğul toyum – 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Aç bu bağlı əl-qolumu, 

Bağla o cənnət yolumu. 

Qəbirdən çıxart ölümü – 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Yox, məni möhtac eləmə, 

Qad qızına, öz balama. 

Özüm gedim öz yoluma 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

 

Məhv olum, kötrüm olmayım, 

Gur bir səsəm, ün olmayım! 

Qoy toya dönsün ah-vayım –  

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Xəstə ucuz, loğman baha, 

Dərman satan ac əjdaha! 

Əlim də çatmır Allah – 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Ġmdad elə, tez sağalım, 

Gəlim qapında ot çalım. 

Pul istəmə, dərdin alım – 
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Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Kündə tutum, lavaĢ yayım, 

Qoyun qırxım, yun darayım, 

Gəlinlik yorğan sırıyım – 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Qoxdu motal pendirim də, 

Tor qor salıb təndirimdə. 

Ölü kimidir dirim də - 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Razıyam, min yol kəs məni, 

Min yerdə sapla büz məni, 

Doğra, rəflərə düz məni – 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Məndən bir xonça gözləmə, 

Ya gəbə, xalça gözləmə, 

Dövran dağ çəkdi nəslimə - 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Bir iynə - bir illik maaĢ, 

O da ayda olmur, qardaĢ! 

Ya tilsim qır, ya gəl fal aç – 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Ağu, zəhər az yaz mənə, 

Sən toy-mağar saz yaz mənə, 

Ömrüm qıĢdı, yaz yaz mənə - 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Nə olsun öddü həblərin, 
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Təsəllim var – baldan Ģirin. 

Qoy mən olum Ģah əsərin – 

Sağalt məni, sağalt, həkim! 

 

Quba 10 dekabr, 1998 
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MƏN AYRILMADIM 

 

AyrılmıĢıq, amma hər an 

Səni gəzən, səndən küsən 

Gözlərimə nə deyim? 

Bağçanıza cığır açdım, 

Köksünü toz, çayır basan 

Ġzlərimə nə deyim? 

 

AyrılmıĢıq, ay əzizim, 

Sanki nəsə itirmiĢəm 

Yoxdu səbrim-qərarım. 

Quraq keçir payızlarım, 

Erkən solur gül-yazlarım, 

Qardı-qıĢdı baharlarım. 

 

AyrılmıĢıq, amma neynim? 

KəlməbaĢı dilimdədir 

O müqəddəs, pak adın! 

AyrılmıĢıq? Amma mən yox 

Bu sevdada, bu sevincdə 

Mən qaldım, sən ayrıldın. 
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VER 

 

Sınaq yollarında düĢmüĢəm əldən 

Üzdü hicrin məni, qərarını ver! 

EĢqin səhrasında məcnunlar ağlar  

Fərhadam, Bisütun dağlarını ver! 

 

Leylalar, ġirinlər müqəddəsdirlər, 

Ġndi kim özünə belə qəsd edər? 

Sadiq oldu qoç Nəbiyə o Həcər 

Mənə Koroğlunun Niğarını ver! 

 

Zirvədən qar istə endirim, gəlim! 

QıĢda bahar istə, gətirim, gəlim! 

Bilirsən sən mənə nə ver, gözəlim, 

Hələ əl dəyməmiĢ gülzarını ver! 

 

Avqust 2005 
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VERĠM 

 

Təzəcə uçuĢan eĢq göylərində, 

Gəl sənə gepgeniĢ səmalar verim! 

Vüsalın qoynunda yansa ürəyin, 

Öpüm dodağını, ona qan verim! 

 

Uçaq, üfüqlıri keçək, əzizim! 

EĢqin Ģərbətini içək, əzizim! 

Xəlvət bir guĢəyə düĢək, əzizim, 

Sənə möcüzəli bir diyar verim. 

 

ġəlalə qayadan axsın bizimçün, 

Ay bizə buluddan baxsın bizimçün! 

Qoy bütün ulduzlar çaxsın bizimçün! 

Mən sənə nur dolu axĢamlar verim! 

 

Arzum çin olmasa min qan eylərəm! 

Dünyanı özümə zindan eylərəm! 

Demirəm, qəlbimi qurban eylərəm, 

Aç bax, köksüm altda nəyim var, verim! 

 

15 avqust 2005 
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NƏ DEYƏR? 

 

Desəm səni candan artıq sevirəm, 

Pıçıldayan dodaqların nə deyər? 

Ağararmı çöhrən bəyaz qar kimi, 

Allanarmı yanaqların, nə deyər? 

 

Mən qadirəm hər nazına dözməyə, 

Gəl bir çıxaq sizin bağı gəzməyə. 

Əl uzatsam bir qönçəni üzməyə, 

Əl çalarmı yarpaqların, nə deyər? 

 

Ürəyimə damıb, ancaq mənimsən, 

Aramızı kəssə də dağ, mənimsən. 

Gəl, bir yanaq ey od-ocaq, mənimsən? 

Ayrı yanmaz ocaqların, nə deyər? 

 

Əl dəyməyib hələ dağda qarına, 

Ġz düĢməyib güllü yaylaqlarına! 

Ayağına gəlsəm ilk baharınan, 

Əriyərmi dağda qarın,nə deyər? 

 

Iyul 2005 
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BAġINA DÖNÜM 

 

GetmiĢəm, günəĢim gözümdən sönüb, 

EĢqim bir ağlağan uĢağa dönüb. 

Qol çəkən gözlərim bulağa dönüb 

Göstər ay üzünü, nura bürünüm. 

 

BaĢına dönüm, gəl, 

Gülüm, bülbülüm, gəl! 

Gəl yenə eĢqinlə 

Od tutsun külüm, gəl! 

 

Dodağın öyrətdi qaymağa məni, 

EĢqin saldı ürək duvağa məni. 

Tanrım səsə verdi sadağa məni 

Salma gözlərindən irağa məni. 

 

Yollara baxmaqdan sürmədi gözüm, 

Sənsiz bu dünyanı görmədi gözüm. 

Ağı, mərsiyədi sən siz hər sözüm – 

Gəl, coĢsun nəğmə tək eĢqimiz bizim!.. 
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DARIXDIM, ANA 

 

Neçə bacı-qardaĢ verdin sən mənə, 

Amma özün təksən, bircəsən, ana! 

DəyiĢə bilmərəm cənnəti belə 

Sənin süd qoöulu isti qoynuna! 

 

Darıxdım, darıldım getsəm ha yana, 

Yad oldum ən doğma ölkələrə də. 

Sənsiz doğmalara yadlaĢdım, ana 

Sən varkən doğmaydım özgələrə də. 

 

Durna baxıĢların öpsün üzümdən, 

Bu dünya qəmini unudum, ana. 

Sənin o göz nurun mənim gözümdən 

Axsın Ģölə-Ģölə bütün cahana. 

 

Ən kövrək duyğular anası anam, 

Ən Ģirin qayğılar dünyası anam. 

Ah, mənim gözümün ziyası anam 

Dizinə baĢ qoyub yata biləydim! 

Ġsti əllərinlə qızaydı canım, 

ġirin yuxulara bata biləydim! 

 

Gecələr evimiz dönür zindana, 

Ruhuma bal qatır o laylay səsin. 

BaĢdaĢı yerində izn ver, ana, 

Sübhədək Ģam kimi alıĢım-yanım, 

Məzar həyatına zülmət çökməsin! 
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ĠLK BEġĠYĠM, SON MƏSKƏNĠM 

 

Mən Qubasız qərib quĢam, 

Quba mənsiz boĢ yuvadır. 

Ġlk beĢiyim Qubadırsa –  

Son məskənim də Qubadır. 

 

Quba varsa gözlərimin 

Həm ağı var, həm qarası. 

Quba yoxsa bu dünyada 

Var olmağın nə mənası? 

 

Quba varsa, bir QəçrəĢin 

Min eldən min qonağı var. 

Quba varsa bu millətin 

Arxasında ġahdağı var. 

 

ġahdan axan Qudyal çayı, 

Xəzərə qan verən candır. 

Xəzər Qudyal sularıyla 

Dəniz yox, böyük ümmandır. 

 

Qədim ġirvan torpağında 

Gözəl Qubam yaĢıl bir bağ. 

Bayrağımda yaĢıl rəng də 

Qubanın rəngidir ancaq. 

 

Dünya baqı deyil, fəqət, 

Mən də bir gün getsəm nə qəm. 

O dünyada cənnəti yox, 

Mən öz Qubamı seçərəm. 

 

O Qorxmazı armudunla 
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Sən min yaĢa, ey Küpçalım! 

Sənin o qax təndirində 

Mən küt kimi düĢüb qalım. 

 

Qenə Alıc meĢəsində 

Fındıq dərim, əzgil yığım. 

Yenə Gecdə, yenə Darda 

Çimsin çılpaq uĢaqlığım. 

 

Min bir dərdə dərman olur, 

Cırhacısı, Ağ alması. 

Bağban həm də loğnam imiĢ 

Qubamızın ilk bənnası. 

 

Qonaq-qara əskik olmur, 

Yay vaxtı bağ, meĢəsindən. 

Hər dolayda, hər gədikdə 

Bir toy-mağar görərsən sən. 

 

Xəritədə varmı-yoxmu 

Gözəl Qubam mən nə bilim? 

Amma Quba sözüylə də 

ġirin olur ana dilim. 

 

Mən Qubasız hara gəldi 

BaĢsız əsən bir küləyəm. 

Mən qubasız yarımcaman 

Ġnfark vuran bir ürəyəm. 

 

Bir az sərtəm, bir az quru, 

QaĢqabağım yer süpürür. 

Amma Quba adı gəlcək 

Könlüm gülür, üzüm gülür. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 462 

 

 

Tanrı Quba taleyinə 

Ağ əlimlə ağ gün yazdı. 

Yoxsa quba almaları 

Heç bu qədər ağ olmazdı. 

 

Quba varsa – orda neçə 

Dostum, arxam, dayağım var. 

Yalan-doğru mənə gözəl 

ġair deyir, qubalılar! 
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YAXAN DÜYMƏLƏ-DÜYMƏLƏ 

 

AlıĢdım sinə dağımdan, 

Yaxan düymələ-düymələ! 

Ürəyim çıxdı yaxamdan 

Yaxan od tutar ahımdan, 

Yaxan düymələ-düymələ! 

 

Simsarım o qoĢa nardı, 

Gördüm də Ģövqüm qabardı, 

Əqlim baĢımdan apardı 

Oldum axĢam-sabahımdan, 

Yaxan düymələ-düymələ! 

 

Güldü qaĢqabaqlı üzüm, 

Bəmdən zilə qalxdı sazım. 

Nurla doldu tutqun gözüm 

Od yağdı qəm segahımdan, 

Yaxan düymələ-düymələ! 

 

Könül qiblə sayıb səni, 

Cövrün yay tək əyib məni, 

Yaxan düymələyib məni, 

Ayrılma qibləgahımdan, 

Yaxan düymələ-düymələ! 

 

Get, gözəl, gör kim cavandır, 

QaĢ-gözünlə onu yandır. 

Mənə dəymə, beynim qandır, 

Allah keçməz günahımdan 

Yaxan düymələ-düymələ! 
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KƏSƏN OLAYDIM 

 

Anasından ayrı düĢən körpənin, 

Qanlı göz yaĢını silən olaydım! 

Ağ zambaq üstündə qara rüzgarın, 

Acı yağıĢını kəsən olaydım! 

 

His çəkən ocağın tüstüsü acı, 

Nakam məhəbbətin istisi acı, 

Hicran dodağımın püstəsi acı, 

Hicran ağacını kəsən olaydım! 

 

Həkim olmasan da halıyam iĢdən, 

Bimara nə dərman, nə də ki neĢtər. 

Arı tək Ģəhd alıb güldən, günəĢdən 

Hər ağrı-acını kəsən olaydım! 

 

Uludur millətin adı, ünvanı, 

Bizdə ululardan bir niĢan hanı? 

Qalib görmək üçün Azərbaycanı 

Silaha sarılan çeçen olaydım. 
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ƏBƏDĠ YAġATMAQ ÜÇÜN 

 

Lənkəran duyğuları 

 

Bağdır, yaĢıllıqdır sahil düzləri, 

ĠĢığı, günəĢi, suyu da boldur. 

Utancaq, iĢgüzar, qəĢəng qızları 

Əmək meydanında oddur, oğuldur. 

 

Səhərlər həmiĢə meĢəli üfüq, 

YaĢıla boyanıb, iĢıqlanıbdır. 

Burda dənizə də yaĢıllıq çöküb 

YaĢılbaĢlar burda yaĢıllanıbdır. 

 

Mahnı qol-qanaddır obaya-kəndə, 

Toylu, mağarlıdır gələn hər axĢam. 

Hətta mən bir dəfə yaĢıl çəməndə 

Bülbül cəh-cəhinə yuxulamıĢam. 

 

Dəmir ağacından bir əsa seçib 

TalıĢ dağlarına cığır açmıĢam. 

Ġzimə körpəcə ceyranlar düĢüb 

Ürkək marallardan özüm qaçmıĢam. 

 

Bir anın içində yağıb gur yağıĢ, 

Təpədən-dırnağa islanmıĢam mən. 

Qəlbim əbədi lövhə asılmıĢ 

Üfüqə atılan qövsü-quzeyəm. 

 

Bu yerdə çin olar arzusu, kamı, 

Təbiətdən nəğmə uman hər kəsin. 

Ah, necə istərəm ana laylamı 

Kəklikli, turaclı meĢələr desin! 
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Nəğmələr guĢəsi Azərbaycanım, 

Səni dinlədikcə düĢünürəm mən. 

Bəlkə “Rast” yaranıb burda ceyranın 

Bala həsrətilə mələməsindən? 

 

Göydən buludların qatarı keçib, 

DemiĢəm:-bəs hara gedirsiniz siz? 

Bəlkə qanadınız tutardan düĢüb? 

Bəlkə enəsiniz, dincələsiniz? 

 

Havamız mülayim, səmamız açıq, 

Enin, hər nazınız bizlərə xoĢdur. 

Bir dəfə qonağa süfrə açmıĢıq, 

O süfrə bir daha yığılmamıĢdır. 

 

Əmək qaynağı var, həyat var orda 

Gəl, günəĢli elə rəhgi, boyanı. 

Bircə guĢəsini çək tablolarda 

Göstər dünyalara yaĢıl dünyanı. 

 

Torpaq nə istəsən verir insana, 

EĢqi, məhəbbəti, səadəti də. 

Hər kəs aldığını qaytarsa ona, 

Çatdırar torpağı əbədiyyətə. 

 

Əbədi amal var hər sözümüzdə 

GünəĢ bu amalla parlayır hər gün. 

Dünyaya gəlmiĢik biz özümüz də 

Dünyanı əbədi yaĢatmaq üçün. 
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ġAĠR-NASĠR 

 

Uzun müddət Ģair kimi tanınmıĢ bir yazıçının sonralar nəsr sahəsinə keçməsi faktı ədəbiyyat tarıxındən bizə 

məlumdur. Doğrudur, bu keçiddə uğursuzluğa tutulanlar da olmuĢdur. YaĢlı bir yazıçı Ģeir yazmağa baĢlarkən 

gülünc vəziyyətə düĢmüĢdür. Lakin bu iĢdə müvffəqiyyət qazananlar da olmuĢdur. Bunlardan biri gözəl Ģair 

Yusif Həsənbəydir. Onun birdən-birə nəsrə keçməsi düzü hamını, o cümlədən məni də təəccübləndirdi. Çünki o 

bunu tədricən deyil, birdən-birə etmiĢ, ağır bir yükün altına girmiĢdi. 

Onun ilk nəsr əsəri “Sualtı döyüĢlər” adlı ronam idi. Romanı oxumamıĢdan düĢündüm ki, o nə cəsarətlə nəsr 

sahəsindəki fəaliyyətini belə ağır bir romanla baĢlayıb və özüm də onun bu iĢdə Ģübhəsiz uğursuzluğunu 

düĢünürdüm. Lakin əsəri oxuyub qurtarandan sonra onun istedadına məhəttəl qaldım. Əsərdə dənizdə, gəmidə 

baĢ verən hadisələr möhkəm bir qələmlə təsvir olunurdu. Deməzdim ki, bu əsər Ģair qələmindən çıxmıĢdır. 

Onda qüvvətli təhkiyyəçilik istedadı varmıĢ. Müxtəlif, mürəkkəb abzaslar püxtə bir sənətkarln qələmi ilə təsvir 

olunurdu sanki. Bəs bu iĢdə Yusif Həsənbəyin qazamdığı, və yaxud itirdiyi nə oldu? O poeziya aləmindən geri 

çəkildimi? Qətiyyən yox! Yox, o heç nəyi itirmədi, əksinə qazandı; çağdaĢ ədəbiyyatımızı bu vaxtadək çox az 

yazılmıĢ yeni bir əsərlə zənginləĢdirdi desəm, səhv etmərəm. 

O, bu günədək Ģairliyi ilə yanaĢı nəsr sahəsində fəaliyyətini də davam etdirir. O, çox sevdiyim Ģairlərdəndi. 

Onun “Çay dənizə tələsir”, “Unutmaram o günləri”, “Ġnsan ömrü” kitablarında verilmiĢ incə, zərif, lirik və 

təravəti heç zaman tükənməyən Ģeirlərini bu gün də oxuyarkən ürəyimizi titrədir. Görünür onun poetik qəlbi 

hələ də gənclik ehtirası ilə çırpınır. 

 

Qılman Ġlkin 

Xalq Yazıçısı 
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YOX DÜġƏ BĠLMƏRƏM TƏZƏ EġQƏ MƏN 

 

Elə söndürmədin ocaqlarımı, 

Bir də küləklənib alıĢa bilsin! 

Sən elə qırmadın budaqlarımı, 

Qızıl qönçələri sayrıĢa bilsin! 

 

Usandım sənsizlik gecələrindən, 

Yoxsa zülmətlərə öyrəĢən oldum! 

EĢqin Ģirin-Ģirin çeĢmələrindən 

Ağını, zəhəri içən mən oldum! 

 

Sən elə qırdın ki, zəng simlərimi, 

Sazımda cəngilər çala bilmirəm. 

Mən öz bənövĢəyi iqlimlərimi 

BaĢqa baharlardan ala bilmirəm. 

 

Sən elə qatmısan yuxularımı, 

BezmiĢəm sərt, soyuq gecələrimdən. 

Di gəl ki, günəĢlı duyğularımı 

Sənin görüĢünə saxlamıĢam mən. 

 

Üçdün ayrılığın üfüqlərində, 

Ardınca gözlərim qamaĢa qaldı. 

Sən üçdun, fəqət toy, düyün yerinə 

Mənə bir faciə tamaĢa qaldı. 

 

Elə vurulmuĢam bu döyüĢdə mən, 

LeĢ bir yana düĢüb, baĢ da bir balasıyana. 

Yox, düĢə bilmərəm təzə eĢqə mən. 

 

Ümidlər sonsuzdur, arzular geniĢ, 
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Məhəbbət hamınin dadına çatır. 

EĢqindən od tutub sönən deyilmiĢ, 

Səndəki vüsalın dadı baĢqadır! 

 

Gülüb gülüĢümlə ürək dolusu, 

DemiĢdin: - səninəm, çəkmə kədər, qəm. 

Sən ey eĢq bağının səhv boylusu 

Qalxıb boylarına çatmaq istərəm. 

 

Hayladım mən səni dağlar arası, 

Səsimə Aranda ceyranlar hürkdü. 

Mən nədən biləydim zalım balası, 

EĢqin sevincindən qəmi böyükdür! 

 

Demə hicran məni tutardan salıb, 

Dönüyəm bir para sevənlər kimi! 

Əlim ətəyinə yapıĢıb qalıb, 

Ya ətəyini kəs, ya da əlimi! 
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QAYIDA BĠLMƏRƏM, GÖZLƏMƏ MƏNĠ 

 

Bahar da qayıdar, qıĢ qa qayıdar, 

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni. 

Uçqun yuvasına quĢ da qayıdır,  

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni. 

“Bilmərəm”, “Gözləmə” demək asandır, 

Dil söylər, nə var ki, dil pəhləvandır. 

Ancaq ay əzizim, 

Ay iki gözüm! 

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni. 

Kamansız bir oxdur, simsiz kamandır 

Qayıda bilmərəm, nəfəssiz candır. 

Qayıtmaq yollarım çəndir, dumandır 

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni. 

Bəs qayıdan necə? 

Yusifə Züleyxa qoynu zindandır, 

Kərəm Əslisinin eĢqiylə yandı. 

Axan göz yaĢımdan yollar islanar, 

Sənə qucaq açan qollar islanar! 

Saçına düzdüyüm güllər islanar. 

DaĢlar parçalanar, qumlar tozlanar 

Sənsiz bir köləyəm Ģahomdankənar, 

Quru bir tənəyəm, salxımdan kənar, 

Ümmanam selimdən, dalğamdan kənar 

Yer göyə qarıĢar, fəryad çəkərsəm, 

Göydə ulduzlar da ahımdan yanar. 

Qayıda bilmərəm, necə qayıdım? 

Qayıtsam ürəyim sevincdən sınar. 

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni. 

 

Sevgilim, könlünü üzməsin kədər, 

Sənsiz günəĢə də baxmaz bu gözlər. 
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EĢitsən kiməsə bəndəm, inanma! 

Kiməsə Ģəkərəm, qəndəm, inanma! 

Məni hərcayılar həmdəmi sanma! 

Səndən özgə heç kəs yatmaz canıma, 

Nazı sığal çəkməz həyəcanıma. 

Çəpərlər ardından baxıb boylanma, 

Səni and verirəm ata-anama, 

Yolunda sadağa gedərəm, amma 

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni. 

 

Ah, necə təĢnəyəm çılğın busəyə, 

Könlümə od salan çılğın busəyə, 

AlıĢdır, qoy çıxsın cığım busəyə 

Tamarzı həsrətəm Ģəkər dilinə. 

Həsrətəm busəmlə kpnlümə axıb 

Yanğıma su səpən o buz kuzəyə. 

Qayıda bilmərəm, demək asandır! 

Ġnanma, bu söhbət Ģərdı, yalandır 

Sevdanın hər iĢi bir imtahandır... 

Bizim eĢq mahnımız dildə dastandır 

EĢqimiz əbədi yaĢasın deyə 

Qayıda bilmərəm, gözləmə məni.  
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YAġAYAQ MƏHƏBBƏTĠLƏ 

 

Zülmətdə iĢıq, nur qalası, 

YaĢasın məhəbbət. 

ġad oldum ona qul olası, 

YaĢasın məhəbbət. 

 

 

ġirindir ən acı kədəri, 

Dalğaya sığaldır əlləri. 

Nəğməyə bənzəyir rəngləri, 

YaĢasın məhəbbət. 

 

Ġkimiz bir nəfəs olaq, gəl, 

Bir yuva, bir qəfəs olaq, gəl. 

Deyirəm müqəddəs olaq, gəl, 

YaĢasın məhəbbət. 

 

Ondakı bu qüdrət gör nədir, 

Bir ahı min dağı tərpədir. 

Bu böyük dünyanı hərlədir – 

YaĢasın məhəbbət. 
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GÖZLƏRĠNĠN DÜNYASI 

 

Gözlərinin qarasında 

ġanı üzümü gördüm. 

Ömrüm boyu mən gözlərin 

Neçə üzünü gördüm. 

Ancaq sənin gözlərində 

ġanı üzümü gördüm. 

 

Ah, o gözlər ürəyimi 

Ürəyinə bağladı. 

Bu Ģirinlik çeĢməsində 

Məhəbbətim çağladı. 

Gözlərinin qarasında  

ġanı üzümü gördüm. 

 

Gözlərinin qarasında  

ġanı üzümü gördüm. 

O gözlərin aynasında 

ġirin arzumu gördüm. 

Ancaq sənin gözlərində 

Dünya üzünü gördüm. 
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SƏNĠ SEVƏN ÜRƏYĠMDĠ 

 

Sənsizliyin bir anı 

Biri ilə əvəzdi, yar! 

Gəl, eĢqinlə səadət 

QoĢadı, əkizdi, yar! 

 

Saçını öpüb keçən 

Küləkləri sevirəm. 

Gözlərindən nur içən 

Çiçəkləri sevirəm. 

 

BaĢ alıb hara gəldi 

Getsən əgər, gələrəm. 

Ardınca quzu kimi 

Mələr-mələr, gələrəm. 

 

Gəl, çağlasın səadət 

Laylaları, əzizim! 

Gəl qoĢaq Məcnunlara 

Leylaları, əzizim! 

 

Sənə yetmək əbədi 

Arzum, diləyim olar. 

Gəl, səni məndən artıq 

Sevən ürəyim olar! 

 

1974 
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YAġATDIN MƏNĠ 

 

Gözlərində məhəbbət nuru parlaq 

Nura öyrətdin məni. 

BaxıĢında dərya dərinliyi var, 

Dəryaya atdın məni. 

 

Qartalların uĢuĢunda baĢ oldum, 

Tərlanlara əyilməyən quĢ oldum. 

Zalım ovçu, niĢanına tuĢ oldum, 

Vüsala çatdır məni. 

 

KeçilməmiĢ, tapdanmamıĢ yol idim, 

Məhəbbətlə çağlayan bir sel idim. 

Gözdən uzaq, çəməndə bir gül idim, 

Dərdin, yaĢatdın məni. 

 

1983 
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BĠLMƏDĠM 

 

Nə idi bu duman, nə idi bu sis, 

Sellənib gözümdən keçdi, bilmədim. 

Zirvələr fəth edən məhəbbətimiz 

Niyə ayaqlara düĢdü, bilmədim. 

 

O getdi, ətirli havam yox oldu, 

Tərlandım, oylağım, obam yox oldu, 

GünəĢim, ocağım, sobam yox oldu, 

Baharda bu gecə qıĢdı, bilmədim. 

 

Çaparaq keçirdim sevda yolumu, 

GünəĢlər sarmaĢdı sağım, solumu, 

Yoluma yığılan daĢmı, dolumu, 

Bu dağlar haradan aĢdı, bilmədim. 

 

O, payız gecəsi çaxan ĢimĢəyim, 

O, ac bir shrada suyum, çörəyim, 

Bu günüm, sabahım, amma neyləyim... 

O da bir köçəri quĢdu, bilmədim. 

 

1981 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 477 

 

MƏN KĠ SEVĠRƏM 

 

Bilsəm gömülübdür dibsiz ümmana, 

Bir ah çəkərdim ki, ümman yanardı. 

Mən onsuz dönmüĢəm boĢ bir limana 

Yol çəkən gözlərim fanar-fanardı. 

 

O lalə olsaydı bir dağ baĢında, 

Ona sığal çəkən yelə dönərdim. 

Dönüb buz olardım qarlı qıĢında, 

Yanıb atəĢinə, külə dönərdim. 

 

Hərdən Ģəlalə tək aĢıb-daĢardım 

Qoğulmaq istərəm kükrək selinə. 

Sarı yarpaqlarım yaĢıllaĢardı, 

Bir yol toxunsaydı əlim-əlimə. 

 

O, bir dağ baĢına qonan quĢ idi, 

Mən o dağ diniddə qəlbi dağlıyam. 

Onun ayağında Ģlmək nə Ģeydi 

ÖlmüĢəm, bir ömür gərək ağlıyam. 

 

O, çinar olsaydı külək olaydım, 

Açılardı dili yarpaqların da. 

O sinə versəydi ürək olardım, 

Ötərdim dmahnı tək dodaqlarımda. 

 

Solur çiçəkləri neçə yazı da, 

Nə “hə” deyir mənə, nə də “yox” deyir. 

Qırıb simlərini telli sazın da 

Mən nalə çəkirəm, o gülümsəyir. 

 

O çaydı, bir yanıq səhra idim mən, 
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Ağ, buzlu suyunun möhtacı idim. 

Onun saməsına yüksəldim hərdən, 

Ancaq günəĢinə çata bilmədim. 

 

QalmıĢam od ilə su arasında, 

Gələrmi, gəlməzmi yola, bilmirəm. 

Bir qərar varmı ki, zalım qızında 

Yollar ayrıcında qala bilmirəm. 

 

Sıxılma, ürəyim, yaĢa ay eĢqim! 

Hələ çox sarsıdar bizi boran, qar! 

EĢqin acısından doymayıb heç kim, 

Onun acısında Ģirinlik də var. 

 

1981 
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ĠġIĞA DOĞRU 

 

Bir kiçik qayıqda düĢmüĢük dalğaya 

Bu dəniz içində hər dalğa bir qaya. 

Gah batır dərinə, gah üzdə üzürük 

Biz, dəniz qəsdinə inadla dözürük. 

QarıĢıb dumana sağımız, solumuz 

Nə suda bir gəmi, nə göydə bir ulduz! 

Nə avar çəkməyə taqət var biləkdə, 

Sümüyə iĢləyir Ģaxta da, külək kə 

Nə mayak, nə sahil, 

Nə də bir uçan quĢ... 

Köməksiz qayıqlar belə məhv olurmuĢ. 

Dalğalar üstündə bir saman kimiyik 

Biz – dəniz əsiri, 

Biz – sahil gəmiyik. 

Gurlayar alovlu ĢımĢəklər indicə, 

Bu dəniz dibində 

Dönərik bir heçə! 

Az keçdi... Xallandı göyün bir bucağı 

Qızardı üfüqdə bir Ģəfəq ocağı. 

Ġstisi, ocağı çox uzaq olsa da, 

Bu ocaq, çox uzaq bir ocaq olsa da 

Ümidlə, inamla qızdırırdı o bizi. 

Ayırdıq dumandan səmanı, dənizi. 

Gözlərə iĢıq, nur töküldü iĢıqla. 

Arzuya qol-qanad, 

Ürəyə cəsarət, 

Həyata, dünyaya 

Bir sonsuz məhəbbət 

Var idi alıĢıb, parlayan Ģəfəqdə 

Qayığa, dənizə nur yayan Ģəfəqdə. 

Avarlar əlüstü dənizə endilər 
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Avarlar dalğanı at kimi mindilər. 

Elə bil duman da 

Sovuldu, çəkildi. 

Elə bil dəniz də, o dəniz deyildi. 

Üfüqə, iĢığa 

Bir qayıq Ģığıdı, yönəldi. 

ĠĢıqlar hər yerdə 

Ġstidı, güclüdü, gözəldi! 

 

Peredelkino iyun 1977 
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GÖZLƏRƏM SƏNĠ 

 

Uzaq ulduzlar sönər, 

Gözlərəm səni. 

Üfüq bayrağa dönər, 

Gözlərəm səni. 

GünəĢ çıxar səfərə, 

Bulud bürünər zərə. 

Nəğmələnər dağ, dərə, 

Gözlərəm səni. 

 

Çəməndə gəzə-gəzə, 

Özümü üzə-üzə. 

Gözlərəm dözə-dözə, 

Gözlərəm səni. 

 

GünəĢ qayıdar, dönər 

Dəniz nəğməylə dinər. 

Dağlara axĢam enər 

Gözlərəm səni. 

 

Közərər orda-burda 

Ulduzlar xırda-xırda, 

Yenə tanıĢ cığırda 

Gözlərəm səni. 

 

Mən günlərlə səbirsiz, 

Gözlərəm səni. 

Bəlkə səndən xəbərsiz 

Gözlərəm səni. 
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PAYIZ 

 

Soyuq küləklər əsdi, 

Payız qapını kəsdi. 

YaĢıllıqda gizlənən 

Yuvalar üzə çıxdı. 

MeĢələrin, bağların 

Xəzəli dizə çıxdı 

GünəĢ bulud dalında 

Gah göründü, gah itdi. 

Səsli quĢ qatarları 

Harasa uçdu, getdi. 

Dərəlırdən dumanlar 

Sürünməyə baĢladı. 

Çobanlar yapıncıya 

Bürünməyə baĢladı. 

Alaçıqlar yaylaqdan 

Arana endi, gəldi. 

ġirvana dağın neçə 

Obası, kəndi gəldi. 

Payız kədər gətirdi – 

Yüksəldi nidaları: 

“QarĢılayın, ay ellər, 

Gələn Ģaxtanı, qarı”. 

 

Peredelkino sentyabr 1974 
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BOMBOġ SU QABI 

 

Masamın üstündə  

BomboĢ su qabı. 

Ciyərimi yandırar 

Susuzluğun alovlu əzabı. 

Nə ola dibində bir qətrə qalaydı barı. 

Söndürəydim gözümlə 

Içimdəki ocaqları. 

Ancaq su qabı 

            BomboĢ... 

Yüksüz boĢluq 

Necə ağır olurmuĢ! 

Elə isə bu qabı tez, 

Cəld itirir bir yana. 

Nədən gərək boĢ, 

Lampanın iĢığına 

               boyana! 

Nədən ötrü  

otağımın istisinə 

               sığınsın? 

Yöndəmsiz kölgəsi də 

divarlarımda sınsın! 

Nədən ötrü 

fikrim, xəyalım 

məramsız cumsun ona?! 

Unutmaq istəyirəm 

TəĢnəliyi, susuzluğu. 

Çırpın bu “boĢu” 

daĢa! 

Qoy “boĢ” boyansın qana! 

Yox, yanıldım, amandı, 
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onu əsla qırmayın. 

Içində hava var axı, 

qiymətli, təmiz hava. 

Hörmət, ehtiram göstərin 

Hava dolu “boĢ” qaba. 

Saatın, anın hökmünü 

Nə bilmək olar? 

Bəlkə bir baĢqasına 

bu hava gərək? 
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ƏN QĠYMƏTLĠ ÇAY 

 

Ən qiymətli çay 

Dənizlərə can atmayıb, 

Çaylara tələsməyib 

Yollarda yavaĢ-yavaĢ 

Batandı, 

             çökəndi, 

              itəndi. 

Sonra nurlu damlaları 

Böcəyə, quĢa, 

              Insana 

Daha yaxın bir yerdə, 

Torpaq altdan sıçrayıb, 

Lalə kimi, 

                nərgiz kimi 

göyərəndi, bitəndi. 

 

 

Peredelkino 10 mart 1987 
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DƏNĠZƏ BĠR ÜRƏK VER 

 

Dənizdə bir 

Dənizlik görmək istəsən, 

Mayak vermə, 

Liman vermə, 

Külək vermə, 

Duman vermə! 

Qasırğa ver, 

Fırtına ver, 

Özü boyda bir dalğa ver, 

Qaldırsın bayraq kimi 

Üfüqlərin sonuna. 

QarıĢdırsın bir-birinə 

Dibinin 

DaĢını, qumunu. 

Kəsməsin bir an belə 

Həmləsini, hucumunu. 

 

Silkələsin sahilləri – 

Uğultusu titrətsin. 

Yeri, göyü. 

Dənizdə bir  

Dənizlik görmək istəsən 

Ver dənizə 

Adi insan ürəyi. 

 

Mərmərə dənizi,avqust 1990  

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 487 

 

HƏDƏFƏ DƏYMƏDĠ GÜLLƏ 

 

Hədəfə dəymədi güllə, 

Bir nərədən 

Dağ titrədi, əsdi qaya. 

Bir dağ kəli qopub daĢdan, 

Getdi dibə uğuldaya-uğuldaya. 

 

Hədəfə dəymədi güllə, 

Ağ səmaya dirəkləndi 

Qara tüstü, 

Tüstü qara qılıncıyla 

Üfüqdən GünəĢi üzdü. 

 

Hədəfə dəymədi güllə, 

Zəhər dolu 

Bir qurğuĢun düĢdü gölə 

Ən zəhərli timsahlar da 

Nifrət dedi o gülləyə, 

Gəl içində ölə-ölə. 

 

Hədəfə dəymədi güllə, 

Uçan bir quĢ 

Havasına gizəlləndi. 

Tüstüsündən 

Çiçəklərin ləçəyinə 

Plüm yağdı, 

Qor ələndi. 

 

Göy qurĢağı 

Qarı kimi açılmıĢdı, 

Gələn durna qatarına. 

Hədəfə dəymədi güllə, 
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Dəydi nəğmə, 

Dəydi nizam, 

Dəydi ahəng qatarına. 

 

Hədəfə dəymədi güllə, 

Bəlkə hədəf 

Bir istəkdi, bir diləkdi, 

Bir ürəkdi. 

Hədəfə dəymədi güllə, 

Ancaq güllə neçə yerdən 

Dünyanın qəlbinə dəydi. 
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SAHĠLLƏRĠ SEVĠRƏM 

 

Hamısı bir deyil 

Dəniz sahillərinin – 

DaĢlısı, qumlusu var, 

Qayalısı, uĢurumlusu var. 

Bir an dinclik bilmir 

Küləyi, suyu. 

ġahə qalxmaq, kükrəmək 

PeĢəsidir ömrü boyu. 

Sahillərinə görə də 

Seçılır, ayrılır dənizlər. 

Sahilləri gözəldirsə 

Gözəl sayılır dənizlər. 

Rəğbətim var  

Təmiz havalı sahilə, 

Lap o görkəmsiz, 

YĢndəmsiz olsun. 

Sular onu hər necə 

Istəyir oysun, yusun. 

Məndən ötrü  

Sahillərin hamısı 

Baxımlıdır, gəzimlidir. 

Dalğalara, tufana 

Hərə bir növ dözümlüdür. 

Dəbnizə hörmət! 

Sulara ehtiram! 

Ancaq mən 

Dalğaları bir yerə 

Toplayıb dəniz edən 

Dost, bütün sahilləri  

Sevirəm, xoĢlayıram! 
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ORĠJĠNAL SƏNƏTKAR 

 

Ġstedadlı, orijinal Ģair və nasir Yusif Həsənbəylə biz uzun illərdir ki, yaradıcılıq əlaqəsi saxlayırıq. O, 

Azərbaycan xalqının nüfuzunu qazanmıĢ, oxucular arasında da xüsusi hörmətə malk sənətkardır. 

Mən onun sözlərinə ürəyimə daha çox yatan mahnılar bəstələmiĢəm. Bu əsərlər bəzən oynaq, lirik, bəzən 

məhəbbəti tərənnüm edən həzin, bəzən də ronamtik ruhlu mahnılardır. 

Əsərlərimizin ən yaxĢıları Azərbaycan Radio və Televiziyasının bədii fondunda gələcək nəsillər üçün 

saxlanılır. “Əl çalın qızlar oynasın”, “Qayıda bilmərəm”, “Ġstanbulda bir yar sevdim”, “Bəxtimə sən düĢmüsən”, 

Bakımızın gözəlliyini tərənnüm edən “Bakı gözəl Ģəhərdir” və bir çox baĢqa mahnılarımız da Respublika 

müsabiqələrində ən yüksək mükafatlara layiq görülmüĢdür. 

Yusif Həsənbəy yaradıcılıq iĢinəolduqca ciddi yanaĢan, özünə və həmkarlarına qarĢı çox tələbkar bir sənət 

adamıdır. O, bütün anlarında gənclik Ģövqüylə yaĢayır. 

Ümidvaram ki, Ģair dostum xalqımızı yeni-yeni yaradıcılıq təhfələriylə sevindirəcək. 

 

Nəriman Məmmədov 

Xalq artisti 

14 aprel 2007  
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MƏNƏ ĠġIQ VERĠN 

 

Mənə iĢıq verin, elə bir iĢıq, 

DiĢim-dırnağımla ona sarmaĢıb, 

Keçim keçilməyən bulud qatından, 

Zülmətə zər səpim insan adından. 

 

Mənə iĢıq verin, güclü bir iĢıq, 

Çıxım kürrəmizin cazibəsindən. 

Sönsün kosmosdakı bölgü savaĢı, 

Mənim aĢıb-daĢan iĢıq səsimdən. 

 

Mənə iĢıq verin, anı bir iĢıq, 

Demirəm, ya GünəĢ, ya da Ay verin. 

Bəzən bircə Ģəfəq buluddan aĢıb, 

AĢar yollarını nurlu səhərin. 

 

Qoy biri mən olum həmin Ģəfəqin, 

Yeri düĢsə Misri qılınca dönüm. 

DöyüĢüm uğrunda min-min Ģəfəqin 

Sönsəm Ģəfəqlərə bürünüm sönüm. 

 

Efir, televizor bar-bar bağırır, 

Yuxular görürük – qarnaqarıĢıq. 

Sazları korĢalan mizrablar qırır, 

Ahənglər pozulur, səslər qırılır. 

 

Mənə iĢıq verin bir iynə gözü, 

Onu udum bu ac gözlərimlə mən. 

Bir dəfə seyr edim Yer kürrəmizi, 

Dünya iĢıqlansın nəzərlərimdən. 

 

Sən mənə iĢıq ver, iĢin olmasın, 
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Harda parlayaram, harda yanaram. 

Mən olun GünəĢin ən gur ziyası, 

Ən qatı zülmətdə mismarlanaram. 

 

Çağlasın zərrəmdə həyat, məhəbbət, 

Onun min çaları, min rəngi olsun. 

Bu iĢıq zərrə tək qoy düĢsün, fəqət, 

Zərrəmdə iĢıqlı dünya doğulsun. 

 

Mənə iĢıq verin, qarıĢım ona, 

Əridək dağlarda sərt buzu, qarı. 

Qoy çaylar gurlayıb axsın hər yana 

Tutsun ərzi iĢıq yaĢıllıqları. 

 

Mənə iĢıq verin, lap az, azacıq, 

Hər azda neçəsi var GünəĢlərin. 

Bəzən zərrə-zərrə közərən iĢıq, 

Dönür iĢığına bütün bəĢərin. 
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QAYADA BĠR OT BĠTĠB 

 

BitmiĢəm güllərin,  

Otların içində. 

Adım da qəĢəngdir 

Adların içində. 

Qayada bitmiĢəm, 

Qoyun-quzu gələn yerdə deyiləm. 

Külək hayana əssə 

Mən o yana əyiləm. 

Qorxudan titrəyirəm, 

əsim-əsim əsirəm, 

Ömrüm sona yetiĢir, 

Tələsirəm, tələsirəm. 

GünəĢ qurudacaq məni 

AtəĢiylə. 

Yanıb, yanıb dönəcəyəm 

Bir gün külə. 

Yanımdan çiçəkləri dərdilər, 

Məni dərən olmadı. 

Elə bilirsiniz məni 

Görən olmadı? 

Gördülər, bəyənmədilər, 

“Otdur, gərək deyil” dedilər. 

Bəs niyə mən 

Torpağın suyunu əmdim, 

GünəĢin nurunu içdim? 

YaĢaya-yaĢaya  

Hər ağıya dözdüm mən?! 

Bir yerdə də bitmədim ki, 

Ayaqlayıb keçəydilər üstümdən. 
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BĠR ANLIQ 

 

Gözlərimi qapadım 

Bir anlıq. 

Qaranlıq oldu aləm, 

Qatı zülmət, qaranlıq. 

Qorxdum, vahimələndim, 

Elə bil yüz arĢınlıq 

Dərin quyuya endim... 

Qorxdum ki məhv edərəm 

Tapdayıb bir böcəyi. 

Bir papiros qırığıyla  

Yandıraram çiçəyi. 

Qorxdum ki, 

Fidanını qıraram 

Bir ağacın! 

Qorxdum ki üstü mamırlı 

Böyük daĢın 

Altında quĢ yuvasını 

Itirərəm. 

Bəs o körpə balaları 

Onda necə yedirərəm? 

DəhĢət bürüdü məni 

Te açdım gözlərimi. 

YaxĢı ki bu qaranlıq 

Bir anlıq oldu. 

Həm də  

Tək mənimçün 

Bir anlıq! 

 

1970   
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ANCAQ DARA DÜġƏNDƏ 

 

SusamıĢam, mənə su verin içim! 

Dənizləri, 

Kəhrizləri baĢıma çevirin, içim. 

Quruyan dodaqlarımla bulaqları qurudum. 

Mənə su verin, 

          heç olmasa bir qurtum, bir udum. 

Çırmanıb çaylardan keçmiĢəm, 

Heyf, heyf o sular... 

Qayalı sahillərdə üzmüĢəm. 

Dağ atıb bulandırmıĢam 

           neçə-neçə kəhrizləri. 

Mən nə qədər dəcəlmiĢəm, pismiĢəm. 

Bulaq üstdən qoparmıĢam 

           bənövĢəni, nərgizi... 

SusamıĢam, mənə su verin, içim, 

Dənizləri, 

Kəhrizləri baĢıma çevirin, içim. 

Yadıma gəlmirdi bir saat qabaq 

Nə çay, nə bulaq, 

Nə kəhriz, 

Nə dəniz. 

Ancaq dara düĢəndə 

          xilaskarı düĢünürük biz. 
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MƏNƏ ÇĠÇƏK GƏTĠRMƏYĠN 

 

Dünyanın  

Çiçək küləyini qırıb, 

Arıların çiçək 

Çörəyini qırıb, 

Mənə çörək gətirməyin. 

Çiçək üstə 

Çeh içməyə 

Tələsən kəpənəyi, 

Mənə görəAfrikaya ötürməyin. 

Çiçək riĢələrindən 

Ətirli damlalar düĢür 

Sinəsinə yeraltı çayın. 

Zəriflikdə, incəlikdə 

Çiçəklərə oxĢayın. 

YaĢıl bir çəmənin 

Üstündə gəzib, 

Zərif sakitliyi əzib 

Mənə çiçək gətirməyin. 

 

1982 
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ZAMBAQLAR 

 

Çəmənə  

Zanbaqlar düzülüb 

Sıra-sıra, 

Səf-səf, 

Qaynar günəĢə tərəf 

TuĢlanıb Ģeypurları 

Zanbaqlar 

QarĢılayırlar 

QıĢ döyüĢdən 

Qələbəylə qayıdan 

Baharı. 
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ROMANTĠKA 

 

KiĢi sevinclə gəldi:  

- Gözün aydın! 

YığıĢdır nəyin var, 

Səfərə çıxırıq, səfərə! 

Könülsüz dilləndi qadın:  

- Qatarda, 

Tozlu, hisli yollarda, 

Dinclik bilməmiĢəm 

Heç bir kərə.  

- Bizə gərək olan 

Hər Ģeyi götürək! 

Dedi kiĢi. –  

Çoxlu paltar, 

Su-çörək götürək! – 

Spylədi qadın sözgəliĢi.  

– Duraqsız gedəcək qatar 

Görəsən götürməli  

Daha nə var?  

– Heç nə?  

– Aha, gül-çiçək toxumu!  

– Neynirik axı onu?  

– Bax, yol boyu 

Pəncərədən səpsək toxumu, 

Bilirsənmi yollar  

Necə də güllü-çiçəkli olar! 

 

Sevastopal 1974 
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ETĠRAF 

 

Gecələrim nurla dolar, 

Ulduzları gözün olsa. 

Sükutunu sevərəm mən, 

Sükut ürək sözün olsa. 

 

Bir fikrimi, bir sirrimi 

Səndən gizli saxlamaram. 

Hicran gəlsə könlüm yanar, 

Gözüm yanar, ağlamaram! 

 

Ağlamaram, göz yaĢımı 

Axıdaram qəlbimə mən. 

Axı niyə sən də mənim 

Kədərimdən kövrələsən! 

 

1977 
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*** 

Televizor bir aylıq 

                 təmirə saxlanıldı. 

MəĢhur bir Xalq Ģairi 

                 unuduldu, danıldı. 

 

*** 

Nə iĢığı, nə suyu, nə qazı var, 

Ancaq hər Ģeyim var, - deyən sazı var. 

 

*** 

Orağı daĢa çək, 

          itiləĢsin! 

Arağı baĢa çək, 

          kütləĢsin! 

 

*** 

Quraq keçsə ilin yazı, 

Dağ baĢında qar istəmə. 

Etibarsız çıxsan yara, 

Yardan etibar istəmə. 

 

*** 

Göydə göydələnlər 

            verdi baĢ-baĢa, 

Yerdə həsrət çəkdik 

            günəĢə, quĢa. 
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*** 

Borc almağı xoĢlamadı, 

Dedilər kalandı. 

Borcu da bağıĢlamadı, 

Dedilər ilandı. 

 

*** 

Mətah olub 

Kənd toyuğu! 

Çolpasız gəzər əl-əl! 

Toyuğunu sevən oğlan, 

Buyur, çırman, kəndə gəl. 

 

*** 

Üzəngiyə ayaq dəydi, 

ġimĢəyə döndü kəhər. 

Ancaq qüksək mükafatı 

Kəhərə yox 

At çapana verdilər. 

 

*** 

Pivə satan pivə satmır, 

                  Bardaq dolu köpük satır. 

Basıb-kəsən “qədeĢlərə” 

               “beĢlik” atır, “üçlük” atır. 
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ġEĠRLƏRĠ MAHNIDIR 

 

Yusif Həsənbəyi əlli ildən artıqdır ki tanıyıram. Onu bu illər ərzində zaman çaĢdıra bilməyib. XoĢ 

günlərində havalanmayıb, bəd günlərində sınmayıb. Dostla dost, düĢmənlə düçmən kimi qalıb.  

ġairliyi də elədir. Çinki hər Ģairin Ģeirləri onun xasiyyətinin, onun Ģəxsiyyətinin yonqarıdır. 

Gənclik illərimizin sevimli mahnılarının müəllifidir. Onun mahnı mətnləri ayrılıqda Ģeirdir. Mahnı üçün isə 

oxunan mətndir. 

Mən dostum Yusif Həsənbəyə həm həyatda, həm də yaradıcılığında gənclik təravətini qoruyub saxlamağı 

arzu edirəm. 

 

Fikrət Qoca 

Xalq Ģairi 

1 sentyabr 2006  
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VAR BĠLMĠġƏM 

 

Övladınam, ulu Tanrım, eĢit məni 

Mərdlər içrə sən mərd kimi yaĢat məni. 

Ġntiqama yer saxlama ürəyimdə 

Duz olmasın, Ģəkər olsun çörəyimdə. 

 

Dostlarımın gözünə dik baxa bilim! 

Əl açarsam, biləyimdən sınsın əlim. 

Mən yaxĢıyam, yamanlığı ar bilmiĢəm, 

Səxavəti sonsuz dövlət, var bilmiĢəm! 

 

Iyul 2006 
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HƏYAT GÖZƏLDĠR 

 

Əvvəl üç otaqdaydım, 

    Indi bir otaqdayam, 

Həyat gözəldir! 

Ġpə-sapa yatmayan mən, 

Ġndi yataqdayam. 

Həyat gözəldir! 

Həkimlər zalım, 

   Dərmanlar baha, 

Həyat gözəldir! 

Ümid yox bu gündən  

   Çıxım sabaha, 

Həyat gözəldir! 

SürüĢkən balıqdır, 

   Çıxır əlimdən 

Həyat gözəldir! 

XoĢbəxtdir ölənlər, 

Qəfil ölümdən 

Həyat gözəldir! 

 

Iyul 2006 
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RUZĠXAN 

 

Ruzixan gözəl oğlandı, 

Amma çox dəcəl oğlandı. 

Atdan düĢür, itə minir, 

Ġtdən düĢür, ata minir! 

 

Pancərəyə sərçə qonur 

Ruzixan tez dağ axtarır. 

O əyilir, sərçə qaçır, 

Ruzixan ĢüĢəni qırır. 

 

Süfrə baĢında yeri var, 

Hökmü çoxdu, yaĢı azdı. 

Birdən üç ĢiĢ kabab yeyir – 

Nə olsun ki diĢi azdı! 

 

Ara xəlvətdi, kömürlə 

Ağ divara nəsə yazır. 

Nə qədər ağarsın divar – 

Nənə də yorulur, bezir! 

 

Aynabənddə futbolu da, 

QızıĢdırır bu Ruzixan. 

Top ki dəyir, düĢür yerə 

Sacayaq üstdəki qazan. 

 

Nənə qovur, Ruzixan qaçır, 

Çıxır tutun təpəsinə. 

Ordan barmaq silkələyir, 

Dil göstərir nənəsinə. 

 

Evdə hamədan kiçikdi, 
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Həm də böyükdü Ruzixan. 

Hər ürəkdə bir yox, bəlkə  

Iki ürəkdi Ruzixan. 

 

Anasının qönçəsidi, 

Atasının bircəsidi, 

Babasının sərçəsidi – 

Ruzixan. 

 

Hamı dözür Ģıltağına, 

Deyirlər ki, igid olur 

Dəcəl böyüyən oğlan! 
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ELƏMĠ 

 

Dostum, qəsdən bu qumarda uduzsam, 

Mən gülərəm, sən ağlarsan, eləmi? 

Qar üstündə yalınayaqlı gəzsəm, 

Mən gülərəm, sən ağlarsan, eləmi? 

 

Bir əclafın qabağında baĢ əysəm, 

DiĢlərimlə qaya çapsam, daĢ əysəm. 

Desələr ki, Ģair sərsəmdi, sərsəm 

Mən gülərəm, sən ağlarsan, eləmi? 

 

Dənsiz qalıb dəyirmanım, xırmanım, 

Bəxtim yatıb, çarxım geri fırlanır. 

Dağ atıram suya – su yox, dağ sınır 

Mən gülərəm, sən ağlarsan, eləmi? 

 

Qol götürüb çay səsinə oynasam, 

Qılsam səhər namazını mən axĢam, 

Məsciddə yox, qılsam kilsədə Ģam 

Mən gülərəm, sən ağlarsan, eləmi? 

 

Yaradanım, yarıtmazdı, yarıtmaz, 

Qara deyir gedən bahar, gələn yaz. 

Kökdən düĢür Koroğludan qalan söz 

Mən gülərəm, sən ağlarsan, eləmi? 

 

Dekabr 2004 
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SƏNƏT FƏDAĠSĠ 

 

Azərbaycan mədəniyyətinə fədai kimi xidmət göstərən xalqımızın ən gözəl nümayəndələrindən biri Ģair 

Yusif Həsənbəydir. O, bizim Ģeirimizdə korifey rütbəsi daĢımağa layiq olan ən gözəl sənətkarlarımızdandır. 

O, öz həyatıyla, varlığıyla, sənətiylə bunu təsdiq etmiĢdir. Mən özümü xoĢbəxt hesab edirəm ki, dostlarım 

arasında Yusif Həsənbəy də var. 

Bu baĢdan onu da deməliyəm ki, Yusif dostluğa sədaqətli insandır. Əgər Yusif Həsənbəyin yaĢını 

nəzərimizə gətirsək, görərik ki, Azərbaycan poeziyasında öz dəsti-xətti olan Ģairdir. Biz Yusif Həsənbəylə 

birlikdə bir neçə mahnı yazmıĢıq və bu mahnılar ürəklərə yol tapıbsa, Yusif Həsənbəyin burda rolu böyükdür. 

Ġnanıram ki, bizim insani və sənət dostluğumuz bundan sonra da davam edəcək. 

 

Arif Məlikov 

Bəstəkar, Xalq artisti 
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ÇAĞIRIġ 

 

Hardasan, ey dəli qasırğam, harda, 

Kükrə, qoy qarıĢsın yağmura qar da. 

Qayadan dağ qopart, zirvədən qaya, 

Damlan yürüĢ versin coĢğun dalğaya. 

Mən kimə gərəyəm, qızğın olmasam! 

Mən necə ürəyəm, quzğun olmasam! 

Çevril fırtınaya, tufanın olum, 

Gəl, baĢına dönüm, qurbanın olum. 

Sənsiz, təlatümsüz sönük bir suyam, 

Nə sevinc, nə qorxu, nə bir duyğuyam! 

Mamırlı bir göləm sən yox olurkən, 

Səninlə tufanlı, sərt ümmanam mən! 

Gurla, ĢəmĢəkləri sən qat özünə, 

Azman  küləkləri sən qat özünə. 

Səhrada ilğımlar, dağda leysanlar, 

Ən xırda çeĢmələr, sonsuz ümmanlar – 

Səninlə birlikdə keçilməz olur! 

Dəryalar qabarır, boĢ çaylar dolur! 

Kükrə, ey qasırğam, dünyanı yaĢat, 

Sənsiz bəĢər ölü, sönükdür həyat! 
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NABRAN YOLU, KARVAN YOLU 

 

Nabrandaki “Şahdağ” istirahət evini  

Azərbaycanın dilbər guşəsinə çevirən Rəhim müəllimə 

 

Qədim, ulu Nabran yolu, karvan yolu, 

QazalaqlıĢ faytonludu sağı, solu. 

Dəvələrin löhləməsi bu yerdədir. 

Jiqulilər, Mersedesdən geri qalmır, 

Nabran yolu hey boĢalır, heç boĢalmır, 

Yollar boyu gilas, əncir, üzüm bağı. 

Yarpağıdır narıngini al yaĢmağı 

Ətri meyxoĢ qaysılarıb xalı qəĢəng, 

Alçalardan süzən balın al qəĢəng. 

Üzümlərin gilələri mərcan dolu, 

Nabran yolu həm də vüsal, hicran yolu. 

Nabran – qədim Dərbəndlərə açıq qapı, 

Nabran yolu – o iynənin qızıl sapı. 

ġeyx Cüneydin sərdarları keçib burdan, 

Həccin, Qüdsın zəvvarları keçib burdan. 

Abbasqulu Bakıxanov əldə çəlik, 

Burdan keçib qüdsiyyətə əbədilik. 

Nabran yolu, karvan yolu, hicran yolu 

Mi n əsrlik palıdların qocalmasın! 

Köksünü dağ qalıqları qocalmasın! 

Sinən altdan Ģırıl-Ģırıl ġollar keçir 

Bu ġolları yaĢıl-yaĢıl güllər içir. 

Bu yolların hər qarıĢı bir xatirə - 

O ġolları çəkən dönüb əsatirə. 

Ey min ətək qızıl verib su çəkdirən, 

Təkcə Bakımıza deyil, qapımıza su çəkdirən, 

Rəhmət sənə, Zeynaləbdin, rəhmət min-min! 

Bu rəhmətə Azərbaycan deyir – Amin! 
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Nə biləydin dəyiĢəcək dünya, Hacı? 

Biz ġolları apteklərdən alacayıq damcı-damcı. 

Açdığın o bulaqlara sahib çıxıb əcnəbilər. 

ġüĢədəki ġollardımı? – Adi sudur, kim nə bilər? 

Zınqrovlu, karvanlıdır bu gün yenə Nabran yolu. 

Amma heyf güllərində ətir yoxdur səma dolu! 

ġaqqa-Ģaqla axmır heyf, bu gün ġollar, 

Dili yoxdur təbiətin – ötənləri tikanıyla sancır kollar! 
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GÖRKƏMLĠ YAZIÇI 

Görkəmli Ģair-dramatur, nasir Yusif Həsənbəyin imzası oxuculara çoxdan tanıĢdır. Ürəyəyatımlı, rəngarəng 

musiqi ahəngləri ilə zəngin olan Ģeirləri pərəstiĢkarlarının yaddaĢında silinməz iz buraxır. Yusifin son dövr 

yaradıcılığının məhsulu olan “Sualtı döyüĢlər” romanı bugünkü dənzçilərimizin bəzən qorxulu, bəzən cansıxıcı, 

bəzən qayğılı, kədərli, bəzən Ģən keçən həyat səhnələrinin canlı əksidir. Əsər ömrü boyu fırtınalar qoynunda, 

coĢqun sularla çarpıĢmalarda bərkiyib mətinləĢən dənizçilərimizin kəĢməkeĢli, dolanbac həyat yollarını 

canlandırır. 

“Sualtı döyüĢlər” romanı elə ilk səhifələrindən oxucunu ram edir, hadisələri izləməyə həvəsləndirir. 

Dənizçilərin gəmidə keçirdikləri günlərdə və demək olar ki, ömürlərinin çox hissəsini təĢkil edən bu zaman 

kəsiyində baĢ verən sevincli, kədərli bir çox hadısələr romanın ətinə-qanına hopur, gərgin həyati səhnələr əsəri 

həyəcanlı və oxunaqlı edir.  

Roman məhəbbətlə yazılmıĢ, aparıcı obrazlar tam dolğunluqla iĢlənmiĢdir. Müxtəlif gəmilərdə dəfələrlə 

uzaq səfərlərə çıxan Yusif Həsənbəy baĢına gələn, Ģahidi olduğu, eĢitdiyi hadisələri bədii lövhələrlə, özü də 

böyük ustalıqla əks etdirməyə müvəffəq olmuĢdur. 

Romanın demək olar ki, bütün qəhrəmanları müasir dənizçilərdir. Əsəri oxuyan hər hansı dənizçı burda 

yəqin ki, ya özünün. Ya da yoldaĢının prototipini tapacaq, onun nəzərində adi görünən hadisələrin yazıçı qələmi 

ilə necə ədəbi-bədii boyalarla iĢləndiyini, müəllifin həmin hadısələri necə bədiiləĢdiyinin Ģahidi olacaqdır. 

 

Çingiz Abdullayev  

Xalq yazıçısı  
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CƏNNƏTĠN BAĞLI YOLLARI 

 

*** 

Nə məni döyün, 

               nə söyün, 

Nə də daĢlayın! 

EĢidin, ey arkadaĢlarım – 

Bir xiffətdən üzülürəm, 

Saplara düzülürəm... 

Ölürsən, 

Təmizə çıxararmı məni, 

Göz yaĢlarım? 

Axı nəĢimi yuya bilməyəcəksiniz! 

NəĢimi yumağa aydan arı, 

Gündən duru sular gərəkdi! 

Amma onu da özəlləĢdirib, 

Xaricilər – 

Londonlular, Parislilər! 

NəĢimi yuya bilməyəcəksiniz – 

Bombalarla çalxalanan küllü QaraĢağın 

Çayları od tutub yanır, 

Ġsa bulağının altı üstünə qalanır. 

TurĢsuyun, Qarqarın gözlərindən 

Qara qanlar axır – 

Qara ümmanlar axır! 

Amandı, məni yumayın o sularla! 

Ah-vay dolu, sularla! 

Nə qədər ki qara buludlar arxasında 

Qaralacaq günəĢim, 

Əldə-ayaqda qalacaq, 

NəĢim! 

Məni yuya bilməyəcəksiniz, 

Kürü kanallarla qapımıza çəksəniz də! 
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Kranlarını qızıla, bürüncə büksəniz də, 

Sularına neçə minlərlə 

Flakon, 

Bəlkə ton-ton 

“ġanel”, “Fidji” qatsanız! 

Kürü süzgəcdən keçirib, 

Qapımıza qədər uzatsanız 

NəĢimi yuya bilməyəcəksiniz! 

Axı Kürdən su axmır – 

Kür dolu qurum axır. 

Mineral axır, duz axır, hiss axır! 

Nə zamandı havası ağırlaĢıb 

Daha coĢub-daĢıb, 

ġahə qalxmır! 

Kükrəmir Kür! 

Dəryalara dərya-dərya axmalıykən, 

Damcı-damcı 

Özü də çox acı-acı süzülür! 

Vurğunun “Villis”lərə 

Qovub çata bilmədiyi 

Ceyranları düzlərindən 

DüĢüb köçkün! 

Ey yurdun baĢbilənləri, 

Çuvallara cığmayan bu nizələr 

Gözümüzə bata-bata 

Sin onları görmürsünüz, eləmi! 

Ġnanan daĢa dönsün! 

Damlaları kislotadan betər yandırır torpağı, 

Buludları ağladır buxara dönən 

Tüstüsü-cığı 

Deyin, necə yuyunum 

Bu sularla? 

Ölü olsam da insanam axı? 
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Cənnətin puriləri, mələkləri 

Necə qarĢılasın bəs? 

Cındırından cin hürkən 

Belə yırtıq-yamağı! 

Cənnət gözəl bir aləmdi 

Krematoriya deyil axı! 

Gözlərim yol çəkir, 

Kipriklərim gərilib 

Nizələr, mizraqlar kimi. 

ġəfəqlər bəbəklərimi sancır 

Bıçaqlar kimi! 

Gözlərim can verir, amma ölə bilmir! 

Gözlərim qapanmamıĢ 

Məzara gömülə bilmir! 

Gözlərimi qapaya bilməyəcəksiniz – 

Orda göz yaĢlarım donub – 

Duz dağlarına dönüb! 

Gözlərim qapanmayacaq – 

ġuĢa səmalarında 

QaqqıldaĢa-qaqqıldaĢa, 

Vaqifdən Bidadiyə salam gətirən 

Durna qatarını görmədikcə! 

Gözlərim qapanmayacaq 

Çənlibeldə  Koroğlusuna qovuĢan – 

Əsir Nigarını görmədikcə! 

Can üstədi Ağdamım – 

Od tutan ürəyi təĢnədi – 

QoĢqarın bumbuz qarına! 

Gözlərim qapanmayacaq – 

Görmədikcə Ġsa bulağı 

Necə məlhəm çıləyir, 

Bərdədə NüĢabənin yaralarına! 

Gözlərim qapanmayacaq – 
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Kəlbəcər yaylaqlarında 

DaĢaltınin sürülərini görməsə! 

Gözlərim qapanmayacaq – 

Çadırlardan qaçqınları, 

BeĢinci mərtəbəyə köçürməsə! 

Gözlərim qapanmayacaq – 

Gözlərimə cəmi 

ġirvab pambığını qoysanız da, 

Quranı leyla kimi üstümdə oxusanız da! 

Gözlərim qapanmayacaq... 

Gözlərim qapanmayacaq – 

Dərd göz olub axtaracaq 

Qarabağ xilaskarını! 

Qapaya bilməyəcəksiniz 

Gözlərimin Qarabağ üfüqlərinə  

Açılan qapılarını. 

Gözlərim qapanar – 

Ya Dədə Qorqudun özü, 

Ya onun Halaylar dağıdan 

Ġlham Əliyev nəvəsi. 

Gözlərimə bir ovuc torpaq töksün! 

Gözlərim qapansın! 

Gözlərimin ağında 

Rəssam Mikayıl  

Xankəndinə bayraq sancan 

Bir əsgər Ģəklini çəksin – 

Gözlərim qapansın! 

O Ģəkildə qəhrəmanlıq yolu keçən 

Yağıları doğrayan, biçən 

Qılıncın hərarəti, istisi olsun! 

Gözlərim qapansın! 

Gözlərimə torpaq tökün, 

O torpağın zərrəsində 
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Nəbinin ayaq izi olsun! 

Babək kürzləriylə əzilən baĢların 

Qəlpəsi olsun, tikəsi olsun! 

Gözlərim 

Qələbə məĢəlləri görsün – 

ġuĢa qalasında 

Cıdır düzündə 

Gözlərim qapansın! 

Göyərçinlər çimiĢsin 

Zəngilan üfüqünün nur dənizində 

Gözlərim qapansın. 

Bulaqlar baĢında qara qoçlar kəsin! 

Batmanlıq qazanlar asın, 

Gözlərim qapansın! 

Qarabağ gözəllərinin yallı kəməri 

Kür-Araz sahilləriylə uzansın – 

Gözlərim qapansın! 

Nə qədər ki vaqonlara sığacaq 

Ellərə sığmayan qəbilələr, 

Nə qədər ki paslanacaq, 

Qılınclar, nizələr, dəbilqələr 

Gözlərim  qapanmayacaq. 

Gözlərim görmək istəyəcək, 

Atomdan daha güclü – 

Xalqın intiqam odunu! 

 

*** 

Üz tutmamıĢ yaramdı Qarabağım! 

Nə sönür, nə qaysaqlanır, 

Sulandıqca dağlanır. 

DağıdılmıĢ yuvamdı Qarabağım! 

Al qumaĢı Paris salonlarına 

IĢıq saçan, 
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Indi Ģöləsi korun-korun iĢaran 

Sısqa bir Ģamdı Qarabağım! 

MeĢələri od tutur, 

Ceyranları, quĢları ah-vaydadı. 

Natəvan mülklərinin 

Qızıl-qızıl daĢları, 

Xankəndində Andranikə 

Ucaldılan saraydadı. 

Yatdığımız yuxu haramdı, qardaĢlar, 

Siqləti milqonlarla torpaq olan torpağın 

Çəkisi bir qramdı, qardaĢlar! 

Yediyimiz çörək, 

Ġçdiyimiz su haramdı. 

“Kristal” arağı üstündən 

əmlik quzu quyruğu 

haramdı, qardaĢlar, haramdı! 

Əfsanəyə dönmüĢ o yurdum, 

Viranəyə dönmüĢ o yurdum, 

Torpağında izi qalmıĢ, 

Havasında səsi qalmıĢ – 

Aleksandr Dümamdı. 

QardaĢlar! 

Vaqif kimi, Zakir kimi dahiləri 

Indi küllər altda çürüyən 

Ucalığımdı, 

Intibahımdı, yeni eramdı! 

Çox müsibət örüb elim, 

Amma Qarabağ süqutu 

ġekspir dramlarının qabağına 

Doqquz qoyan bir dramdı. 

Nə qədər ki, 

DüĢmən əlindədir torpağımız, 

Ən ülvü məhəbbət, 
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Ən çilğın duyğu 

Haramdı, qardaĢlar! 

Haramdı yediyimiz çörək 

Içdiyimiz su haramdı. 

 

BaĢ daĢım – 

Məğrur ġah dağı 

ola bilərdi. 

Üstünün bayrağı – 

Xınalığın göyqurĢağı  

ola bilərdi. 

Amma özülü çöküb, 

Tağları paralanıb 

Zirvəsi yerlə bərabərdi. 

Kəssin səsini 

Sükut dənizinə vəlvələ salan 

Çay daĢları, 

Kəssin səsini palıdların 

Hay-vayla yolunan sağları. 

Susur hamı, 

Susur dünya! 

Susur dağdan axan çaylar, 

Susur aĢıb-daĢan dərya. 

Sanki 

Bir iynə ucundan 

Sızılır Yasin. 

Alınlardan qırıĢ-qırıĢ 

Sifətlərə enir hüzn. 

Yasin oxunur, 

Amma nə illah, 

Və nə billah eləsəm də 

Dilimə yatmır, 

Duyğumu oyatmır 
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Dillərdə dastan olan bu Yasin! 

Ruhumu telləndirmir, 

Cəmi Ġslam dünyasını 

Hönkür-hönkür ağladan 

Ürəkləri dağladan 

Telləri bu sazın! 

KaĢ anamın “çor”u, “boğma”sı kimi 

Doğma olaydı, olmur! 

Üstünə yağ-bal çəkilmiĢ 

Loğma olaydı, olmur! 

Sükutun, ətalətin özülündə 

Bomba olaydı, olmur! 

KaĢ Dədə Qorqud babamın  

Sazının bir yerində 

Oxunaydı bu Yasin! 

Uzağa getmirəm, yox 

Rəsul, səməd dilində 

Oxunaydı bu Yasin! 

Mən də müsəlmanam axı 

Ağ kəfənimlə 

Ağlıq, təmizlık aparmalıyam 

Ağ dünyama. 

Kəfənim olmayacaq, amma! 

Kəfənimi ağ bayrağa döndərib 

Atıblar düĢmən ayağına. 

Torpağımın bir parası  

yağıların əlindədir. 

Basdırılsam, 

Ayaqlarım keçəcək 

“düĢmən torpağına”. 

Neyləyim – 

Adı bir mehəm, necə duruldum 

Bu qarığıq iqlimi? 
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Boran deyiləm, 

Vulkan deyiləm. 

Xaçpərəstlərin əlindədir 

Açarı bu tilsimin. 

Yağını bayrağına büküb 

Od qoyardım elinə, obasına. 

Külünü basdırardım 

“Ölü dəniz”də ölü suya. 

Dünya xəritəsində 

Kəlgəsiz, qarasız 

Görünəydi bu bəyaz dünya. 

Amma, hələ  

əlim-qolum bağlıdı! 

Çünki Azərbaycanım 

Ədalət soraqlı, 

Sülh bayraqlıdı! 

 

*** 

GünəĢ uludu, ulu 

Ayazlı qıĢ axĢamları  

Səmaya baxır hərdən. 

Torpağa qar deyil 

Tinləri bıçaq-bıçaq 

Almazlar səpələnir göylərdən. 

Kimsə daĢa çəkir 

Bucağı korĢalmıĢ bir ulduzu. 

Xeyirxah bir əməldən  

Necə əl-əlvan geyinir, 

Yer üzü, göy üzü. 

Əcəldən aman ver, Tanrım! 

Yarıcanam, yarıqanam. 

Kəsiblər Tərtər, Qarqar damlarımı 

Kamanımı salıblar kökdən, 
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Simsiz qoyublar tarımı. 

Yarınəfəs,  

Yarısəsəm. 

Necə qaldırım zilə 

“Heyratı”larımı? 

Əcəldən aman ver, Tanrım! 

Ürəyimə Kür, 

Araz dolusu qan ver! 

Leysanlara döndər 

DüĢmənlərə nifrətimi, 

Vətən məhəbbətimi 

AĢıb-daĢan ümman ver. 

Neftimin 

Son barelini, litrəsini də, 

Lap son zərrəsini, qətrəsini də 

Kimə istəsən ver etsin! 

Rusa, türkə, yapona, çinə ver getsin. 

Amma mənə bütöv, 

Yəni Ģəhər-Ģəhər, 

Kənd-kənd  

Azərbaycan ver! 

Qoy olsun 

Daxma-daxma ev-ev 

Qarabağ yanğısıyla tüstüənən 

Köz Vətən – 

Kösöv Azərbaycan ver! 

DaĢınsın Xəzərimdən qara kürü, 

Aparsınlar ġuĢadan 

Ceyranlarımı sürü-sürü. 

DaĢısınlar  

Lənkəranın gül çayını. 

Axıtsınlar göllərinə 

Ġçində nərə balığı qaynayan 
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Kür çayını. 

Gəncə sumağını, 

Pirəbədil gəbəsini. 

Ancaq qaytar mənə 

Vaqifin, Vidadinin 

Səcdə etdikləri Xan kəndini – 

Ġslam dünyasının Natəvan kəbəsini! 

Təpər ver ürərimə. 

Qollarım mismarlıdı. 

Dizlərim miĢarlıdı. 

Mənə təpər ver, 

əlimə əl ver 

bir də qalxım, dikəlim. 

Babəkin gürzünə, 

Koroğlunun qılıncına çatsın əlim. 

Yerisin düĢmən üstünə 

Pəpə yeyəndən, məmə yeyənə kimi 

Bütün elim. 

Mən sə sənin ocağına – 

Ey Tanrım, cənnət bağına 

BaĢı uca, üzü ağ gəlim. 

Yoxsa halal eləmərəm özümə 

Muğan çörəyini, Kür suyunu – 

Ucaltmasam 

Yerə çökən baĢımı. 

Dikəltməsəm ġah dağımın 

Qamətini, boyunu. 

 

12 Aprel 2007 
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ƏSL NƏĞMƏKAR 

 

ġair Yusif Həsənbəy ədəbiyyata gələn gündən öz Ģeirlərini – hətta sərbəst Ģeirlərini belə nəğmələr, mahnılar, 

təranələr üstündə kökləmiĢdir. O uzaq gənclik illərindən yadigar olan, bu gün də xalqın sevimli romansına 

çevrilmiĢ, sabah da könülləri oxĢayacaq “Saçlarına gül düzüm”, mahnısı Yusifin əsl nəğməkar Ģair olduğunu 

göstərir. 

Yusif Həsənbəy əlli ildən artıqdır ki, Ģeir aləmində zirvələr fəth edir. Mövzu nədir ki? Mövzu elə əslində 

hamının mövzusudur. Hansı Ģair Vətəndən, namusdan, sevgidən yazmayıb? Hansı Ģair dövrün, zamanın səsinə 

hay verməyib? Ancaq bütün bunları hər bir Ģair öz istedadı və qələminin imkanları daxilində təsvir edir, yazır. 

Yusif Həsənbəy də o cümlədən. O da özünün, rəssamların dili ilə desək rənglər aləmindən öz zövqünə görə 

istifadə edir. 

Yusif Həsənbəyin Ģair kimi keyfiyyəti də ondan ibarətdir ki, istər bir dostunun, istərsə bir dənizin təsvirinə, 

istər bir insanın əhval-ruhiyyəsinə həsr etdiyi Ģeirlərini daxılı zərurət duyğusuyla yazır. Onun lap son vaxtlarda 

ortaya qoyduğu “Yaxam düymələ, düymələ” və “Qayıda bilmərəm” Ģeirləri kövrək pərdələrdə köklənmiĢ daxili 

aləmin poetik ifadələridir. 

Yusif Həsənbəyin bi kitabı oxuculara hədiyyə edilmiĢ poeziya çələngidir. 

Qabil 

Xalq Yazıçısı 
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