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Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

  “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və 

virtual təbliğatı”. Elektron Kitab N 74  (29 -  2017) 

  Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2017-ci ildə 

maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir 

hissəsi maliyyələşdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai 

Birliyinin (Qurumu) - http://www.kitabxana.net - Milli Virtual-

Elektron Kitabxananın  “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların 

analizi və virtual təbliğatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində 

nəşrə hazırlanıb və yayılır.  

Kulturoloji layihənin bir hissəsini maliyyələşdirib: 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası:  

http://cssn.gov.az/ 

Feysbukda   “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və 

virtual təbliğatı”  kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində rəsmi 

səhifə:  

https://www.facebook.com/kreativlayihe/?ref=bookmarks 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) -

 http://www.yysq.kitabxana.net  
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Tofiq Xəzər 

 

"Bərdədən görünən dünya" 

 

Roman-epopeya 

 

On altı cilddə. VIII cild 

Müəllif redaktəsində 

 

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb 

YYSİB - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  

 Aydın Xan (Əbilov), yazıçı-kulturoloq 
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Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On 

altı cilddə. VIII cild. Bakı, 2011. "Gənclik" nəşriyyatı. 313 

səhifə. 

 

Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On 

altı cilddə. VIII cild. Azərbaycan və çağdaş dünya 

ədəbiyyatında bir ilk olaraq 16 cilddə qələmə alınmış bu 

roman-epopeyanı XX və XXI əsr Azərbaycan tarixinin - 

mənəviyyatının ədəbi ensiklopediyası da saymaq olar... 

 

DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron 

informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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Tofiq Xəzər 

 

"Bərdədən görünən dünya" 

 

Roman-epopeya 

 

On altı cilddə 

 VIII cild 

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

 YYSİB – 2017 
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Т70   Тофиг Хязяр. «Бярдядян эюрцнян дцнйа…» 

Бakı, 313 səh. 2011 

Тофиг Хязярин охуъулара тягдим етдийи 16-ъилддян ибарят 

«Бярдядян эюрцнян дцнйа...» адлы автобиографик романы онун эениш 

охуъу кцтляси иля илк эюрцшцдцр.  

Мцяллиф əsərin ilk hisələrində ССРİ адланан нящянэ бир 

империйанын ейбяъярликлярини, совет - rus забитинин тамащкарлыьыны, 

рцшвятхорлуьуну, юзбашыналыьыны, миллятчилийини вя 18-19 йашлы 

азярбайъанлы ясэярляря гаршы щагсыз щярякятлярини мящарятля ачыб 

охуъуйа эюстярир. Əsərin davamı əslində qəhrəmanın və XX əsr 

Azərbaycanın canlı ədəbi salnaməsidir... 

Китабда йцз илляр бойу Дяряляйяз мащалынын Тарп, Терп, 

Дямирчиляр, Ъул вя Алмалы кяндляриндя йашамыш Хяляфлиляр тай-

фасынын ермяни дашнакларына гаршы апардыглары сону эюрцнмяйян 

мцбаризясиндян də эениш бящс едилир. 

qrifli nəşr 

 

                                                c Tofiq Xəzər 
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Tofiq Xəzər 

 

Bərdədən görünən dünya... 

 

Səkkiz cilddə 

 

VIII cild 

 

Bakı-2011 
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Yeni kazarma 

 

 

Odessa, 22, 23, 24 may 1972-ci il, I, II və III 
gönlər… 

 

 

Baharın son günləriydi. 

Dan yeri sökülmüş, günəş yenicə al qırmızı 

“canıyla” boylanıb qızılı şəfəqlərini saçırdı. 

Rota öz adi xidmət gününü yaşayır, əsgərlər 

səhərin şipşirin yuxusunda uyuyurdu.  

Sübh çağı olduğundan sıra meydanındakı 

tumbasının yanında dnevalnı elə ayaq üstə mürgüləyir, 

qolu qırmızı sarğılı növbətçi isə parad formasında, 

qısaboğaz əsgər çəkmələrində çarpayısına uzanıb 

səksəkəli olsada gözlərinin çimirini çıxarırdı... 
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Adətim üzrə gözlərimi açanda saat 05:27 dəqiqəni 

göstərirdi.  

Yuxu məndən qırraşsada o yan-bu yana qurcuxub 

gərnəşdim, heç nə düşünmədən cəld sıçrayıb qalxdım və 

kuybışev Hüseyni – Ağcabədinin Kuybışev kəndindən 

olduğundan ona yeni ayama qoymuşdum – silkələyib 

oyatdım.  

İdman formamızı geyinib, xiyaban boyu çimərliyə 

qədər dayanmadan, eyni templə qaçdıq. 

Lap alçaqdan səmada iri qara bulud topaları, yerlə 

seyrək ağ duman qatı dənizə doğru tələsik sürünür, xəfif 

xışıltıyla xiyabanın yenicə oyanmış sıx ağaclarıyla 

xısınlaşır, sanki pıçıltı səsləri də eşidilirdi. 

Hüseyin siqaret çəkdiyindən sinəsindən fıs-fıs 

fısıldayan nəfəsi qara buludların əsrarəngiz sürünüşündə, 

alatoran kainatın səssiz lal yuxusunda səs sala-sala ayaq 

tappıltılarımıza qarışmışdı. 

Dəniz kənarındada xeyli qaçandan sonra 

çimərlikdə gizlətdiyim rezin və qantelləri qumdan çıxarıb 

ardıcıllıqla idman təmrinlərini yerinə yetirməyə 

başlayanda kuybışev Hüseyin oturub siqaret yandırdı. 

Bu qarabuğdayı oğlan da kənddə məktəbi yaxşı 

oxumamış, savadsız, üzməyi bacarmayıb öyrənməyi də 

xoşlamayanlardan idi. 
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Çisginli dumanda fiziki hərəkətləri qurtarıb 

soyuqdan diksinməmək üçün qaça-qaça, qışqıra-qışqıra, 

suyu ətrafa sıçrada-sıçrada hay-küylə hələ oyanmamış, 

kiçik ləpələrinin laylasında mürgüləyən, alatoranda 

vahiməli görünən dənizə girdim. 

Çətini xirtdəyə kimi suya girməkdi. 

Sonra hər şey qaydaya düşür, dəniz yuxunu və 

yorğunluğu tamam öldürür və yeni gün adamı xoş əhvalla 

yaşamağa çağırır... 

Dördüncü mərtəbədə küncləri düzəltməklə məşğul 

idik. Rastvoru yenə yalın əllə çəkirdik. Keyfiyyətsiz 

əlcəklərlə kəndiri çəkəndə sürüşürdü.  

İş qaydasına düşəndən sonra boş bir otağa 

çəkilib, əvvəllər oxusamda bir  qədər Salam Qədirzadənin 

“Qış gecəsi”  romanını oxudum.  

Kitab məni yaman kövrəltdi, gözlərimi yumub 

nostalji hisslərə qapıldım. 

Hardansa omsklı Alla yadıma düşdü. 

O gecə... aeroportun arxasındakı saralmış hündür 

otluqda o necə inləyir... istəyirdi nəsə eləyim, bir neçə 

dəfə də “əliylə tutub”  məni başa salmaq, təslim olmaq, 

bakirəliyini elə bu saralmış otluğun içərisində qoyub 

getmək istəyirdi... 
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Nədənsə qorxdum o vaxt!  

Sonra Sverdlovskidən olan Nataşanı xa-tırladım... 

yağışın altında isti canıyla mənə necə sığınmışdı...  

O da bakirəliyini qəhrəman şəhər olan Odessada 

qoyub getməyinə qərarlıydı...  

Fəqət Tahir “qarğıdalısı” əlində yalvarır, Lyudmila: 

“çuşka kakaya!” - deyib yubadır, bizdə yağışın altında 

şəhvətlə, yanğıyla gözləyirdik... 

Və birdən ağlıma gəldi ki, onların hər iki-sinə 

məktub yazım.  

Orta məktəbi rusca oxumuş – hərbi xidmətə 

Bakıdan əvvəl Sibirə, oradan da Odessaya ezam edilmiş 

sıravi əsgər, -  o balacaboy maştağalı oğlanı yanıma 

çağırtdırdım.  

Onunla hər iki məktubun mətnini yazıb, qrammatik 

səhv olmaması üçün xeyli baş işlətdik  və nəhayət çox 

mükəmməl iki məktub hazırlayıb, ağdamlı, – Buəhmədli 

kənd sovetliyinin Qızıllı kəndindən olan - yefreytor İlyasa 

verdim ki, aparıb Arkadiya mehmanxanasının poçtundan 

aviasifarişlə yola salsın.  

Sapsarı kətan donlu Katya zərflərin üstünə baxıb 

ünvanı oxuyan kimi, kədərlə: 
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- Bəs Tofik özü hanı? – soruşub. 

İlyas mənə bu sözləri deyəndə qulaqları-ma qədər 

qızardım!  

Artıq gün kimi aydın idi, o, mənimlə görüşmək 

istəyir... 

Matım-mutum qurumuş, əlim üzümdə qalmışdı.  

Niyə axı ondan qorxurdum?  

Düzdü o bilirdi  Komsomolu dəlicəsinə sevirəm. 

Ancaq biz görüşsək, bu, Komsomola xəyanət sayıla 

bilməzdi!  

Ona görə ki, ildən çoxuydu onunla görüşə bilmir, 

aramızda minlərlə kilometr məsafə vardı və başlıcasıda 

biz hələ ailə qurmamışdıq...  

Düzdür bütün bunlar haqq qazandırmırdı xəyanət 

edəm... amma bizim millətin kişi mentalitetində vardı 

“belə-belə” işlər... 

Əgər Katerina qəti qərara gəlib mənimlə görüşsə, 

bu onun tərəfindən ərinə qarşı edilən sırf xəyanət 

sayılacaqdı!  

Çünki hər dəfə söz düşəndə qürrələnib deyirdi: 

“hərbi xidmət çəkən ərimi iki il gözləmişəm...” 
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Bəs nə oldu?  

Birdən ağlıma gəldi, mən də gərək ondan 

soruşaydım:  

“Bəs sən necə? Sən ərinə xəyanət edərsən?”  

Lap Şahın: “rəngsiz və yanı qulunlu madyan 

göndər” tələbinə, Xan qızının: “at hazırdır gəlin aparın, - 

amma nə I, nə II, nə III, nə IV, nə V nə də şənbə bazar 

olsun, qalan nə vaxt istəsəniz gələ bilərsiniz!” – cavabı 

olardı. 

Bu sualı tapmağıma sidq ürəkdən necə sevindim!  

O gün heç ağlıma gəlməyib, onun sualı qarşısında 

tutulub qalanda, necə olub bu sualı ona verməmişəm?!  

Və birdən Qızıllı kəndindən olan  yefreytor İlyas 

donuq gözlərini üzümə zilləyib sosur-sosur: “o poçtda 

işləyən qız zərflərin üstünü oxuyanda təəccüblə mənə 

dedi ki:Tofik məktubları ayrı-ayrı şəhərlərə, hərəsini də bir 

qıza yazıb?”  

Mat-məəttəl qaldım. Yəni o məni belə qısqanır? 

Unuda bilmir?  

Axı onun əri var?!  

Özlüyümdə qəti qərar verdim: “biz artıq görüşüb  

danışmalıyıq!..” 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

Və hardansa ağlıma bir atalar sözü düşdü: 

“köpəksiz sürüyə qurd dadanar...” 

Əlövsətə və Tahir Ağayevə məktub yazdım.  

Pervomayskidən iki məktub gəlmişdi, çənə 

Telman və yevlaxlı patrul Hüsəndən idi.  

Hər ikisi məktubu candərdi yazmışdı: Salam... 

havalar necədi?.. bizdə yaxşıyıq... 

Bir sözlə məktubları: “nə ağız yandıran aş idi, nə 

də baş sındıran daş.” 

Bu gün “Lenin zaçot günü” olduğundan iş saat 

18:00 - a qədər olmalıydı.  

Günorta yeməyindən sonra yıxılıb yatmışdım, 

ağcabədili Nazı haray-həşirlə silkələyib oyatdı:  

- Ayyəə, duyyy... bu sənin yeylinlə dostu məni 

savaddan-zaddan soyğu-sual eləyiy... 

Yerimdə bir qədər süst qurcalanıb gərnəşəndən 

sonra, gözlərimi ovuşdura-ovuşdura, ağır-ağır qalxıb 

geyindim. 

İmtahan eləyən Kəngərliylə mirzəalıbəyli Şükür idi. 

Dünya çalışanların əlindədi, - deyib, çox sorğu-

sual elədik, - qəzet-jurnaldan, incəsənətdən, siyasətdən, 
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sosial durumdan, idmandan, müharibələrdən və ordan-

burdan... 

Dərin bilikləri yoxuydu, amma elmi mübahisə acı 

olsada faydası şirin olar. 

Axşam komsomol - seçki yığıncağı keçirildi. 

“Səsverməylə” Malışevi çıxardıb, yerinə  İvanyuşenkonu - 

rotanın Komsomol təşkilatı katibi seçdilər. 

Ona görə seçdilər, çıxartdılar, səsverməni 

dırnaqda yazıram ki, yaşıl girdə gözlü sarışın rota 

komandiri baş leytenant Bryusov və tikintiyə ümumi 

rəhbər mayor Deqtyar praporşikə xüsusi göstəriş 

vermişdilər: 

“Yuxarının tapşırığı belədir!”  

Vəssalam... 

Daha azad seçki-meçki boş şeylərdir, bizim 

təkpartiyalı ölkədə demokratik səsverməni qozuna alan 

yoxuydu.  

Əvvəl büro üzvləri seçilməliydi - doqquz nəfər. 

On bir əsgərə səs verdilər, ikisi az səs topladı...  

Yekunda aşkar səs çoxluğuna görə mən də büro 

üzvü seçildim. Bütün sibirdən gələn və öz 

azərbaycanlılarımız mənə səs vermişdi.  
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Bu yeni seçilən doqquz büro üzvü, büronun 

tərkibinə salınmayan Malışevin yerinə “yuxarının 

göstərişiylə” İvanyuşenkonu seçdi. 

Büro üzvü oldum.  

Bu yaxşıb hal, yaxşı əlamət idi. Daha mayor 

Deqtyar, ya başqası dəqiqədəbir məni Pervomayskiyə 

qayıtmaqla qorxuda bilməz, partiyaya keçmək məsələmi 

asanlaşdırar və bununla əl-qolum bir azda açılardı... 

...İkinci gündən etibarən beşinci mərtəbədə 

işləməyə başladıq.  

Yükqaldıran kran ancaq ruslar üçün hörgü işinə 

kərpic və rastvor verirdi.  

Yenə biz - rusların nökərləri, SSRİ-nin yetimləri, 

lazım olan materialları yuxarı - yalın əllə, kəndirlə çəkməli 

olduq.  

Mən də acıqla uşaqlara tapşırdım, divara suvaq 

vurmasınlar. Pəncərə, qapı küncləri işləsinlər ki, çox 

rastvor lazım olmasın, əziyyət çəkməsinlər.  

Küncləri düzəltmək bir az məsuliyyət, bir az ağıl, 

bir az peşəkarlıq tələb etdiyindən bizim uşaqlar bu işə o 

qədər də maraq göstərmirdi.  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

Suvaq işinə isə gərək yalın əllə, kəndirlə, 

dayanmadan rastvor çəkəsən... 

Qul işi! 

O nə pəhriz, bu nə alça turşusu? – məsəli yadıma 

düşdü... 

Nədənsə, dağlarda suvaq işi olmasada, bizim 

uşaqlar suvaq vurmağı sevirdilər... 

Günorta nahardan əvvəl ağcabədili Na-zıyla ağ 

turp tapıb yavan çörəklə yedik. Ağ turpu duza batırıb 

yavan çörəklə yemək qürbətçilikdə, bir də çölçülükdə 

plovdan, kababdan, pitidən, dolmadan dadlı olurmuş.  

Elə şirin idi!  

Mağarada qurd az idi, ikisidə gəmiylə gəldi misalı 

olmasın, - farslar bunu Mazandaranda çaqqal az idi kimi 

başlayır.  

İndi özlərini qurd kimi bic göstərən bu iki nəfərlə 

kimin güclü olmağı aydınlaşmalıydı. Odur ki,  yenə 

Kəngərli və Şükürlə elmi mübahisəyə başladıq.  

Onların dünya ədəbiyyatından, fəlsəfədən, 

siyasətdən elə də başları çıxmırdı...  

1964-cü ildə Nikita Sergeyeviç Xuruşşov yoldaşın 

məzuniyyətdə ola-ola, Sovet Sosialist Respublikaları 
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İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin I katibi vəzifəsindən qeyri-

qanuni kənarlaşdırılıb ev dustağı edilməsindən onların 

heç xəbəri yox idi.  

Mao-Tze Dundan söhbət düşəndə Xruşşovun 

həmişə:  

“Bu köhnə qaloş hələ ölməyib?” – deməsini... 

Xruşşovun heç bir ölçüyə və etikaya sığmayan 

hərəkətlərindən biri – BMT tarixinə düşən hadisəni 

bilmədilər:  

“Qərb ölkələrindən birinin nümayəndəsi ölkəmizdə 

demokratiyanın, azad seçkinin olmamasından 

danışandan sonra narazı qalan N.S. Xruşşov 

ayaqqabısının bir tayını çıxarıb masanın üstünə 

döyəcləyərək Baş Assambleyanın sədrini iclası yarımçıq 

kəsməyə məcbur etmişdir.”  

Sovet nümayəndə heyətinin əvəzindən sonralar 

hökumətimiz bu qeyri etik davranışa görə on min dollar 

cərimə ödəmişdi. 

 “Heydər babaya salam” poemasını, ümumiyyətlə 

Şəhriyarı tanımadılar... 

Onlara gizlincə, Nazim Hikmətin: 
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“Mənə kommunist deyənin...” adlı qeyri leqal 

məşhur şerini və bir neçə ədəbiyyat nəzəriyyəsindən 

suallar yazıb zərfə qoyaraq, yefreytor İlyasla Katerinaya 

göndərdim və başa da saldım, mən əvəzdən xahiş eləyib 

desin ki, qanunsuz olsada, bu zərfin üstünə poçtun 

möhürünü vursun. 

Katya mənim tanış xəttimi görüb lap surğuclu 

möhür vurmuşdu...  

Şükür və Kəngərliylə bir-birimizə “земеля” 

deyirdik. 

 Zemelyalar üstü surğuc-möhürlü rəsmi məktubu 

heyrətlə yefreytor İlyasdan alıb açanda, içərisindəki şeri 

oxuyub, verilən suallara cavab tapmayanda və sonda bu 

kələyin mən tərəfdən qurulduğuna əmin olduqda... 

qəflətən Nazı qışqırdı: “ağ bayyaq qaldıyın!” 

Yaxşı deyiblər, kiminləsə münasibəti korlamaq 

istəyirsənsə, kifayətdir bu münasibəti aydınlaşdırmağa 

başlayasan, amma biz yaxşı qurtardıq...  

Elm, savad faktlara söykənəndə çox asan sübut 

olunur, ortada bu daş, bu da tərəzi məsəli də var axı... 

Onlar yaman karıxmışdı.  

Bəli, cavab yaza bilməyib axşam təslimçi sülh 

sazişi bağlamalı oldular.  
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Orta məktəb oxumayan, yazı yazmağı, fizika, 

kimya bir kənara, - hesabı belə bilməyən ağcabədili 

Nazını ədəbiyyatda, siyasətdə aldatmağa nə vardı?   

Və ya Markesi, Gi de Mopassanı, Albert Kamyunu, 

Hegeli, Drayzeri, Cek Londonu oxumayıb, Tahir 

Salahovun, Səttar Bəhlulzadənin, Rembrandt van Reynin, 

Rafaэlin, Leonardo da Vinçinin  yaratdığı rəsm əsərlərinə 

baxmayıb, Şubertə, Çaykovskiyə azda olsa bələd 

olmayan, Üzeyir Hacıbəyovun, Qara Qarayevin 

musiqilərini dinləməyənlərlə mənim nə söhbətim?! 

Xülasə, “земеля”lar – ağ-qara metlaxlarla şahmat 

formasında döşəmə yığan Şükürlə Kəngərli - məğlub 

olduqlarını etiraf edəndən sonra Nazıyla  beşinci 

mərtəbədə boş otaqların birinə çıxdıq.  

Davadan it kimi qorxan Nazı savadda olduğu kimi 

dünyagörüşdədə sıfır olduğunu anlayaraq, parlaq 

gözlərini hüznlə yerə dikib:  

“Eşşəyi biy dəstə otla, iti sümüklə aldatmağa nə 

vay?” - dedi. 

Xeyli gələcək arzularımızdan söhbət açdıq. O 

kövrələrək and içdi ki, hərbi xidmətdən qayıdan kimi 

Qiyabi orta məktəbdə təhsil alacaq... 
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Bu gün bir daha əmin oldum: “arzulardan bal da 

şirin ola bilməz, arzudan arzu doğur, arzudur insanı 

yaşadan, qanadlandıran, arzudur insanın ruhu!”   

Əlövsətdən bir məktub aldım.  

Axşam planyorkadakı “доклад”ımdan sonra, rota 

komandiri baş leytenant Bryusovla hərbi tikintiyə getdik.  

Bizim tikdiyimiz çoxmərtəbəli yaşayış binasına 

ümumi rəhbər və cavabdeh olan mayor Deqtyar, kimləsə 

məsləhətləşib, Sibirdən gələn on bir əsgərin briqadiri 

Əliyevin yerinə İvanyuşenkonu təyin edərək, 

İvanyuşenkonun tabeliyində olan uşaqları da mənim 

briqadama keçirib.  

Bəli, bir tərəfdən komsomol təşkilatına büro üzvü 

seçilməyim, digər tərəfdən də briqadamda olan əsgərlərin 

sayının çoxalması, məni Pervomayski xofundan 

qoruyacaq.  

Nədənsə son vaxtlar Bryusov da mənə köməklik 

göstərir, məni çox əzizləyirdi. Səbəbini düşünür, ancaq 

cavabını dəqiq tapa bilmirdim. Hər halda bu işin üstü 

açılacaq. Sadəcə bir qədər səbrlə gözləmək lazımdır, 

səbir - təkamülün babası, həm də acı olsada meyvəsi 

şirindir...  

Günlər keçir, hərbi xidmət səmada qartal kimi 

şığıyıb süzür, səhərin açılmasıyla gecənin düşməsi bir 
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olurdu. Hərbi xidmətin ilk günlərində olduğu kimi, günlər 

boğazımızdan daş olub asılmamışdı.  

Hiss edirdim ki, indi biz özümüz ağır bir daş olub 

hərbi xidmətin boynundan sallaşmışıq.  

Günlər çox sürətlə uçur... 

Tahir Ağayevdən məktub aldım, Turabxan 

poçtdan gətirmişdi.  

Yazırdı ki, Gürcüstanın yaxın əyalətinə 

ezamiyyətə gedir, əyalətin adını isə göstərməmişdi. 

Gecə hardansa, serjantlıq kursunu bitirəndən 

sonra serjant rütbəsi alıb, bizim rotaya vzvod komandiri 

təyin edilən ciddi görkəmli bir əsgər gəldi.  

Axşam yoxlamasında onu təqdim eləyib, 

vəzifəsinin icrasına başlamağa göstəriş verdilər.  

O, işə yaman yelli başladı. 

Lap deyərdim tarana getdi.  

İlk öncə, səhər podyomunu saat 07:00-dan 06:30 

dəqiqəyə keçirdi və axşam işin saat 19:00-da yox, 19:30-

da qurtaracağını da elan eləyib,fikrini belə əsaslandırdı:  

“Daha gün uzanıb!” 
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Tikdiyimiz hündür mərtəbəli yaşayış binasının, 

gələcəkdə mağaza - qastronom üçün nəzərdə tutulan, 

suvanıb - ağardılmış birinci mərtəbəsini kazarma elan 

elədilər!  

Əsgərlər hay-küylə, qırğın-qiyamətlə çarpayıları, 

yorğan-döşəkləri, çamadanlarını necə gəldi yığışdırıb 

daşımağa başladı.  

Sevinən heç bilmirdi nəyə sevinir, uşaqlara nəsə 

yenilik lazımıydı. 

Gənclik ehtirası görünür bunu tələb edirdi.  

Və beləcə vurçatlasınla hamını kubrika-

vaqonlardan yeni kazarmaya köçürtdülər.  

Dağ yerlərində köçün yaratdığı ən yadda qalan 

hadisə -  dananın soncuxlamasıdır, Laçın, Kəlbəcər 

uşaqları kazarmanın ortasında soncuqlaya-soncuqlaya 

şıllaq atırdı... 

Kəlbəcərli Sahib Əkbərovu güclə saxlayıb: “az 

soncuxla, taa sənin vaxtın keçib, allah səndən olacaq 

uşağa ağıl versin!” 

O əlimdən çıxan kimi yenə şıllaqlayıb, eşşək 

anqıran kimi əllərini ağzına tutub qışqırdı. 

Öz əşyalarımı vaqonda saxlayıb tək qaldım.  
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Yerim elə geniş, elə rahat oldu!  

Lap əsl sərkərdə yeriydi, az qala özümü 

Teymurləngə, Çingiz xana bənzədəcəkdim! 

Bu gün rotamıza başqa əyalətdən “san-texnik”lər 

briqadasıda gəldi.  

Aralarında bir nəfər boksçu oğlan da varmış. 

Köpəyoğlu əlimdə tutduğum qırmızı əlcəkləri görəndə 

korrida öküzləri kimi üstümə cumdu: 

- Bokslaşaq?  

Kəlçə gədənin gözlərindən qığılcım çıxdı. Nəsə bu 

quduz itdən ağlım bir şey kəsməsədə, özümü o yerdə 

qoymayıb, razılaşdım... amma əvvəl ona Stalinin Plan 

Komissiyasının sədri Baybakova çəkdiyi bir məsəli 

danışdım. 

Stalin deyir:  

“Nazirin gərək əsəbləri öküz kimi möhkəm olsun.” 

Baybakov özünü hazırcavab, savadlı,  çoxbilmiş 

göstərərək:  

“Yoldaş Stalin korridada öküz çox əsəbi və hirsli 

olur!” 

Stalin qəlyanını sümürüb, cavabında çox təmkinlə:  
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“Yoldaş Baybakov əgər sizi də həmin öküz kimi iki 

gün, iki gecə ac-susuz qaranlıq tövlədə saxlayıb, sonrada 

o qədər millətin qabağında hər tərəfdən nizələsələr... 

əsəbi olarsız, ya yox?” 

O başa düşmədi niyə bu məsəli çəkdim, fikri-zikri 

qırmızı əlcəklərdə idi. 

Əclaf emosiyayla yenicə stoyka almışdı, baxdım 

yox eyy... bu “cındır” əsl peşəkardı, cəld qarnımı tutub 

araya ayaqyolu bəhanəsi salaraq, kənardan hərisliklə 

bizə tamaşa edən elektrik rus oğlanı ona calaşdırıb, 

aradan çıxdım.  

Rotamızda ən yaxşı bokslaşan bu rus elektrik idi.  

Onlar peşəkar boksçular kimi üz-üzə dayanıb, 

tullanıb-düşməyə başladılar.  

Bu kələ gədədən yaxşı canımı qurtardım!  

Sonradan məlum oldu ki, santexnik əclaf əməlli-

başlı, - dərəcəli boksçuymuş... döş nişanı vardı: 

“Кондидат мастера спорта по боксу.” 

Onlar birinci döyüşü heç-heçə qurtardılar. Bir az 

rahat oldum, hətta onunla yenidən bokslaşmaq həvəsi 

yarandı, amma düzü hələ bir az da ehtiyat elədim... 
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İkinci döyüşdə santexnik əclaf, korrida öküzü kimi 

soncuxlayıb dəli kimi elektrik əsgərin ağız-burnunu 

xırçıltıyla sındırdı.  

Köpüklü, hava qıvırcaqlı qan şoralanıb yazığı 

aparırdı. Onu qaranəfəs, birtəhər sançasta çatdırdıq, üst-

başımız eləcə qanıydı... 

Yaxşı qurtardım! 

Axşam ilk dəfə olaraq yeni kazarmada cərgəyə 

düzləndik.  

Bryusov nübar naryadı yefreytor İlyasa verdi: 

- Qaç mənim otağımın döşəməsini yu, балбес!- 

qışqırdı.  

Yefreytor İlyasın at sifətində bir narazılıq əlaməti 

işardı, amma bir söz deməyib cərgədən çıxdı...  

Ancaq qaçmadı! 

Buəhmədli kənd sovetliyinin Qızıllı kənd sakini 

“bunu” bacara bildi. 

Bryusov elə bil yeni gələn komandir vzvoda özünü 

tanıtmaq istəyirdi: 

- Бегоммм!!! – qışqırdı.  
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Qızıllı kəndindən olan cтарик Odessada olduğunu 

dərk edib fəhmlə nə fikirləşdisə, qürbətçilik qorxusuyla 

yerindən götürüldü.  

Qəriblik ağıl artırar deyiblər, di gəl dilini başa 

düşmədiyi vətəndə ağdamlı İlyasın olan-qalan ağlını da 

başından hərbi həyatı almışdı. 

Bryusovun hikkəsi soyumadı.  

Turabxana yaxınlaşdı, heç bir səbəb göstərmədən 

cərgədən bir addım irəli çıxardıb, üç naryad elan elədi.  

Artıq yoldan keçənə yumaq sarıtdırırdı. 

Turabxan yandığından “eсть” demədi, qaç dedi, 

qaçmadı... 

Deyəsən qəriblik bunun ağlını artırmışdı.  

Bir sözlə: “stariklik elədi... qaçmadı!”  

Amma getdi... 

Bryusov  məni və Sventsizkini çağırıb, bizi də hal 

şahidi kimi vaqon-kabinetinə apardı. 

Yelkəni əyilən “gəlin” kimi İlyasla Turabxan 

içəridəydi, yeni təyin olunmuş komandir vzvod da gəldi...  
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Məqam yetişmiş, o öz sədaqətini həşəmətli 

zabitinə göstərməliydi. 

Kaman ortadaydı! 

Düz oldu – yay, əyri oldu – ox... 

Bryusov nər dəvələr kimi yaman qızdı və  qəflətən 

yumruqla Turabxanın sinəsinə vurdu.  

Sinəsi danq elədi!  

İrəli durdum. 

Şotlanda ərə gedən azərbaycanlı Nərgiz Morison 

kimi qazından az qalırdı cırılsın. 

- Sən kənara dur, - deyib, yefreytor İlyasın götünə 

möhkəm bir təpik ilişdirdi.  

İlyasın pilotkası başından sıçrayıb yeni komandir 

vzvodun üstünə düşdü. 

Dünya kasıba zindan, varlıya meydandır.  

Əclaf müsəlmandan iyrənirmiş kimi, iri sulu ağzını 

büzüşdürərək, pilotkanı ayağı altına salıb, pilotka dəyən 

yeri üfürə-üfürə, özünü əzdirə-əzdirə iri çırtıqlarla çırpdı.  

Qudurasan qurbağa, gəlib adam vurmağa! 
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Gözlənilmədən İlyas sapsarı saralıb dəvə kimi, 

dizləri üstdə xıxdı. 

Bryusovun qarşısına keçib onu dayanmağa cəhd 

edəndə, Sventsizski üstümə gəldi: 

- Защитник çıxmısan? 

Onun üzünə qabarıb, mən də dava görkəmi aldım. 

Bryusov araya girib: 

- Üç-dörd günə Sventsizski demblə gedir, sən ona 

neyləyə bilərsən?  

- Quyuya tüpürmə!  

Vaxt olar suyunu içməli olarsan, - deyərək yenicə 

ağzımı açıb söyüş söyməyə başlamışdım, praporşiklə 

İvanyuşenko da içəri girdi. 

Üzümü Turabxana tutub öz dilimizdə: 

“Qoşalövbər gəmini su aparmaz! İkisiniz, üstəlik 

mən də burdayam, qorxmayın!” –dedim. 

Birləşib mənimlə mübahisə eləməyə başladılar.  

- Sizin atınız bizim arpamızın gücünə yorğa gedir, 

bilirsiz? – soruşdum. 
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Uzun sözün gödəyi, çox çək-çevirdən sonra 

Bryusovun son qərarı belə oldu: 

- Üç gün möhlət verirəm. əgər düzəlməsən səni 

geri, Pervomayskiyə qaytaracam.  

Harda üzülə, harda qırıla dözməyib açıq hücuma 

keçdim:  

- Dünya mənim deyənin, dünən gəldik yasından. 

Üç gün nəyə lazımdı? İl yarımdı bizi bu cür служить 

eləməyə məcbur edib öyrədən sənsən, yoldaş Bryusov! 

Mayor da, sən də, praporşik də - hamınız açıq-aşkar pul 

tələb edə bilməyəndə, rüşvət almaq üçün kələk qurub 

belə mərəkələr açırsınız! Mən də uşaqları başıma yığıb 

Moskvaya, düz marşal Qreçkonun iqamətgahı 

qabağındakı meydana aparacağam. Baxarıq  onda kimə 

nə olacaq?! 

Durna qatarının başçısını vurarlar! 

 Moskva, marşal Qreçko sözlərini eşidən kimi 

dərhal Bryusovun rəngi avazıdı. 

Həmişə sülh yaratmağa cəhd göstərən praporşik 

yenə araya girərək bic-bic gülümsəyib, xəlvəti göz 

vuraraq yaltaqlandı: 
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- Uşaqların sakit dursun, səs-küy qaldır-maq lazım 

deyil, sizinlə işimiz yoxdu...yüz milçək bir şirəyə gələr, biz 

də qarnımız üçün çalışırıq... 

Bəli quzunun təqsiri qurdun acımasıdır! 

Beləcə mərəkə sona çatdı. 

Qayıdıb kubrikama gəldim. Yenidən məni fikir 

bürüdü...  

Tez-tez, - anam məni pəyədə doğub deyən 

təpərsiz Mürşüdü çağırtdırıb, bir şüşə çaxır aldırdım.  

Şərabı içib, Nazıyla çarpayıda yan-yana uzanaraq 

fikirləşir, gələcək üçün plan cızırdıq...   

Tarasyuk vaqonun həyətə baxan, açılmayan 

böyük pəncərəsinin qarşısından keçirdi, Əsədovu görüb 

qolunu havaya qaldırmaqla salamladı və hətta 

zarafatlaşdılar da.  

Gözlənilmədən Nazı onu vaqona dəvət elədi. 

Bədrəng özü də bir rəngdir. 

O da qayıdıb gəldi və küsülü olsaq da oturub xeyli 

söhbət elədik. 

Məni mülki paltarda “görüb susduğunu” xüsusi 

vurğuladı. 
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Mən də danmadım, etiraf etdim ki, bəli, mülki 

paltarım var və hərdən gecələr istifadə edirəm də... 

Beləcə, hər ikimiz sonda söz verdik ki, bir-birimizə 

daha heç vaxt pislik etməyəcək və qardaş kimi dost 

olacağıq... 

Ürəyimdə isə dedim: “ağrım ürəyinə!” 
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Qara Vəliyə görə buraxılan 
kobud səhv 

 

Odessa, 25, 26, 27, 28 may 1972-  ci il, IV, V, 
şənbə və bazar… 

 

Uşaqların işini bölüb vaqon-kubrikama gəldim. 

Nəsə dilxorçuluq idi.  

Gündəliyi, aldığım məktubların cavabını yazmalı, 

Komsomolada geniş məktub hazırlamalıydım. Ancaq 

nədənsə əlim heç nəyə yatmırdı.  

Kitab da oxuya bilmədim.  

Günün qəzetlərini vərəqləyib başlıqlara bir xeyli 

baxdım, sonra da idman xəbərlərini oxumağa başladım. 

Bir qədər keçmiş ağzının qaytanı əskik Sahib Əkbərov 

məktub gətirdi: 

- Odessadan yazılıb...  
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Məəttəl qaldım, kim yazardı? 

Dərhal açdım. 

Çimərlikdə tək və Vəliylə çəkdirdiyim şəkilləriydi. 

Daz baş, bığsız sifət, çimərlik paltarında sananan 

qabırğalar...  

Ağcabədili Nazı gəldi ki:  

“Byyusov səni otağında gözləyiy.” 

Durub getdim.  

Ağız yandıran aşı qaşıq tanıyar, deyəsən dünənki 

söz-söhbətdən, ağır mübahisədən sonra könlümü almaq 

istəyirdi.  

Oba bizdə, biz obada, çamır da öz yerində... 

Söhbətimiz çox yumşaq gedirdi. Sonda dolayısıyla 

mətləbi anlatdı: 

“Arvadını Pervomayskidən gətirmək üçün nə az, 

nə də çox, düz əlli manat gərəyi olduğundan yanıqlı 

danışdı və mənə elə gəldi gözləri yaşla doldu.”  

İmam əziz, qara pul imamdan da əziz məsəli 

mənlik deyildi.  
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Ürəyim tez yumşalsada, həqiqətən məndə o qədər 

pul yox idi. 

Məcbur qalıb vaxt istədim.  

Pul istəyənin bir üzü qara, verməyənin hər üzü.  

Həm də ailə məsələsi Şərq küçəsində bir qədər 

incə məsələ olduğundan etiraz eləyə bilmədim... 

Nahardan sonra yatmışdım.  

Vahid məni oyadanda saat 16:07 dəqiqə idi.  

Planyorka 17:30 - da olmalıydı.  

Uşaqlardan zülm və zillətlə, zeh yerə qoyub cəmisi 

iyirmi altı manat pul toplaya bildim və xəlvətcə Bryusovun 

ovcuna basdım.  

O, heç ovcunu açıb baxmadı da, sevincək, titrək 

əliylə əlimi sıxıb, pulu hərbi kitelinin içəri tərəfindən döş 

cibinə basdı.  

Uşaqlar verdikləri pula arxayın olub bu gün çox  az 

işləmişdilər, əl- əli yuyar, əl də qayıdıb üzü. 

Bryusov planyorkada məni və briqadamı elə 

təriflədi... 

Xəcalət çəkdim!  
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Bugünkü sovet zabitinin, sovet əsgərinin real 

gerçəkliyi, durumu beləydi:  

“Pul ver, otur boyunlarında, ya da pul vermə, 

eşşək kimi işlə, - söyül, döyül, döşəmə yu, soğan - kartof 

soy, üzün də, özləri demiş - “вечно” tüpürcəkli olsun.”  

Özün seç! 

Nə vətən, nə şərəf, hansı ləyaqət, nə torpaq?  

Vətəni qoruyanlar sanki başqa planetdən 

gəlməliydi.  

Yer kürəsinin yarısının sahibi – kamalı olan 

qüdrətli sovet ordusu!  

Doğrudanmı bu nəhənglikdə bir dövlətin ordusunu 

rüşvət götürüb aparır!?  

Bəs düşmən gəlsə necə olacaq? 

Düzdür, sərhədlərimiz dünyanın bütün kapitalist 

ölkələrinin üzünə bağlıdır. Buna baxmayaraq, səfirliklərin 

əliylə olsa da, gizli agentlər olmamış olmazdı. 

Bir sözlə: “rüşvət baş alıb gedir! Mülki həyat 

cəhənnəm, axı bu hərbidir...”  

Axşam yeməyindən sonra idman forması geyinib 

Bakirlə çimərliyə gedəndə, xiyabanın yaxınlığında tək-
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tənha oturub şam eləyən mayor Deqtyarı uzaqdan 

gördük. 

O, mövsümlə əlaqədar açıq havada təşkil edilmiş 

yeməkxanada oturub qəlyanaltı eləyirdi. Yaxşı ki, yeməyə 

bərk girişmişdi, bizi görmədi.  

Cəld geri dönüb aradan çıxdıq.  

Xiyabanın başqa tərəfindən, təpəlik və 

kolluqlardan keçib, toz-torpaq içərisində özümüzü 

çimərliyə yetirdik. 

Soyunub xeyli çimdik.  

Su istiydi.  

Adam suyun içərisindən çölə çıxan kimi axşam 

küləyində üşüyürdü...  

Qumun içərisində olan şüşə qırıqları Bakirin yalın 

ayağını xırçıltıyla kəsdi. Cəld ayağını öz sidiyiylə 

isladaraq, üstündən sahilə atılmış bir əskiylə sarıdı. 

Dənizdən yenicə başlamış külək ləpələrlə zir-zibili 

sahilə daşıyır, özünü təmizləyirdi...  

Geyinib yenə xiyabanla qayıtdıq.  
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Bakir axsayırdı. Sarğı əvəzi qandan islanmış əski 

köhnə olduğundan, təhlükəli ola bilərdi, amma sidiyə 

arxayın və əmin idik.  

Bakir boş bir butulka tapıb, yenidən  sidiyini axıtdı 

və sonra da isti, köpüklü sidiyi ilə yarasını açıb yenidən 

yudu: “nənəm belə öyrədib,” - dedi.  

Vəssalam!   

Daha qorxusu yoxdu... 

Öz nənəm yadıma düşdü. Teodor Jerikonun 

“Monomanka” portret tablosundakı qadın eyniylə nənəm 

idi. Bircə başının yaylığı çatmırdı... 

Xiyabanla biz qoşa addımlayanda, baxdım ki, 

Bakir pis qidalandığından özünü ağac kimi qurudub. Bunu 

özümə yenicə dərd eləyib içdən sızlayırdım, təsadüfən 

qara Vəliylə qarşılaşdıq. 

Əclaf yenə mülki paltarımı geyinib, yaşlı bir rus 

qadının qoluna girmişdi. Öz dilimizdə ona söydüm və 

üstünə qışqırdım:  

- Paltarımı icazəsiz niyə geyinmisən?  

Hırıldayıb keçdi...  

Qayıdıb Tomagilə gəldim.  
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Yorğun və düşüncəli olsada, Toma bərk 

hirsləndiyimi görüb pərişan halda and-aman elədi ki, onun 

bu işdən xəbəri yoxdu, yəqin Toliki aldadıb götürüb. 

Köhnə kişilər kimi son tapşırıq verdim: 

- Bir də məndən icazəsiz paltarlarımı kiməsə 

versəniz, sizinlə dostluğu pozacam.  

Toma məni qucaqladı və bərk-bərk sinəsinə sıxıb: 

- Oldu, yoldaş komandir... 

Axşam iki çaxırım vardı. 

Земеля Şükürü, dostları Maarif və Faiqi də 

çağırdım. Hər iki butulkanı soğan-çörəklə içib boşaltdıq.  

Onları yola salıb, meyxoş vəziyyətdə özümü 

çarpayıya yıxdım, sanki keflənirdim... 

Sərxoşu meyxanada, mollanı məsciddə, dərvişi 

təkyədə tapmaq olar desələr də, mən çarpayımda idim. 

Odessaya gələndən arvad-qız “bişirməkdən”, 

küçələri sülənməkdən mütaliyə eləməyə vaxt tapmır, 

gündəliyi belə yazıb çatdıra bilmirdim.  

Axşam yeməyindən sonra yatıb, ilk dəfə olaraq bir 

də səhər tezdən oyandım.  
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Vaqonda tək yatdığımdan kazarmada ve-rilən 

подйом əmrindən xəbərim olmur. Bir də eşitdim, Bryusov 

qışqırır: 

- Где Бабаев? 

Cəld yerimdən sıçrayıb geyindim. 

Sən demə “подйом” da, “зарядка” da olub 

qurtarıbmış. 

Bryusov məni görən kimi: 

- Yeməyi ye, işi böl, naryad bağlamağa gedirik...  

Uşaqlar kəlbəcərli Sahib Əkbərovun başına 

yığılmışdı. O, əlindəki iri bir kartoşkanı iynələyb laçınlılara 

cadu yazırdı. 

Onlara birinci mərtəbədən beşinci mər-təbəyə 

qədər əyri-üyrü, uçub-tökülmüş divarları, küncləri 

düzəltmələrini tapşırdım.  

Naryad bağlamağa getdik. 

Öz briqadamın naryadını bağladım. Bryusovla 

praporşik nə qədər elədi, İvanyuşenkonun briqadasının 

gördüyü işə naryad bağlamadım.  

- Zəhmət çəkib özü bağlasın, ölüb məgər? Mən 

niyə bağlamalıyam?  
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Axıra yaxın mayor Deqtyar özü də gəldi və 

turbazada briqadamın adına yetmiş manatlıq əlavə 

naryad bağladıq. 

Sağ olsun Deqtyar, mənə xeyli kömək elədi. Bütün 

günüm beləcə naryad bağlamaqla keçdi. Axşam oldu, 

uşaqlardan heç xəbər tuta bilmədim.  

Bryusova “переговор” üçün talon lazım idi. 

Pervomayskiylə, arvadıyla danışmaq istəyirdi.  

Sahib Əkbərovu göndərib ona talon aldırdım.  

Axşam proverkada Eldarla Əhliman yoxa çıxmışdı, 

adları çəkiləndə Vahid onların yerinə “я” - qışqıranda 

İvanyuşenko bu kələyi başa düşdü və hər şeyi faş elədi. 

Qara Vəli hırıldaya-hırıldaya: 

- Yazıq Vahid dil qəhbəsi olub, чужой пахмел 

getdi , - deyib, xəstə Mamedin qupquru götünü arxadan 

möhkəm burub çimdiklədi.   

Mamed necə zingildəyib çəmkirdisə İvanyuşenko 

Vahidlə bərabər Vəlini də qabağa çıxarıb, hərəsinə üç 

naryad oxudu.  

Bryusov qeyzlə göstəriş verdi: “bu saat onları tap 

gətir!”  
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Yenicə kubrikaya girmişdim, gördüm Eldarla 

Əhliman özlərini pəncərədən içəri təpir.  

“Интилигент”lər dənizdəymiş!  

Oba köpəksiz olmaz! 

Bryusovun rəhminə bel bağlayıb, onları eləcə 

idman  formasında onun hüzuruna apardım. 

Hərəsinə iki naryad verdi. 

Yaxşı qurtardıq. 

İyirmi altı manat hələ də Bryusovun qazını 

almaqda idi... 

Amma yovşan bəsləməklə çəmənzar olmaz!   

Bu gün medbrat Qəhrəman Pervomayskidən 

gəlmişdi, axşam onunla Tomagilə getdik. 

Mülki paltarı geyinəndə Qəhrəman dedi: “qara Vəli 

bir qadınla qol-boyun, can bir qəlbdə turbazanın 

həyətində hərlənir.”  

Onlarla tapışıb piyada şəhərə çıxdıq.  

Xeyli veyilləndik, Vəlinin fikri elə sübhə qədər 

parkda, küçələrdə sülənmək idi. 
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Gördüm bu iş çox faydasız və darıxdırıcıdır. 

Amma yolum yaxın, yüküm yüngül olduğundan 

hələ dözürdüm. 

Vəlinin qadını aparmağa yeri yox idi. 

O, orta yaşlı, qarınlı – hər qolunu qaldıranda qısa 

koftasından iri göbəyi görünən, sifətdən eybəcər, 

ətliburun yekəgöt arvadıydı.  

Vəli and içdi ki, bu zənən onun taleyidir və tez-tez 

də küçənin ortasında qucaqlayıb iri dodaqlı ağzından 

marça-marçla öpürdü. 

Ətiniz tökülsün! 

Qəhrəmanla bu şit hərəkətlərinə baxıb onlara 

gülür, hərdən də Vəliyə sataşırdıq: “ələ düşən şey deyil, 

qurd-quş aparar, bakirə qızı bərk tut əldən pırr eləyib 

çıxmasın.” 

Müxtəsəri: 

“Toy qaçılmazdı!” 

Birdən ağlıma gəldi, qara Vəlini başa saldım ki, 

gedin çimərliyə. Gecə yarını keçəndən sonra çimərlik 

seyrəlir.  

“Bakirə qızla” ləpədöyəndə o ki var yırğalanın.  
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Sevgiylə yataqda... hər vaxt hamı məşğul ola bilər. 

Oğul odur gecə yarıdan sonra dənizdə bu “işi” görsün. 

- Adlı-sanlı əcdadlarımız bu işi elə dəniz 

sahillərində görürmüş dəə... – Qəhrəman söz atdı. 

Çimərliyin, gecə yarıdan sonra boş qalan 

soyunub-geyinmə otaqlarındada boşunu tapsan, işini 

rahat görə bilər, sübhədək ulduz dərərsiniz... 

Qara Vəli ağzını açıb diqqətlə qulaq asırdı.  

Qəhrəman mənə gizlincə göz vurub:  

“Qabaran dalğaların sahilə gətirdiyi zir-zibildən, 

birdə qumda qırılıb tökülmüş şüşə qırıqlarından, - özün 

cəhənnəm, amandı bu bakirəni qoru.” 

Qara Vəli kişmişi irişib: “mənim ayağım dəvə ayağı 

kimi öyrənib, şüşə - zad kəsən deyil...” 

- Babayev igidi yaxşı nə saxlar? – Qəhrəman bic-

bic soruşdu və heç kimdən cavab gözləmədən də: “yaxşı 

arvad, yaxşı at!” – dedi. 

- At heç, onu kənddə elə bu qəhbənin özünə 

oğurlatdırarsan... bu bakirədən babat muğayat olsan, sən 

öləsən səni elə saxlayacax, – taa sənin ölməyindən 

adladı... kazarmada ya rotanın yeməkxanasında bir 
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nəməkdan duzu başının üstündən arxaya at, göz 

dəyməsin, sonra da götünü qaşı... 

Hamımız gülüşdük. 

Gecəyarı artıq bu səfillikdən bezdim. 

Vəli tez-tez qaranlıq xiyabanın taxta 

oturacaqlarında arvadla süpürləşirdi.  

Qəhrəmanla hərbi xidməti başa vurduqdan sonra 

qalan ömrümüzü necə sürəcəyimizdən, təhsilimizdən, 

bitib-tükənməyən arzularımızdan danışırdıq. 

Artıq danışılası söz də qalmamışdı. Qəhrəmanın 

Odessaya sonuncu gəlişiydi. O, Pervomayskiyə qayıdıb, 

oradan da demblə getməliydi.   

Medbrat Qəhrəmanla Odessada axırıncı gecəni 

beləcə keçirib xeyli veyilləndik. 

Küçələr tər-təmiz, işıqlı, ətrafda milis işçiləri, 

patrullar gözə dəymirdi.  

Bura Bakının küçələrindən yalnız bununla 

fərqlənirdi.  

Bakı panorama şəklində salındığından, metrosu, 

nefti olduğundan və başqa bir çox göstəricilərinə görə 

Odessanı üstələyirdi də... 
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Yorğunluq, yuxu yavaş-yavaş üstümə hücum 

çəkirdi, birdən ağlıma bir ideya gəldi: 

- Gəlin gedək mənim vaqon-kubrikama, orada tək 

yatıram. Arvadı da birtəhər taxta ha-sarın arasından içəri 

salarıq. Onsuz da indi ha-mı şirin yuxudadı. Dnevalnı da 

bəxtimizdən nuxalı oğlandı, növbətçinin də gözündən 

yayınarıq.  Sübh tezdən nuxalı bizi oyadar, Vəliylə arvad 

aradan çıxar...  

Vəlinin çiçəyi çırtlayıb yenə kişmişi irişdi və ilahi 

anın lap yaxınlıqda olduğunu dərk edib dərhal razılaşdı, 

təki bu eybəcər əntərlə ağız ağıza bir neçə saat yata 

bilsin.  

Qəhrəman da ideyamı bəyəndi və  qayı-dıb hərbi 

hissəyə gəldik.  

Əvvəlcə taxta hasarın arasından əraziyə keçib 

nuxalı oğlanla ətraflı danışdım və başa saldım saat 05:00-

da da bizi oyatsın. 

O, səhərə kimi növbədəydi. Növbətçi isə Malışev 

idi, ancaq gözə dəymirdi.  

Əvvəl taxta hasardan medbrat Qəhrə-manla mən 

keçdim. Sonra mülki həyət tərəfdən qadınla Vəli taxta 

qurğanın iki taxtasını aralayıb arasından zorla pərçimlənib 

keçdilər və vaqon-kubrikaya girən kimi qapını arxadan 

bağladım.  
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İçərinin işığını yandırmaq olmazdı, Vəli elə 

qaranlıqda arvadı ikinci yarusa çıxaranda qancıq ağır 

olduğundan biz də kömək elədik...  

Qəhbənin bağırsaqları normal işlədiyindən qarnı 

yekə olsada yumşaq idi, yırğalanırdı. 

İçəri girən olsa, onlar aşağıda dərhal  görünər, 

yuxarıda isə ilk baxışdan gözə çarpmazdılar. 

Əgər bu işdən xəbər tutub, bizi satsaydılar nə 

edəcəkdim? Bu barədə heç fikirləşmirdim...  

Yerimə girib uzananda düşünməyə baş-ladım:  

“Əgər rəhbərlik bilib qəsdimə dursaydı 

komandirliyim, serjantlığımla vidalaşıb Pervo-mayskiyə 

qayıtmalıydım. Orada neçə gün hauptvaxtda yatacaq, 

sonra da ölə-ölə sıravi əsgər kimi xidmət edəcəkdim. 

Günlərim aya, ilə dönəcəkdi, bu dəqiq idi.  

Nəyə görə?  

Hələ Katerina! 

Vəli kimi sırtıq, həyasız, vecsiz, tərbiyəsiz, 

savadsızın biri, nədi-nədi əntərə oxşar yaşlı bir qadınla 

iki-üç saat ağız-ağıza yatışacaqdılar?  

Ruslar demiş, к стати: 
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“Vəli arvadı minmişdi!” 

Vəlinin dizləri yerdə, arvadın ayaqları vaqonun 

tavanına dirənmiş... lakkaluk salmışdılar. 

Bu mən tərəfdən özünü çox böyük riskə atmaq, 

qara Vəliyə və küçə pozğununa görə belə hərəkət çox 

ağılsızlıq idi. Nə serjant rütbəmə, nə təhsilimə, nə hərbi 

hissəmizin şərəfinə yaraşan hərəkət deyildi.  

Amma iş-işdən keçmişdi. 

Dözmək, bu bir neçə saatı keçirmək lazımıydı.  

Həyəcanla düşünə-düşünə elə formadaca yuxuya 

getmişəm.   

Nuxalı oğlan qapını döyəndə sıçrayıb oyandıq və 

cəld köməkləşib arvadı aşağı düşürdük.  

Hələ dan yeri sökülməmişdisədə havada nəsə bir 

balaca işıqlanma vardı.  

Vəli arvadı qoltuqlayıb, Qəhrəmanla vaqon-

kubrikadan çıxanda elə bil üstümdən dağ götürüldü. Onlar 

gedən kimi qapını arxadan bağlayıb yenidən yatdım. 

Şükür Allaha, hər şey salamatçılıqla qurtardı... 
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Rotaya – “qalxın əmrini” necə bərkdən verdilərsə, 

sincin səsi də bir tərəfdən, səs-küy qopdu, qulağım 

küylədi və oyandım. 

Yuxu üçün ölürdüm, elə şirin sübh yuxusu basırdı 

məni...  

Səhər yeməyini yeyib qurtaran kimi uşaqların işini 

bölüb, Qəhrəmanla turbazaya getdik. Turbazanın 

həyətinə yenicə qədəm qoymuşduq, Vəliylə “arvadı” 

qabağımıza çıxdı.  

Nəhlət şeytana! 

Əstəfüğurullah! 

Vəli ilan dili çıxarıb yalvardı ki, Toma ilə danış, 

bizə bir otaq tapsın, pulum da var verəcəm.  

Toma evdə olmadı, Toliklə danışdım:  

- Vəli sənə araq alacaq, ona boş bir otaq lazımdı. 

Pulunu da əvvəlcədən ödəyəcək.  

Tolik arağın havasına tez qınından sıyrılıb qasırğa 

kimi həyətə cumdu. Və yarım saat keçmiş, nisyə araq 

əlində qayıtdı: 

“Otaq hazırdı!” 
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Vəli çılğınlıqla pulu sayıb, düz on günlük otağın 

haqqını əvvəldən ödədi. Tolikə də iki arağın pulunu sağ 

əliylə sol ovucundan sıyırıb şabaş kimi havaya tulladı. 

Yeddi sarı təklik havada yellənib Tolikin kəkilli uzun 

saçlarına, köynəyinə səpilib yerə töküldü. 

Vəli elə sevinirdi, elə bil bu sürtük, çöldə qalan 

qəhbə həqiqi arvadıydı.  

Tolik yerdən pulları yığışdırıb, 20 qəpik də istədi. 

“Русская водка” 3 man. 60 qəpik idi. 

Siyasi məşğələ çöldə, açıq havada keçirilsədə 

gözlərimdən yuxu süzülürdü.  

Gecə Blaqorazumovla Vahid xeyli rastvor 

hazırlamışdı. Hazır palçığı yükqaldıran kranla yuxarı 

mərtəbədə işləyən briqadamın üzvlərinə verdirib, təpərsiz 

Mürşüdü старшы təyin eləyəndən sonra vaqon - 

kubrikama qayıtdım. 

Yerimə uzanmağımla yuxuya keçməyim bir olub.  

Земеля Şükür ərklə silkələyib məni oyadanda 

başımın üstündə Qəhərmanı gördüm, hazırlaşıb gedirdi. 

O, Pervomayskiyə, oradan da tərxis olunub evlərinə 

gedəcəkdi.  

Amma heç gedənə oxşamırdı. Onun yerində 

olsaydım kükrəyərdim!  
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Cəld sıçrayıb geyindim. 

Qucaqlaşıb öpüşdük, zarafatla: 

“Sabitliyin beşiyi – internasional Bakıda 

görüşənədək! – dedim. 

Söyüşlə danışan azərbaycanlı əsgərlər başımıza 

toplaşdı. 

Onun getməyi məni bir az duyğulandırdı, kaş mən 

də evə gedəydim! 

 Amma elə də çox qalmayıb, düşünəndə çətin 

günlər arxada qaldı, qarşıdan isti yay günləri gəlir. Nə var 

Qara dənizin sahillərində gün keçirməyə?!  

Günlər həqiqətən uçurdu...  

Qəhrəman getdi.  

Qarğı səbətdə iki diri ağ qazla Blaqorazumovun 

anası, onun ikinci arvadıyla yanına gəlmişdi. 

Blaqorazumovun iyirmi yaşı olsa da imkan tapıb iki dəfə 

ailə qura bilmişdi. Anası mayorla xeyli söhbət elədi. 

Gedəndə səbəti qoyub getdilər...  

Elə bu vaxt döyükə-döyükə azərbaycanlı, gözü 

çıpıq bir kişi də gəlib çıxdı. Məlum oldu ki, bu da Bakirin 

atasıdır.  
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O, Xerson şəhərinə şamxorlu Alik Oqanesyanın 

atasının gördüyü işlər kimi... mövsümi iş götürüb alın 

təriylə işləmək, halallıqla pul qazanıb özünə şəxsi minik 

maşını almaq ehtirasıyla gəlibmiş. 

Hardansa beynimə girdi: “əvvəl dilənçi olmayan, 

çətin milyonçu olsun.” 

Ancaq bunlar suvaq yox, bənna briqadasıydı, ev 

tikirdilər. Eşidib ki, oğlunu Sibirdən Odessaya gətiriblər, 

ünvanı alan kimi tərpənib gəlib. 

Xerson da Ukraynanın şəhəridi və Odessaya çox 

yaxındır... 

Günorta yeməyindən sonra yenə yatmağa getdim 

və Vahidə tapşırdım, axtaran olsa  durğuzsun. 

Oyananda gümrah idim, artıq özümə gəlmişdim... 

Kaşşeyev zaqatovkaya gəlmişdi, görüşüb halımı 

soruşdu.  

Axşamtərəfi “Пионер лагерь”də işləyənlərin 

hamısı qayıtdı, bərdəli Akif də... 

...Sovolyevlə danışıb bu gündən birlikdə idman 

eləməyə başladıq.  

Səhər idmanını dəniz kənarında qantellərlə eləyib, 

qurtarandan sonra qantelləri qumda basdırıb gizlətdik.  
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Yolda ondan soruşdum:  

“Yesenin intihar edib ya onu asıblar?” 

Bilmədi...  

Bu da öyrənmək istəməyənlərdən idi. 

Peysərə verdi. 

Bu gün bazar günü olduğundan Bryusov-dan 

xahiş edib uvolnitelni aldım. Mülki paltarla-rımı Tomagildə 

geyinib çimərliyə getdim.  

Vəli çimərlikdə “arvadıyla” dəmlənirdi. Mayorla 

Bryusova qırmızı onluq peşkəş elədiyindən onu axtaran 

yoxuydu.  

Bir az aralıda olan yerimi ona göstərib tapşırdım, 

hərbi hissəyə gedib Nazını gətirsin.  

Onun “tıx-tıx xanımı” arxası üstə isti qumda, 

qollarını gözlərində çarpazlayıb yatırdı. Qatıb-qarışdırıb, 

müftə olduğu üçün nə gəldi basıb yediyindən lüt qarnı 

boyuna uşaq düşmüş kimi daraşa qalmış, çox 

əlləndiyindən iri döşləri yanlara yayılmışdı. 

Qayıdıb gəldi ki, Nazim uvolnitelni götürüb 

Voronkov və İvanla şəhərə gedib.  
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Çimərlikdə iynə atsan yerə düşməz, hava da bərk 

isti idi. Qumda uzanıb xeyli yatdım.  

Küləyin tozladığı quma və vıyıltısına oyandım, 

tufan qopmuşdu.  

Baxdım ki, yaxınlqda on beş-iyirmi adam qalıb. 

Külək necə bərk əsirdisə hamı geyinib qaçmışdı.  

Saat 14:35 dəqiqə idi. Tək çox darıxdırıcı oldu.  

Qayıtdım... 

 Yaxınlıqdakı xiyabanın içərisindən kəsə yolla 

keçəndə tək-tənha gəzən bir qız gördüm. Bəstəboy, 

qarayanız olsada gözəl idi.  

Ümidsiz yaxınlaşıb tanış olmağı təklif elədim.  

Gülümsünüb razılaşdı, qurşaqdan yuxarı əyilərək 

kiçik toppuş əlini uzadıb: 

- Larisa!- dedi.  

Tanış olduq, odessalıdır. Bu il orta məktəbi qızıl 

medalla bitirib, bir imtahan verib beş alıb və Texnologiya 

institutuna qəbul olunub.  

Səfir qızıdır.  
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Çox mehriban qıza oxşayırdı. Qu quşu oxuyanda 

çıxartdığı səs kimi danışanda xırıldayırdı.   

Hava küləkli olsada, Bakıdan fərqli, Odessada 

küçələrin tozanağı olmadığından piyada gəzə-gəzə düz 

Lenin parkına qədər gedib çıxdıq.  

Salxım söyüdlərin altında qoyulmuş taxta 

oturacaqlardan birində əyləşdik. O, totuş, sarısaçlı qız idi. 

Donuna uyğun açıq yaşıl rəngdə dikdaban lak tufli 

geyinmişdi. Çox səliqəli görkəmi vardı.  

Xeyli ordan-burdan, sonrada, - o orta məktəb, 

mənsə tələbəlik illərindən maraqlı söhbətlər elədik.  

Adama bir gülməli lətifə də danışdıq. Əvvəl o 

söylədi: 

“Kar, kor, çolaq və lüt bir yerdə gecəyarı oğurluğa 

gedirlər.  

Qəflətən kar qışqırır: - Suss... səs gəlir.  

Kor deyir: - odur gəlirlər.  

Çolaq deyir: - gəlin qaçaq.  

Lüt sızıldayır: - qaçmayın məni soyarlar!” 

Gülüşdük. 
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Mən ona lətifə əvəzinə öz başıma gələn “Məmli 

əhvalat”ını və “Папиросы вопросы” məsələsini danışdım. 

Ona ləzzət elədi və bir xeyli güldü. 

Ac qarına nəğmə oxumurlar! 

Nahar vaxtı keçmiş, hər ikimiz ac idik. Qarınqulu 

olmasamda ac bəydən tox it yaxşıdı, - deyiblər, amma 

tərslikdən ikimizin yeməyinə pulum çatmazdı. Odur ki, 

onu yeməyə dəvət edə bilmir, axırda naəlac qalıb evlərinə 

ötürəsi oldum.  

Neyləyim? 

Kasıb ölüsünə də yas saxlamaz, - deyiblər. Yoxun 

üzü qara olsun, yoxdan əzrayıl da can ala bilmir... 

Çernyaxovskidə poçtun qarşısındakı binada 

olurdu, axşam saat 19:00-a Lenin parkına, indi 

oturduğumuz salxım söyüdlərin altına görüş təyin elədik.  

Xəcalətli olsada Larisanı evlərinə yola salıb geri 

qayıtdım. Çimərlik tərəfdə ucuz bir qəlyanaltıda nahar 

eləyib hərbi hissəyə getdim.  

Kaşşeyev məni axtarırmış, eşidib, uvolneniya 

götürmüşəm.  

“Xeyir ola?” – fikirləşdim.  

Axtarıb onu tapdım.  
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Kənara çəkib, gülə-gülə məndən mülki paltar 

istədi. Məəttəl qaldım, məndə mülki paltar olduğunu o 

hardan bilir?  

Üstünü vurmayıb: 

- Yaxşı taparam, - dedim.  

Onun kürən qaşlarının üstündə tər damcıları 

yığılmışdı, ürəklənib:  

“İndi lazımdı!” - dedi 

Birlikdə Tomagilə yollandıq. Tolikdən mülki 

paltarımı alıb ona verdim. 

Kaşşeyev əlimi sıxıb çox səmimi, üzündə xoş 

təbəssüm: 

- Qayıdıb gəlim, heç kimdən qorxma, nə vaxt hara 

istəsən gedərsən. Çalış bircə ələ keçmə!  

- Yaxşı oldu, - ürəyimdə sevindim.  

Kaşşeyev vzvod komandiri idi. Görünür Tarasyuk 

bizim kubrikada olan söhbəti və barışmağımızı ona ətraflı 

danışıb... 

Lezvayla üzümü təraş eləyib, dişlərimi yudum. 

Özümü səliqəyə salıb, idman formasında saat 18:40-da 

ümidlə Lenin parkına yollandım.  
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Mənim parka çatmağımla Larisanın da özünü 

yetirməyi bir oldu. 

Çox sevindim! 

Köhnə tanışlar kimi mehriban görüşdük. Parkda 

əl-ələ tutub bir az veyilləndik. Hələ qaranlıq düşməmişdi.  

Onun toppuş əli yumşaq və isti idi. Diqqətlə 

baxanda elə də gözəl deyildi. Amma çox səmimi açıq-

saçıq, ehtiraslı qıza oxşayırdı.  

On yeddi yaşı vardı.  

Valideyinləri yüksək təbəqədən olsada ayrılmışdı.  

Şəhvəti azda olsa yatıran türkəçarələrdən istifadə 

eləsədə şəhvət dəlisi olan anası sürücülərinə qoşulub 

qaçmışdı. 

Vyetnamda səfir işləyən atası, Kremlin 

təpgilərindən keçirdiyi stress və sarsıntı ucbatından cinsi 

zəiflik tapıb ailə faciəsi yaşamışdı. 

Arvadına şəhvəti azaltmaq üçün şəxsən özü hər 

gün bir çay qaşığı kahı toxumu qəbul elətdirir, bir stəkan 

əncir kompotu, bir stəkan da pərpətöyün şirəsi içirdir, 

soğanda bişirilmiş ət xörəyi yedirdirmiş. 

Bəxtsiz ər özünə isə şəhvət hissi artıran 

əlaclardan istifadə eləyirmiş: 
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- Yovşan suyuna bal əlavə edib, şərbət kimi 

stəkanla içir. 

- İydə və iydə çiçəklərini bir çaydanda qaynadıb, 

suyunu içir. 

- Nanə şirəsini stəkanla içir. 

- Cirəni suda qaynadıb suyunu stəkanla içir. 

- Turp toxumu = 10 qr. Bal = 30 qr. Bunlardan 

məcun hazırlayıb, axşamlar qəbul edir. 

- 3 qr. mixəyi 130 qr. inək südündə qarışdırıb 

səhərlər içir. 

Nəticəsidə göz qabağında! 

Dostoyevskidən, Turgenevdən, Çexov-dan, Lev 

Tolstoydan, Şoloxovdan nə oxumusan? - soruşdu.  

Oxuduğum: Dostoyevskinin “Cinayət və cəza”, 

“Alçaldılmş və təhqir edilmiş insanlar”, “Qumarbaz” Lev 

Tolstoyun “Anna Karenina”, “Hərb və sülh”, Çexovun ”16 

nömrəli palata ”, Turgenevin “Mumu”, Şoloxovun “Sakit 

Don” əsərlərinin adlarını çəkdim. 

O isə Nizamini, Füzulini, Nəsimini, S. Ə. Şirvanini, 

M. P. Vaqifi, M. Ə. Sabiri, C. Məmmədquluzadəni, Səməd 

Vurğunu tanımadı. Bakının adını hardasa eşitdiyini dedi, 
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lakin harda yerləşdiyini bilmədi. Xəzər dənizinin mövcud 

olmasına hətta inanmadı... 

Qızıl medallı qız! 

Azərbaycan onun da vətəni sayılırdı. Qızıl medalla 

oxumuş səfir qızı Xəzər dənizini tanımırdı.  

Belədə vətən olar? 

Biz isə azad ömrümüzü iki illik dondurub vətəni 

qorumağa gəlmişdik.  

Vətənin vicdanıydıq!  

Eyy... kommunizmin baniləri! 

Nə baş verir bu məmləkətdə?  

Eyy... Bakı neftindən sərxoş Moskva!  

Eyy... Bakı neftxudalarından olan Nobel 

qardaşları! Sizi dünya tanıdı, bizi isə öz vətənimizdə 

tanımadılar... 

Amma ikinci dünya müharibəsini bizim Bakı nefti 

udmuşdu! Bunu Fürer də Koba da yaxşı bilirdi. 

Parkın üzərinə yavaş-yavaş qaranlıq çökürdü. 

Külək olduğundan, ətrafda tək-tük adamlar gözə dəyirdi. 
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İşıq dirəyinə bağlanmış elektrik məftilinin üstünə 

iki sərçə qonub, külək tüklərini oynatsada tərpənmirdilər. 

Bir-iki dəfə əlimi havada yellətsəmdə qorxub uçmadılar.  

Gecə parkın işıqları yananda dedim: 

- Larisa... idman formasında nəsə mənə soyuqdur, 

tanış qadının evi var, istəyirsən onlara qonaq gedək?  

O xəfif gülümsəyib:        

- Bəs niyə kostyumda gəlmirdin ki?  

- Kostyum elə tanış qadının, – Toma xanımın 

evindədir, həm də küləkdi, xahiş edirəm gedək... 

Otaq məsələsi çox ciddi məsələydi və o bunu dərk 

eləsədə fərqinə varmadan razılaşdı.   

Sanki vəhşi ehtiraslı şəhvət dəlisi olan anasından 

miras qalan bioloji tələbatı vardı. 

Fikrim boş otaq tapmaq olduğundan  Larisanı 

turbazanın həyətində qoyub Tomagilə tərpəndim.  

Toma bəzənib-düzənib harasa getməyə 

hazırlaşırdı. Məsələni başa salanda onun sifətinə kədər 

yayıldı və dəyişən üzündəki kədər eləbil onu 

qəşəngləşdirdi...  
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O sakitcə harasa gedib-qayıdana kimi iyirmi 

dəqiqədən çox vaxt keçdi:  

“Boş otaq yoxdu,” - deyəndə, ürəyimdə ona necə 

nifrət elədim... 

Əgər o istəsəydi, boş otaq tapardı. Ona diqqət 

eləmədiyimdən, hər gün müxtəlif qızlarla orda-burda 

söhbət elədiyimə görə açıqca məni qısqanır və indi də 

intiqam alırdı!  

Mən isə Tolikə görə ona yaxınlaşmaq istəmirdim...  

Nəysə, mülki paltarlarımı geyinib kor-peşman geri 

qayıtdım. 

İlahi!  

Larisa yox idi!  

Səfir qızını qaranlıqda axtarmadığım kol dibi 

qalmadı, axtara-axtara rəqs meydançasına gəlib çıxdım. 

Rəqs meydançasını səs-küy, haray-həşir 

bürümüş, yenə parfüm iyi tər iyinə qarışmışdı!  

Bir qədər musiqiyə qulaq asıb, oynayan-lara 

tamaşa eləyəndən sonra qəflətən onu gördüm; otuz-otuz 

iki yaşlı bir kişinin qolları arasında necə sərbəst, azadə 

rəqs edirdi. Elə bəxtəvərliklə oynayırdılar, kənardan 

baxanlar həsəd aparardı. 
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Sanki yüz ilin ər-arvadıydılar.   

Bu da qızıl medallı tələbə!  

Buda bayraqlı maşında gəzən Sovet səfirinin qızı 

Larisa!  

Vətənini tanımayan on yeddi yaşlı odessalı qızın 

etibarı, elə belədə olmalıydı!  

Düz onlar rəqs edən yerə qədər getdim, istəyirdim, 

o məni görsün.  

Və nəhayət üzbəüz gəldik.  

Zalım qızının rəngi də dəyişmədi!  

Səfir arvadı ola-ola ərinin bütün sərvətini yığıb 

pezi gədə olan cavan “kələyə” qoşulub qaçan ananın 

belədə qızı olmalıydı!  

Savad hələ hər şey demək deyil... 

- Sırtıq ləçər! - öz dilimizdə, - nifrətlə sifətinə baxıb 

qışqırdım. 

İkrahla ona tüpürdüm də!  

Gecəyarı rəqs meydançasından çıxıb, 

yaxınlıqdakı qaranlıq xiyabana tərəf gedəndədə 
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arxalarınca baxa-baxa qaldım. Qaranlıqda gözdən itdilər. 

Kor-peşman geri qayıtdım.  

Tək-tənha xiyabanda gəzməsindən hiss 

eləməliydim ki, onun nəsə bioloji tələbatı var... 

Mən bacarmadım!  

Yaxşı deyiblər: Yeməyənin malını, bax beləcə 

əlindən alıb yeyərlər... 

Günah özümdə oldu. 

Gecə yerimə girəndə nədənsə Larisanı, Tomanı 

yox... yurdsuzluğun, sonsuzluğun, züryətsizliyin, kişi 

nəfəsinin, kişi hənirinin həsrəti üzünün cizgilərinə hopmuş 

kədərli, – ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalanı xatırladım. 

Fransız Эdqar Deqanın “Tualet” tablosuna hər 

baxanda dərhal onu xatırlayırdım. Kaş rəssam o qadının 

yançaq, omba və baldırlarını bir az da kök çəkəydi! 

Sonrada fikirləşdim ki... Məhbubə xala üç-beş il əvvəl elə 

belədə olub...  

Onun xatirələrindədə nəsə bir nigarançılıq 

yaşanırdı! 

Mənə belə gəldi o talesiz, bəxtsiz – ömrünün son 

məşəqqətli hissəsini yaşayır...  
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Yurdsuzluq kədəriylə yaşayanlar əbədiyyət 

üfüqündə mənəvi azadlığın zirvəsində yaşayacaqlar.  

Yoxsa Allah bunlara niyə bu məşəqqəti yaşadırdı? 

Dünya təzadlarla doludur: 

- Cəmisi qırx gün yaşayıb, bir gün görməmiş çəpişi 

anasının südündə bişirib yeyirlər...  

- Zooparkda ömür sürən aslana-pələngə necə 

yazığım gələrdi...  

- Sanki ən gözəl qadınlar monastra gedir...  

- Rəmmal rəm atdı, bəd gəldi, fala baxdıranın 

qulağını dartdı... Kankan quyu qazdı, su yerinə neft çıxıb 

onu boğdu... Toqqa toxuculuğu kombinatı yandı... Marks 

materiyanı... 

Yuxu gözlərimdə sonuduf oturmuşdu. 

Hardasa... durna qatarı səs-küylə, qağıltı-

quğultuyla lap alçaqdan uçub gedirdi...   

Bərdədə yenə payızın səfalı axşamlarıydı: anam, 

Məhbubə xala, Zeynəb xala, Manya xala, Seyran xala, 

Bahar xala, Səmayə xala baş-başa verib xosunlaşır, 

qeybət qırırdılar... 
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Katerina ilə açıq söhbət 
 

 

Odessa, 29, 30, 31 may 1972-ci il, I, II və III 
gönlər. 

 

Səhər saat 05:30 dəqiqədə oyanıb, idman 

formasında düz dənizə qədər və sahil boyu  xeyli qaçdım. 

 Qumda gizlətdiyim qantelləri çıxarıb fiziki 

hərəkətlər elədim. Sonra dənizin suyuna baş vurdum. Su 

ilıq, hava soyuq idi. Lap ləzzət elədi, heç sudan çıxmaq 

belə istəmirdim...  
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Yaman acımışdım.  

Geyinib qayıtdım.  

Turbazanın həyətindən keçəndə, iri bir gilənar 

ağacı gördüm, üstü qıpqırmızı gilənarlarla doluydu. Ağaca 

dırmaşıb şehli gilənarlardan xeyli dərib yedim.  

Mayor Deqtyar razvodda briqadamdan dörd nəfər 

istədi. Çingiz və Ədaləti plitə düzən briqadaya, İlyuxin və 

Zamaroyevi isə rəngsazla-rın briqadasına verdim.  

“Пионер-лагер”də işləyən əsgərlərim qayıtmışdı, 

indi briqadamda on beş nəfər qaldı.  Uşaq nə qədər az 

olsa, o qədər rahatçılıq olur...   

Bryusov yenə boğazını çəkdi ki, telefonla 

danışmaq üçün poçtdan bir ədəd də talon götürüm.  

Bu dəfə lap ürəyimdən oldu, çünki Katerinanın 

növbəsiydi!  

Onunla danışıb söhbəti dağ eləmək istəyirdim. 

Həm də Bryusov özü məni göndərdiyindən tələsməyə 

lüzum yoxuydu. Vaxt çox olduğundan əsl məqam 

yetişmişdi!  

Poçta girəndə içəridə iki nəfər vardı. Katerina məni 

görən kimi üzünə xəfif bir təbəssüm yayıldı.  
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Əlində gördüyü işi davam eləyə-eləyə başını aşağı 

salıb:  

- Çoxdandı buralara gəlmirsən, xeyirdi-mi? - 

soruşdu, əsgərlərini göndərirsən, elə hey səni soruşuram, 

deyirlərmi barı?  

Bir az duruxub, yan-yörəmə ürkək-ürkək baxaraq: 

- Hə, - kəkildəyib birtəhər, mən də səni çox xəbər 

alıram... – dedim.  

Qulaqlarını şəkləyib, soyuq-soyuq üzümə baxdı: 

- Kimdən? – heyrətlə soruşdu. 

Gülümsünüb susdum... 

Yenidən başını qaldırıb həyəcanla, təəccüb dolu 

lal sükutla üzümə baxdı.  

Sapsarı kətan donu ona çox yaraşırdı! Arxadan 

kürəyi, boynu və sinəsi həddən ziyadə açıq olduğundan 

diqqəti tez çəkirdi.  

Kədərli bir görkəm alıb, pıçıltıyla həzin-həzin: 

- Bu səhər göydə uçan quşlardan, dənizdəki 

meduzalardan,  lap sübh tezdən şeh düşmüş gilənar 

ağacından da soruşmuşam, deməyiblər sənə?  
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Poçtda olan iki müştəri də söhbətə müdaxilə 

etmədən bizə qoşulub gülüşdü. 

O, bir qədər düşünüb dedi: 

- Deyirəm axı quşlar məni görən kimi cikkildəşir, 

çiçəklər boyunlarını əyir, gilənarlar utandıqlarından 

qızara-qızara ağacdan sallanır, mənə baxa-baxa təşvişlə 

boylanıb nəsə pıçıldaşırdılar...  

Yenə hamımız gülüşdük. 

Katerina müştərinin birini yola salmaq istəyəndə, 

ona qaytarmaq üçün, iki qəpiklik pul tapa bilmədi.  

Cibimdən cəld xırda pul çıxarıb müştəriyə 

uzatdım:  

“İynəni axtaran, dəvəni itirər,” – dedim. 

Yaşlı qadın qəpiyi götürmədi və sözün ağırlığını 

anlamadan mızıldanıb getdi. 

Katya tələsik qəbz yazıb, ikinci müştərini də yola 

salmaq istəyirdi ki, sərbəst söhbət eləyə bilək. Elə bu vaxt 

başqa bir neçə müştəri də içəri daxil oldu.  

Zərf, qəzet - jurnal, açıqca alanlar da tez-tez içəri 

girib – çıxır, bağlama göndərmək istəyənlər isə içəridə 

daha çox ləngiyirdi. 
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Bir saata yaxın gözləməli oldum ki, münasib 

məqam yetişsin və biz açıq söhbət eləyə bilək. 

O da bunu istəyirdi.  

Ancaq hər ikimiz səbr və dözümlə məqam 

gözləyirdik...  

Növbəti müştərini yola salanda soruşdu: 

- Komsomola məktub göndərəcəksən? 

- Yox...  

Onun rəngi dərhal dəyişib ağardı və tez də ötüb 

keçdi. 

O dağa yağdı qar, bu dağa yağdı qar, olmadılar 

xəbərdar...  

Dərindən köks ötürüb yetik nəzərlərlə məni süzdü 

və özündə başqalaşma potensialının artdığını hiss 

edərək: 

- Yadındadı, sənə sual vermişdim, cavabını 
demədin... 

O artıq dözməyib peşə riski eləyirdi. 

Təşvişlə yan-yörədəki müştərilərə baxıb xəlvəti 

göz eləyərək, pıçıltıyla: “ tələsmə... qoy bunlar getsinlər...” 

– dedim. 
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Yanaqları dərhal allandı və bir az da cəld işləməyə 

başladı.   

Elə bil tərslikdən bu gün poçta gələnlərin sayı 

artmışdı. Hərə Katyadan bir söz soruşur, o da 

dayanmadan, işləyə-işləyə hamıya cavab verirdi.  

Qəzet, jurnal, açıqca alanlar isə onun işinin çox 

olduğunu görüb, qəpik və xırda pulları eləcə piştaxtanın 

üstünə atıb gedirdilər.  

Kənardakı qəpikləri və sarı təklikləri yığıb ona 

verməyə başladım: “qoy mənim də duzum olsun bu 

xörəkdə...”  

Divardan asılmış sinəsi yumru deşikli qara balaca 

radioda həzin musiqi səslənirdi... O, bu gün çox işgüzar 

və şən görünür, yanındakı fil sümüyü rəngli telefonun 

zənglərinə arabir cavab verir, hərdən darıxmamağım 

üçün mənə söz də atırdı.  

Müştərilər azalır, oyunun sonu yaxınlaşır, 

həyəcanlanırdım. Necə oldusa, boğuq, xırıltılı bir səslə 

ona müraciət elədim: 

- Katerina!  

İlk dəfəydi, onu adıyla çağırırdım, diksinib başını 

qaldıraraq təəccüblə üzümə baxdı.    
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- Sən hər növbədə olanda belə əziyyət çəkirsən? 

Yorğun-yorğun gülümsəyib: 

- Nə olub ki?  

Duruxub: 

- Heç...  heç... işin çoxdur... - və qəflətən 

toparlanıb: “işdən neçədə çıxacaqsan?” - soruşdum 

O, nazlana-nazlana divardan asılmış elanı 

barmağıyla göstərdi.  

 

                Объявление 

          Время работы: с 08:00 до 19:00. 

         Обед: с 12:00 до 13:00. 

 

Katerinanın başının üstündə, divardan yumru, 

siferblatlı saat da asılmışdı.  

Baxdım, nahar fasiləsinə yarım saat qalıb, 

dərindən köks ötürsəmdə yerimi bir az da rahatlayıb 

gözləməyi qərara aldım.  

O bunu hiss edirdi. Sınayıcı nəzərlə üzümə baxıb: 
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- Tələsmirsən? – soruşdu, nahar fasiləsinə az 

qalıb... axşam yeddidə işim qurtarsa da hərdən müştəri 

çox olanda lap doqquza qədər olsada işləyirəm. 

Gecə gəldi, gecə getdi, necə gəldi, necə getdi! – 

bax mənimki belə olub... 

Mən də zarafata salaraq: 

- Vaxt hamıya qalib gəlir, istər canlı olsun, istər 

cansız! – dedim. 

O, həlledici məqamın yetişdiyini hiss edərək 

qətiyyət və ehtirasla üzümə baxıb: 

- Birlikdə nahar eləyək? – soruşdu. 

- Harda? - söz ağzımdan özü çıxdı. 

- Elə burada, piştaxtanın üstündə, bəyənmirsən 

buranı? 

- Yox, niyə? Mənə səninlə çox xoşdur, - heç kəsin 

eşidə bilməyəcəyi tonda pıçıldadım...  

Katya tez-tez gələnləri yola salır, sanki əsəbiləşir, 

çalışırdı, hamı çıxıb getsin, lap cəhənnəmədə olsa, amma 

tez getsin.  
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O, saçlarının qabağına sarı rəngdə, - abadok 

deyilən  uzun saçyığan daraq taxmışdı ki, saçları gözünə 

tökülməsin və rahat işləsin.  

Odlu baxışlarıma dözməyərək, əzildiyini hiss edib, 

ona kompliment dedim: 

- Sizin nə gözəl darağınız var, tısbağa çanağından 

hazırlanıb? 

O, - sanki bu sözü nə vaxtsa ona demişdilər, - 

heyrətlənmədi və əlini işdən ayırmadan: 

- Yox, fil sümüyündəndir, - üzümə baxıb, işvəylə 

dilini çıxartdı. 

Nahar vaxtına az qalırdı. Biz birlikdə nahar 

eləməliydik. Hiss elədim ki, acmışam və nəsə almalıyam. 

- Yaxşı, mən qonşuluqdakı mağazaya dəyib 

qayıdıram.  

- Fasiləyə iyirmi dəqiqə qalıb, sonra gedərsən... 

- Narahat olma çataram, - deyib, cəld sivişib 

çıxdım.  

Yaxınlıqdakı ərzaq mağazasından kol-basa, 

çörək, bir az da meyvə - tərəvəz alıb, tez də geri 

qayıtdım.  
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Katerina düz saat 12:00-da içəriyə girən-lərə fasilə 

olduğunu bildirib sonuncu müştərisini də yola salandan 

sonra, məndən giriş qapısını bağlamağı xahiş elədi. 

Geniş şüşə qapını örtüb, sürgüsünü bağlayıb, 

cəftəsini saldım. Və qapıdan asılan elanı tərsinə çevirdim. 

 

Перерыв: с 12:00 до 13:00 

 

O, çay dəmləmişdi. 

Piştaxtanın yanındakı alçaq qapıdan çıxıb əlindəki 

bağlamanı - hər iki tərəfində yumşaq dəri kreslosu olan və 

üstü mebel taxtalı jurnal stolunun üstündə açdı. 

İki ədəd soyutma yumurta, balaca bir tomatlı balıq 

konservi, duz, çörək çıxarıb masanın üstünə düzdü. 

Mənim də aldığım kolbasa, çörək və meyvə-

tərəvəzləri kağız torbadan çıxartdı.  

Meyvələri elə isti çayın suyuyla yudu.  

O, sapsarı donunda, sapsarı dikdaban lak 

tuflisində, saçına taxtığı sapsarı saçyığan darağında  elə 

gözəl, elə cazibədar görünürdü!  
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Katyanın ağappaq dişləri vardı.  

Çox yorğun, halsız olduğunu nümayişkaranə 

şəkildə, off... deməklə, gözlərini süzdürməklə çatdırıb, 

özünü yumşaq, enli kresloya yıxdı.  

Onunla üzbəüz oturmuşduq.  

Nədənsə onun hər bir sözü, hər bir hərəkəti mənə 

ölçülüb-biçilmiş, ağıllı görünürdü. 

Çayları fincana süzüb:  

- Sizin hərbi hissədəki əsgərlərə gələn məktubların 

hamısı bir yerdə, sənə gələn məktublarla yarıbayarıdı, 

xəbərin var? 

Təəccüblə ona baxıb: 

- Doğrudan?  

- Hə! Lap doğrudan, – dedi. 

Onun incə uzun boynu, ağappaq, dolu uzun 

qılçaları vardı. Həddən artıq qısa və açıq geyinmişdi.  

Sinəsinə oğrun-oğrun diqqət elədiyimi görüb, 

utanclığı və çəkingənliyi biryolluq aradan qaldırmaq 

niyyətiylə: 

- Nəyə baxırsan? – cəsarətlə soruşdu.  
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Həssas qadınların tərifi xoşladıqlarından - məqamı 

olduğunu anlayıb, tapdığım qənimətin qiymətsiz olduğunu 

başa salmaq üçün bəşəri hiyləgərliklə astadan 

mızıldandım: 

- Gözəl sinəniz var...  

Artıq sürət götürmüş bu sevgi romanının qatarını, 

zamanın özünün belə korlaya, saxlaya bilməyəcəyini dərk 

etdiyindən, əzilib-büzülməyin, özünü naza qoymağın 

geridə qaldığını bildiyindən: 

- Həə? Ərim qədrini bilmədi... – dərindən ah çəkib 

köks ötürdü. 

Sövq təbii kədəri mənə sirayət eləsədə: 

- Niyə? - təəccüblə, bic-bic soruşdum.  

- Uzun məsələdir...  

- Mümkünsə danışın... mən də bilməliyəm... – 

karıxıb elə beləcə - , kəsə qarabağı, ərklə dedim. 

Onun çöhrəsində kədərli təbəssüm... qüssəylə 

söhbətə başladı:  

“Orta məktəbdə oxuyandan onu sevirdim. O hərbi 

xidmətdə olanda yolunu düz iki il günə-gün, sərasər 

gözlədim, heç kimə könül vermədim və sonda ailə həyatı 

qurduq. 
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Mən çox məğrur idim, ərimi çox sevir, ona güvənir, 

onu özümə qibləgah sayırdım. 

O isə çox amansızlıqla həyatımı alt-üst elədi. Sən 

öz  Komsomolunu necə sevirsənsə, mən də onu  eləcə 

sevirdim.  

Rəfiqəmlə onu yatağımda tutanda gözlərimə 

inanmadım!..”  

O dərddən sərxoş idi! 

Boz həyatdan bezmiş Katyaya matı-mutu 

qurumuş, lal-dinməz qulaq asırdım. Səsindən hüzn 

yağırdı: 

- Son vaxtlar tamam dəyişmiş, hər gün evə kefli 

gəlirdi... - fikirli-fikirli, sərsəmlik həddində davam elədi. 

Şərq küçəsinin verdiyi əxlaqdan... nə vaxtsa 

yanğınsöndürmə idarəsindən oğurlanıb döşəməsi lala 

qırmızı rənglənsədə, çox hissəsi çürüyüb əldən getmiş 

taxta döşəməsində - yerdən bardaşqurma oturub, qonşu 

uşaqlarla vulqar həddə hönkürüşüb baxdığımız hind 

filmlərindən... oxuduğum kitablardan və pioner, komsomol 

əqidəsiylə... valideyin, müəllim və böyüklərdən kommunist 

tərbiyəsi gördüyümdən, təəccüblə: 

- Bəs... o səni sevmirdi? 
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Heyrətlə, pərişan halda: 

- Necə sevmirdi? Bir-birimizi dəli kimi 

sevdiyimizdən orta məktəbi də həvəssiz oxumuşduq... 

Əsgərlikdən əvvəl dərdimdən dəli-divanəydi. Hərbi 

xidmətdə olandada yalnız mənə məktub yazırdı.  

Oğlunun halını anası məndən xəbər alardı...  

Mən gərək yüz ölçüb, bir biçəydim, bica yerə ailə 

qurmağa tələsdim...  

Ailə qurandan az sonra onda sevgiyə maraq 

azaldı... 

Onun üzündən yeni, qəmli bir təbəssüm keçdi, 

işartısı özəliyən gözlərini aşağı dikib: 

 “Bir dəfə də dəri-zöhrəvi xəstəliyə yoluxub...” 

Ağlıma gələn ilk sözü dedim: 

- Gərək tənha qalan anasına məktub 

yazmayanda, barmağını dişləyəydin...Bəs indi qərarın 

nədir? 

O sanki özünə, axan suları tərsinə üzməyi təhrik 

eləyir, odla-su arasında çırpınır, nicat axtarır, intiqam 

hissiylə alışıb yanırdı. Ah çəkib, sözünə davam elədi:  
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- Mən də istəyirəm bütün olanların üstün-dən xətt 

çəkəm... Özümə yeni həyat quram... Nə qədər mənəvi, 

maddi sıxıntılar keçirməli-yəm?  

Dəniz qabarıb özünü ölü balıqlardan təmizlədiyi 

kimi, Katerinada bütün keçmişinin üstündən xətt çəkib, 

yeni roman yaşamaq istəyirdi! 

O danışdıqca hərdən gözləri dolur...  Və qəflətən 

mənə elə göründü ki, onun işıqlı saf, gömgöy gözlərinin 

qarası bənövşə rənginə çalır!  

Almanı doğrayıb ona verəndə əlim əlinə toxundu...  

Əllərini pambıq kimi yumşaq təsəvvür edirdim, 

ancaq dərisi cod idi. Görünür qulluq görməmişdi...  

Zəndlə üzünə baxırdım... başını qaldıranda bir 

anlıq baxışlarımız toqquşdu.  

Nədənsə gözlərimi tez çəkdim, qaynayan 

gözlərinə tab gətirə bilmədim...  

Odessa həyatı üzümü nə qədər açsa da, 

həyasızlaşdırsada Şərq küçəsinin verdiyi əxlaq öz 

batmanlığını qoruya bilmişdi.  

Ancaq bir məsələ gün kimi aydın oldu:  

“O, ərinə xəyanət edəcək!”  
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Qəflətən necə oldusa təmiz dəridən üzlüyü olan 

kresloda yayxanıb, çəkinmədən ayağını ayağının üstünə 

aşırdı. Dolu, uzun, ağappaq qılçaları - kip, sarı qısa kətan 

donunda açıqda qaldı.  

Həyəcanlandım!  

Amma qıçlarına baxmaqdan qorxur, utanır, 

çəkinirdim... 

Nədənsə ona qarşı çox ehtiyyatla, məhrəm 

davranır, onu başqa qızlardan seçirdim. Mənə elə gəlirdi 

o, bizim müsəlman qadınları kimi namuslu, etibarlı və çox 

ciddidir. 

Bu qızın çox əldən ələ keçməməsi fakt idi! 

Və birdən o, düz gözlərimin içinə baxaraq 

qətiyyətlə dedi: 

- Səni seçmişəm! 

Qulaqlarıma qədər qızardım!  

Tutuldum...  ürəyim atlandı... qulaqlarım küyüdü... 

Və birdən, heç cavab gözləmədən:  

- Bilirsən səni niyə seçmişəm? 
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Başımı buladım... nəfəsim təngimiş, dodaqlarım 

qurumuşdu. 

Çox ciddi bir tövrlə:  

 “Bəxtin gətirib! Sən beş-altı aya buralardan 

gedəcəksən və kim bilir... çox güman, əbədiyyətə kimi bir 

daha üz-üzə gəlməyəcəyik. 

Bəlkə nə vaxtsa bizim ailə yenidən quruldu.  

Rəfiqəm bilmir ki, sevgini dilənməklə, kiminsə 

xatirinə kiməsə hədiyyə eləməklə, sərvətlə əldə eləmək 

olar, amma bu formada... sadəlövhlüyümdən istifadə 

eləyib oğurlamaq olmaz!  

O vaxt mən Odessada yaşayan bir kimsənin 

qarşısında gözükölgəli olmaq istəmirəm... 

Ərim əvvəllər belə deyildi. O, indi uçurumun lap 

kənarındadır, məni heç düşünmür...” 

Baxışlarımı gözəl qadınlardan gizlədə bilməsəm 

də... onun alovlu baxışlarına dözə bilmir, sarınacağımız 

yeni sevgi zəncirinə indidən dolanaraq, qurğuşun kimi 

əriyirdim...  

Divardakı saatın əqrəbləri 12:55 dəqiqəni 

göstərirdi. Radioda səslənən musiqinin səsini indi eşidə 

bildim...  
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O, mənə çox etibar edir, güvənir və ümid 

bəsləyirdi. Və birdən sakit çeşmə kimi qaynayan iri 

gözlərini qaldırıb, sınayıcı nəzərlərlə məni süzərək: 

- Bax, bu söhbəti ikimizdən başqa heç kim 

bilməməlidir. Bu qədər əsgərin arasından tək səni 

seçmişəm...  

Danışanda düz gözlərimin içinə baxırdı. 

- Məni? Hə... hə... 

Elə bil lal olmuşdum. Heyrətlə ona baxır, qəflətən 

məni yaxalayan xoşbəxtliyin eyforiya-sında boğulurdum.  

...Bu kiçik poçt şöbəsini, mehmanxananın geniş 

vestibülündən iri şüşəli  arakəsmə ayırırdı. Artıq 

müştərilər şüşənin arxasından deyinərək:  

“Vaxtdır, fasilə qurtarıb...” kimi sözlər işlədir, 

bəziləri də şüşəni tıqqıldadırdı. 

Katerina jurnal stolunun üstünü yığışdırıb 

təmizləyə-təmizləyə son sözlərini deyirdi: 

- Sabah işləyən qadın mənim anamdır, biz 

növbəni bir-birimizə təhvil veririk. İstəsən anam növbədə 

olan gün görüşə bilərik. 

Dodaqlarım səyridi, həyəcandan boğazım, 

hulqumum qurudu, az qala boğula-boğula: 
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- Harda? Saat neçədə? – soruşdum. 

İşvəylə əyilib qulağıma isti nəfəsiylə pıçıldadı: 

- Sənə necə rahatdı? – və əlavə də elədi ki, 

axşam saat 20:00 - dək olsun.  

İçimdə nəsə kükrəyirdi, məkansız bir hissiyyatla: 

- Onda bazar günü... 

O, qapının cəftəsini qaldırıb sürgüsünün 

düyməsini basa-basa:  

- Danışdıq, - dedi. 

Bazar günü, saat 14:00-da Lenin parkının 

qarşısında... 

- Yaxşı... - deyib, əlimin üstündən isti ovcuyla 

sıxdı.  

- Katya, Pervomayskiylə danışıq üçün bir talon 

lazımdır, komandirim istəyib...  

Müştərilər içəri doluşanda o danışıq talonunu 

yazıb mənə uzatdı. 

Sağollaşıb, hərbi hissəyə qayıtdım.  
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Nədənsə yolboyu özümü quş kimi azad, insan kimi 

güclü, demokratik bir ölkənin vətəndaşı hiss eləsəmdə, 

olanların sevincini hələ tam dərk eləyib yaşaya bilmir, 

ancaq dumanlı olsada hiss edirdim ki, artıq zöhrə ulduzu 

doğub və mənə nəsə  sonu olmayan bir xoşbəxtlik üz 

verib... 

Birdən hardansa yadıma Cenni Herhard düşdü və 

mənə elə gəldi ki, Katerina elə odessalı Cennidir! O da 

Cenni kimi sədaqətli, müti, etibarlı qadındır. Və bununla 

səmada hərbi xidmət dövrüm quş kimi qanad çalıb 

pərvazlanıb uçacaq.  

Katerina bu günə kimi yatağımdan keçən, Qırmızı 

kostyumlu Krasikdən, omsklu Alladan, odessalı Valyadan 

və demək olar, hərbi xidmət dövründə tanış olduğum qız 

və qadınların hamısından gözəl və etibarlısı  idi. 

Yalnız Sarıkirpiklinin və qatardakı donetskli qızın 

qəlbimdə özünəməxsus yeri vardı... 

Bir də ağ mirvari sırğalı Məhbubə xala! 

Katerina bir cür, Məhbubə xalayla Sarıkirpikli isə 

başqa cür gözəldi!  

Bu üç qadın həyatımın üç hissəli romanıydı! 

Əgər  bazar günü onunla görüşə bilsəm və yatağı 

ürəyimcə  olsa, bütün həyatım dəyişəcək. Ürəyimdə 
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Katerinanı Cenniylə müqayisə edir, ona daha dərindən 

bağlanırdım.  

Bu qız möcüzə idi!  

O, qadın olsa da qızdan fərqlənmirdi. Bazar günü 

görüşəcəyimiz anı fikirləşdikcə içimə bir rahatlıq yayılır, 

onu yataqda təsəvvür etdikcə bədənimə titrətmə düşürdü.  

Əriyirdim.... 

Qız, qadın paltarını sonuncusuna kimi bir-bir, 

tələsmədən soyundurmaq ləzzətindən artıq, heç nə ola 

bilməzdi.  

O, bunu mənə yaşadacaqdı! 

Qalırdı bazar gününə kimi o ilahi məqamın 

yetişəcəyi anı həsrətlə gözləmək... 

Beşinci mərtəbənin pəncərəsindən qonşuluqdakı 

mülki binaya baxırdım. Birdən balkonda balaca İranı 

gördüm. O, Leninqradda idi. Deməli qayıdıb. Fitlə 

haraylayıb, əlimlə aşağı həyəti göstərdim ki, düş, söhbət 

edək. 

O, əlindəki sulu almanı yeyə-yeyə: 

- Не могу! – qışqırdı... 

Axşam növbətçi idim.  
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Gecə Bryusova tam - hərbi qanunla nəzərdə 

tutulduğu qaydada məruzə elədim. O, çox razı qalıb:  

- Sözləri bir az da ucadan de... - tapşırdı. 

...Səhər saat 06:20-də, dnevalnı məni oyatdı. 

Qalxıb özümü qaydaya salaraq, 06:30-da, rotaya 

qalxın əmrini verdim.  

Qordiyenko özü də “осмотр”а gəlmişdi. Hər şey 

qaydasında keçdi...  

İş başlayandan sonra, növbətçiliyi Mürşüdə 

tapşırdım. O, təpərsiz olsa da əsgərləri işlədib yaxşı 

səliqə-səhman yaratmağı bacarırdı. Vahidi də ona 

köməyə göndərdim... 

Tahir Ağayevdən məktub aldım, qəhqəhəli 

gülüşlərə həsrət Bərdədən yazmışdı!  

Sevinc hissi bütün ruhumu sardı.  

Cəld zərfi açıb, həyəcan dolu ümidlə oxusam da 

çox məyus oldum. Köklü xəbərlər gözləyirdim, amma 

yenə ürəyimi toxdadacaq bir cümlə yazmamışdı.  

Komsomolu uzaqdan görə bilib və cəmisi bircə 

xəbər yazmışdı: “bacım Zöhrə müəllimə Komsomola 

deyib ki, Tahir Odessaya Tofiqin yanına gedib, serjant 

sevgilin də sənə salam göndərib. Komsomol cavabında 
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heç nə deməyib, susub və gülümsəyərək başını aşağı 

dikib uzaqlaşıb...” 

Komsomolun bu həyalı, ismətli hərəkətinə, həm də 

dünənki qeyri-adi rəng çalarına malik gözləri olan 

Katerina məsələsinə 

görə yaxşıca içmək istəyirdim.  

Mürşüdü göndərib düz beş butulka çaxır aldırdım. 

O, soğan, çörək və ağ turp da alıb gətirmişdi.  

Gecə zemelya Şükür, Sibirdən gələn Faiq, Maarif, 

Bakir və bizim təpərsiz Mürşüdlə oturub içdik. 

İçdikcə gözlərimi yumub Komsomolun necə 

gülümsədiyini gözlərimin qarşısında canlandırırdım. Bəli, 

o məni saf məhəbbətlə sevir və səbirsizliklə yolumu 

gözləyir...  

Vaxt isə Allaha min şükür, uçurdu. Artıq 

Pervomayskidə yaşadığım cəhənnəm əzabı ilğıma 

dönmüşdü...  

Hələ üstəlik bu Katerina məsələsidə düzəlmiş və 

bəxtəvərlik əməlli-başlı məni ağuşuna almışdı. 

Çaxır butulkaları boşaldıqca, kefimiz kökəlir, 

deyib-gülürdük.  
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Birdən Mürşüd qulağıma bir səfeh xəbər dedi. 

Bəlkə də düşünmədi, bu mənə pis təsir edə bilər. 

Ötən bazar günü Elman məndən icazəsiz 

İvanyuşenkodan uvolnitelni alıb. 

Bu çox acığıma gəldi və durub İvanyuşenkonu 

acılamağa  getdim.  

Yazıq məni dinləyib, çox qəzəbli olduğumu 

görəndə: 

- Bağışla, bilməmişəm belə xətrinə dəyər, - dedi. 

Və bu məni bir az sakitləşdirdi, onunla bağlı 

səbbim alındı. İvanyuşenkodan əl çəkib heç nədən dava 

axtarır, çaxırın təsirindən kiminləsə haqq-hesab çürütmək 

istəyirdim.  

Nazim Əsədovu axtarıb tapdım. Son vaxtlar onun 

da lap zayı çıxıb. Bakir ona bir butulka “Pусская водка” 

verib ki, saxla gecə Tofiqlə içərik. O da  arağı aparıb 

İvanla Voronkova içirdib. Əclaf, özü içən deyil, mənə 

hədiyyə edilən arağı ruslara içirdib özünə hörmət qazanır. 

Ona ağzıma gələni deyib biyabır elədim. Çaxırın qazı 

başıma vurmuşdu.  

Yaxşı ki, Nazı da dillənmədi.  
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- Axır vaxtlar ruslara yaman girirsən, - dedim, 

uvolneniyaya da onlarla gedirsən. Nə vaxtdan kişi çıxıb 

qardaş olmusunuz? 

Kölgəsiz ağac! 

Onu lap təhqir elədim. Yazıq arağı ruslara 

verdiyinə görə dönə-dönə üzr də istədi.  

...Səhər saat 05:00-da dnevalnı məni oyatdı. 

İdman formasında qara Vəliylə dəniz kənarına qədər 

qaçdıq.  

Qumdan qantelləri çıxarıb yaxşıca idman 

təmrinləri elədim və soyunub suya girdim. 

Yenə su isti idi.  

Bir xeyli üzmüşdüm, yanımıza iki qız uşağı gəldi. 

Onlar da səhər gimnastikası eləyirdilər. Qızlardan biri sarı 

idman formasındaydı. Nə qədər dilə tutdum tanış olmaq 

istəmədi.  

Yanındakı mavi köynəkli qız isə açıqca: 

- Mən tanış olmaq istəyirəm! - dedi 

Mən də onu bəyənmədim. Vəlini isə o xoşlamadı 

və qaça-qaça sanatoriyaya tərəf getdilər.  
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Bir müddət arxalarınca baxa-baxa qal-dım. Sarı 

idman formalı qız mənə Komsomolu xatırlatdı... 

Bu gün iki məktub aldım. Biri Tahir Ağayevdən, o 

biri də Nataşadan.  

Tahirin zərfindən nakleyka çıxdı. “Dembl- 1972” 

yazılmışdı. Əla idi.  

Nataşa ətraflı məktub yazsa da fotoşək-lini 

göndərməmişdi...O da yaxşı qız idi. Onun şıdırğı yağışın 

altındakı isti öpüşlərini xatırladım...  

İki eşalon kərpic gətirmişdilər. Briqada-mın 

uşaqlarını yığıb maşınları boşaltdırdım.  

İş qaydasına düşəndə vaqon-kubrikamda köhnə 

gündəliyimin son səhifələrini yazıb qurtardım.  

Zemelya Şükür podpolkovnik Terexovun evində 

işləyirdi, beş manat vermişdim, gələndə ümumi dəftər alıb 

gətirsin, o da unudub almamışdı... 

Axşam kubrikadakı qantellərlə idman hərəkətləri 

elədim. Əməlli başlı tərləmişdim. Həyətdə yuyunub geri 

qayıdanda qapının ağzında Nazı məni görüb bir ağız 

muğamat oxudu. 

Dərhal duyğulandım.  
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Kubrikama girib qapını arxadan bağla-dım. Bir 

butulka çaxırım vardı. Açıb onun yarsını birnəfəsə içdim.  

Əsgərinki məktub, məhbusunku siqaret olduğu 

kimi, məhəbbətinkidə musiqiydi. Musiqi, xüsusiylə 

muğamat sinirlərimə təsir edir, məni Komsomoluma 

səsləyirdi.  

Yerimə uzanıb şəklini çıxartdım və Katerinaya 

görə ondan dönə-dönə üzr istədim. Nədənsə bunu ona 

qarşı xəyanət hesab  eləmirdim. Allah qoysa, hərbi 

xidməti qurtarıb doğma Şərq küçəmizə qayıdar, toy 

çaldırıb onunla ailə quraram. 

Bax ondan sonra “belə işlər” artıq roman, macəra 

yox, sırf xəyanət sayıla bilər, özlüyümdə və dönə-dönə 

bütün ömrüm boyu ona xəyanət etməyəcəyimə ürəkdən 

söz verdim.  

İçki damarlarımda qanımı coşdurur, şirin xəyallara 

qapılırdım!  

Guya hərbi xidməti başa vurub qayıdıram. 

Toyumda  atam Komsomola və mənə hədiyyə olaraq 

yağın içində qəttəzə vaz 2106 markalı, qıpqırmızı Jiquli 

avtomobili hədiyyə edir... 

Bərdədə Tahir Ağayevlə, ağcabədili Nazıyla 

maşında gəzirik. Kənardan Aydın, Yunis qardaşları, 
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Baharın oğlu Vaqif, Xanım xalanın uşaqları Ariflə Vaqif 

kənardan həsədlə bizə baxırlar...  

Gələcək o xoşbəxt gün!  

Artıq çox uzaqda deyil...  

Bu gün may ayı başa çatır. 

Allah qoysa, gələn ilin may ayı toya hazırlaşarıq. Bu ilin 

may ayı mənim üçün düşərli oldu. Tahirin, qardaşım 

Rafiqin, Əmiraslanın, Əvəz əmimin, dayım Sabirin gəlişi 

və sonuncu günlərdə də qəribə gözlü Katerina məsələsi... 

Katerina möcüzəsi! 
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Yeni ideya... 

 

 

Odessa, 1, 2, 3 iyun 1972-ci il, IV,V və şənbə 
gönö. 

 

 

Kərim Əliyevlə çimərliyə getdim.  
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Qumdan qantelləri çıxararaq xeyli idman 

hərəkətləri eləyib dənizdə çimdim. Nəfəsim çox gözəl 

açılır, özümü gümrah və güclü hiss edirdim. Ancaq 

bədəncə çox arıq olduğumdan baxanda qabırğalarım 

sananır...  

Kərim nə idman elədi, nədə üzdü, hərisliklə çılpaq 

arvadlara baxırdı... 

Axşamdan Mürşüd, Vahid və mayıt Mamed xeyli 

rastvor hazırlayıb yuxarıya vurduğundan iş rəvan gedir, 

sırf suvaqçı olmayan Blaqarazumovla Arif də plan xatirinə 

dayanmadan suvaq vururdu.  

Dəyirmanın yaraşığı torba, çuval olduğu kimi bizim 

əsgərliyinkidə suvaq idi. 

Son vaxtlar uşaqlar  pis işləyir, suvaq normasını 

yerinə yetirə bilmir, odur ki, hər axşam planyorkada məni 

danlayırdılar.  

Xeyli fikirləşib yeni yol tapdım. 

Uşaqları iki yerə bölüb, gecə növbəsinə özümü, 

gündüz növbəsinə isə təpərsiz Mürşüdü başçı təyin 

elədim və mamaça çox olanda uşaq tərs doğular məsəli 

olmasın ümid elədim ki, beləcə bir-birimizin bəhsəbəhsinə 

yaxşı işləyirik...  
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Bu yeni ideyam barədə mayor Deqtyara məruzə 

elədim. Mayor  diqqətlə dinləyib, variantları və mamaça 

məsələsini götür-qoy edəndən sonra  təklifimi bəyəndi.  

Gecə işləyəcəyimiz yerə işıq çəkdirdim. Şlanqı 

yükqaldırıcı kranla yuxarı qaldırıb, rastvoru nasosla 

işləyəcəyimiz yerə vurdurdum. Özümlə gecə növbəsinə 

yeddi əsgər seçib götürdüm.  

Axşam yeməyindən sonra Blaqarazumo-vun 

köməkliyi ilə Nataşaya ətraflı bir məktub hazırladım, 

ancaq daha bu məktubu mehman-xananın poçtundan 

yola salmaq olmazdı.  

Katerina qısqanardı!  

O, növbədə olmasa belə anası növbədə olacaq və 

o, Katyaya xəbər verə bilərdi.  

İntiusiyamla mənə elə gəlirdi, Katya bu məsələni 

anasından gizlətməz, çünki əri vardı... 

Gecə növbəsində işi düzüb qoşdum. Hazır rastvor 

çox olduğundan heç bir problem meydana çıxmadı. Bir-bir 

hamıya norma təyin elədim.  

Uşaqlar gecənin sakitliyində səliqəylə suvaq 

vururdu.  
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Binanın üstünə qalxıb, gecənin qaranlığında 

yuxarıdan Odessanın  panorama-sına, iliç lampaları 

yanan evlərin pəncərələrinə tamaşa eləyirdim.  

Həyat qəribədir!  

Azərbaycanda olmasada bu gün Odessada artıq 

yay fəsli girmişdi. Yay kasıbın həm atası həm də anasıdır 

deyiblər. Bizdə yay iyunun 21-ci gecəsindən hesablanır. 

Hər ailə öz qayğılarıyla adi günlərini yaşayırdı. 

Vaxt keçdikcə pəncərələrdə bir-bir işıqlar sönür, zülmət 

öz müdhiş gecə pərdəsini yavaş-yavaş Odessanın 

üzərinə çəkirdi.  

Təkcə şose yolların kənarlarındakı dirəklərdə 

işıqlar yanır, seyrək hallarda uğultuyla ötən taksi 

maşınlarının səsi və faraların göz deşən işığı bu qaranlıq 

zülmətə bir rəng qatır, sanki bununla da gecənin öz 

musiqisi bəstələnirdi... 

Saat 03:10 dəqiqədə, yatmağa gedəndə 

tapşırdım, məni erkən oyatsınlar...  

Rotaya, “qalxın” əmri verilmədən məni oyatdılar. 

Uşaqlar çox yaxşı işləmişdi. Onların gördüyü işləri 

ölçüb-biçir, başım işə necə qarışmışdısa bir də baxdım, 

Arnautla podpolkovnik Vlasenko başımın üstdə 

dayanıblar.  
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Onlara baxıb məəttəl qaldım, ürəyimdə:  

“Sübh tezdən xeyir ola?”  

Axşam görülən işləri göstərib, hərbi qaydada 

məruzə edəndə, hər ikisi sözümü kəsib: “отставит”, – 

deyərək, əl uzadıb, məni təbrik elədi və iftixarla əlimi 

bərk-bərk sıxdılar... 

İlk dəfə olaraq razvodu Arnaut özü apardı.  

Klimenkonu qabağa çıxarıb xeyli danladı...  

O çox savadlı adam idi. Bir daha onun ağlına, 

zəkasına mat qaldım. Arnaut hərbi-tikinti işini çox gözəl 

bilir və rotada görülən işlərin hamısına düzgün qiymət 

verməyi bacarırdı... 

Gecə növbəsində işləyən uşaqları yenicə 

istirahətə göndərmişdim, Bryusov məni çağırıb yenə 

poçta danışıq talonu almaq üçün göndərdi. 

Voronkov da poçta gedirdi, yuxu gözümdən 

tökülsədə, elə idman formasındaca onunla poçta 

yollandım.  

Növbədə  Katerinanın anasıydı, həmişəki kimi çox 

mehriban görüşdük. Katya bizim aramızda baş verənləri 

ona söyləməyib, çünki onun səsindən, danışıq və 
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davranışından heç nə hiss eləyə bilmədim. Talonu 

götürüb qayıdanda yuxum tamam qaçmışdı...   

Maariflə birlikdə dənizə getdik.  

Artıq çimərlikdə insanlar qaynaşırdı. Elə bil bu 

adamlar buranın  sakinləriymiş kimi, planlı şəkildə 

vaxtından tez gəlir və heç vaxt - mehmanxanalarda, 

aeroport və vağzallarda olduğu kimi çimərlikdə də boş yer 

tapılmırdı.  

Birtəhər  özümüzə yer eləyib oturduq.  

Çimərliyə gələnlərin çoxu çimərlik peşəkarı 

olduqlarından özləriylə səhər yeməyi, çətir, günlük 

şapkası, yüngül rezin çəkələklər də gətirirdi. Elələri də 

vardı, ailəliklə səhər açılandan axşama qədər burada 

dincəlirdilər.  

Bizdən bir az aralıda, on dörd-on beş yaşlarında 

bir qız atasıyla istirahət eləyirdi.  

Suyun içərisindən atası görməyəndə gizlicə qıza 

əl elədim. O, bunu gözləyirmiş kimi, dərhal durub gəldi. 

Bu vaxt atası günlüyü gözünün üstünə çəkib yanı 

üstə çevrildi. 

Çox da dərinə üzmədik, su boğazına çatanda 

dayanıb, qız tələsik öz ünvanını söylədi:  
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- Kirov prospekti 27, mənzil 22, adım Katyadır, 

axşam gələrsən, qapının zəngini basan kimi özüm 

açacağam, - üyüdüb tökdü. 

Onunla vədələşib ayrıldıq.  

Ancaq bu balaca Katya da Azərbaycanı, Bakını, 

Xəzər dənizini tanımadı. Tanımadı deyəndə - heç 

təsəvvürü də yoxuydu. 

Hərbi hissədə nahar eləyəndən sonra idman 

formamızı geyinib, Maariflə taksi tutaraq Kirov prospekti 

27 ünvana sürdürdük.  

Yağış hey yağar, torpaq doymazdı məsəli - 

qızlarla tanış olub görüşməkdən əsgərlər heç doymazdı... 

22-ci mənzilin zəngini basan kimi dediyi qaydada 

qapını Katya özü açdı.  

Çox səmimi görüşsə də bizi evə dəvət eləmədi, 

əvəzində bildirdi: 

- Biz yaxınlıqda - İliçevski kəndində yaşayırıq, bir 

azdan atamla kəndə gedirik, bir həftəyə qayıdacağıq. 

Gələrsiz, hökmən görüşərik... 

Xüsusi ehtirasla gəlsəkdə nagüman geri qayıdıb, 

bir qədər binanın qarşısında var-gəl etməyə başlamışdıq, 
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doğrudan da balaca Katya atasıyla binanın blokundan 

çıxdı.  

Atasının əlində çamadan vardı. Deməli o, hər şeyi 

olduğu kimi düz danışırmış.  

Və qəflətən uzaqdan məni görüb tanıdı, atasına 

məhəl qoymadan əkə-bükə qız kimi qışqırdı:  

- Tofik, Tofik... 

Sanki halalca dehlisi ya da adaxlısıydım! 

Utandığımdan nəfəsimi içəri çəkərək gövdəsi 

yoğun bir ağacın dalında gizləndim. 

Kafər qızı! 

Heç atasından qorxmurdu... 

...Gecə və gündüz görülən bütün işləri ölçüb 

axşam planyorkada məruzə elədim: 

- Yüz iyirmi kvadrat metr suvaq vurmuşuq!  
Mayor Deqtyar əllərini qaldırdı... 

Yaxşı ki, qoyulan norma yerinə yetirilmiş və axır ki, 

üzüm danlanmadı.  

Yaxşı iş heykəl kimidir, hər yerdən görünər! 
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Uşaqlara bu gecə işləmək üçün “глина” 

gətizdirdim. Bir maşında “извест” və qum daşıtdırdım. 

Amma şlanq xarab olduğundan, nə qədər elədiksə 

düzəldib yuxarıya rastvor vura bilmədik.  

Gecə keçirdi... 

Sahib Əkbərovla Turabxan qabaq-qənşər dayanıb 

əsəblərimizi sakitləşdirmək üçün, hərəsi əlinə saz əvəzi 

taxta bel sapını götürüb... yalandan cınqıldada-cınqıldada 

“Ələsgərnən Səhnəbanı” dastan-rəvayətindən bir neçə 

kuplet oxuya-oxuya, ağızlarında sazım cınqıdı... cınqıdı... 

zümzümə edə-edə, Turabxan Ələsgər əvəzi: 

 

Yadıma salanda boy-büsatını, 

Xəstə könlüm minir eşqin atını. 

Gah axtarır yerin yeddi qatını, 

Gah da çıxır asimana, - dedin? 

Nə dedi? 

 

Sahib Əkbərov Zöhrə əvəzi cavabında: 
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Nakəs müxənnətin boynu vurulsun, 

Vay düşsün öyünə, şivən qurulsun. 

Məhərrəmin oğlanları qırılsın, 

Qalmasın yurdunda nişana, – dedi. 

 

 

 

Aşıq oldum bu nainsaf millətə, 

Qolu bağlı verdi məni cəllata 

İncilə, Zəbura, Söhfə, Tövrata, 

And verrəm Qurana, - dedin?  

Nə dedi? 

 

 

Seyraqublar aralığı qatdılar, 

Zülümnən boynuma kəmənd atdılar, 

Atam, anam məni pula satdılar, 
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Onlar yetişməsin imana, - dedi. 

 

...Canımız boğazımıza yığıldı.  

Dörd uşağı özümlə götürüb yatmağa getdim. Üç 

nəfər saxladım ki, əgər bacarsalar şlanqı düzəldib 

işləsinlər. 

Onlar səhərə qədər çalışsalarda, bir iş görə 

bilməmişdilər... 

...Rotaya qalxın əmri verilməzdən əvvəl qalxıb, 

Maariflə dənizin sahilinə qaçdıq. Yolumuzu Komsomola 

oxşayan sarı idman formalı qızın qaldığı sanatoriya 

tərəfdən saldıq.  

Xiyabandan keçib, dik yarğandan çimərliyə 

düşməli idik.  

Yağış yağmağa başladı.  

Sahibsiz bir küçə iti yarğandan aşağıya düşmək 

istəyir, ancaq gözü yemədiyindən, qəribə səslər çıxarır, 

arabir də zingildəyirdi.  

Yarğan əsasən torpaqdan olduğundan Maarifə 

dedim: “bax görürsən, qorxusundan it aşağı düşə bilmir, 

zingildəyir, az qalır ulaya, amma mən düşəcəyəm.” 
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İtin düşə bilmədiyi yerdən özümü aşağı helləyib, 

sürüşə-sürüşə, hoppana-dura, kiçik kollardan tuta-tuta 

düz çimərliyə kimi sürüşüb yumalandım.  

İdman formamızı soyunub islanmasın deyə yerdən 

tapdığımız kağız torbaya yığaraq yenicə boşaldılmış 

üstüörtülü zibil qabında gizlətdik.  

Göydən yağış yağa-yağa dənizdə çimməyin başqa 

ləzzəti var!  

Bayırda hava soyuq, küləkli, yağışlı olsa da 

dalğalar qabarıb, kükrəsədə su isti idi.  

Qantellərlə xeyli idman eləyib üzəndən sonra ikinci 

nəfəsim açılmış, özümü quş kimi hiss edirdim.  

Bir qədər də keçmiş geyinib, hərbi hissəyə qədər 

yol boyu qaçdıq.  

Siyasi məşğələnin sonunda əlavə on səkkiz nəfər 

uşağa da  məni başçı təyin eləyib, kərpic zavodunda 

maşın-eşalonlara kərpic doldurmaq üçün göndərdilər.  

Kərpic zavodu şəhərdən kənarda kiçik bir təpənin 

ətəyindəki kəndin lap qurtaracağında yerləşirdi.  

Uşaqların işini təşkil edib təpənin yamacında 

uzanmışdım.  
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Bir xeyli keçmiş bizim rotaya təzə komandir vzvod 

təyin olunan, şanagülü gözlü, şanagülü baxışlı serjant, 

başımın üstündə dayanıb ciddi görkəmlə hərbi qaydada, 

əmr verdi:  

- Встаннь!!! 

Heç gözləməzdim!  

Məni həm starşı qoymuşdular, həm serjant və 

üstəgəl də əsas məsələ - halalca starikiydim! 

Bir qədər susub, ikinci dəfə verdiyi əmri təkrar 

edəndə qışqırdım: 

 “Иди на хуйй!” 

 Yerimdən qalxmadım, əsəbimdən ona yağlı bir 

ana söyüşü də söyüb: 

- Я не молодой, - qışqırdım.  

Sən demə Turabxan da ona söyübmüş. Yazıq 

məndən belə cavab gözləmirdi, bir qədər tutuldu və 

yamacda olduğumuzuda nəzərə alıb kəlmə də demədən 

qayıdıb getdi...  

Amma o əsas bir şeyi də nəzərdən qaçırırdı: “axı 

gecənidə növbədə olmuşuq.”  
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- Tez olun, tez, tez, tez, - deyib, vay-şivən 

qopartmışdı. 

Bütün sutkanı eşşək kimi işləməli deyildik ki?  

Əgər Sventsizski məni çağırtdırmasaydı, elə 

təpənin ətəyindəki yamacdaca axşama qədər yatardım.  

Gözlərimi yumub, sapsarı donunda  Katerinanın 

sabah görüşümə gələcəyi anı canlandırırdım...  

Sonra necə oldusa Sarıkirpikli yadıma düşdü. Onu 

bu qədər etibarsız bilməzdim.  

İlahi biz nə qədər mehriban idik! 

Onunla keçirdiyim təkrarolunmaz gecələrin iyi hələ 

də burnumdan getməyib...  

O qız qəflətən necə yoxa çıxa bildi? Görəsən məni 

bircə  dəfə də olsun niyə xatırlamadı? O əziz günlərin 

xatirəsinə, bir dəfə də olsa məktub yazıb ünvanını 

göndərə bilməzdimi? Nə bilmək olar, bəlkə nə vaxtsa, lap 

elə hərbi xidməti bitirəndən sonra olsun, Moskvada ya 

Bakıda görüşə bilməzdik? 

Eh... Etibar, sevgi, sədaqət yalnız öz qızlarımızda 

olur.   
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O Bakıda doğulub yaşasada, orta məktəb 

oxusada hərbçi ailəsində tərbiyə gördüyündən və ata-

anası rus olduğundan beləydi... 

Sonra da ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalanı 

xatırladım. Görəsən o, indi neyləyir? Yə-qin, oğlu Arif 

hələdə türmədədir.  

Bəs o yazıq tək-tənha necə yaşayır?  

Düz əməlli yazıb-pozmaq da bacarmır ki, barı bir 

yolla məktublaşıb dərd-sərini mənimlə bölüşə...  

O yazıq, sərt qayalı dağlıq rayonda doğulub 

yaşasada, çiyinlərində güyüm, bir əlləri bellərində işvə-

nazla, kənd yollarıyla bulağa gedən bəxtəvər dağ 

qızlarından olmamışdı.  

O, gözünü açandan barrikada kimi qayalardan 

istifadə edən qohum-əqrəbasına ayaqyalın-başaçıq, 

küləşli qızıl çovdar tarlalarının kənarıyla, sərt qayalıqlarla 

ləbbadəsinin altında gizlətdiyi silah-sürsatı daşımışdı. 

Bütün qohum-əqrəbası ermənilər tərəfindən qeyri-

bərabər döyüşdə güllələnmişdi.  

Mühasirə olunmuş kənddən hələ yaxşı ki, sağ 

qalıb  ləçəkotu bataqlığından, lehmə çamurlu yerlərdən 

keçə-keçə vəhşətlə canını qurtaran beş on nəfər adam 

onu da qaçırıb aradan çıxara bilmişdi...  
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Yazıq Məhbubə xala! 

İndi tək-tənha qalıb. Ərə getdiyi adamın uşaqkən 

ermənilər tərəfindən axtalandığını zifaf gecəsində 

biləndən sonra keçirdiyi sarsıntılardan üzülsə də... Arifi  

doğulduğu gündən, bələkdə oğulluğa götürüb 

saxlayanda, hər acının bir sonu olduğunu düşünüb, yəqin 

o da bir gün “necəsə” xoşbəxt olacağına inanırmış...  

Arif  böyüyüb boya-başa çatanda isə hər şeyin 

yenidən puç olduğunu görüb, korun-korun yanaraq, gizli 

hıçqırıqlarla ömür sürən bu zavallı qadının tanrıdan ölüm 

diləməkdən başqa bir çarəsi qalmayıbmış... 

Kaş fransız Edqar Deqanın “Tualet” rəsm əsəri 

yanımda olaydı... 

Yağışdan sonra torpağı dərhal qurudan günəş 

artıq qürub edərək kəndin üstündəki dağın arxasına 

enirdi.  

Ayağa qalxıb Sventsizskinin yanına yollandım...  

Axşam planyorkada yeni komandir vzvod–serjant 

Podqornı  

bizi mayor Deqtyara və rota komandiri Bryusova satdı.               

Köpəyoğlu! 
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Turabxanın ona söyüb əmrə tabe olmasını və 

rütbəcə kiçik serjantın söyüb sayğısızlıq göstərməyini 

xüsusi vurğuladı.  

Mayor Deqtyar dərhal məni danlamağa başladı. 

Bryusov isə yaxşı işləyən uşaqları azad edib, yerdə 

qalanları cərgəyə düzüb cəza olaraq “строевой” elətdirdi. 

Hirs-hikkə məni boğsada bir şey edə bilmirdim.  

Bəd ayaq gələndə hərbi qanunlar çox sərtdir! 

Rota hamama gedəndə idman formamı  geyinib, 

qara Vəliylə çimərliyə getdim. 

Dənizdə o ki var çimdim...  

Gecə heç “проверка”ya da dayanmayıb 

kubrikama yatmağa getdim... 
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Xəyanətə... intiqamla verilən 
cavab  

 

Odessa, 04 iyun 1972-ci il, bazar gönö. 

 

 

 Səhər yeməyindən sonra, istirahət günü olsada, 

otuz nəfər əsgəri üstüaçıq maşınlara doldurub kərpic 

zavoduna göndərdilər.  

Mənə də əlavə iyirmi əsgər verdilər ki, dolu gələn 

maşınları boşaltdıram...  

Gecə həftəlik çirklərini çimib hamamda təmizləmiş 

zavallı uşaqlar, istirahət günlərini sübh tezdən kərpic 

zavodunda keçirməliydi.  

Hərbi kitelini geyinib, qayışını tarıma çək-miş, 

qısaboğaz yay zabit çəkmələrini hansı əsgərəsə mazladıb 
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par-par parıldadaraq ayağına geyinmiş Bryusovla 

mübahisə elədim.  

Bambılı köpək oğlu düz söz deyəndə də adama 

həqarətlə baxır.  

“Bizi vətən qorumağa gətirmisiniz, yoxsa zülmə, 

əsarətə məruz qoymağa?” - deyəndə, o lap cırnayırdı.  

“Nə üçün müsəlman əsgərləri qul kimi, kölə kimi 

işlədirsiniz, bəs bu gün istirahət günü deyil? Yoldaş baş 

leytenant hərbi mükəlləfiyyətə uyğun hərəkət edin...”  

Mən danışıb onu cinləndirdikcə o, xırda, siçan 

dişlərini qıcardır, yalandan gülümsəyir, rəng alıb rəng 

verir, məni sancmaq üçün köklü səbəblər axtarırdı.  

“Yoldaş komandir, bu döyənəkli, suluqlu, cadarlı 

əllərə heç olmasa həftədə bir gün rəhm eləsəniz nə olar? 

Biz də sizin kimi qıpqırmızı pasportlu sovet 

vətəndaşlarıyıq, bizim də bir səadət hüququmuz olmalıdır, 

ya yox?  

Xahiş edirəm mənə uvolnitelni yazın... 

Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının, - 

müsəlman xalqları üçün müqəddəs sayılan Quran əvəzi, - 

demokratik Konstitusiyasında mülki vətəndaşların səadət 

hüququ haqqında, onların təsbit və müdafiəsi barədə 

qanun nəzərdə tutulub.  
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Bəs hərbidə necə?  

Biz tifilləri az gözümçıxdıya salın dəə...” 

Birdən necə oldusa əclafın rəngi duruldu və: 

“çarəsiz iş yoxdu, necə deyərlər, yağış isladar, gün 

qurudar!” 

O, - gün qurudar, - deyəndə, baş barmağını 

şəhadət barmağına sürtüb bic-bic qımışaraq səmaya 

baxdı. 

Dərhal oxudum onu!   

Vaqondan iri, Çexoslavakiya istehsalı olan dörd 

Tатра markalı maşın-eşalon, iki  hündür taxta bortlu Урал 

və bir uzun taxta bortlu ЗИС yüklənib boşalmalıydı.  

Kim deyir dünya beşgünlükdü? Demokratik 

düşüncən olsun. Gərək elə yaşayasan, sanki sonuncu 

günü yaşayırsan... Xalq psixologiyasını nəzərə almasan, 

milli təlatüm yaranır, - çərənləyərək Bryusovun ütülü, təzə 

qalife şalvarının cibinə bir yaşıl üçlük basıb, bic-bic göz 

vurdum:  

- İş qaydaya düşəndə buraxın də...  

Dərhal rəngi-rufu açıldı, sifəti qızardı, hərbi 

kitelinin düymələrindən bir neçəsini açıb, diqqətlə yenə 

səmaya nəzər salandan sonra: 
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- “Acizanə xahişini” nəzərə alıram, işləri səhmana 

salıb gedərsən... 

Düzgün bambılı idi!  

Öz briqadamın uşaqlarıyla birlikdə qırxa yaxın 

əsgəri başıma toplayıb: 

- İş-işdən keçib, əgər bunları boşaltma-saq sərt 

hərbi qanunlar, başımızın üstündə domokl qılıncı olacaq, 

sonra da kim bilir... 

Gah qovurt, gah qovurğa, keçirtdik ömrü belə - 

deyiblər. 

Yaxşı atları köhnə kişilər vaxtında minib getdilər! 

Əvvəldən özümüzü üzüyola aparmışıq... və çox söz 

söhbətdən sonra qərara gəldik ki; bura 

əsgərlikdir,hegemon dövlətdə sabitliyin beşiyi hərbi güc 

sayılır, biz bu nəhənglikdə dövlətin vicdanı sayılırıq, 

qüdrətli vətəni qorumaq incə məsələdir və maşınları 

boşaltmaq lazımdır, lap  düzü lazım yox zəruridir... 

Xülasə, uzunçuluq olmasın, ilk eşalon gələn kimi 

uşaqları səfə düzdüm. Maşının üstündə olan əsgərlərdən 

tutmuş, sırayla sonuncu dayanan əsgərə kimi hamı 

kərpicləri bir-birinə atmalıydı.  

Düz il yarımdan çox bu işlə məşğul olsalar da: 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

“Tutdun atdın, tutdun atdın, bax belə! -  havada 

əlimlə əyani göstərdim də...” 

...İş qaydasına düşən kimi kəlbəcərli vaynösə 

Sahib Əkbərovu da götürüb çimərliyə getdim. Sahib 

arvadları “dürbitdədi.” 

Yarım saata kimi dənizdə tələsik o yan-bu yana 

təkcə süzüb, tez də geri qayıtdıq.  

Bryusov məni görən kimi: 

- İş yaman zəif gedir, - yalandan uşaqlar görsün 

deyə donquldandı.  

Hardansa oxuduğum bir lətifəni Bryusova tərcümə 

elədim:  

“Mollaya dedilər: - Oğlun damdan yıxıldı, yazıq 

uşağın gözü bərələ qaldı, ağlı başından çıxdı. 

Molla cavabında nə desə yaxşıdı? Oğlumun ağlı 

olsaydı dama çıxmazdı.” 

Bryusov ciddi dayansada qəflətən kişmişi 

hırıldadı... 

Nazı öz dilimizdə xəbər verdi:  

“Byyusov Bakiylə sənə uvolnitelni yazıb.”  
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Mən təkrar bir neçə dəfə uşaqların üstünə qışqırıb, 

rusca: 

- Nə olsun bazar günüdür, hərbi tapşırıqdı, bəlkə 

vətən dar ayaqdadı? Bəlkə lap elə bu gecə, düşmən 

kapitalist ölkələri hücuma keçəcək, bu kərpiclərdən 

səngər  kimi istifadə edəcəyik? İmperialistlərə nə etibar? 

Kim bilir? - deyərək... daha yaxşı işləmələrini yalandan 

tələb etdim.  

Və öz dilimizdədə bildirdim ki, tələsməsinlər, 

ancaq maşınlar mütləq boşalmalıdır... 

Bryusov məni planyorka otağına salıb, gecə saat 

00:00-a qədər yazdığı uvolnitelnini, göz vurub irişə-irişə 

uzatdı.  

Hardasan ay yaşıl üçlük!?  

Xanımzər Mətləb! 

Mütalib Ahu... 

Nə hərbi mükəlləfiyyət, nə vətən vicdanı? Nə bilim 

daha nələr... nələr... 

Bir andaca hər iş qaydasına düşdü.  

Katerina məni gözləyəcəkdi!  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

Hərbi parad forma geyinib özümü tam səliqə-

səhmana salandan sonra, ağcabədili Nazı və Bakirlə 

hərbi hissəmizin ərazisindən çıxdıq.   

Lenin parkının qarşısında saat 14:00-da Katerina 

ilə görüşməliydim. Hələ vaxta xeyli qalırdı.  

Turbazanın qarşısından keçəndə bağda yalqız bir 

qız görüb uşaqlardan ayrılaraq ona yaxınlaşdım. Tək idi, 

görünür kimisə gözləyirdi. Bir qədər sevgidən, 

sədaqətdən gopa basıb, tənhalığın bir poxa dərman 

olmadığını vurğulayandan sonra anlaşıb tanış olduq: 

- Змушкина Люда! Yaxınlıqda yerləşən institutda, 

TK-13-cü qrupda oxuyuram, ikinci kursa keçmişəm, - 

dedi. 

Sabah axşama elə bu yerə görüş təyin eləyib 

ayrıldıq.  

Bakirin tanış bir qızı vardı. Onun arxasın-ca 

getdik.  

Görüşəndə: eyy dadi-bidad... gördüm Bakirin tanış 

qızı qəşəng olsada, yanındakı rəfiqəsi ondan da gözəl və 

biçimlidi.  

İnstitutda təhsil alırdılar...  
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Nədənsə bu qızı bir anlıq yun şalını umuzundan 

alıb zivədən asdığı yerdə təsəvvürümə gətirdim.  

Canı yanmış nə gözəldi! 

Nazı savadsız və rus dilini həddən ziyadə pis 

bildiyindən danışıq tərzi, üstəlik “r” hərfini tələffüz edə 

bilmədiyindən qızın ondan xoşu gəlmədi və vəziyyəti 

düzgün qiymətləndirərək  bizi tərk eləyib getdi...   

Bir nəfəs qədər yaxınlıqda olan bu qız əbədiyyət 

üfüqündə milyonlarla insanlar kimi əriyib görünməz oldu. 

Uzun saçyığan qısa kölgələr küçəni çalın-çarpaz 

doğrayır, bir-birinə qarışırdı... 

Onlarla bir qədər hərlənib vaxt öldürəndən sonra 

xudahafizləşib, saat 13:30 dəqiqədə Lenin parkına 

getdim.   

Saat 14:00-da “Парк им. В.И.Ленина” sözləri 

yazılmış uzun mərmər lövhənin qarşısında, - qısa kip, 

sinəsi müsəlmançılıqda ayıb sayılacaq qədər açıq sapsarı 

kətan donunda, sapsarı da nazik uzun dikdaban lak 

tuflilərində Katerina göründü. 

Alın hissəsində saçına yenə “tısbağa” çanağından 

sarı uzun darağını taxmış, hələ bir yenilikdə eləmişdi: 

sapsarı sağanaqlı gün eynəyidə gözündəydi. 

Poçtda işləyən yorğun Katerinaya heç bənzəmirdi!  
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Ona doğru irəliləyib, qurşaqdan yuxarı əyilərək əl 

uzatmaq istəyəndə, o məni qucaqlayıb yüngülcə üzünü 

üzümə sürtdü.  

Əlinin dərisi, peşəsindən və lazımi qulluq 

görmədiyindən cod olsa da, üzünün dərisi təravətli, 

yumşaq və isti idi...  

Bugünkü günəş şüalarının yandırıcı istisindən və 

tələsik gəldiyindən əmələ gələn canının tərli qoxusu 

ürəyimi vurdu  və ifadə - olunmaz təbii qadın qoxusunu 

içimdə hiss elədim.  

O heç bir krem, ətir, ənlik-kirşandan  istifadə 

eləməmişdi.  

Qulaqlarındakı zümrüd  sırğa, sarı vücuduna və 

istidən pörtüb allanmış çöhrəsinə, ağappaq dərisi fonunda 

çox yaraşırdı.  

Dəst alındığından barmağındakı üzük də zümrüd 

rəngindəydi...  

Onun saçları öz təbii rəngində günəş şəfəqləri 

altında bərq vurur və parlaqlığı göz qamaşdırırdı.  

Biz onunla beləcə mehriban, məhrəm görüşdük və 

əl-ələ tutub bir xeyli yanaşı addımladıq... 

O rəfiqəsi və ərinin qarasına yanıqlı qarğış elədi... 
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Və yenə hiss etdim ki: “o, çox böyük ümidlə ailə 

qursada... əriylə ən yaxın rəfiqəsinin birləşib ona qarşı 

etdikləri amansız xəyanətdən gözü bərk qorxub və 

gecələr tək-tənha qalaraq, yalqız keçirdiyi ürək 

ağrılarından bezərək məni seçməklə... qəzəbindən, hirs-

hikkəsindən və qadın məkriylə... qarşılıqlı sevgiylə 

qurulan halal ailəsinə vurulan xəyanət ucbatından cana 

doymuş... alçaldılmış, təhqir edilmiş, mənliyi sınmış 

qüruru acığına... içində alışıb körün-körün közərən 

intiqam hissindən... xəyanətə intiqamla cavab verməkdə 

artıq qərarlydı... çəkdiyi bu ağrı-acısını sıxıb son 

damlasınadək canından çıxarmaq istəyirdi...”      

Qəflətən dayanıb, ümidlə:   

- Nə planın var, yoldaş serjant?- soruşdu. 

Hərdən sevincdən gözlərində işıq parlasa da, illər 

boyu kədər, qüssə çəkdiyi hiss olunurdu.  

İndi isə çöhrəsinə bəxtəvərlik səpələnmişdi.  

Sarınacağım sevgi zənciri indidən könlümü nura 

bələdi.  

Ovsunlanırdım... 

 Sanki yuxudan ayılıb, sakitcə: 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

- Heç bir planım yoxdur... sənin nəsə xüsusi 

istəyin, təklifin yoxdusa onda əvvəl restorana gedək, 

sonra bir şey fikirləşərik...   

O, dərhal razılaşıb qoluma girdi. 

Necə bəxtəvər idim! 

Ürəyimdən keçdi: “Kaş nitqpərdaz Vaqif, ya Xosu, 

ya Qanboyun oğlu Ələsgər, ya Alagöz müəllimənin qızı 

Rimanın dəlisi keçəl Aydın ya Mütalib Ahu yada İsgəndər 

Tağıyev qarşıma çıxaydı!   

Taksi saxladıb “Kaфказ” restoranına sür-dürdüm. 

Hər  ikimiz arxada oturmuşduq.  

Onun gözəgəlimli ağappaq baldır və budları... 

dümdüz şümal uzun ayaqları... həddən çox qısa, sapsarı 

kətan donunda mənim kimi duyğulu həssas gəncə necə 

cazibədar görünür, baxdıqca içimi titrədir, təlatümlü 

ehtirasa gətirirdi...  

O, əliylə əlimdən tutmuşdu. Əllərinin dərisi cod 

olsa da isti və yumşaq idi. Uzun, toppuş barmaqlarının iri 

ağ ayparalı çəhrayı dırnaqları, - qara ciyəri sapsağlam 

olduğundan, çox şəffaf idi.  

Şirmayı piano dilləri kimi düzülmüş iri, ağappaq 

sədəf  dişləri canımı alırdı...  
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“Kaфказ” restoranında qələbəlik idi.  

İçəridə musiqi, səs-küy, siqaret çəkənlə-rin havaya 

püflədikləri tüstü, müxtəlif yeməklərin iyi, masalarda 

əyləşən qadın və kişilərin vur-duqları odekalonların, tualet 

sularının və ətirlərin, - ənlik-kirşanın qoxusu burada bir 

qəribəlik yaratmışdı...  

Düz bir saata yaxın bica yerə növbə gözləyəndən 

və sonda buraxdığım səhvi gec də olsa anlayaraq, 

yekəqarın, çalsaçlı inzibatçının cibinə sarı bir manatlığı 

zorla basandan sonra, şükr, kiçik bir masada bizi 

əyləşdirdilər.  

İnzibatçı hər yanımdan keçəndə  “зелѐнный, 

зелѐнный”, - deyib, qaş-göz oynadır, baş barmağını 

şəhadət barmağına sürtə-sürtə irəli-geri hərəkət 

elətdirirdi.  

Axırki  mənasını düz bir saat ayaq üstə 

dayanandan sonra anladım...  

Odessa kimi imtiyazlı şəhərlərin, - xüsusilə 

qafqazlılar toplaşan belə bahalı restoranlarında, əsgərlərə 

elə də üstünlük verilmir.  

Əsas məsələ varlı qafqazlıların bura gəlməyidi.  

Qafqazın hər üç respublika vətəndaşları rüşvət 

bataqlığında boğulduqlarından, - ruslara və digər xristian 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

respublikalarına, - xüsusilə demokratik, korrupsiyasız 

yaşayan üç pribaltika və Polşa, Yuqoslaviya, Macarıstan, 

Kuba, Bolqarıstan, Çexoslavakiya, Rumıniya, Vyetnam, 

Əfqanıstan kimi qardaş sosialist respublikaları 

vətəndaşlarına... qərb ölkələri səfirliklərində çalışan 

əcnəbi vətəndaşlara nisbətən daha varlı və səxavətlə pul 

xərcləyən idilər.  

V. İ. Lenin kimi saç-saqqal saxlayan, qafqazlılar 

kimi barmağına yoğun qızıl üzük  taxıb, boynuna yarım 

kiloqramlıq zəncir bağlayan qabaq dişləri qızıl qapaqlı göy 

milmil kostyumlu... boynu baboçkalı ağ saroçka geyinmiş, 

- 38-40 yaşlı inzibatçı kişi zorla manatlığı cibinə 

basdığımdan yox, ovcumdakı pulun “зелѐнный” üçlük 

əvəzinə “желтый” bir manatlıq olduğunu gözucu 

gördüyündən götürmək istəmirdi.  

Amma mən də əl çəkən deyildim, çünki pulum az, 

Katerinam isə ac idi...  

Cavan ofisiant qız, əlində qalın üzlüyünə 

“Ресторан Кафказ” sözləri yazılmış jurnala bənzər 

menyu ilə başımızın üstünü kəsdirdi.  

Baxışlarından, eyhamından və bic-bic, şit-şit 

dingildəməyindən dərhal başa düşdüm ki, onun əlində 

“çox pis, yada daha yaxşı” qulluq eləmək imkanı 

cəmlənib.  
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Cibinə rüşvət dürtülməsə qabaqdan qalan içkiləri 

bir-birinin üstünə töküb gətirəcək, yemək də ondan 

betər...  

Martın özünə lənət, aprelin on beşinəcən məsəli 

hardansa ağlıma gəldi... bir qədər tərəddüddən sonra, 

ürəyimdə: “əşşi... cəhənnəmə... manatı manat qazanar, 

zərər Naxçıvana!” - deyib, tələdən yaxa qurtarmaq 

naminə bir sarı rublu da onun, üzərinə rəngli naxışlarla 

restoranın adı toxunmuş xüsusi önlüyünün cibinə basdım.  

“Желтый” manatlığı görən kimi, bunun da - 

çalsaqqal inzibatçı kimi, dərhal tutulduğunu hiss elədim 

və restoranda oturduğumuz bir neçə saatı hikkəsindən it 

qızı üzümə də baxmadı.  

Amma heç pulu da qaytarmadı!  

Katerina şampanski, mən isə araq sifariş elədim.  

Bir az da bu “ağır” oldu...  

Amma nə etmək olardı? Zərrəcə eşqi olanın 

dəryaca tabı gərək, - deyiblər. 

Musiqi necə bərkdən səslənirdisə hər  kəsi özüylə 

alıb aparırdı.  
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Küyə gedib bədxərclik elədiyimdən “xолодны” ilə 

bir neçə qədəh Katyanın sağlığına gillədəndən sonra hər 

şey gözlərimdə dəyişdi.  

Katerinanın gülqoxulu ləblərinin, bənzərsiz siyah 

tellərinin, bənövşə gözlərinin şəhvətli baxışları altında 

əriməyə başladım... 

Hərdən çalanın gödək boyundan uzun 

saksafonun, barabanların, oxuyub oynayanların, fit verib 

çığırışan, şit-şit gülüşən hırıldaşan, qışqırıb araq, 

pomidor, çörək tələb edənlərin səsi restoranı başına 

götürsədə... imkan eləyib eşitməsədə... iti baxışlarından 

heç nə yayınmayan Katerinanın, qulağına qürurla 

Azərbaycan haqqında xeyli məlumat verməyə zorla macal 

tapdım.  

Bir-iki qədəh də vurub onu rəqsə dəvət eləmək 

əvəzinə daha çox çərənlədim. 

Artıq o, yersiz söhbətlərimdən bezmiş, yazıq çox 

ehtiyat və ədəblə mövzunu dəyişmək istəyirdi. 

Şampanın təsirindən ağ yanaqlarına tünd qızartı 

çökmüşdü.  

Deyəsən beşinci sinifdə düşünməli olduqlarımı 21 

yaşında düşünürdüm... yeri olmasada beynimə hardansa 

girdi ki, gecikmişəm, - daha  məndən Puşkin, Qalua, 

Markes, Müşfiq, Lomonosov, Saxarov ya Bobbi Fişer, 
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Heydər Əliyev, Səttar Bəhlulzadə nə də Qara Qarayev, 

Co Freyzer, Qaqarin, Müslüm Maqomayev... çıxmayacaq. 

Bir qədər də içəndən sonra gözlərim 

dumanlanmağa başladı... sonrada ət kimi oldum... 

Artıq fırtına yelkənini kökündən qopardığı 

gəmiydim. 

 Deyəsən Katya məni rəqsə dəvət edirdi, nə qədər 

elədi ayağa  durmadım. 

Yazıq məyus olub məndən aldığı ilk zərbənin 

acısını yaşadı... və düzü bir az da əndişələndi. 

Və birdən elə bil ayıldım və dərk elədim ki, batman 

oturub batman hərəkət eləmək əvəzinə qıza qarşı uşaqlıq 

eləyib qaba rəftar elədim.  

 Dərhal könlünü almaq üçün kəkildəyə-kəkildəyə: 

- Bağışla sən Allah, - dedim, elə bil arağa nəsə 

qatıblar, içkinin təsirindən başım çox gicəllənir, düzü heç 

yaxşı rəqs etməyi də bacarmıram. Kobud hərəkətimi 

üzürlü hesab elə, söz verirəm, bir də belə hərəkət təkrar 

olunmaz... 

O, üzümə diqqətlə baxaraq, doğrudan da 

hiyləgərlik etmədiyimi görüb, pərtliyini incə tərzdə 
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örtbasdır elədi və çöhrəsinə incə bir yumşaqlıq yayıldı: 

“kaş Raxmanindən nəsə çalalar,” - dedi. 

 Aramızda olan ilk anlaşılmazlıq beləcə uğurla 

yenicə çözülmüşdü, Raxmanin məsələsi gündəmə gəldi.   

Gərək sifariş verəydim, ancaq musiqi təhsilimin 

olmaması ucbatından növbəti zərbəni alsam da özümü o 

yerə qoymayıb susdum.  

Guya eşitmədim. 

Raxmaninin əsərlərinin adını bilmirdim... 

Xörəkpaylayan dovşandodaq qız çox içdiyimizi 

sezən kimi əsl məqamın yetişdiyini, зеленый тройка 

əvəzinə sarı bir manatlıq dürtüşdürməyin intiqamını 

almağın peşəkar üsulunu işə salaraq,  qabaqdan qalmış 

su, araq, pendir, meyvə dilimləri, göyərti və müxtəlif 

salatları bir ucdan daşıyıb bəh-bəhlə sərçəni bülbül adına   

masamıza düzdü.   

Ucsuz-bucaqsız ölkənin padşahı uzaqda, Allahı 

yuxarıda, kimə deyəsən dərdini? 

Etiraz eləmək, nəsə düşünüb danışmaq 

iqtidarında deyildim... nəsə beynimdə Raxmanin sözü 

hərlənsədə... “Krupskaya olmasaydı Stalin rəhbər ola 

bilməzdi,” – dedim nədənsə... amma yaxşı ki eşidən 

olmadı... 
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Artıq sözləri qıra-qıra danışırdım:  

- Katya, kitaylıyla bir azərbaycanlının söhbətini 

eşitmisən?  

O nə dedisə eşitməsəm belə əhvalatı danışmağa 

başladım: “kitaylı soruşur: azərbaycanlıların sayı nə 

qədərdir? 

- Dörd milyonu keçib, - qürurla azərbaycanlı cavab 

verəndə, kitaylı gülümsünüb deyir: Vayy, vayy... Day 

denən hamınız bir-birinizi tanıyırsınız dəə!” 

Və gülməyə başladım!  

Sonra gülməkdən uğunub əlimi ona uzadaraq – 

vur bura! – bu mən ölüm, - dedim və əlimi yanağıma 

şappıldadıb: “hə bu ölsün!” belədə deyib... 

Katya gülmək və əlimin içinə vurmaq əvəzinə:  

“Restoranda nahaq lövbər saldıq”, - dedi, 

duraqmı?.. 

Birin də söyləyim duraq:  

- Vurğunu olduğum Bərədədə... Bərdə - doğulub 

baxçaya, məktəbə getdiyim şəhərdir. Qədimlərdə, lap 

makedoniyalı İsgəndərin vaxtında bərk gedən şəhər, 

hətta Azərbaycanın paytaxtı da olub.  
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Qonşumuzda qapıbir dostum və həmyaşıdım vardı 

– Baharın oğlu, süfrəbəyi nitqpərdaz Vaqif! Ölüdən də 

pay uman əclaf atasını döyüb, məclisə gedər, çatan kimi 

də masada ata haqqında hikmətli tost deyər, araqdan 

vurub vəcdə gəldikcə ispolkom, “babı” Sabir Quliyevi 

mədh edərdi... 

Yenə qəşş eləyib güldüm. 

Yazıq Katya məni pərt eləməmək üçün süni 

təbəssümlə gülüb, yalvarıcı tərzdə durmağımızı rica elədi. 

Elə bu vaxt... polad biləkli, burnu qırıx yekəpər bir 

“div” masamıza yanaşıb Katerinanı rəqsə dəvət elədi. 

Katya üzümə baxanda, zorla ayağa qalxıb 

şampan butulkasını qamarladım... 

Çəngəl-bıçaq, araq butulkası və bir-iki boşqab 

yerə səpələndi. 

Katya özünü üstümə atıb qışqırdı və yan-yörədəki 

azərbaycanlı uşaqlar özlərini yetirdi. 

Katya butulkanı əlimdən aldı, “div”-idə qafqazlılar 

sakitləşdirdi... 

Hesabı ödəyib restorandan çıxanda, hu-şum 

özümdə olsada, yeriyəndə hərdən ayağım boşa gedirdi. 
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Biz getdikcə mənə elə gəlirdi, ayaqlarım yer 

kürəsini geriyə fırladır. 

Vəziyyətin qəliz olduğunu dərk edərək Katya 

qoluma girdi, gəzə-gəzə Шевченко parkına gəldik.  

Axşamtərəfi, hava sərin, həm də istirahət günü 

olduğundan parkda iynə atsan yerə düşməzdi. Rəqs 

başlamış, parkın hər iki tərəfində rəqs meydançaları 

şıdırğı oynayan və tamaşa edənlərlə dolmuşdu.  

Təsadüfən Bakir və ağcabədili Nazıyla 

qarşılaşdıq. Bakir gəzdiyi qızın qoluna girmiş, Nazı da 

arxalarıyla təkcə zümzümə eləyə-eləyə  gəlirdi.  

Katerina ilə birlikdə məni qol-qola görəndə hər ikisi 

əvvəl çaşdı, heyrətlə baxıb gözlərinə inananda Nazının 

kədərli, prişikli çöhrəsinə bir sevinc yayıldı və qəflətən 

əlini qulağının üstünə qoyub başını geri ataraq bir segah 

getdi.  

Hamımız təəccüb və heyrətlə bir-birimizə qoşulub 

gülməkdən uğunduq...  

Katerina nə Nazını, nə də Bakiri tanıdı. Heç onlar 

da bu sapsarı gözəlçənin Arkadiya mehmanxanasının 

poçtunda işlədiyini kəsdirə bilmədi...  

Onların hər ikisinin məktub yazmaq, ya poçtdan 

sifarişlə nəsə göndərmək məsələsində əlləri yox idi.  
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Bir tərəfdən də bu yaxşı hal oldu, hərbi hissədə 

Katerinanın adı hallanmaz, nə qədər olmasa onun əri 

vardı...  

Onlarla bir qədər öz dilimizdə çərənləyib, sərin 

havada qır-vır salandan sonra sanki ayıldım.  

Artıq özümə gəlmişdim. 

Qızlar darıxdığından görüşüb ayrılası olduq. 

Katya nəsə həyəcanlı idi... 

Baxışları oynaşır, rəngi tez tez dəyişirdi. Daxilində 

təbəddülat keçirsədə, birdən ürəyini açmağa qərar verdi: 

- Tofik... gedək bizə... evdə heç kim yoxdur... 

İsti qızmar nəfəsi üzümə vururdu, içimi şirin bir 

duyğu bürüdü və təəccüb, heyrət dolu səslə: 

- Doğru deyirsən? – heyrətlə soruşdum.  

Bizə doğrudan da kiçik bir ev lazımıydı...  

Ancaq mən ona bunu təklif edə bilməzdim. Şərq 

küçəsinin verdiyi əxlaq – Çin səddi kimi keçilməz idi... 

O qurğan dünyanın möcüzəsiydi! 

Katya ehtirasla baxa-baxa başını yırğaladı.  
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Məqam yetişirdi... bir azdan rəfiqəsindən və 

ərindən alacağı intiqamın verdiyi həzzi son damlalarına 

kimi sıxıb içəcəkdi!  

Baxışları da buna çağırırdı! 

Taksiyə oturan kimi tələsik sürücüyə ünvanı 

söylədi: 

- Улица marşala Жукова - 2. 

Yol boyu onun açıq baldırlarına baxıb ehtirasdan 

alışıb yanırdım...  

Marşal Жуков küçəsi, iki nömrəli binanın qarşısına 

çatanda toran düşmüşdü.   

Birinci blokda liftə girib beşinci düyməni basdı. 

Beşinci mərtəbədə on dörd nömrəli mən-zilin qarşısına 

çatanda Katerina, əlindəki açarları şıqqıldadıb biriylə 

qapını açdı.  

Qapı içəridən bağlanan kimi... alışıb yansaqda 

qorxudan donub qaldıq, ağır-ağır nəfəs alır sanki kimsə 

bizi boğurdu.  

Birdən yenə hər şey dəyişdi, o eyhamla bildirdi ki, 

tələsməliyik, çünki bura onun anasının mənzilidir, anası 

işdən çıxıb harasa gedəcək və saat 22:30-da gələnə 

kimi...  
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Onun çiyinləri titrəyirdi... 
İki otaqlı mənzil idi.  

Ensiz dəhlizi, ayrıca mətbəxi, hamamı və tüaleti 

vardı. Otaqlar çox  sadə, orta təmirli və səliqəliydi.  

Kefim kök olduğundan onun kofe, ya çay təklifinə 

cavab belə vermədən hərbi parad for-mamın pencəyini və 

əsgər çəkmələrimi çıxar-mağa başladım...  

...Bu sevgini qurtum-qurtum içib indi də qədəh-

qədəh boşaldırdıq.  

Artıq röyadaydım... 

“Günəşin şüaları altında dəniz dözülməz dərəcədə 

parlayırdı. Qızmar daşlar və qum çılpaq ayaqlarımızı 

yandırırdı... 

Sonra da qumluğun kənarlarıyla – ləpədöyənlə 

getdik...  

Günəş açıq başımızı yandırır, kimsə qamışdan 

tütək çalırdı... 

İngilis nağılındakı mamır paltolu qaraçı, qamış 

papaq Qara Dəryanın üfunətli suyunda batmadan 

gəzirdi... 
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Saçları hörüklü kiçik bir qız ipatdı oynayır, dəcəl 

bir oğlan uşağı quşatanla sərçə vurur, kimsə kənarda 

bulud kimi tutqun dayanıb həsədlə bizə baxırdı... 

İri tut ağacının altında üzü “xınalı yapıncağa”  

oxşar 6-7 yaşlarında kiçik bir qız kuklasının sarı saçlarını 

ləyəndə suya basaraq sabunlayıb yuyur, dəsmalla 

qurulayır, daraqla darayıb balası kimi nəsə danışırdı... 

Dəniz ağır-ağır nəfəs alır, sanki istidən  boğulur, 

kiçik ləpələri sahilə doğru qovurdu...” 

...Onlardan çıxanda artıq saat 22:15 dəqiqəydi.  

Arağın təsiri keçsədə, sonsuz dərəcədə məst 

olsamda çox yorğun və əzgin idim.  

Taksiyə oturub Arkadiya mehmanxanası-nın 

qarşısına sürdürəndə dirəklərdəki fənərlərin işığı yolboyu 

elə yanırdı, sanki o işıqlar da bu məstlikdən xumarlanıb 

yuxulayırdı...   

Uvolnitelnimin vaxtının qurtarmasına hələ bir 

saatdan çox qalsa da, hərbi hissəyə gəlib, qayıtmağım 

barədə Bryusova məruzə elədim.  

Əhlimandan xəbər tutdum ki, bütün ma-şınların 

kərpicləri boşalıb və heç bir “ЧП” - filan baş verməyib...  

Qayıdıb kubrikama gəldim.  
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Yuxu üçün ölürdüm.  

Qapını arxadan bağlayıb yerimə uzanan kimi xeyli 

rahatlaşdım.  

Yenicə özümə gəlmişdim, Katerinanın ağappaq lüt 

bədəni gözlərimin qarşısında yenidən canlandı: “onun isti 

ağ canı necə yumşaq, “üç ölçülü” qəhvə rəng gilələri olan 

ağappaq döşləri, çəhrayı toppuş isti dodaqları necə şirəli, 

behiş qoxulu, sulu, dadlı və şirin idi!” 

Bədənim göynəyirdi.  

Lüt soyunub işığı yandıraraq kiçik əl güzgüsüylə 

ora-burama baxdım.  O, ehtirasdan bütün bədənimi 

“kotan kimi şumlayıb” cırıq-cırıq eləmişdi. Hələ yaxşı ki, 

dırnaqları uzun deyildi! 

Hardansa yadıma bir əhvalat düşdü: 

“Orta məktəbin aşağı siniflərində oxuyurduq. 

Bərdədə Sovet hökumətinin:  

“İşıqsız ən ucqar kənd, küçə, dalan belə 

olmamalıdır!” devizi altında gecə-gündüz işləsələrdə hələ 

elektrikləşmə proqramı tam başa çatmamışdı. 

 Bizim şərq küçəsində gecələr ən yaxşı halda 

fənərlə gəzər, ikinci növbə oxuyan məktəbli uşaqlarının 

qabağına çıxan ana və nənələr isə çıraq gəzdirərdilər. 
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Bu yerdə bir lətifəni də xatırladım:  

“Bir kor gecənin zülmət qaranlığında əlində yanan 

çıraq tutub, çəliyini yerə vura-vura küçəylə gedirmiş. 

Qonşusu qabağına çıxıb soruşur: Ay Qızılquş qarı 

onsuzda görmürsən, neyləyirsən çıraq yandırıb?  

– Ay bala, görənlər üçün yandırmışam, məni 

görüb yıxmasınlar... 

İkinci növbədə oxuyurdum.  

Qış idi. 

Palçıqlı küçəylə fənər işığında evə gedəndə 

gördüm, sinfimizin və məktəbin dəcəl oğlanları xosunlaşır, 

nəsə danışıb gülüşür və şəhər hamamının arxasına 

qaçışırlar.  

Nəsə şübhələnib fənəri söndürdüm və gizlincə 

zülmət qaranlıqda qaçan uşaqların arxasınca getdim. 

Tər-tər çayının sol sahilində salınan yüz minə 

yaxın əhalisi olan Bərdənin cəmisi bir şəhər hamamı 

vardı.  

Hamam böyük və düzbucaqlı şəkildə tikilmişdi. 

Arxasında geniş, iyirmi-otuz sota yaxın üstü qozalı iri şam 

ağaclı həyəti vardı.  
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Qadınlar üçün giriş, qapalı həyət tərəfdən, kişilər 

üçün isə binanın əsas fasadı yerləşən  giriş hissədən 

küçəyə açılırdı.  

Hamamın qarşısında girişin sol tərəfində Canağa 

kişinin məşhur ərzaq və su budkası, qəzet köşkü və 

kisəçəkənlər, növbə gözləyənlər üçün bir neçə uzun taxta 

oturacaq qoyulmuşdu. Qarşısı geniş meydana açılırdı.  

Meydanın sol hissəsində şəhərin yeganə Mərkəzi 

Kolxoz bazarı, əks tərəfində isə nöyütsatan Əmrahın 

nöyüt dükanı və dükançı Adilin özü, arvadı və qardaşı - 

göygöz İsmayılın işlətdiyi kitab mağazası yerləşirdi. 

Deyəsən çox uzatdım. 

Qadınlar hamamının giriş qapısının sağ yanından, 

burulub ağacların zülmət qaranlığında uşaqlar qaynaşırdı. 

Özümü yetirdim. 

Şüşəsi rənglənmiş pəncərənin önündə növbəylə 

uşaqlar deşikdən baxırdı.  

Hərdən itələşir, amma səs-səmir çıxarmadan, 

nəfəs belə dərmədən gözlərini içəriyə zilləyib 

dayanmışdılar... 

Növbəyə dayandım.  
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Qırmızı rənglənmiş şüşənin qəsdən cızılmış 

yerindən içəriyə baxanda gözlərimə inanmadım!  

Çöldə hava soyuq, sazaqlı olsada, içərisi gur 

işıqlanmış buxarlı, buğlu, seyrək dumana bənzər havada 

lüt qadınlar çimirdi! 

İlahi!  

Bir sürü lümlüt qadın!  

Bu artıq nağıl idi...  

Kiçik yaşlı qız uşaqlarını anaları çimizdirir, gözləri 

sabundan yanan bu uşaqların çoxu ağlaşır... iri döşlü, 

çılpaq anaları onların saçından dartır, qapazlayır və 

yançaqlarının yumşaq ətindən çimdikləyirdi.  

Cavan dik məməli iri qızlar bədənləri  buğlana-

buğlana iri aliminium ləyənlərdə  sabunlu saçlarına su 

şırıldada-şırıldada  özləri çimir, qara tüklü ayıb yerləri 

açıqca görünürdü! 

İri sallaq döşlü yaşlı qadınların çoxu da bir-birlərini 

kisələyir, maçalkayla sabunlayır, bəziləri də bir-birinin 

saçına iran hənası qoyurdu.  

Xıdır dayının arvadı Zeynəb xalanı Xosunun anası 

Manya xalayla Sərxan dayının arvadı,  - Alagöz 

müəllimənin qohumu Xanım xalanı görəndə, diksindim, 
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qorxumdan gözlərimi yumdum və cəld də aralanıb 

qaçdım! 

O gecəni yata bilmirdim:  

“Lüt qadın bədənlərini gördüyüm ilk gecəydi...” 

Nə vaxtsa yuxuya keçmişəm. 
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Doqquz yüz otuz gündən 
çox... 

 

 

Odessa, 05.06.1972-ci il, I gön. 

 

Bu gün əlamətdar bir gün idi. Komsomolu ilk 

dəfə görüb sevdiyim gündən düz otuz bir ay ötürdü.  

Otuz bir  ay...  
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Çalğıyan ürəklə sevdiyim bu otuz bir ay, doqquz 

yüz otuz gündən çox olsada, bir-birimizi cəmi yetmiş 

yeddi gün görə bilmişdik.  

Ortada ciddi məqsədimiz olsada, hər bir 

yeniyetmə üçün dərslik olacaq muğamvarı böyük eşq 

yaşasaqda, məcburən səkkiz yüz əlli üç günü ayrı-ayrı 

şəhərlərdə keçirmişik.  

Ömrümün iyirmi ikinci ilini yaşayıram. Ötən iyirmi 

bir ildə, dediyim kimi Komsomolumla yetmiş yeddi gün 

bir-birimizi görə bilmişik.  

Onu görə bilmədiyim səkkiz yüz əlli üç gündə 

ləbbeyk deyib susuzluqdan yananlar kimi, nə qədər 

həsrət çəkmişəm...   

Ey ulu tanrım! Ey Kupidonum! 

Görəsən bu qədər əzab-əziyyətdən sonra vüsal 

yaşanacaqmı?  Yəni doğrudanmı bu qədər həsrətin, 

hicranın sonu gələcək!? 

Qəlbimin, ruhumun dərinliyində buna çox 

inanırdım. 

Biz halal sevgini ürəklərimizə səpib ayrılıq, hicran, 

həsrətlə cücərdirdik...Ürəklərimiz qübar eləsədə, ayrılıq, 

hicran, həsrət yarası qartmaq bağlasada biz ləyaqətlə, 

təmkinlə vüsal gününü gözləyirik. 
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Hansısa yeniyetmə qız və ya oğlan tərəfindən bu 

ilahi eşqə müdaxilə, yaxınlaşma vəhşi, yırtıcı ac heyvanın 

qəfəsinə girmək kimi bir şey idi... 

O çox həyalı, abır-ismətli, etibarlı, məğrur və 

əqidəli, həssas bir gənc idi. Qızlara məxsus bütün halal 

məziyyətlər onda cəmlənmişdi.  

Mən ona güvənirdim.  

O gözlərimin  qarşısında qönçələnmiş, çiçək açıb 

çırtlamışdı... 

Biz müqəddəs borcumuzu dərk edir, bəşəri eşq 

yaşayıb halal bir ailə quracağımız günü səbrlə gözləyirdik. 

İndi ürəyim nədənsə, çox arxayın idi və əminliklə 

deyə bilərəm: “bu dünyada ölümdən başqa heç nə bizi 

ayıra bilməz...” 

...Xəbər gətirdilər ki, siyasi işlər üzrə rota 

komandirinin müavini, baş leytenant Boyko 

Pervomayskidən qayıdıb.  

Düzü nədənsə sevindim.  

Bryusov rotanı böyük bir bazara çevrilmişdi.  

Mal-heyvan bazarına!  
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Son vaxtlarda çox əclaflıq eləyir, hər bir söz-

söhbətin dərinliyinə gedirdi. Boyko isə bir şey gördü, bildi, 

bir az çərənləyib tez də qurtarır, çox da dərinə getmir, 

yalnız deməklə kifayətlənirdi. 

Hansı rakursdan baxsan əsgər üçün Boyko 

Bryusovdan sərfəliydi... 

Gecə növəsində işləyən uşaqlarla nahar 

eləyəndən sonra yatmağa getdim.  

Ötən gecəni yaxşı  yatdığımdan yuxum gəlmirdi.  

Katerina bütün bədənimi dırnaqlarıyla 

cırmaqladığından, təsadüfən bir yerə toxunanda üstündən 

bir gün keçsədə dəhşətli dərəcədə göynəyirdi...  

Nə qədər elədim yata bilmədim. Gözlərimi yumub 

ötən günləri xatırlayır - olanları səhifə-səhifə 

vərəqləyirdim: 

“Tom Soyyerin, sevdiyi qızın arxasınca getməsi, 

qızın darvazadan içəri keçəndə ona çiçək atması, dəcəl 

Tomun hasardan qızgilə keçməsi, ikinci mərtəbədə işığı 

yanan pəncərəyə baxa-baxa yuxulayıb divarın dibində 

yerdən yatması... və gecəyarı xidmətçinin ikinci 

mərtəbədəki işıq yanan otaqdan pəncərəni açıb bir vedrə 

suyu onun başına əndərməsi... Tomun diksinib, hövlank 

sıçrayaraq ayağa qalxması, küçəyə qayıdıb sevgilisinin 

pəncərə şüşəsinə daş atıb sındırmasına kimi... 
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Qulliverin gəmisi fırtınada dağılandan sonra taxta 

parçası üstündə bayılmış halda adaya çıxması, ayılanda 

tanımadığı adada əl-qolu sarınmış vəziyyətdə olduğu və 

orada yaşayan fındıq boyda adamlarla keçirdiyi günlərə, 

sonra da həddən artıq uzun, - Qulliver onların baş 

barmaqları boydaydı – insanlar arasında yaşadığına bu 

uzun, dinozavrın yekə div insanların başçısının qızını 

görəndə donmasına, qızın onu kuklasına bənzətməsinə 

kimi... Mark Tvenin “Şahzadə və dilənçi” romanındakı 

uşağın nənəsi və atası tərəfindən hər gün döyülərək 

küçələrə salınıb diləndirilməsi və sonda bu məsum 

dilənçinin şahın qızıyla evlənib şahzadə olmasına kimi 

çox şeyi xatırladım...” 

...Sübh tezdən Maariflə birlikdə çimərliyə getdim.   

Soyunub qantellərlə fiziki hərəkətləri ardıcıllıqla 

yerinə yetirirdim... Maarif kürək və sinəmi çılpaq görəndə 

yaxınlaşıb heyrətlə belimə, boğazıma, sinəmə baxaraq 

həyəcanla: 

- Sənə nə olub belə? – intiqam almaq coşqusuyla 

qışqırdı.   

- Heç nə... 

- Kimlə dalaşmısan? – təkidlə soruşdu. 

- Yox... dava nədi... nə olub ki? - arxayın-lıqla, boş 

şeydir... Turabxanla it kimi boğuşmuşuq, - dedim. 
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- Elə bil bədənini kotanla şumlayıblar, yerinə qan 

sızıb, qartmaq bağlayır, hər yanın cırmaq izləridir... 

Bəli, Katerina əri və rəfiqəsinin acığına - bütün 

ehtirasının dadını, şəhvətinin şəhdini canımı cırmaq-

cırmaq eləməklə çıxarmışdı.  

Ona da kişi lazım idi!  

İçki düşkünü, yatanda xor-xor xoruldayan 

yekəqarın, xəyanətkar birisi yox, - arvadının sədaqətini, 

etibarını, sevgisini dəyərləndirən və yataqda dəli 

ehtirasını yatıra bilən əsl kişi...  

Düzdü, dünən məndə içmişdim.  

Ancaq o bilirdi, bu ilk görüşün eyforiyası 

şərəfinəydi! 

Eh, nəysə... 

Çimərlik paltarında xeyli gəzib lap ləpədöyənə kimi 

gəldik.  

Qəflətən arxadan kimsə çılpaq canıma tələsik və 

dalbadal bir neçə ovuc soyuq su çilədi. Diksinib arxaya 

çevriləndə... iki gözəlçənin mənə açıqca sataşdığını, 

gülüşə-gülüşə yenidən əyilib üstümə su çiləmələrini görən 

kimi, dərhal Maariflə onları sulamağa başladıq və elə-
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beləcədə çığırışa-çığırışa, deyib-gülə tanış olub birlikdə 

dənizə girdik.  

Dənizin duzlu suyu yenicə qərtməkləyən 

“şumlanmış” yerləri bərk göynətdi. Amma bu göynətmə və 

dənizin havası yaraların tez sağalması üçün zəruri idi. 

Tanışlıqdan bir qədər sonra anladım ki,səviyyələri, 

savadları heç yoxdu, - qız, qadın, daxilən zəngin olmadı, 

apar qaytar. 

Görüşüb ayrılanda könülsüz olsamda səkkiz iyun 

saat 20:00-da aerokassanın qabağına görüş təyin 

elədik...   

Çimərlikdən qayıdıb kubrikada yastığımın altına 

qoyduğum pulu götürmək istəyəndə, quruyub qaldım: 

Bakirin saxlamaq üçün verdiyi beş manat altmış qəpik 

yerində yox idi...  

Tərslikdən özümdədə pul az qalmışdı, mənə etibar 

elədiyindən Bakirin pulunu hökmən qaytarmalıydım...  

Çox fikirləşdim: Axı yastığımın altını kim eşələyər, 

kim yoxlayar, bu pulu kim götürə bilərdi? 

Qara Vəlidən şübhələndim.  

Pənc şənbənin gəlişi, çərşənbədən bəllidir. 
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Son vaxtlar tez-tez kubrikama gəlib boş çarpayıda 

dincəlirdi... özgə gözü yaxşı görər... bir də mənə haqq 

olur, axı piyadanın atlıyla nə yoldaşlığı?  

Deyəsən yanılmamışdım.  

Məsələni Nazıya danışanda o, Vəlinin 

kubrikamdan çıxdığını gözləriylə gördüyünü bildirdi və 

əlavədə elədi ki: “o duru sudan qaymaq yığanlardandı.”   

Pişik yeyəni aslan qusdura bilməz məsəlini 

bilsəmdə Vəlini çağırtdırdım.  

Ona bir neçə sual verdim, sifəti dəyişmədi də... 

donuq gözləriylə düz gözümün içinə baxa-baxa heç nəyi 

boynuna almadı... Sənin ipinlə şələ bağlamaq olmaz! – 

deyib, əclafı qovdum və: “pulu gətirməyincə bir də 

gözümə görünmə, yoxsa özündən küs...”  

O dinməzcə sivişib gedəndə Nazıya dedim:  

“Pişik miyo-miyonu anasından öyrənər...” 

Gündüz növbəsində işləyən uşaqlar çox əlləşib-

vuruşandan sonra axır ki, nasosu düzəldə bildilər.  

Xeyli rastvor hazırlayıb gecə növbəsi üçün yuxarı 

mərtəbəyə vurduq...  

Axşam yeməyindən sonra Tomagildə mülki 

paltarımı geyinib Bakirlə rəqs meydan-çasına getdim.  
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Orada xeyli veyillənib, oynayanlara tama-şa 

eləyəndən sonra geri qayıdanda, turbazanın həyətində iki 

qızla tanış olduq. Qızlar xiyabanın arxasındakı 

sanatoriyada qalırmışlar. Hər ikisi içkiliydi və siqaret 

çəkirdilər. Onlarla rəqs meydançasına qayıdıb bir az rəqs 

elədik. Qızlar özləri cavan, gözəl olsalarda həddən artıq 

açıq-saçıq, ədəbsiz, sırtıq olduqlarından çox da xoşuma 

gəlmədilər, odur ki, növbəti görüş təyin eləməmiş 

ayrılmalı olduq. Zəhləm getdiyindən adlarını da unutdum.  

Onlardan yenicə ayrılmışdıq, Bakir “bu saat 

gəlirəm”, - deyib təkbaşına getdi və az sonra hardansa iki 

qızla qayıtdı. 

Bu qızlar da ürəyimə yatmadı.  

Katerina məni o ki var yormuş, gözüm doymuşdu. 

Həm də gözümdə bu qızlar da o biri qızlar kimi onun 

yanında heç nəydi.  

Mülki paltarda olsaqda, biz əsgərik, komandir 

axtarır bəhanəsiylə qızlardan yenicə aralanmışdıq, 

Şabalin və Voronkovla qarşılaşdıq. Voronkov məni mülki 

paltarda görən kimi dərhal kənara çəkib: 

- Çıxırsan, özün tək çıx! “Mолодой” larla çıxma, 

yatanları oyatma indidən... 

Düzü bu gün Kaşşeyevin mərhəmətinə arxayın 

olub, heç “прoверка”yada getməmişdim.  
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Ancaq Voronkov haqlı idi! 

Hərbi hissəyə gec qayıtdım.  

Əsgərlərdən zemelya Şükür, Faiq, Neçu-purenko, 

Çingiz, Elman, Ədalət və Levçenko Terexovun evində 

işləyirdilər.  

Onlar işdən qayıdanda özbaşına bir-birlərindən 

ayrılıb gəzməyə gediblər. Təsadüfən rəqs 

meydançasında Levçenko və Neçupurenkonu Kaşşeyev 

özü tutub, sonrada öyrənib ki, hələ yerdə qalanlar heç 

gəlib çıxmayıblarda...   

Güdüb Faiq və zemelya Şükürü   gecə saat 01:07 

dəqiqədə samovolkadan qayıdanda tutmuşdu.  

Çingiz, Elman və Ədaləti də tutub gecə yarıyadək, 

tualet güzgü  kimi par-par parıldayana qədər 

təmizlətmişdi...  

Kaşşeyev zemelya Şükürlə Faiqə cəza olaraq 

gecə saat 04:00 dəqiqəyə kimi qum ələməyi əmr etdi... 

Vəziyyət yaxşı deyildi, nə qədər olmasa Şükür 

yerlim, həm də bərdəlim idi.  

Uşaqların çoxu gecə növbəsindəydi və özüm də 

onların üstündə hərlənirdim.  
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Mirzəalıbəyli Şükürün cəza almasına dözə bilmir, 

nədənsə bunu qüruruma sığışdırmırdım...  

Axırda düşüb Kaşşeyevin yanına getdim və 

yanaşıb bir qədər çəkingən: 

- Şükür mənim yaşadığım Bərdə şəhə-rindəndir, 

nəsə onun bu zülmü çəkməsini ürəyim götürmür, həzm 

edə bilmirəm, xahiş edirəm mümkünsə nəzərə alasınız... 

Kaşşeyev gördü həqiqətən özümə sı-ğışdıra 

bilmirəm, pis olmuşam, kişi kimi:  

- Sənə bağışlayıram, gedib yatsınlar! – dedi.  

Elə bil çiynimdən ağır bir yük götürdülər...  

...Briqadamın üzvləri bütün gecəni işləyib yüz 

kvadrat metr suvaq vurmuşdu, indi isə istirahət edirdilər.  

Mən  də kubrikama gedib  xeyli uzandım, yuxum 

yoxuydu. 

Axşamtərəfi Kaşşeyev mülki paltarlarımı qaytardı. 

Gecə mənə göstərdiyi hörmətin əvəzində qərara gəldim 

ki, qonaqlıq təşkil edib Faiq və Şükürlə onları 

dostlaşdırım...  

Kubrika-vaqonda, çarpayımda uzanaraq gözlərimi 

yumub yenə dalğınlıqla əski günləri xatırlayırdım:  
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“Yeməkdə pərgar, əkin-biçin ölüsü, ehtişam dəlisi, 

qaca yol tutan, kövrək xarakterli qardaşım Vaqif bir dəfə 

xeyli qara rəng ördəyə bənzər su quşu-qaşqaldaq vurub, 

qəmər madyanla Kürün kənarında atdan enib sirdaşları - 

Qərib, Əsgər, Hüseyn dayının oğlu Elgiz Abbasovla ocaq 

qalamışdılar. 

Məndə nitqpərdaz Vaqif, Qanboyun küçüyü və 

ümidi olan Ələsgər, mesxeti türkü Süleyman və “babı” 

Cavadın oğlu Vaqif Şərifovla getmişdim.  

Vaqif Şərifovun lap sütül vaxtıydı. Raykomun 

binasına yaxın ikimərtəbəli yaşayış evində 15-16 

yaşlarında iki bacı rus qızları yaşayırdı. Vaqifində bərk 

gedən vaxtıydı. Hərdən axşamtərəfi görərdin hər iki qızın 

qoluna girib mərkəzi Nizami küçəsiylə, heç kəsdən 

utanmadan şəstlə gəzir... 

Qaşqaldaqdan yeyib, ərik arağından vurandan 

sonra, dil pərgarı olduğundan əbədi masabəyimiz 

seçilmiş Vaqif Bahar arvadın oğlu - qədəhi adəti üzrə 

başının üstünə qaldırıb, şərəfimə təmtəraqlı, heç layiq 

olmadığım sözlərlə məni vəsf edəndə Alyoşa onun 

sözünü kəsib kişi-kişi: 

“Mən qağama, – o atası Qanboya qağa deyirdi – 

domino-nərd nə qədər yazdırıb evə daşımaq olar? - 

həmkarların pulunu oğurlamağın yeni üsulunu gecə-

gündüz fikirləşəndə, Elgiz Abbasov peşəkar bərbərə 
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стришка elətdirib saç daratmaq üçün Bakıya maşın 

sürdürəndə, sən ispolkomu, prokuroru, rəisi süfrələrdə 

mədh edəndə, Arif, Araz, Savalan nəşə çəkib gözləri 

süzüləndə, Sərxanın uşaqları gecə-gündüz evlərində 

mışıl-mışıl yatanda, Yunis, Aydın və Tahir Ağayev kəsri 

toplamağı öyrənə bilməyəndə, Novruz Əliyev 

prokuraturaya donos material verəndə... Tofiq Bakıda 

Dram teatra, Filarmoniyaya, Yaşıl teatra, Musiqili-

Komediya teatrına, “Dinamo” idman cəmiyyətində güləşə 

gedər, ətraf rayonlardan belə gəzib kitab axtarar, toplayar 

kitabxana yaradardı...” 

Ələsgərin bu sağlığa əlavəsinə hamıdan çox Elgiz 

Abbasov əl çaldı... 

Ələsgərlə nitqpərdaz Vaqif daim köynəyin üst 

döşündəki kiçik qısa cibdə ruçka və daraq gəzdirər, 

həmdə ruçka və darağın ucları görünərdi.  

O vaxt nəsə tək Bərdədə yox, bütün SSRİ 

ərazisində nədənsə bu dəb idi. Tərslikdən daraq 

gəzdirəndən sonra Vaqif əclafın saçı tökülməyə başladı.  

Həyətimizin ayaq tərəfindən hasarbir qonşumuz, 

gözlərinin altı şişkin, günəşdən yanıb qaralmış, 

göydodaq, alçaqboy, yekəqarın, təhsili olmayan Köçəri 

dayının oxumayan oğlu Qərib, - dediyi sağlığa əlavə 

olduğundan pisikmiş Vaqifi və müftə yeməyin əzrayılı olan 
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Ələsgəri uzun-uzadı seyr edib, güclə başını dik 

saxlayaraq:  

“Kişinin hulqumu olar əəə...” – dedi. 

Digər qonşumuz, Süzəndə xalanın oğlu Əsgər 

qardaşım Vaqifin qulağına xırdalayırdı: Semişka 

halvasının içinə fındıq qabığı üyüdüb tökürlər ağır gəlsin, 

həm də halvanın içinə çox şey qatdıqlarından semişka 

qabığı da qoyurlar ki, şübhələnən olmasın... 

Süleyman Zahidov, - yeri gəlmişkən, oda cibində 

qələm-daraq gəzdirərdi - hər saat danışmasada kefli 

olduğundan nəsə sözü olduğunu bildirdi və tamadadan 

razılıq almamış:  

- Pişik bərkə düşəndə, dırnağıyla basıb  pələng 

gözü çıxarar - əl işarəsiylə havada cızıb  göstərdidə.  

Cəld Elgiz dilləndi: “görən olub?” 

Hamımız gülüşdük. 

Nə atası Əkbər nə də özü institut oxumamış 

Əsgər, hələdə astadan, qardaşım Vaqifin qulağına 

çoxbilmiş adamlar kimi təmkinlə pıçıldayırdı:  

“Əşşi o zırıltı işdi...  

İlham Babayev?  
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Əə... o simicin biridi. Bir bərdəli deyə bilməz ki, 

Allahverdiyev Yusif Kərim oğlu kimi o da hardasa pul 

xərcləyib. Lap milyon dəfə qonaqlıq ver, hesabı ödə, 

milyon birincidədə əlini özündən hayalı cibinə salmaz, heç 

olmasa birinin əvəzini çıxmaz, beləsinə yaxşı deyiblər:  

“Çörəyi, süfrəsi, pulu özündən də həyalıydı - 

görünməz!..” 

Bax mənə inanmırsan qardaşın Tofiqdən, zarıstı 

Həsəndən soruş. 

Qardaşım Vaqifdə ayağa qalxıb, bığını çəkə-çəkə 

bir sağlıq söylədi:  

- Şəxsən mən həyatı yeyib-içməkdə görürəm: 

“kirpi balası, qaşqaldaq, su xərçəngi, turac, qırqovul, əlik 

bir sözlə delikateslər... 

- Həyat budur!” 

Ağcaqanad, eşşək arısı, at milçəyi, atdı 

qarışqalar, müxtəlif böcəklər, meşə qurdları, uzun qılçalı 

boz dəli çəyirkələr, pambıq tarlalarına kiçik təyyarələrlə 

alçaqdan səpilən kimyəvi zəhərlərdən baş götürüb Kür 

çayının meşələrinə yığışan digər ilan-çəyənlər, su və quru 

qurbağalarına kimi - ocağa, insan qoxusuna, kabab iyinə 

özlərini yetirmişdilər.  

Bürküdən meşəni xəfə bürümüşdü. 
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Kür çayı istidən yorulub mürgüləyirdi... 

O ili Bərdədə görünməz istilər keçdiyindən Bərdə 

ağcaqanadları yaman əziyyət çəkdi. Heç uçmağa halları 

yoxuydu. Adamın üstünə qonsalarda, qan sormağa 

gücləri, heyləri qalmamışdı... 

Yuxu məni aparıb...  
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On səkkiz ay da ötdö... 

 

 

Odessa, 6 iyun 1972-ci il, II gön. 

 

 

Bu gün də “gecə növbəsiyəm”, - deyib, istirahət 

edirdim. 
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 İdman formasında Kərimlə qaça-qaça çimərliyə 

getdik.  

Bu səhər Qara dəniz təlatümə gəlmişdi. Hündür 

dalğalar haray  çəkib, növbəylə bir-birini şırıltıyla qovurdu.  

Dalğaların qoynunda çimmək əsl cənnət ləzzəti 

çəkmək kimi bir şey idi. 

Soyuqdan göyərənə kimi çimdim.  

Dənizdən çıxanda qonşuluqda yaşayan o kiçik 

İranı gördüm. 

- Anam buradadır, - deyib qaçdı, söhbət eləyə 

bilmədik... 

Bir gözəl anası vardı, əslən Leninqradlı olsada 

Odessaya ərə gəlmişdi. Hər qabaqlaşanda mənə 

hörmətlə salam verərdi. 

Gecə növbəsində işləməyimiz lap əl-qolumu 

açmışdı. Nə gecə işim olurdu, nə də gündüz. Uşaqlar 

özləri öz işlərini yaxşı bacarırdı.  

Gecədən başlayaraq bizim əsgərlər remenlərində 

on səkkizinci deşiyi açdı. İyirminci dəliklər açılsa... demək 

olar, hərbi xidmətlə əl-ələ verib, yallı oynaya-oynaya 

vidalaşacağıq.  
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Odessada hərbi xidmət çəkmək su içmək qədər 

asan idi. Günlər uçur, səhərin açılmasıyla gecənin 

düşməsi bir olurdu... 

Səhər yeməyindən sonra planyorkada eşitdim, 

Kaşşeyev xəstələnib. Nahardan sonra yanına getdim. 

Hərarəti artmış, başı ağrıyırdı. Əlimin arxasını onun 

alnına qoyub, yekə-yekə qızdırmasını yoxladım.  

Dərisinin rəngi təbii qırmızı olduğundan və 

hərarətin təsirindən lap od tutub yanır, rəngi tünd qan kimi 

qıpqırmızı qızarmışdı.   

- Yeyib-içməyə bir şey düzəldimmi? – soruşdum.  

Qurumsaq qızdırmanın içində yansada razılığını 

bildirdi...  

Çölə çıxıb cibimdə olan-qalan pulları sayıb təbii 

sağlam, güclü, təpərsiz Mürşüdə verdim: 

- Tez qaç, bu pula nə qədər düşür, o qədər də 

çaxır al gətir!  

Mürşüd dörd butulka çaxırla qayıtdı.  

Çaxırları Kaşşeyevə verib: “axşam da yeyib-içmək 

təşkil edəcəyəm,” - dedim.  
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Axşam Şükürlə Faiq Terexovun evindən   

qayıdanda kolbasa çörəyidə onlara aldırmaq istəyirdim. 

Artıq məndə pul qalmamışdı.   

Axşamtərəfi idman formasında turbazanın  rəqs 

meydançasına getdim. Ağcabədili Nazı, İvan və Fedirko 

da orada idi.  

Son vaxtlar Nazı ruslarla hərlənir, onların 

qulluğunda dayanır, hardan əlinə nə düşsə onlara verir, 

onlara yedirirdi. 

Yelə tüpürən özünə tüpürər. 

Allah axırını xeyir eləsin...  

Tarasyuk mənim mülki paltarımda gəldi. Rəqs 

meydançasında qələbəlik idi. Gözəl və gur musiqi 

sədaları altında rəqs edənlərin səs-küyü aləmi başına 

götürmüşdü.  

İdman formasında olduğumdan içəri keçə 

bilmirdim. Əsgər formasında gələnləri isə pulsuz 

buraxırdılar.  

Tarasyuk mülki paltarda, mən idman 

formasındaydım, ona görə bizi içəriyə buraxmadılar. O öz 

puluyla iki bilet alıb mənidə zorla içəriyə saldı.   
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Rəqs meydançasının kənarı hərbi və mülki 

adamlarla doluydu, oynayanlar da öz yerində. Kavalerlər 

durmadan-özlərinə, səviyyə və zövqlərinə uyğun 

xanımları rəqsə dəvət edirdilər.  

Təsadüfən, dünən tanış olduğumuz içkili, 

siqaretçəkən sırtıq qızların başqa oğlanlarla rəqs 

elədiklərini gördüm.  

Məni görəndə heç nə olmayıbmış kimi elə 

oğlanların qucağında rəqs edə-edə hırıldaşıb 

salamlaşdılar, hətta acıq verib hava öpüşü də 

göndərdilər.  

Həyasızlar! 

Bu gün Verdiyev məzuniyyətə gedirdi. Parad 

formasında gəlib turbazanın rəqs meydançasında bizim 

uşaqlarla vidalaşdı.  

Elə gözəl musiqi çalınırdı!  

Müğənni başqa dildə oxusada adamı 

duyğulandırır, yaşamağa səsləyirdi. Qəlbim gitaranın simi 

kimi titrəyir, riqqətə gəlirdim... 

Heç kimi rəqsə dəvət eləmədim.  

Yaşlı, saçlarını qara rənglə boyamış oranqutana 

oxşar kök bir qadın məni rəqsə dəvət eləyəndə isə, 
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bəhanə ilə idman formamı göstərib nəzakətlə üzrxahlıq 

elədim.   

Tarasyukun ukraynalı mülki cayıllarla  mübahisəsi 

düşübmüş, tez gəlib Nazıyla mənə xəbər elədi.    

Kömək məqsədiylə cəld qaçıb Tomagildən bıçaq 

götürüb getdik.  

Çöldə mübahisə eləyən o dörd oğlanın da dostları 

yığışmışdı.  

Komanda halında qələbə çalmaq, təkbətək 

döyüşdə qalib gəlməkdən çox çətin olsada davaya hazır 

idik.  

Xeyli mübahisədən, cəhlidən sonra не прав 

olduğundan Tarasyuk çıxımına gedib üzr istədi və 

dalaşdığı Dmitri adlı oğlanla barışdı, dərhal da onun 

dostları yığışıb getdi. Ancaq Nazıyla mən Tarasyuku tək 

buraxmadıq.  

Artıq gec idi. Rəqs meydançasında sonuncu rəqs 

oynanılmışdı, hamı iki-bir, üç-bir dağılışıb gedirdi...  

Nazı hərbi hissəyə qayıtdı. 

Dmitri və Tarasyukla Arkadiya restoranına getdik. 

Üçümüz restorandan bir araq alıb qarşıdakı xiyabanda 
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yenicə bağlanmış “sülhün” şərəfinə ayaq üstə içməyə 

başladıq.  

Elə butulkadan içirdik.  

Tarasyukla dalaşan рисовка Dmitri, içən kimi 

öyüyüb qusdu. 

Tarasyuk zorla olsada içdi. 

Mən də üzə düşdüm, nöyüt iyi verən araq isti  və 

tamı zəhər kimi acı idi. Görünür masalarda qabaqdan 

qalan araqları üst-üstə töküb, içərisinədə nəsə qataraq 

bizə sırımışdılar.  

Az qaldı içim yana...  

Tarasyukdan iki manat borc alıb bir litrlik çaxır 

aldım və onu başa saldım ki, “проверка”dada 

olmamışam, gedib vəziyyəti öyrənim qayıdaram... 

məqsədim isə Kaşşeyevlə yeyib-içmək idi. 

Razılaşdıq.  

Gec olsada kazarmada vəziyyəti öyrəndim: 

“Salamatçılıqdı, axtaran olmayıb,” - dedilər.  

Zemelya Şükürlə Faiqi tapıb, məsələni onlara 

başa saldım. Faiq üç manat pul verdi. Arkadiya 

restoranından Sahib Əkbərova pomidor, kolbasa, çörək 

aldırdıq.  
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Kaşşeyevlə görüşüb vəziyyətiylə tanış oldum: 

пенициллин iynəsi vurdurmuş, стрептомицин tabletkası 

atdığından qızdırması düşmüşdü. 

Yeyib-içmək təklif eləyəndə, arsız-arsız:  

“Sənin kubrikanda oturarıq,” - dedi. 

Kubrikada tək qalsam da vaqonda çarpayı çox idi. 

Aşağı yarusdan çarpayının üstünə Московские новости 

və Рабочая Одесса qəzetləri sərib masa kimi istifadə 

elədik. Öz aldığım litrlik çaxırı və Sahibin aldığı ərzaqları 

qəzet-süfrəyə düzüb Kaşşeyevi çağırdım.  

Mürşüdün aldığı dörd butulka çaxırı da Kaşşeyev 

götürüb gəldi. 

Kəlbəcərli vaynösə Sahib və təpərsiz Mürşüd 

işləməyə getdi.  

Şükür, Faiq və Kaşşeyevlə oturub, yenicə aldığım 

litrlik çaxırdan başladıq.  

Az əvvəl içdiyim isti araq hələdə ürəyimi 

bulandırır, yadıma saldıqca iyrənirdim...  

Cəmi iki dəmir kruşkamız vardı. Nitqpərdaz Vaqif 

kimi, özbaşına süfrəbəyiliyi öhdəsinə götürüb Kaşşeyev 

bərkdən və ərklə dedi:  

- Əvvəl “старик”lər içsin! 
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Faiqlə zemelya Şükür cəmisi altı ay idi, xidmət 

edirdilər. Kruşkaları çaxırla dolduran kimi Kaşeyevlə 

onları barışdırıb ilk sağlığı da elə bu şərəfə qaldırdıq.  

Faiqlə Şükür boşalan  kruşkaları dərhal doldurub 

içdilər.  

Hərə öz bildiyindən, ağlı kəsəndən, ordan-burdan 

bir az danışandan sonra ikinci kruşkaları doldurub içdik.  

Söhbət siyasətdən düşmüşdü.  

Faiq burun dəsmalıyla ağzının çaxırını silib, Stalin 

haqqında soruşdu.  

Hərə öz fikrini bildirəndə mən də Britaniya 

ensiklopediyasında yazılmış, Çörçilin 1959-cu ildə onun 

haqqında söylədiyi nitqindəki bir məqamı danışdım:  

“Rusiya üçün böyük xoşbəxtlikdi ki, II dünya 

müharibəsində ona, yenilməz sərkərdə, dahi insan, 

görkəmli şəxsiyyət Stalin başçılıq etmişdir. Stalin qeyri-adi 

enerjiyə, biliyə, dəmir iradəyə malik sərt, kəskin, amansız 

bir şəxs idi.  

İngiltərə parlamentində tərbiyə almağıma 

baxmayaraq onunla heç nə edə bilmirdim. Onun 

əsərlərində icraedici güc duyulurdu. Bu güc onda o qədər 

böyük idi ki, bütün zəmanələrin və xalqların rəhbərləri 

arasında təkrarsız görünürüdü. 
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 O, Yalta konfransının salonuna girəndə, biz 

hamımız ayağa qalxıb, əllərimizi böyrümüzə sıxaraq 

farağat vəziyyəti alırdıq.  

İstər fəlakət, istərsə də təntənə anlarında özünü 

eyni dərəcədə təmkinli aparır, heç vaxt illüziyaya 

qapılmırdı. O, nəhəng imperiya yaradıb, onu tam özünə 

tabe edə bilmişdi.  

O, öz düşmənini düşmənlərinin əliylə məhv edirdi.  

Stalin dünya tarixində, ən qüdrətli diktator idi!  

Rusiyanı əli kotanlı qəbul edib, atom silahı ilə 

təchiz edilmiş vəziyyətdə qoyub getdi...”  

Ürəyim bulanır, başım fırlanırdı. Kaşşeyev mənim 

rəngimin avazıdığını, susduğumu görüb özü Stalinlə bağlı 

maraqlı bir neçə hadisə danışdı:  

“İrlandiya yazıçısı Qlen Midd Stalinin ölümünün bir 

sıra qəribə hallarını tədqiq edərək bu nəticəyə gəlmişdi ki, 

onun ölümündə okeanın o tayındakı ideoloji rəqiblərinin 

əli vardır. Belə ki, Eyzenhauer şəxsi gündəliklərini hər gün 

yazdığı halda Stalinin ölümü dövrü - düz üç həftə 

gündəlikdə heç nə yazmamışdır. 

Qlen Midd Stalinin canavarları dəlicəsinə 

sevdiyindən əsərinin adını “Qar canavarı” qoymuşdu. 
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Eyzenhauer bilirdi ki, böyük tiranın psixikası 

dəyişkəndir və hər an yenicə istehsal edilmiş hidrogen 

bombasını Qərbə qarşı işlədə bilər. 

Maraqlıdır ki, ölümündən iki həftə əvvəl Hindistan 

səfiri ilə söhbət edərkən, Stalin qəfildən anlaşılmaz, sirlə 

dolu bir ifadə işlətmişdir:  

“Canavar mənim qanıma susayıb, həndəvərimdə 

dolaşır, canavarı məhv etmək lazımdır!” 

 Hətta qızı Svetlana xatırlayırdı ki, son günlər 

Stalin daim iti və iri dişli canvarların rəsmini çəkir və əmr 

vermişdi ki, bağda sobaları qızaranacan yandırsınlar. Axı 

ovçular ac canavar sürüsündən qorunmaq üçün tonqal 

yandırardılar...” 

Üçüncü kruşkanı içəndə gördüm, ürəyim bərk 

bulanır, başım hərlənir... çox sevdiyim mövzuda söhbət 

getsə də cəld durub təmiz havaya çıxdım.  

Briqadam gecə növbəsində işləyirdi. Sərxoşdan 

dəli də qorxar deyiblər, zorla yuxarı qalxıb Mürşüdü 

tapdım. Daha ayaq üstə dayana bilmir, biri iki görürdüm. 

Mürşüd zavallı qoluma girəndə ürəyim yenidən bulandı və 

qəflətən bərkdən öyüyüb qusdum. 

Yazıq iyrənmədi də... məni həyətə düşürdüb, su 

krantının yanına gətirdi.  
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Suyu başıma boynuma səpsədə ikinci, sonra 

üçüncü dəfə də qaytardım.  

Heç özümə gələ bilmirdim.  

Xeyli su içdim.  

Hələ bu günə kimi belə vəziyyətə düşdüyüm 

olmamışdı. Nahaq yerə isti arağın üstündən üç kruşka 

çaxır içdim.  

Hərbi xidmətdə olduğum on səkkiz ayda  ən pis 

vəziyyətə düşmüşdüm.  

Arabir zemelya Şükür kubrikadan çıxıb yanıma 

gəlirdi. Onu başa saldım ki, zəhərlənmişəm, Kaşşeyevi 

tək qoymasınlar...  

Kaşşeyev özü də arada yanıma gəldi.  

O ki var sudan içib özümü qusdurmuşdum. O, əlini 

alnıma qoyub xeyli ürək-dirək verdi və gülə-gülə dedi ki, 

Stalin haqqında söhbətimiz hələ uzun çəkəcək...  

Çox pis alınmışdı.   

Hərbi xidmətə başladığımız gündən ilk dəfəydi, 

Kaşşeyevlə yeyib-içirdik, o da belə sonunclanmışdı...  

Onlar yeyib, çaxırların hamısınıda içib, mehriban 

da ayrılıblar.  
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Yaxşı oldu ki, dostlaşdılar. 

Mürşüd məni gətirib yerimə uzadanda bir az 

titrəyirdim. Başım aramsız hərlənir, gözlərim axır, ürəyim 

də hey bulanırdı.  

Gözümü yuman kimi başım daha sürətlə fırlanırdı. 

Mürşüd yanımda adətən ac canavar kimi 

parçalamağa hazır vəziyyətdə olardı, indi isə nədənsə 

quzu kimiydi.  

Üstümü basdırsada titrətməm artır, Mürşüd 

qorxmağa başlayır və öz dərdimi unudub onu güclə 

sakitləşdirirdim. 

Bütün gecəni Faiq, Şükür və Mürşüd yanımda 

oturublar. Titrətmə içində səksəkəli mürgüləsəmdə yalnız 

səhərə yaxın yuxuya keçmişəm...  

Gözümü açanda onları yanımda gördüm. Hərəsi 

boş bir çarpayıda uzanıb mürgü vururdu.  

Ayılan kimi yenidən ürəyim döyündü, başım 

fırlandı  və özümü çölə güclə çatdıra bildim.  

Hər üçü dərhal başımın üstünü aldı. 

Krantdan xeyli su içib, öyüyüb-qusandan sonra 

yuyundum. Mən qaytaranda yazıq Mür-şüdlə Şükür 

əllərini alnıma qoyurdu.  
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Nazı da vəziyyətim haqqında eşidib gəldi. Pəltək 

diliylə danışa-danışa hay-küylə şivən qoparıb and içdi ki, 

Tarasyuk da kazarmada səhərə kimi beləcə öyüyüb-

qusub. 

Əlini alnıma qoyub:   

- Əclaflay! O nə ayaq imiş quyumsaqlay sizə veyib 

əəə...  

Nəysə, heç yaxşı iş olmadı.  

Kaşşeyevin yanında biyabır oldum. Nahaq o zəhər 

kimi isti arağın üstündən o qədər çaxır içib qarışdırdım... 

Gecə uşaqlar işləyib rastvoru qurtarmış-dı. 

Nazıyla Sahib Əkbərovu göndərdim, görülən işi ölçüb-

biçsinlər.  

Mürşüdsüz doxsan kvadrat metr suvaq 

vurmuşdular. Yaxşı nəticəydi. Özüm də gecə növbəsi 

sayılırdım.  

Gecə işləyən başqa briqadaların rusları ilk dəfəydi, 

məni kefli vəziyyətdə görmüşdü.  

Amma bu barədə hamı susdu...  

Bəli, bu gün hərbi xidmətə gəldiyim gündən on 

səkkiz ay ötürdü.  
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Düz on səkkiz ay!  

O vaxt Biləcəridə məni yola salanların sonuncusu 

Aydın olmuşdu.  

O gün... indi çox uzaqlarda qalıb.  

Lap çooox...  

Bu on səkkiz ay mənə həyatda uşaqlıq, məktəb, 

tələbə dostlarımdan, qohum-əqrəbalarımdan kimin-kim  

olduğunu aşkar elədi.  

Bu on səkkiz ay məni sevənləri və əsl dostun kim 

olduğunu ortaya qoydu.  

Yoxluqları gələcək həyatıma yarımçılıq gətirsədə 

sınaqdan çıxmayan, həyatda sapma verən dönük 

dostlarıma biryolluq əlvida deyəcəyəm! 

Bu on səkkiz ay sevdiyim qızın da etibarını 

göstərdi! 

Mürəkkəb hərbi xidmət həyatının çətin, əzablı 

günləri artıq arxada qalıb... 
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ДМБ– 1972 

 

 

Odessa, 07, 08 iyun 1972-ci il, III, IV gönlər... 

 

Səhər yuxudan ayılanda ürəyim yenə bulanmağa 

başladı.  
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Mədəm tamam boşaldığından çox öyüsəm də, 

qusmaq məsələsi olmadı.   

Səhər yeməyini yeyəndən bir qədər sonra axır ki, 

özümə gəldim... 

Gecə növbəsində işləyən əsgərlər istirahətə getdi.  

Mayor Deqtyar Ədalətlə Çingizi yenidən 

briqadama qaytardı. Onları qəbul eləmək istəmirdim, 

Çingiz çox yalvardı... 

Atsifət yefreytor İlyas növbətçi idi. Elmanla Ədaləti 

ona dnevalnı verdim...   

Yeməyə, idmana tək, cərgəsiz gedir,  

proverkalarda dayanmır, artıq əsl starik həyatı yaşayır, 

işim çox rahat rəvan gedir...  

Bu axşam rotayla kinoya getmədim.  

Starik rus əsgərləri rezindən möhür hazırlayır, 

diqqətlə baxıb öyrənirdim. Tələbə vaxtı şrift və çertyojlarla 

çox işlədiyimdən tezdə mənimsədim. 

Həvəslə rezin tapıb, üzərində hərfləri cızaraq ucu 

iti bıçaq və lezvayla kəsə-kəsə mən də ştamp və möhür 

düzəltdim:  

“ДМБ-1972” ştampı və “Тофиг Комсомолу севир” 

sözləri həkk olunmuş yumru möhür.  
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İndi kimə məktub yazsam bu ştamp və möhürü 

vərəqə vuracağam, daha quzu otaranımız da var, yun 

darayanımız da! Artıq starikliyin yeni bir atributu da işə 

düşdü! 

Rota kinoya gedəndə briqadam gecə növbəsində 

işləməyə başladı.  

Sibirdən gələn əsgər - mulat Zakir gəldi ki: “məni 

Bakir göndərib, dedi təcili turbazanın həyətinə gəlsin, 

qızlar gözləyir.” 

Məəttəl qaldım. 

Məni hansı qız gözləyə bilərdi?  

Katerinadan başqa bütün qızlara, qadınlara əlvida 

demişəm, “o” da ola bilməzdi.  

Katyayla ancaq bazar günləri görüşməliydik.  

Bəs kim olardı? 

İdman formamı geyinib turbazaya tərpəndim.  

Bakirin yanında Lena ilə Yuliyanı görəndə 

gözlərimə inanmadım. Katerinadan sonra Yuliya ən çox 

bəyəndiyim qız idi.  

Elə gözəl geyinmişdilər! 
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Sevindiyimdən ikisiylədə öpüşüb görüşdüm.  

Qürurla hər ikisi birdən: 

- Doqquzuncu sinfi bitirib onuncu sinfə keçmişik! - 

dedilər.  

Yaxşı bəhanə idi, onları yenidən bərk-bərk 

qucaqlayıb köksümə sıxaraq saçlarından, üz-gözlərindən 

öpüb, dönə-dönə təbrik elədim! 

- Niyə keçən dəfə elə elədiniz? –soruşanda, Yuliya 

bəxtəvərliklə nazlanıb, gülə-gülə: 

- Bəs sən niyə o qədər gecikdin?  

- Mən əsgərəm, sizə nə olmuşdu? 

Elə bil şirin röyadaydım, nə xoş təsadüfüydü!  

Yuliya ürəyimi yaman ovsunlamışdı. Boyu boyuma 

uyğun, dərisi ağappaq, beli incə, ayaqları isə toppuş idi. 

Dimdik döşləri az qalırdı sinəsindən pırtlayıb çölə çıxa...  

Onu görməyimə çox sevinir, həmdə Komsomolum 

kimi  onuncu sinfə keçdiyindən mənə əziz görünürdü.  

– O gün səni Пионерская küçəsində çox 

axtardım, lap dəli olmuşdum, - dedim.  

O, elə hey üzümə baxıb gülümsəyirdi...  
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Sabah saat 16:00-a, Lenin parkının qarşısına 

görüş təyin elədik. 

Ayrılanda, üçüncü dəfə Yuliya ilə çox səmimi 

öpüşdük.  

Bakir də bizə baxıb Lenanı öpdü...  

Onlar gözdən itənədək arxalarıyca baxdım. 

Pərişan halda qayıdıb kubrikama gəldim.  

Yuliyanı nə çox istəyirəmmiş!?  

Çarpayıda uzanıb Московские новости, 

Советский спорт, Рабочая Москва, Труд, Известия, 

Правда qəzetlərindəki günün xəbər və idman yeniliklərini 

nəzərdən keçirdim.  

Nəsə darıxırdım. 

Sentimental duyğular yenə məni alıb apardı: 

“Lenin parkı və Odessanın yaşıl xiyabanları boyu 

Yuliya ilə qoşa addımlayaca-ğımı gözlərim qarşısında 

canlandırıb çarpayıda ovulurdum...” 

O, ürəyimcəydi!  

Yuliya qız, Katerina isə qadın kimi ideal idi!  
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Gözlərimi yumub bir saatdan çox beləcə 

dalğınlıqla qəribə hisslər keçirdim...  

Qəflətən mənə elə gəldi, Katerinanın gözlərinin 

rəngi məşhur Amerika aktrisası Eliza-bet Teylorun gözləri 

kimi bənövşə rəngindədir.  

Və nədənsə bu tapıntıma gah qaymaqlayır, gah 

da əriyirdim... 

Katerina çılğınlığından bütün bədənimi cırıqlamış, 

yeri hələ indi-indi sağalırdı.  

O çox ehtiraslıydı! 

Kaş o gün ayıq olub, yataqda nələr yaşadığını 

dərindən anlayaydım. İndi dırnaqlarının yerinə baxdıqca 

düşünürdüm ki, o şəhvətdən alışıb yanırmış! Və mən 

yataqda bu çılğın qadını lazımınca dərk eləməmişəm.  

Bu zəhrimar içkinin daşını biryolluq atmalıyam, 

hələ yaxşı ki, siqaret çəkmirəm, onsuz da qabırğalarım 

sananır... 

Elə bu vaxt Kaşşeyev kubrikama girdi. Cəld 

qalxdım. Görüşüb hal-əhval tutandan sonra xeyli 

dərdləşdik, Şükürlə Faiqi soruşdu və sonda yenə siyasətə 

keçib Stalin və Xruşşov haqqında maraqlı söhbətə 

başladıq.  
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Kaşşeyev siyasətdən hazırlıqlı idi və ensiklopedik 

kitablardan oxumuş, incə məqamları yaxşı tutmuşdu. 

Kaşşeyev danışır, qulaq asırdım:  

“Ruzvelt deyirdi ki, Stalinin ölümü ilə dünya 

tarixinin bütöv bir epoxası başa çatdı...”  

Marşal Jukov özü etiraf etmişdi: 

“Stalin dahi təşkilatçı idi və onun sayəsində ağır 

müharibə gedə-gedə dövlət maşınını qurub qələbə çala 

bildik.” 

Başına qan sızmış Stalin Kuntsevadakı bağında 

can verəndə yanında bir nəfər də olsun qohumu olmayıb, 

bir sürü siyasi çaqqal – Beriya, Mikoyan və Xruşşov 

yanındaymış... 

Stalin də Hitler kimi ölənəcən tövbə etmədən, heç 

nəyə təəssüflənmədən, düşmənlərinə ikrah edə-edə, 

özlərinə sadiq qaldılar. 

Hitler müttəfiqləri - onu diri  yaxalayıb müttəhimlər 

kürsüsünə əyləşdirmək məmnuniyyətindən məhrum etdiyi 

kimi Stalin də siyasi çaqqallların onu aldadıb kreslosunda 

əyləşməyinə imkan vermədi.  

Stalin öləndən 18 il sonra da xalq bütün 

qadağalara baxmayaraq onsuz yaşayacaqlarını təsəvvür 

edə bilməyərək ağlayırdı... 
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Xruşşov öz “memuar”larında yazırdı ki, guya Stalin 

1952-ci ilin  noyabrındakı Partiyanın XIX qurultayında 

qocalığı və zəifliyi ucbatından cəmisi beş-altı dəqiqə çıxış 

etmişdir.  

Ancaq Xruşşov nədənsə unudurdu ki, qurultaydan 

cəmisi bir-neçə gün sonra MK-nın pleniumunda “heysiz” 

Stalin heç bir kağıza baxmadan, dincəlmədən, çaşmadan 

tribunada dayanıb, düz bir saat qırx dəqiqə ərzində 

Mikoyan Molotov üçün ölüm hökmü kimi səslənən öz 

tarixi məruzəsini söyləmişdir... 

Stalin haqqında ingiltərə parlamentində tarixi çıxışı 

- Çörçillin kişiliyi, əsl siması olduğu kimi, bu yazılarıylada 

vətən satqını olan oğul atası Xruşşov öz kişiliyini 

göstərərirdi... 

N.Xruşşov öz “memuar”ında yazır:  

İ.Stalin son illər Siyasi Büro üzvləriylə söhbətində 

tez-tez deyirdi: “Hamınız korsunuz, gözləri açılmamış 

pişik balalarısınız. Mən olmayanda imperialistlər 

nəfəsinizi kəsəcəklər.” 

Lazar Kaqanoviç qorxusundan çox canfəşanlıq 

eləyirmiş ki, “Leninizm”i “Stalinizm”lə əvəz etmək 

lazımdır. Yoldaş Stalin düz otuz il dayanmadan bizi 

qələbələrə aparıb... 
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Kaşşeyevi saxlayıb Stalindən bir misal da mən 

çəkdim:  

“Gecə ziyafətlərinin ən şirin anlarında Stalin 

qəfildən üzünü Mikoyana tutub deyir:  

“Anastas, Bakı komissarlarının sayı 26 yox 27 

olub, öyrən gör bu nə məsələdir?!”  

Bayaqdan “Lezginka” rəqsiylə rəhbəri əyləndirən 

Mikoyanın sifəti ölü rəngi alır, çənəsi sallanır.  

Sonralar da bu hal bir neçə dəfə təkrar olur:  

“Anastas o satqın 27-cini tapdınmı? Hər dəfə də 

Mikoyan ölüb – ölümdən qayıdırmış...” 

İyirmi yeddinci özüydü!  

Və əclaf 26-lardan S. Şaumyanı aradan çıxarıb 

yerdə qalanı ingilislərə satıb, Ağcaqum çöllərində 

qatardan düşürdüb hamısını güllələtdirmiş, əvəzində 

Kremldə oturmuşdu... 

Yeri gəlmişkən S.Şaumyan sonralar Parisdə 

təsadüfən saxlanılan vaxt maşınının yük yerindən 

milyonlarla pul çıxmışdı... 

Kaşşeyevlə birlikdə çıxıb iş yerinə getdik.  
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Uşaqlar işləyirdi, səksən kvadrat metr suvaq 

vurmuşdular ki, rastvor qurtardı. Onlar rastvorun 

çatışmamazlığı ucbatından “zatırka” işinə keçəndə 

yatmağa getdim.  

Yolda praporşiklə qarşılaşdıq: 

- Necəsən, aksakkal? – soruşdu.  

O elə bilirdi, kolbasadan zəhərlənmi-şəm, üç 

kruşka çaxırla o vəziyyətə düşmək ol-mazdı. Həqiqətən 

də tərkibi məlum  olmayan o isti araq məni zəhərləmişdi.   

Tarasyuk da bütün gecəni qusub-qaytarıb, 

qızdırmanın içində tir-tir titrəyib, çənəsi bir-birinə dəyib 

şaqqıldayaraq zarıyırmış...  

Ağcabədili Nazı qatıq tapıb suyla ayran 

düzəldərək səhərə qədər ona içirib, qulluğunda dayanıb.  

Bu yaxşıca dərs oldu.  

Bir də ağzı gözümün qabağında açılmayan içkini 

içmərəm! 

Gecə növbəsinin uşaqları istirahətdəydi...  

Yuxum gəlmirdi, üçüncü mərtəbəyə qalxdım. 

Zemelya Şükürlə Faiq döşəməyə şahmat formasında ağ 

və qara “плитка” düzürdü. Xoşuma gəldi və onlara 

qoşulub bir qədər mən də düzdüm.  
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Nahara qədər işləyib ordan-burdan söhbət 

eləyəndə sən demə mayor Deqtyar aşağıda məni 

axtarırmış, deyərlər gecə növbəsində olub.  

Kubrikada yerimi yoxlayıb tapmaz, elə bilərlər, 

samovolkaya getmişəm. Yeni gələn молодой сержант 

Подгорны məni müdafiə eləyib yalandan deyər ki, indicə 

gördüm yuxarıda işləyirdi. Beləcə öz yalanıyla mayoru 

sakitləşdirib məni xatadan qurtarar.   

Yeməkxanada молодой сержант Под-горны 

məni kənara çəkib, açıqca dedi:  

- Bir yerə gedəndə de get. Mayor Deqtyar səni 

axtarırdı güclə müdafiə eləyə bildim... 

Podqornunun bu kişiliyinə düzü sevindim and-

aman və səmimiyyətlə dedim: 

- Həqiqətən Sibirdən gələn uşaqlarla üçüncü  

mərtəbədə döşəməyə “плитка” düzmüşəm, heç yana 

getməmişəm. Bu gündən hara getsəm, sənə deyib 

gedərəm, müdafiə elədiyinə görə çox sağ ol!  

Mən də borclu qalmaram.  

Sən həmişə bizi müdafiə elə, - padşah xəzinəsidə 

altı şahılıq qıfıla möhtacdır, uşaqlarım cavabını 

qaytarmaz. 
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Sənə köhnə kişi sözü verirəm!  

Satqınçılıq nəyə lazımdı axı?  

Xülasə, Podqornı ilə tam anlaşıb dostlaşdıq. Bu 

yaxşı oldu, onsuz da sərbəst idim, indi əl-qolum bir az da 

açılacaq...  

Bu günə iki görüşüm vardı: Saat 16:00 və 20:00-

da.  

Saat 15:30 dəqiqədə Bakirlə aradan  çıxdıq. 

Tomagildə mülki paltar geyinməliydim. Nə Tolik nə də 

Toma evdəydi, qapını üzümüzə Tolya açdı. 

Bakirə də köhnə-külə-köynəyi birinin, şalvar 

başqasının mülki paltar tapıb, ora-burasını tələsik ütüləyib 

verdik. Ütü soyuq olduğundan, heç qırışığı düzəməlli 

açılmadı. 

Geyinib turbazadan çıxdıq...  

16:05 dəqiqədə, görüş yerinə çatandan on dəqiqə 

keçmiş Lenayla Yuliya göründü. Sevincimin qanadları 

yoxuydu, onuda bu qız gətirdi. Qalırdı pərvazlanıb 

uçmağımız.  

Hardasan ay Elxan Ləman, Xanımzər Mətləb, 

hardasan ay Mütalib Ahu! 

Belə gözəl bir qız görüşümə gəlmişdi!  
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O, yenə Komsomolu xatırladırdı: Hər ikisi bir 

boyda bir buxunda və hər ikisi də onuncu sinfə keçmişdi!  

Bu gün hava günəşli idi.   

İlahi, hələ o necə zövqlə geyinmişdi!  

Ona yaxınlaşanda xoş ətir iyi vurdu, öpüşüb 

görüşdük. Amma öpüşəndə hiss elədim ki, 15-16 yaşla 

ətir getmir. Onun dərisinin təbii ətri və nəfəsindən çıxan 

yandırıcı, ürək vuran qoxu daha çəkici, daha intim idi... 

O, qışla baharın arasında qönçəsindən yenicə 

çırtlamaq istəyən qızıl gül parçasıydı! 

Əsl sevgililər kimi qol-qola girərək özümüzə 

romantik bir yer seçmək üçün Lenin parkının lap bətninə 

doğru gedib, böyük bir ağacın kölgəsindəki taxta 

oturacaqda əyləşdik.  

Bir az ordan-burdan lazımsız, lüzumsuz, axmaq 

sözlər çərənləyəndən sonra, qaş-gözlə Bakirə başa 

saldım ki, Lenanı götürüb aralansın.  

Bakir dərhal başa düşdü  və tələsik Lenanın 

qoluna girib getdilər.  

Biz ikimiz yalqız qalanda özümü çox azad, rahat, 

xoşbəxt hiss eləsəm də, onun Bakını, Xəzər dənizini 
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tanımaması məni çox məyus elədi və bu barədə xeyli 

mübahisə elədik.  

O, uşaq kimi qəflətən inciyib küsərək niş elədi: 

- Bir də səninlə görüşməyəcəm. Atam, anam razı 

deyil. Çünki bir neçə ay keçəcək, sən çıxıb öz vətəninə 

gedəcəksən, məni isə aldadırsan... 

Eləbil dilotu yemişdi, zalımın balası sözləri elə hey 

üyüdüb tökürdü. Bu balaca qızın canında nələr varmış!  

Mən onu dilə tutmağa başladım: 

- Belə fikirləri başından at! Mən hansı vətənimə 

gedəcəyəm? Biz ikimiz də Sovet Sosialist Respublikaları 

İttifaqının qırmızı pasportlu sovet vətəndaşlarıyıq. Düzdür 

sən hələ pasport almamısan, ancaq Allah qoysa gələn il, 

məktəbi qurtaran kimi alacaqsan. Həyatdı nə bilmək olar? 

Biz evlənə bilərik, səni Bakıya apararam... - ilk dəfə 

ikiüzlülük edərək yalan danışdım...  

O bərk cırnamış, məndən küsmüşdü.  

Günah məndə oldu.  

Lap tutaq ki, Azərbaycanı tanımır, axı bunun 

mətləbə nə dəxli?  

Quzu çoban üçün deyil, çoban quzu üçündür. 
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Hətta o hirslənib açıqca dedi: 

- Sənin xasiyyətin xoşuma gəlmədi! 

Yuliyanı öpmək üçün ölsəm də, Bakını, Xəzər 

dənizini tanımaması qüruruma toxunmuş məni çox  

qəzəbləndirmiş, onunla kobud danışıb qaba rəftar 

eləmişdim.  

Bunu anlasam da özümü saxlaya bilmirdim. Niyə 

biz Kremli, Moskvanı, bütün qardaş respublikaların ən azı 

paytaxtlarını, göllərini, çaylarını, dənizlərini, Puşkindən 

üzü bəri - bütün rus, belorus, ukraynalı... şair və 

yazıçıları, bəstəkar, rəssam və Lenin, Stalin, Xuruşşov, 

Brejnevə kimi bütün siyasi  xadimləri, rəhbərləri 

tanıyırdıq? 

Məgər bunlara dərs keçəndə o böyüklükdə 

dühaları - Nizami Gəncəvini, Məhəmməd Fizulini, Üzeyir 

Hacıbəyovu, Niyazini, Qara Qarayevi, Tahir Salahovu, 

Müslüm Maqomayevi, Rəşid Behbudovu və M. Ə. 

Rəsulzadə, Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətləri öyrədib 

tanıtmayıblar? 

 Belə də vətən olar?        

Çimərlikdə yan-yana uzandığımız vaxt onun çılpaq 

canını sonralar çox xatırlamışdım:  
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“Qasığının üstündəki sarı narın tüklər yadıma 

düşəndə indi də məni vəcdə gətirir, ehtiraslandırırdı.  

Di gəl dilimi də dinc saxlaya bilmir Xəzər dənizi, 

kürü, qara Bakı nefti, Heydər Əliyev deyərək onu elə hey 

acılayır, sancırdım... 

May ayı günüm  çimərlikdə keçdiyindən, açıq 

havada lüt qaynar qumda çox uzandığımdan günəşin 

yandırıcı şüaları məni mis rənginə salıb öz işini görmüş...  

Hələ bu azmış kimi saçımı daz, bığımı dibindən 

qırxdırdığımdan sifətim balacalaşmış və arıqlığım dalğın 

duruşumda daha qabarıq nəzərə çarpırdı.   

Xasiyyətimin də belə olması Yuliyanı yormuş, 

tamam bezdirib tıncıxdırmış, mesxeti türkləri demiş: “o 

artıq bıkmışdı!” 

Digər tərəfdən də əsgər olmağım işləri korlayırdı. 

Dörd-beş aydan sonra  hərbi xidməti başa vurub doğma 

yurd-yuvama dönəcəyimi də o gözəl başa düşür, səviyyə 

və xasiyyətimizin fərqini artıq anlayır, dərk edirdi.  

Arıqlığım və qara rəngim onun ağappaq canı və 

top kimi dolu bədəniylə, hətta mənimlə müqayisədə 

geyimi, ətir-ənbəri də təzadıydı, - paltarlarım ütüsüz və 

çirkli, onunku isə əksinə, təptəzə və kip... 
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Şax duruşu, ağappaq uzun boyun-boğazı, yaşıl 

zolağı olan qısaqol - bədəninə kip oturmuş ağ çit donu 

onu həddindən artıq gözəl və cazibədar göstərirdi.  

Hələ dar paltarının sinəsindən dil açıb çıxmaq 

istəyən şux məmələri! 

Əynimin normal mülki paltarı onda-bunda 

olduğundan bədənimin ölçüsünə uyğun gəlməyən, hərəsi 

bir ölçüdə, bir rəngdə, əzik-üzük və ütüsüz paltarlarım bu 

arıq-uruq, qara canımdakı miskin halımı daha qabarıq 

biruzə verirdi.  

İdmanla məşğul olduğum, kitablarla nəfəs 

almağım, torpaq, vətən dəlisi, sentimental, kövrək, 

duyğusal həssas bir gənc olmağım isə kənardan 

vücuduma baxanlara heç nə demirdi. 

Amma... o bilirdi mən əsgərəm və anlamalıydı ki, 

zahiri görünüş şəxsiyyətimi, ağlımı ifadə edə bilməz.  

Kənardan baxanda səliqəsiz, vecsiz, dərbədər, 

küçələrdə qərib səfilanə dolaşan, kasıb sümsük adamlara 

oxşayır və əlbəttə, ona yaraşmırdım!  

Yuliya yüngül əxlaqlı əksər xristian qızlarına 

bənzəmirdi. O, orta səviyyəli ailədə doğulmuş, ağıllı, orta 

savadlı və iradə azadlığı olan qənirsiz gözəl idi.  

İlahi məqamda doğulmuşdu! 
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Bəli, o məni bəyənmədi və uşaq sadəlövhlüyüylə 

dolu bir təkəbbürlə  qəfil dedi: 

- Biz daha görüşməyəcəyik!.. 

Gözlərində soyuq bir əminlik, payız dəyişkənliyi 

təsiri buraxan, höyüş çəmənlikləri xatırladan bir ruhla, 

rəngi qaçmış davam elədi:    

Təsadüfən görüşsək də, yaxın dost kimi 

salamlaşarıq, amma heç vaxt sevişə bilmərik! 

Onun bir neçə ağıllı kəlmələri, qəti qərar verə 

bilməsi və fikirlərini ciddi şəkildə, açıq-aşkar  əsaslandırıb 

çəkinmədən söyləməsi ləzzət versə də, məni 

bəyənməməsi, dəyərləndirməməsi heç ürəyimcə olmadı... 

O haqlıydı! 

Bir az əvvəl həvəslə, ümidlə, sonsuz maraq, 

ehtiras və sevgiylə, təbəssüm dolu çöhrəylə öpüşüb 

görüşsək də, ayağa qalxıb soyuq bir tərzdə, əl belə 

uzatmadan: 

- Əlvida! – dedi.  

Və mətin, iradəli iti addımlarla parkdan uzaqlaşdı.  

Şaxta, sazaqdan buz bağlayıb şax dayanmış, ölü 

kimi mıxlanıb, heykəl kimi qalmışdım. 
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Bəli biz ayrıldıq.  

Epizodik sevgi macərasının növbəti uğursuz 

sonluğu, gələcək ömür yolumda Adilə, Xuraman, 

Sarıkirpikli donetskli qız kimi elegiyayla sonuclandı... 

Onun arxasınca təəssüf, həsrətlə baxa-baxa 

qaldım.  

O getdi, özüdə biryolluq getdi... 

Yaman məyus və pərişan olmuşdum. 

Heç düzəməlli özümə gəlməmiş bir də gördüm 

Bakir gəlir, Lena da yanında yox...  

“Qızlar bizi görünür bəyənmədilər,” - dedi.   

Kor-peşiman, ehtişamı eşqi viran, dilənçi 

libasında, suyu süzülmüş turbazaya qayıtdıq.  

Yenə Tomayla Tolik yoxuydu. Qapını gözlərini 

ovuşdura-ovuşdura Tolya  açdı. 

Əsgər XB-mizi geyinib, hərbi hissəyə qayıtdıq.  

Qonşu mülki həyətdən keçib kubrikanın 

pəncərəsindən içəri girməyimlə, o tərəfdən də baş 

leytenant  Boykoyla Kaşşeyevin vaqonun qapısını açıb 

içəri girməsi bir oldu.  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

Bakir qonşu həyətdə qaldı. 

Elə bildim məni samovolkada tutublar, artıq ifşa 

olunmuşam. Rəngim qaçdı, açıq pəncərəni örtməyə belə 

macal tapmadım.  

Qara Vəli yerimdə uzanıb fıshafısla yatırdı. Birdən 

onu silkələyib durğuzmağa başladım və bu Boykonun 

nəzərini yayındırdı.  

Vəli daima rüşvət verdiyindən ona əhəmiyyət 

vermədilər və o cəld özünü düzəldib aradan çıxdı. 

Onlar elə güman elədi ki, kubrikaya qara Vəli üçün 

gəlmişəm  və daha mənə əhəmiyyət verməyib içərini 

yoxlamağa başladılar. Halbuki açıq pəncərədən və 

rəngimin qaçdığından bunu başa düşə bilərdilər. 

Bu dəfə də bəxtim üzümə gülmüş və Bakir də 

vəziyyəti qonşu həyətdən görüb, məharətlə aradan 

çıxmışdı... 

Kaşşeyev axtarış apara-apara: “əsgərlərdən 

idman formaları yığılır, tapşırıq yuxarıdandır.” 

Yaxşı ki, mənim əsas idman formam Vımyonkində 

idi, amma köynəyi vaqonda qalmışdı, onu da yaşılgöz, 

arvadı qəhbə Borya  götürdü... 
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Briqadamın on nəfər üzvü mənimlə gecə,  altı 

nəfəri isə Mürşüdün başçılığı altında gündüz növbəsində 

işləyirdi.  

Özüm də bu vəziyyətdən bəhrələnərək, gecəli-

gündüzlü, istədiyim qədər yatıb dincələ bilir, həm də 

istəyəndə sərbəst samovolkaya qaçmaq imkanım 

olurdu... 

Mayor Dyakiv gecə növbəsində işləyən-lərin 

hamısını cərgəyə düzüb yeni qayda elan elədi: Baş 

leytenant Boykoyla vzvod komandiri Kaşşeyev gecə 

növbəsində işləyən əsgərləri gündüzlər iki saat, şənbə və 

bazar günləri isə bütün günü, rotanı tam heyətlə dənizə 

aparacaqlar...  

 İlk dəfə olaraq gecə növbəsini hərbi qaydada 

cərgəyə düzüb dəstəylə çimərliyə apardılar.  

Deyəsən samovolkaların qarşısını bu yolla almaq 

istəyirdilər.  

Mülki adamlar seyrək olan yer seçib birtəhər 

yerləşdik. Və əsgərlər bir nəfər kimi, səs-küy salmadan 

soyunub dənizə  girdi... 

Axşam yeməyindən sonra mayor Deqtyar rotadan 

bir addım da olsun aralanmır, artıq saat səkkizə işləyirdi.  

Nəsə bir şey fikirləşməliydik...  
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Tərslikdən bir eşalon ağ kərpic gətirdilər. Deqtyar 

özü rəhbərlik edib, boşaltdırmağa başladı.  

Axırda Maarifi öyrətdim ki, sən aradan çıx, mən də 

sonra gələrəm, əgər gec gəlsəm qızları ləngidərsən.  

Qəflətən Maarif qarnını tutub ikiqat vəziyyətdə, üz-

gözünü turşudaraq sancı doğrayan, dizinteriyadan qarın 

ağrısına düşmüş adamlar kimi tualetə qaçdı.  

Üzünün rəngindən dalağım sancdı ki, aldadır. 

Sən demə əclaf doğrudanda aldadırmış!  

Malı mal yanında tanıyarlar – deyənlər düz deyib 

elə. 

Nankorluğa bir bax! 

Məni aldatdığı bəs deyil, hələ mülki paltarımıda 

geymək istəyirmiş: “malı yox oğru apara, imanı yox 

şeytan apara!” 

 Əclaf elə bil Girdiman dövləti dövründə Girdiman 

çayı kənarında yaşayır. 

 Avamçılıqdı. 

Tərs kimi Maarifdən beş dəqiqə sonra da mayor 

Deqtyar getdi. 
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Maarif özbaşına Tomagildə paltar dəyişmək 

istəyirmiş, yaxşı ki, qapı bağlı olub.  

Elə Tomagilin qapısı ağzındaca mayor Deqtyar 

Maarifi yaxalayar.  

Di get çatla! 

Müxənnət özünü itirmədən: “yoldaş mayor  

komandir otdeleniya Heydərov icazə verib, mağazaya 

siqaret almağa gedirəm, ancaq yolu səhv salmışam...” 

Mayor Maariflə birlikdə hərbi hissəyə qayıdanda 

mat-məəttəl qaldım.  

Heydərovu çağırdılar.  

Heydərov, Maarifin üzünü başqa səmtə tutaraq öz 

dilimizdə ucadan: “tüstü dalınca göndərmisən” – 

sözündən sonra məsələni başa düşüb farağat formasında 

ayaqlarını cütləyərək bir-birinə çırpıb: 

- Əsgərlərə siqaret almaq üçün  
göndərmişəm, yoldaş mayor! 

Maarif öz dilimizdə danışsada - tüstü əvəzinə 

siqaret ya papiros sözü işlətsəydi kələyin üstü açılacaqdı. 

Bu da “21” oyununda risk edib “17”-yə kart 

istəyəndə şəkil gələn uğurlu oyunçu kimi bank vurmuşdu!  

Və bu münvalla xətadan sovuşdu.  
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Saat  19:45 dəqiqə idi. 

Əhlimanı çağırıb ona pul və ünvanı verib başa 

saldım ki, getsin və həmən ünvanda iki qız görən kimi 

yaxınlaşıb soruşsun: “əsgər gözləyirsiniz?..”  

Müxtəsəri Əhlimanı təlimatlandırıb yola  saldım. 

Saat 20:00 dəqiqədə mayor getdi, dərhal 

Kaşşeyevə deyib mən də aradan çıxdım.  

Görüş yerində taksidən düşəndə saat 20:25 

dəqiqə idi... Cəmi iyirmi beş dəqiqə gecikmişdim.  

Əhliman tək idi.  

Deməli qızları tapmayıb, bəlkə də qızlar heç 

gəlməmişdi.  

Yaxşı ki, Tomagildə hərbi formamı dəyişib mülki 

paltar geyinmişdim...  

Nagüman dayanıb bir xeyli qızları gözlə-səkdə 

gələn olmadı. Bu məsələ nəsə qaranlıq qaldı, 

gecikdiyimdən bilmədim: onlar gəlmişdi, ya yox!?  

Geri qayıtmaq üçün yolda ağzınacan sərnişinlə 

dolu marşrut avtobusunu görən kimi yüyürüb mindik.  

Ayaq üstə güclə özümüzə yer eləyib tünlükdə, 

yırğalana-yırğalana mühərrikin yuxu gətirən səsində 
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unudub lazım olan yerdə düşmədiyimizdən, bir zaman 

ayıldım ki, artıq Odessadan çıxhaçıxdayıq.  

Karıxdığımdan avtobus növbəti dayanacaqdan 

tərpənəndə, hay-küylə  cəld aşağıya tullandım.  

Əhliman düşə bilmədi.  

Fit verə-verə, hay-qara sala-sala avtobusun 

arxasınca götürüldüm.  

Əhliman qəflətən, özü də dəli kimi sıçrayıb 

düşdüyümü yaxşı ki, görmüşdü, o da içəridən qara-

qışqırıq salıb avtobusu saxlatdı.  

Artıq qaranlıq çökmüşdü.  

Əhlimanla bir xeyli gözləyib şəhərə gedən avtobus 

tapanda artıq saat 21:30 dəqiqə idi. 

Avtobusda şirin-şirin bir xeyli mürgüləmişdim, 

damağı siqaretli mırıx sürücü qəflətən əyləci cüyültüylə 

necə basdısa, sıçrayıb yuxudan dik atıldım.  

Peşka gədə! 

Bir də baxdım 43 kiloqram çəkisi olan Əhliman 

quş kimi uçub arxa oturacağa çırpıldı. 
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Belə şeylərə öyrəncəkli kənd camaatı gülməkdən 

qəşş elədi. Kənd arvadlarının gülməkdən gözündən su 

gəlirdi. 

Əhliman cəld qalxdı! 

Elə bu vaxt bir qızın gözlərini zilləyib, 

gülümsəyərək mənə tamaşa elədiyini gördüm. 

Gözləri bərələ diqqətlə baxanda onu tanıdım: Bu 

qız atasıyla  çimərlikdə istirahət edən azad ruhlu balaca 

Katya idi.  

İliçevski kəndində yaşayan!  

“ Bir həftəyə qayıdacağam,”– demişdi.  

Maraqlıydı, bu bir həftədə o nə qədər dəyişmiş, bu 

kiçik qız mülki paltarda məni necə tanıya bilmişdi?!  

Anası və özündən kiçik bacısı da yanındaydı. 

Odur ki, yaxınlaşa bilmədim.  

Məsələni Əhlimana başa saldım. Əhliman tez-tez 

burun dəsmalıyla burnunu silirdi. Deyəsən avtobusda 

kimdənsə qrip virusu  tutmuşdu, ya bəlkədə qorxudan 

beynindən su axırdı... 

Zarafatla ona: “dəsmalı bəzl elə!” – dedim, 

Əhliman başa düşmədi.  
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Onlar avtobusdan düşən kimi, arxalarıyla 

davanqırdı getdik... 

Evlərinə girəndən az keçmiş Katya geri qayıtdı. 

Zülmət qaranlıq olsa da çağıran kimi düz üstümə gəldi və 

tələsik, kiçik vücuduyla öpüşüb görüşdü: 

- Tələsirəm, anam gözləyir,  - dedi.  

Səhər saat 10:00-a, çimərlikdəki köhnə yerimizə 

görüş təyin elədik...   

Qayıdanda saat 23:45 dəqiqəydi. 

Beş  nömrəli tarixi trolleybusa mindik. 

Bu troleybus düz bizim hərbi hissənin yanına 

gedirdi. 

Yolda bir bərdəli oğlanla tanış oldum. Bu oğlan 

turbazanın rəqs meydançasında qara Vəlidən bərdəli 

soruşan, dərzi Niyazinin qardaşıymış.  

Tanıdım!  

Gec olduğundan restorana gedə bilmədik. 

Qəribə salam min tüməndən yaxşıdı deyiblər, hal-

əhval tutduq. 
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- Səni görən kimi sifətindən Bərdənin 

əlvanbülbüllü doğmalığını hiss elədim, - dedim.  

Məni gətirib düz turbazaya qədər ötürdü. O 

tələbəydi, Xarkovda, Politexnik institutunda oxuyurdu... 

Ayrılanda qucaqlaşıb öpüşdük.  

O tələbə mən əsgər idim. Hər ikimiz maddi çətinlik 

çəksəkdə bir-birimizə ürəkdən yaxşılıq eləmək istəyirdik. 

Ancaq maddi sıxınt hər ikimizi ürəksiz eləmişdi... 

Qərib itin quyruğu paçasının arasında olar. 

Hardasan ay Mirbəşirli Elxan Fərman oğlu 

Allahverdiyev! Ağ çaxırda quzu, anasının südündə 

bişirtdiyin çəpiş... və “Zümrüd” restoranı, Elxan Qaraxan 

oğlu məsələsi... Əbdürrəhmanov Azər, Sərvər 

Məmmədov qardaşları dostun Azərlə xankəndində hərbi 

xidmət çəkməyə nə vardı?! Ortadada Fərman kişiylə 

Vahid kişinin xoruz banı eşitməmiş şaxlı pulları! 

Tolyagildə mülki paltarımı dəyişib hərbi hissəyə 

qayıtdım.  

Hər şey qaydasındaydı.  

Molodoy serjant Podqornı yenə hərbi hissədə 

olmadığımı bilib,  susubmuş.  
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Bu xəbərə çox pis oldum. Gərək gedəndə ona 

deyəydim...  

Gecə 02:10 dəqiqədə ağcabədili Nazıyla alma 

oğurluğuna getdik. Xeyli alma yığıb, gecə növbəsində 

işləyən əsgərlərə payladıq... 

...Bu  gün də rastvor az oldu. Cəmi altmış  kvadrat 

metr divar suvanmışdı, sement və palçıq qurtardı.  

Uşaqlar затырка eləyəndə vaqon kubri-kama 

qayıdaraq gündəlik qəzetləri, gələn məktubları oxuyub, 

çoxuna da cavab hazırladım.  

Sabah yola salaram... 

Kaşşeyev gəldi ki, səni Borya çağırır.  

Birlikdə Boykonun hücrəsinə getdik.  

O təkcə oturub salat çörəklə araq içirdi.  

Məni görən kimi: “eşitmişəm siyasətlə çox 

maraqlanırsan” və əyləşməyimizi təklif elədi.  

Bizədə araq süzüb təkidlə, hərbi əmrlə içməyimizi 

tələb elədi və ilk badəni içən kimi Boyko soruşdu:  

“Müharibə zamanı Xruşşovun birinci arvadından 

olan oğlu haqda məlumatın var?”  
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- Yox nə olub ki? – soruşdum.  

Sən çox oxumalısan hələ: 

“Xruşşovun oğlu sərxoş vəziyyətdə məşq edərkən, 

öz yavərinin başında stəkan vurub sındıranda düz 

alnından güllələmişdi.  

Stalin onu cərimə batalyonuna göndərir.  

O, isə ilk gündəcə könüllü almanlara əsir düşüb 

can-başla onlara xidmət edir, hər gün yerli radioyla çıxış 

edib sovet əsgərlərini təslim olmağa çağırırmış.  

Stalin belorus partizanlarının əliylə onu oğurladıb 

gətirdir və satqını güllələtdirir.”  

Biləsən ki, Stalinin ölümündən sonra Xruşşovun 

müxtəlif şəkilllərdə, müxtəlif bəhanələrlə ondan intiqam 

almasının səbəblərindən biridə məhz budur... 

Baş qərargah rəisi Şapoşnikov haqqında maraqlı 

bir əhvalat da mən danışdım:  

“Görkəmli sovet sərkərdələrindən yeganə adam 

Şapoşnikov idi ki, Çar hökumətinin polkovniki olmuşdu və 

Stalin onu çox dəyərləndirir,hətta Kremldəki kabinetində 

təkcə ona icazə vermişdi, istədiyi vaxt siqaret çəkə 

bilər...” 
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Kaşşeyev stəkanlara araq süzə-süzə bir maraqlı 

əhvalat da o danışmağa başladı:  

“Stalinin birinci arvadından olan böyük oğlu Yakov 

Cuqaşvili müharibənin ilk günündən atasından, telefonla 

ötəri “xeyir-dua” alıb müharibənin ön cəbhəsinə yollanır. 

Batareya komandiri kimi, 1941-ci il iyulun 16-da 

Vitebsk yaxınlığında kontuziya alaraq əsir düşür. 

Onu sorğu-sual edən müstəntiqlərin: “siz əsirliyi 

rüsvayçılıq hesab edirsiniz ya könüllü əsir düşmüsünüz?” 

- sualına kişi kimi cavab verir:  

“Kontuziya almasaydım özümü güllələyər, əsir 

düşməzdim.”  

Onunla əsir düşən döyüş yoldaşları almanlara 

xəbərləyəndə ki, o Stalinin oğludur, almanlar heyrət edir.  

Almanlarla hər cür əməkdaşlıqdan imtina edən 

Cuqaşvili Yakovu məcbur olub, sonda həbs düşərgəsinə 

göndərirlər.  

Almanlar Yakovu Stalinqrad yaxınlığında əsir 

düşmüş feldmarşal Paulsa dəyişmək istəyəndə isə Stalin 

deyir:  

“Mən marşalı əsgərə dəyişmirəm!” 
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 1943-cü ilin 14 aprel günü Cuqaşvilini düşərgədə 

güllələyirlər... 

O Xruşşovun balası, bu da Stalinin oğlu! 

Beləcə gecə yarıyadək araqdan içib siyasətdən 

danışdıq. Həm Kaşşeyev həm də Boyko tarixdən, 

siyasətdən çox hazırlıqlı idi. Mənim üçün bu mövzu çox 

maraqlıydı.  

Söhbətin ardını sonraya saxladıq... 
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Niş eləyib, vəhşət yaradanda 
- axan qan... 
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Odessa, 09, 10 iyun 1972-ci il, V və şənbə 
gönö. 

 

Səhər молодой сержант Подгорны məni görən 

kimi: 

- Bəs sənə deməmişdim gedəndə mənə de get? 

Dünən Boyko səni axtarırdı. Yalandan   cürbəcür 

bəhanələr gətirib güclə onu aldatmı-şam.  

Подгорныnın səmimiliyinə tam arxayın olandan 

sonra, bildirdim ki, gecə Boykoyla bir yerdəydim və 

dübarə söz verdim: “əttövbə gedəndə mütləq sənə 

deyəcəm.  

Gözlərimdən yuxu tökülürdü.  

Səhər yeməyimi yeyib qurtarandan sonra gecə 

növbədə olmuşam bəhanəsiylə, aradan çıxıb yerimə 

girdim.  
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Saat 10:00-da balaca Katya məni dənizin 

kənarında gözləməliydi. Yatıb yuxuya qalmış-am, 

oyananda artıq saat 11:13 dəqiqə idi.  

Mолодой сержант-a deyib, çimərliyə götürüldüm. 

Nə qədər axtardımsa Katyanı tapa bilmədim, ancaq 

yaxşıca idman eləyib, o ki var üzdüm. 

Hərbi hissəyə qayıdanda молодой сер-жант 

Подгорны məndən çimərlik paltarı istədi. Səmimiyyətini 

nəzərə alıb öz plavkimi ona verdim. Özüm isə Faiqin 

nimdaş çimərlik paltarını alıb geyindim.  

Saat 16:00-da rotanı dənizə apardılar. Mən də 

getdim... 

...İzvest qurtarmışdı.  

Odur ki, yuxarı mərtəbəyə rastvor verə bilmədik. 

Mayor Deqtyar göstəriş verdi ki, bizim uşaqlar qum ələsin 

və hörgü hörən briqadalar üçün poddonlara kərpic 

yığsınlar. Gecə növbəsinin işi bundan ibarət oldu... 

Əlövsətdən məktub aldım.  

O, yazmışdı: “bizim küçənin uşaqlarından 

Nurəddin və Tahir Misirxanov da hərbi xidmətə gedib.”  

Onlar hələ indi gedirlər. Mən isə artıq bir neçə 

aydan sonra ordudan tərxis olunub geri qayıdacağam.  
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Bu əsl xoşbəxtçilik idi! 

Bu gün Bayramovun briqadasını Pervomayskiyə 

qaytardılar. Sıra meydanında mayor Deqtyar onları çox 

təriflədi.  

İki bərdəli də belə getdi. Odessada zemelya 

Şükürlə mən qaldıq. Yəqin Pervomayskidəki üç bərdəlini 

də demblə buraxıblar.  

İvan məni kənara çəkib çox ərklə mülki paltarımı 

istədi.  

Vəhşətlə: “deməli bu da bilir?!” 

 Daha heç bir bəhanə gətirməyib razılaşdım...  

Axşam sıra meydanındakı sonuncu yoxlamadan 

sonra, rotaya növbəti yatmaq əmri veriləndə gecə 

növbəsində olmağıma baxmayaraq yatmaq istəyirdim.  

Kubrikada soyunub yenicə yerimə girmişdim, 

Boyko özünü yetirdi. Fakt qarşısında qalaraq bəhanəsiz – 

filansız paltarlarımı geyinib iş yerinə yollandım... 

...Səhər açılan kimi bir teleqram gətirdilər. Tələsik 

oxudum. Bərdədən idi: bazar günü saat 15:30 dəqiqədə 

evlə telefon danışığına dəvət olunurdum.  

Çox sevindim! 
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Lap çoxdan idi, evimizdən xəbərim yoxuydu. Və 

birdən yadıma düşdü ki, sabah bazar günüdü, günorta 

Katerina ilə görüşməliyəm! Onun bədənimi cırıq-cırıq 

eləməsi nəsə mənə xoş gəlir və yadıma düşən kimi 

ehtiraslanırdım... 

Siyasi məşğələdən sonra yatıb dincəlməliydim. 

Gecə növbəsində olduğumdan çox yorulmuşdum. Səhər 

yeməyini yeyib, siyasi məşğələdə Boykonun yersiz 

danışıqlarına qulaq asandan sonra yatmaq əvəzinə 

Arkadiya mehmanxanasına götürüldüm.  

Katerina sapsarı kətan donunu dəyişmişdi. Məni 

görən kimi, çöhrəsinə bir məmnunluq yayıldı.  

- Niyə görsənmirsən yoldaş kiçik serjant? – 

soruşdu. 

Niş eləyib: 

- Sabah görüşə gələ bilməyəcəm, - deyəndə 

sifətinə bir çaşqınlıq, qorxu çökdü və vəhşətlə: 

- Niyə?  

Arxayınlıqla əlimdəki teleqramı göstərdim.  

O həyəcanla, tələsik teleqramı alıb oxuyanda 

teleqram blankı əlində titrəyirdi, oxuyub bir qədər 
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rahatlaşdı və “iddə” gözləməyin dövranı çoxdan 

bitdiyindən sevincək dedi: 

- Onda ikinci gün görüşərik! Anam növbədə 

olacaq, onun mənzilinin açarını alaram, elə ora gələrsən.  

Bu lap göydəndüşmə oldu!  

Və mən sevinclə: 

- Saat neçədə?  

Sevincimiz kəhər atı minib çapırdı. 

- Nə vaxt boş olacaqsan?  

Bir qədər hesablayıb: 

- Saat 13:00 dəqiqədə sizdəyəm!  

O əlimi tutub isti ovcunda saxladı: “dəli ilə 

tapmaqdansa, ağıllıyla itirmək daha yaxşıdı, - deyərək  

qəflətən arıqlıqdan damarları çıxmış əlimin üstünü bir 

həftədə uzanmış dırnaqlarıyla  sadislər kimi necə sıxdısa 

dırnaqları dərimi deşib sümüyə dirəndi.  

Ağrıdan gözümdən yaş gəlsə də, səsimi çıxara 

bilmədim, çünki poçt xidmətindən istifadə edən müştərilər 

nəsə hiss edə bilərdi. O əlimi buraxıb, şəhvətdən alışıb-

yanan gözləriylə: 
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- Səbirsizliklə gözləyəcəm! – deyəndə 

dirsəkləndiyim qəzet-jurnalların üstünə əlimdən bir neçə 

qan damcısı düşdü.  

Katya cəld yüyürüb аптечка gətirdi... yodlayıb 

tənziflə bağladıq. 

Elə sevinirdim! 

O məni dəlicəsinə sevirdi! 

Xoşbəxt idim! 

Bu an onun alışıb yanan gözlərinə baxmaq kifayət 

edərdi ki, o bazar gününü necə ümid və ehtirasla 

gözləyirmiş!  

Nə etmək olardı?  

Ancaq iki gün intizarla gözləməyin də başqa bir 

ləzzəti vardı!   

Baxışlarımla getmək üçün icazə istədim...   

Kubrikaya gəlib soyundum və heç nə yazıb-

pozmadan, oxumadan dərhal da yerimə uzandım. Çox 

yorğun idim. Katerinanın alışıb- yanan, ehtiraslı 

baxışlarını elə bil zərrə-zərrə  ürəyimə  toplayırdım. Və 

baxışları körün-körün tüstüləyəndən sonra alışıb 

ürəyimdə alovlandı... 
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Və necə olubsa sonrada yuxuya keçmişəm. 

Uşaqlar nahara yaxın məni oyatdı.  

Yeməkdən bir saat sonra sıra meydanında bizi 

cərgəyə düzüb şəhər hamamına apardılar.  

Növbə gözləyəndə hamamın həyətindəki gilənar 

ağacından xeyli gilənar yığıb yedik. 

Ocaqxana xarab olmuşdu. Bir neçə  çilingər, 

santexnik, elektrik, fəhlə düzəltməyə çalışırdı, son sözləri 

isə qısa və konkret oldu: 

- Bu gün düzəlməyəcək! 

Hamımız soyunub soyuq suyla çimməli olduq.  

...Gecə Bakirin atası gəldiyi üçün bu səhər  onu 

uvolneniyaya buraxdılar.  

Atası elə bir  günlük gəlibmiş, Bakir onu yola salıb 

axşamtərəfi geri qayıtdı. Qayıdan kimi də yanıma gəlib 

beş manat pul verdi ki, çaxır aldır, gecə içək.  

O mənə çox yaxınlaşır, istəyirdi nəsə, hansı  bir  

yollasa yaxşılıq eləsin. Özü də cibində pul olduğu vaxtda 

yaxınlaşması təmiz niyyətdə olmasına dəlalət eləyirdi... 

Çaxır içmək istəmirdim.  
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Sahib Əkbərovu göndərdim ki, pivə alıb gətirsin. 

Sahib də əli ətəyindən uzun qayıtdı. Çex pivəsiylə dolu 

Odessada kişinin oğlu pivə  tapa bilməyib... 

Axşam kinoya getdik.  

Bakirlə yanaşı oturmuşduq, başa saldım ki, çaxır 

içməyə həvəsim yoxuydu pivə də kəlbəcərli Sahib tapa 

bilməyib, Allah qoysa sabah içərik...   

Elə bilirdim hind filmi olacaq, amma başqa film 

göstərdilər.   

Bakirlə xeyli söhbətləşdik. 

Atası azərbaycanlılardan ibarət briqada 

düzəldərək Xersonda mövsümü iş götürüb, vəziyyətləri 

yaxşıdır.  

Suvaq vururlar, suvaq işi gedən yerdə skvaznyak, 

nəmişlik, əziyyət çox olduğundan müsəlmanlara yaxşı pul 

verib qul kimi işlədirdilər.  

Pervomayskidə olanda erməni Oqanesyan da 

bunu təsdiq eləmişdi ... 
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Şevçenko parkında yazılan 
tarix... 

 

 

Odessa, 11 iyun 1972 – ci il , bazar gönö. 

 

Səhər yeməyindən sonra telefon danışığı üçün 

teleqramı Boykoya göstərəndə... heç gözləmədiyim halda 

və bu on səkkiz aylıq hərbi xidmət dövründə ilk dəfə 

olaraq daş atıb başını tutdu: 

 - Olmaz!  
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Mat qalıb, vəhşi heyvanla pəncələş-məkdəndə 

çətin duruma düşdüm: 

- Necə yəni olmaz?  

Əvvəla istirahət günüydü, ikinci bizim aramızda 

heç vaxt konflikt yaşanmamış, yeri düşəndə: “sənə görə 

poqonlarımı sökərəm...” -  demişdi, üçüncü də bu on 

səkkiz ay ərzində ilk dəfə hücrəsində araq içmiş, 

siyasətdən maraqlı məqamları bir-birimizə danışmışdıq... 

- Getməyəcəksən vəssalam! – deyib, ilan kimi 

quyruğu üstə dayandı.  

Səbəbini söyləmədi, məndə heç nə soruşmadım 

... 

Çox məyus olub pərişan halda geri qayıtdım...  

Dəli ilə sərxoşun meydanı birdi. Bəlkə içmişdi? 

Bir qədər keçmiş ağcabədili Nazı gəldi.  

Boyko gecə saat 00:00 - dəqiqəyə kimi  ona 

uvolnitelni yazanda, mənim də xahişimi eləyib və o da 

qımışıb uvolnitelniyə adımı əlavə eləyibmiş!  

Əlisi dəli Vəlisi dəli qırılmışın hamısı dəli.  

Boryanın bu jestini heç başa düşmədim... 
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Biz hazırlaşıb gedəndə Bakir yanımıza gəldi. 

Cibindən on manat pul çıxarıb uzatdı ki, birdən lazımınız 

olar.   

Götürmək istəmirdim, əl çəkməyib zorla: 

- Götürməsən inciyərəm, - dedi.  

Nəysə geyinib çıxdıq.  

Tomagildə parad formamı soyunub mülki paltar 

geyinmək istəyirdim.  

Tolik yenə kefliydi.  

Tolya isə həyətdə idman hərəkətləri eləyir, çox 

şən, gümrah və özündən razı görünürdü, hiyləgərcəsinə 

mənə göz vurub dilini çıxararaq qoşa əlləriylə havanı 

yarıb: “kül başına!” - mənasında kefli Toliki məsxərəyə 

qoydu.  

Pis oldum. 

Səhər yenicə açılıb, bu bədbəxt oğlu görəsən niyə 

bu qədər içib özünü meymun sifətinə salmışdı? 

Ləçər Toma! 

Görünür gecəni Tolikin gözləri qarşısında Tolyayla 

keçirib...  
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Öz dilimizdə dedim: Ey əmmamə, gör qayış nə 

çəkir?! 

Geyinib çıxdım.  

Əvvəl Nazıyla şəhərdə bir az veyillənib, 

fotoatelyedə şəkil çəkdirdik.  

Nahara az qalmış, artıq acmışdıq.  

Bir xeyli dolaşıb pivə tapa bilməyəndən sonra, 

ucuz bir kafedə yüngül xiyar turşusuyla sosiska-çörək 

yeyib veyillənə-veyillənə “Парк Шевченко”-уa gəldik. 

Danışıq məntəqəsində telefonla danışıq vaxtına 

hələ çox vardı...   

Kolbasa çörək alıb, parkda gediş-gəliş nisbətən az 

olan kimsəsiz bir yer seçib özümüzə məskən saldıq.   

Yerimizi elə rahatladıq, sanki bu yer ömürlük bizim 

kubrika ya kazarmamız olacaqdı...   

Bizdən bir az aralıda iyirmi üç, iyirmi dörd 

yaşlarında bir qız ədəb-ərkanla soyunub çimərlik 

paltarında uzanmış, o da beləcə bərri-biyabanda tək-

tənha məskunlaşmışdı.  

Günəş şüaları əməlli-başlı adamı yandı-rırdı.  
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O, çətirini açıb yerdən elə qoymuşdu ki, üzünü 

günəş şüaları yandırmasın.  

Gözlərinə günəş şüası düşməsədə iri tünd şüşəli 

gün eynəyi  taxmışdı.  

Qız gözlərini zilləyib əlində açıq tutduğu qalın 

kitabı oxuyurdu.  

Bəlkə də heç oxumurdu.  

Dodaqları tərpənir, tünd eynəkli gözləri-nin hara 

baxdığı isə bilinmirdi.   

Özümüzə elə xəlvəti yer seçmişdik ki, demək olar 

hər on-on beş dəqiqədən bir kimsə yaxınlıqdan ötüb 

keçər, ya keçməzdi.  

Və yanımızdan ötənlər də o qədər etinasız keçirdi 

ki, heç deməzdin onlar kor deyil... 

Qız hərdən əlindəki kitabı kənara qoyur və 

yanındakı ümumi dəftərdə nəsə qeydlər aparırdı.  

Bu qızın hərəkətləri çox qəribə göründü və məndə 

ona qarşı yaxından tanış olmaq həvəsi oyatdı.  

Dərhal Nazını mağazaya göndərdim ki, pivədən, 

çaxırdan nəsə bir şey tapıb gətirsin.  

Nazı getdi.  
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Bir qədər keçmişdi... o tək qaldığımı görüb 

yalandan dodaqlarını tez-tez tərpədərək daha sürət və 

diqqətlə oxumağına davam elədi. Qızın lap yaxınlığına 

gəlib bir az çəkingən, bir az yumor qarışıq, bir az da 

ümidsizliklə: 

- Saat neçədi, xanım? – soruşdum.  

O, gözlərini kitabdan çəkmədən, bir az da komik 

ironiyayla: 

- Mən zaqar eləyirəm cavan oğlan, görmürsən 

lütəm, qolumda saat yoxdur? 

Mən özümü ağıllı göstərmək və bir az da  gülüş 

yaradıb qızda maraq oyatmaq  məqsədiylə: 

- Görürəm oxuyan elmli adamsınız, vaxtı 

kölgələrdən təyin edə bilmirsiniz? Deyirlər elmli adamlar 

kölgələrin ölçüsündən saatı bilir axı... 

- Biz kölgələrlə işləmirik molla müsəlman, bura 

ucsuz-bucaqsız qum səhrası deyil ki?  

Onun səsinin tonundan hiss elədim ki, qəribsəyib, 

kiminləsə danışmaq tanış olmaq istəyir, “yaşamaq” 

tamarzısıdı. Həm də günəş şüalarının istisi onun lüt 

canını döyüb... oyadıb məst eləmiş, xoşhallandırmışdı... 

Bircə başbirlik çatmırdı! 
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Шевченко parkındakı hündür ağacların və dörd 

tərəfimizdə bitən otların, çiçəklərin xoş rahiyyəsi, həm də 

yandırıcı istinin təsirindən torpaqdan qalxan bihuşedici 

ilğımlı buxar adamın ciyərlərinə dolduqca, əsəbləri 

sakitləşdirir, yaşamaq, sevmək və “sevişmək” istəyini 

gücləndirirdi. Bir qədər də ürəklənib ərklə:  

- Nə oxuyursunuz? – soruşdum.  

O, gözləri kitabda olsada çox sakit, təmkinlə və 

acıqlanmadan: 

- İmtahanlara hazırlaşıram, - dedi. 

- Hərbi sirr deyilsə, harda oxuyursunuz?  

- Pedoqoji institutda... birinci kursu bitirirəm, yay 

imtahanlarını hələ verib qurtarmamışam. 

- İmtahandan danışma. Mən də Bakıda Politexnik 

institutunun üçüncü kursunda oxuyu-ram. İmtahan 

vermək oxuyan tələbə üçün çətin olmasa da əziyyətli 

məsələdir, - əminliklə dedim.  

O, susdu... 

- Tələbənin bir nömrəli problemi ailə qurmaq üçün 

öz “yarısını” tapmaq, oxumaq və imtahanlardan əla 

qiymət almaqdır. Elə ki, müəllim “Qiymət kitabçası”nı 

qabağına çəkib “yaxşı” və ya “əla” qiymət yazır, dünyada 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

tələbə üçün bundan  nəşəli heç nə təsəvvür edə bilmirəm, 

- öyüd-nəsihət verən ağsaqqal, batman kişilər kimi 

təmkinlə dedim.   

İri gözlü, tünd şüşəli eynəyin arxasından onun 

hara baxdığı bilinməsədə sifətinə yayılan məmnunluq və 

yanaqlarına çökən qızartı,  bu söhbətdən narazı 

qalmadığını açıq-aşkar biruzə verirdi. Odur ki, bir az da 

ürəklənib: 

- Quzu tək qalanda mələr! Olar, yanınızda 

oturum? – hərəkətə keçib həmlə etdim.   

Quzu quraqda mələr, bura parkdı! – incə yumorla 

dedi. 

Qızdan da, məndən də qorxu, həyəcan, 

utancaqlıq hissi artıq sovuşub getmişdi.  

Mayotu, pıtraqotu, quşəppəyi, südlü zəncirotu, üzü 

yüzlərlə xırda çiçəkli boymadərən, çobanyastığı 

çiçəklərinin və toxumlamış yabanı uzun alaq otlarının 

arasında dəvə kimi torpağa xıxıb, yaralı küçük kimi 

sürünə-sürünə, ona xeyli yaxınlaşdım...  

Bir az bizdən aralıda iri gövdəli, şax-şəvəlli 

ağacların altında və kölgəsində qoxusu xoş olmayan iri, 

topa qotaz başlı kəndalaş kolları da çiçək açmışdı.  

Demək olar, onun lap böyründə oturmuşdum.  
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Kənardan görən olsaydı, artıq heç nə fikirləşə 

bilməzdi, sanki birlikdə  gəlib imtahanlara hazırlaşırdıq...  

Günortanın istisindən susqunlaşmış parkda elə bil 

bizdən başqa canlı yox idi. Onun gözlərini görməsəm də, 

hara baxdığını, nə düşündüyünü bilməsəm də hiss 

edirdim ki, bəxtəvərlik, şahlıq quşu olan kimyagər quşu 

artıq yaxınlıqdakı ağacların üstündədir... bircə çiynimə 

qonmağı qalıb...və o, qəflətən dedi: 

- Yaxşı pələng ov ardınca çox da uzağa getmir! 

Məsələ aydın idi!  

Sonuncu həmlə qalırdı. 

Ehmalca pencəyimlə ayaqqabılarımı çıxararaq 

onun yanında ədəb-ərkanla səhmanlayıb və az qala 

pıçıltıyla:  

“Caiz deyilsə, eynəyi çıxarın, – az qala anasını 

itirmiş çəpiş kimi ümidsiz mələdim.  

Ancaq nədənsə o, çıxarmaq istəmədi və mənə elə 

gəldi ki, lüt olsa da - isti günəş şüaları otların, çiçəklərin 

arasında onu şəhvətə gətirmiş... və yalnız bu tünd rəngli 

eynəyin arxasında özünü, hisslərini gizlədir, abırına qısılıb 

gizlənir...  sanki eynəyi çıxarsa hər şeyi ortada qalacaq, 

tamam lütlənəcəkdi. 
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Ancaq fakt ortadaydı!  

Buxarlanan torpağın ətri, meşənin rütubəti, 

günəşin yandırıcı istisi və cavanlıq ehtirası onu həvəsə 

gətirmiş, oyatmışdı...  

Elə bil, insanlardan yerlə göy qədər aralanmışdıq.  

Tom Soyyer, Heklberri Finn, Cim, Potter və Hardi 

kimi “dəniz quldurları” yox, - onun kimi mənimdə tələbə 

olduğuma əmin olandan sonra qız, bir az da ürəklənmiş, 

deyəsən özünü təslim eləmək qərarına gəlmişdi.  

O artıq hansısa bataqlıqda ya cəngəllikdə 

ehtirasın anlaşılmaz cəngində çabalayırdı... 

Zəmidəki arpayaoxşar uzun və nisbətən yoğun, 

yabanı alaq otundan birinin toxumlamış  uzun tüklü 

hissəsini qırıb atdı, saplağını soydu və ucumiz iti hissəsini 

əlimin üstündəki Katyanın dırnağıyla deşdiyi, hələ yeri 

sağalmayan yarasına, - məni qandırmaq üçün hikkəylə  

basdı və sonra da südlü zəncirotu çiçəyini qırıb südünü 

çılpaq qoluma sürtərək sığallamağa başladı.  

-Əlbəttə, - dedim, ağıllı pələng başqasının 

ərazisini basıb özünü niyə həmcinslərinin hücumuna 

məruz qoysun ki? 

Bəxtimizdən yaxınlıqda heç kim gözə görünmürdü. 

Mən də yerdən bir mayotu çiçəyi qoparıb, onun boyun-
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boğazına toxundurdum... dərhal da dəli bir ehtiras  canımı  

bürüdü...  

Film başlamışdı! 

Ehtirasdan dodaqlarım quruyur, nəfəsim təngiyirdi.  

O, artıq heç nəyə etiraz eləmirdi.  

Yenidən ot qırıb iti ucuyla çılpaq qoluma 

batırmağa davam elədi... Və birdən  eynəyi çıxarıb, 

diqqətlə üzümə baxaraq: “elə qızarmısan, elə bil toxum 

xoruzusan!”  

Bu artıq şəhvət təlatümü idi!  

O içdən kükrəyir, kişi istəyirdi!  

Düşdüyü təbii erotik vəziyyət bunu tələb edir, onu 

çırtaçırtla yandırırdı.   

Artıq qız özünə nəzarəti itirmişdi...  

Növbəti dəfə titrək barmaqlarımla alaq otu qırıb, 

nazik, dümdüz saplağıyla açıq göbəyinin üstündən 

üzüyuxarı sinəsinə doğru sürtə-sürtə, hərdən də sanca-

sanca onu və özümü cinsi əlaqəyə təhrik edir, amma 

cürətim çatmır, yubadırdım.  
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Artıq hər ikimiz, şəhvətin cövlan eləyən dilim-dilim 

alovunda alışıb yanırdıq. Və qəflətən necə oldusa saplağı 

atıb əlimi onun sinəsində gəzdirməyə başladım.  

O qədər asta, qorxu - həyəcan, ehtiras dolu 

hisslərlə sığalladım ki, bütün əzalarım titrəməyə başladı.  

O, heç bir müqavimət göstərmir, kitabı da əlindən 

yerə qoymurdu.  

Artıq o yuxa arasına bükülmüş halvaydı!  

Bas ye! 

Gözündəki eynək məni lap  darıxdırdı və yavaşca 

əlimlə eynəyi götürmək  istədim. 

Titrək səslə:  

- Olmaz, - pıçıldayıb, başını yana çevirdi...  
Artıq münasibətimiz pik nöqtəsinə çatmışdı.  

Sanki bir-birimizi lap uşaqlıq dövründən sevməyə 

başlamış və indi də gəlib Шевченко parkında bütün 

çəkdiyimiz iztirabın, əzab-əziyyətin ləzzətini çıxarırdıq.  

Parkda ölü bir səssizlik hökm sürürdü.  

Elə bil isti hava ağacdakı quşları da budaqların 

kölgəsinə çəkib susqunlaşdırmış, havadan quş səsləri 

qeybə çəkilmişdi!  
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Deyəsən “əsas məsələyə” yubanmadan 

başlamağın vaxtı olduğunu dərk edib, məni də başa 

salmaq istəyirdi. 

Qolumdakı saatı görüb çox ciddi və orijinal üsulla:  

- Saat 14:00-da mən getməliyəm...  
Artıq əmr alınmışdı! 

Tez saata baxdım: 13:20 dəqiqə idi.  

Bəli, birbaşa “əsas işə” başlamaq əmri idi...  

Cəld əynimdəki paltarları soyunmağa başladım, 

bircə şalvarım qaldı.  

Nəsə şalvarı çıxarmağa utandım... 

Bax, Bərdədən görünən dünya belə dünyaydı!!!  

O, əlindəki kitab qarışıq yerdə uçunsada guya 

mənə heç fikir vermir, hələ də  imtahana hazırlaşırdı.  

Nəfəsimin ritmi pozulmuş içimdə təlatüm 

başlamışdı...  

Dodaqlarım qupquru qurumuş, Tez-tez nəfəs alır, 

ağır cüma xəstələri kimi içimdən bədənim od tutub 

yansada, zahirən sazaqda soyğunçu tərəfindən 

soyundurulub lüt buraxılmış adamlar  kimi tir-tir 

titrəyirdim...  
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Qız sanki pişikotu içib yuxuda uyuyurdu.  

Hissiyyatlı, titrəyən odlu əlimi onun çılpaq 

baldırlarında, qarın  hissəsində, sinəsində gəzdirdim. 

Canı od tutub yanırdı. Qarın hissəsi arıq olsa da 

yançaqları iri, baldırları dolu idi. Əynində liftçiyi və trususu 

çox ensiz olan tünd göy rəngli çimərlik paltarı vardı. 

Qəflətən qan beynimə vurdu!  

Onun elastik çimərlik liftçiyini bir anda qaldırıb od 

tutan arıq, titrək barmaqlarımla döşlərindən yapışdım.  

Yupyumru orta ölçülü, çəhrayı giləli yumşaq 

döşləri ağappaq idi.  

Günəş onun çılpaq bədənini yandırıb mis rənginə 

salsa da, heç vaxt günəşin altında çi-mərlik paltarını 

çıxarmadığından döşləri, narın tüklü qasıq hissəsi dümağ 

qalmışdı. 

Kitabı əlindən yerə qoymasa da, gözlərindən 

eynəyi çıxarmasa da yüngülcə inlədi və üzü mənə doğru 

böyrü üstə çevrildi... 

Elə bu vaxt... yaxınlıqdakı hündür kolların 

arasından şeşəqulaq, iri qara bir it çıxdı. İstidən və 

aclıqdan üstü köpüklü uzun dilini çölə çıxarıb ləhləyirdi.    
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Boynundakı xaltasından görünürdü ki, çox 

qocaldığından sahibi tərəfindən azdırılmış, süləngi itə 

oxşayır. Şeşəqulaq, kaftar bizə heç fikir də verməyib, 

sanki toz-torpağa bulaşmış ac canını zorla çəkib aparırdı.  

Qız iti yanımızdan ötüb keçəndə gördü və bunu 

bəhanə eləyib əliylə məni üstünə çəkdi.   

Ehtirasdan od tutub yanan qupquru  dodaqlarımı 

onun sinəsində gəzdirəndə, ilk əvvəl sanki o bir qədər 

rahatlaşdı...sonra elə bil süstləşdi. 

 Və mən ürəklənib dodaqlarımı sinəsi boyu sürtə-

sürtə... lap ustufca saçlarından öpməyə başladım.  

Deyəsən çox uzadırdım...  

Birdən onun səbri tükəndi və hirslə əlindəki kitabı 

yana atdı.  

Тупой!   

Bu an, iri tünd  eynəyi də gözündən sürüşüb 

düşdü.  

Hiss elədim və dərk etdim ki, doğurdan...  səbrin 

də ilahi,  fəlsəfi bir həddi var!   

Qəflətən isti əlləriylə başımdan tutub həsrət, 

şəhvət və çılğınlıqla dodaqlarına doğru çəkdi. Onun od 

saçan yaşıl gözləri gözlərimə dirəndi.  
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Gözləri axırdı! 

O, artıq özündə deyildi...  

Dodaqlarımız birləşəndə şimşək kimi bir qığılcım 

çaxdı, sanki... Sussamış suya həsrət qayalara iri dolu 

dənələri səs-küylə çırpılırdı!   

Artıq hər ikimiz od tutub yanırdıq...  

Aradabir döşlərindən öpür, hərdən ehtirasla 

dişləyir və ara verən kimi də özü inləyərək dodaqlarını, 

dilini od püskürən ağzıma uzadır və beləcə “Тарас 

Шевченко” parkında, höyüş yabanı ot-ələfin, kol-kosun, 

çiçəklərin arasında, uzun çəkən soyuq qışdan sonra 

günəşin istisindən hələ də ilğımla buxarlanan xoş-qoxulu 

nəm torpağın üstündə bir-birimizin dadını çıxarırdıq...  

Hər yanımız kolluq və hündür yabanı otluq olsa da 

yaxınlıqdan keçənlər bizi rahat görə bilərdi.  

Birdən qız əliylə şalvarıma toxundu!  

Əvvəl buna əhəmiyyət vermədim. Təkrar bir neçə 

dəfə də toxunanda elə bil yuxudan ayıldım.  

Demək nəsə eləmək lazım idi!  

Qeyri-ixtiyari şalvarımı çıxarmağa başladım və o, 

özü də səbrsiz halda titrək əlləriylə mənə kömək elədi.  
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Şalvarı çıxarandan dərhal sonra qız hələ də 

həyadan utandığımı və bir az da çəkinib tərəddüd 

elədiyimi hiss edib, alt paltarımı çılğıncasına aşağı çəkdi.   

Elə bu vaxt qoca kişiylə bir qoca qarı parkın 

hündür meşə massivindən çıxıb biz tərəfə yönəldi. 

Lap yaxınlıqda idilər.   

Uzandığımız yer tala kimi olduğundan və bir qədər 

gediş-gəliş cığırından hündürdə yerləşsədə kənardan 

diqqətlə baxan olsaydı kolların arasında görünərdik... 

Cəld köynək və pencəyimi götürüb hər ikimizin 

yançaqlarını örtdüm. Yerdə qalan hissəmiz lümlüt olsada 

ruslar demiş: “загар eləyirik” - kimi başa düşülər və bu 

eyib sayılmazdı.  

Qol-qola aramla gələn çəlikli qocalar şeşəqulaq 

qara it kimi heç nəyə məhəl qoymadan yanımızdan ötüb 

keçdi.    

Düzü belə işlərə çoxdan əlvida elədiklərindən heç 

biz tərəfə baxmaq belə istəmədilər...  

Bir də bura  Azərbaycan deyil axı... dərhal 

başımızın üstünü kəsdirələr, - görmüşəm payımı ver, ya 

da, yaxşı halda, iri gövdəli ağac arxasında gizlənib, 

onanizmlə məşğul ola-ola səni güdələr...   
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Ukraynada belə şeylərə pis baxmır, kənardan elə 

də əhəmiyyət vermirdilər. 

Belə işləri pusmaq müsəlman mentalitetidir.   

Qocalar ötüb keçən kimi qız yenidən əlini 

qasığımdan aşağı lüt yerlərimdə gəzdirməyə başladı və 

qəflətən pencəyimi yançağının üstündən kənara atıb öz  

ensiz, elastik çimərlik trususunu çıxardı. 

Artıq hər ikimiz analüt idik.  

Düzü çox tərəddüd edir, qorxurdum:  

“Birdən “qız” olar, “nəsə” baş verər, üstümə 

böhtan atar, “açmısan” al məni,” - deyər. 

Tələbə vaxtı qrupumuzun oğlanları şərlənməkdən 

qorxar, həmişə ehtiyat edərdilər... 

Yenə dolaşıb əsdiyimi, nədənsə çəkindiyimi, 

qorxduğumu bir qədər də tərəddüd və həya elədiyimi 

görüb cəsarət və şəhvət dolu  çılğınlıqla yenidən məni 

üstünə çəkdi.  

Və tələsik də “qızmış yerinin” hovunu almaq üçün 

ayaqlarını yana açıb əliylə hər şeyi sahmanladı...  

Həyəcanla keçirdiyim təlaş, qorxu, tərəddüd əbəs 

yerəymiş...  
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O, qız deyildi!  

Xumarlanıb uzanmışdıq...  

Toxtayıb, bir qədər dincələndən sonra dilim 

açılmış, artıq onunla əylənir, yerdən bir əlçim çiçək, ot-

ələf qırıb, həya eləmədən ayıb yerlərimizi sığallayırdım.  

Nazı gələnə kimi artıq iki dəfə “işimizi” görüb 

qurtardıq...  

Mən alt paltarımı, o isə çimərlik paltarını geyindi 

və qara eynəyini yenidən gözlərinə taxdı.  

Yenə çətirini günəşin dəyişən istiqamətinə uyğun 

yerləşdirib yerimizi rahatladıq.   

Nazı iki şüşə çaxır, kolbasa, çörək çiyələk, su, 

şokolad alıb gətirdi.  

Daha utanmaqdan keçmişdi, onları tanış elədim...  

Qızın oxuduğu kitabdan bir neçə lazımsız vərəq 

cırıb silindr şəklində iki qədəh düzəltdik.  

Nazı içmədi.  

Biz ikimiz içdik.  

Qızın kefi kökəlmişdi, elə mənim də...  
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Yaxşı yeyib-içəndən, lətifələr danışıb deyib-

güləndən sonra o, geyinməyə başladı. Mən də ona baxıb 

geyindim. 

V. İ. Leninin Maksim Qorkiyə: “sabah gecdi, bu 

gün tez, məhz bu gecə inqilab başlamalıdır!”  - devizini 

yada salıb, elə bu gecə Deribasovskaya və Puşkinskaya  

küçələrinin kəsişdiyi yerdə, saat 22:00-a görüş təyin 

elədik. 

Saat 14:55 dəqiqədə bizimlə sağollaşıb qızmar 

günəşin şüaları altında o aramla, ləyaqətli addımlarla və 

təmkinlə ağır-ağır addımlayaraq getdi...   

O, gedəndə xeyli arxasınca baxdım; narıncı rəng 

nazik yay donu əyninə kip oturduğundan bütün bədən 

əzaları bilinirdi.  

Çox gözəl qız idi! 

İlahi!  

O, altımda inləyə-inləyə, şəhvətin gücündən üstü 

giləmeyvəli murdarça, ağtikan kollarını, tünd bənövşəyi 

çubuqları və çiçəkləri olan süpürgəgülünü səssizliyin 

xışıltısında necə çılğınlıqla dartıb kökündən çıxarırdı!    

Hovu alındığından hündürlükdən asta-asta enə-

enə parkın içərilərinə doğru gedib adamlar sıx olan yerdə 

insanlara qarışıb gözdən itdi...  
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Yeməyə ki, ara verdin heç nə!  

İştəhasız olsaqda, qalan kolbasa çörəkdən, 

meyvədən bir qədər Nazıyla yedik.  

Yarımçıq şüşə butulkanın ağzından qurthaqurtla 

xeyli çaxır içdim.   

Birdən toz-torpaqlı solğun gözlü, səkkiz-doqquz 

illik, artıq ələyi ələnib xəlbiri göydə sovrulmuş o qara 

şeşəqulaq iri it göründü.    

Hər iki gözlərinin qara rəngi bozarmış, altı 

torbalanıb qırış-qırış sallanmışdı.  

Yenə köpükü, tüpürcəkli uzun dili çöldə, bivec-

bivec üzümüzə baxıb ləhləyirdi.  

Deyəsən axtarıb yeməyə bir  şey tapmamış, 

quyruğunu bulamağa belə taqəti qalmamışdı.  

İybilmə qabiliyyətinin doxsan faizini itirsə-də 

aclıqdan kolbasanın iyini alıb qorxa-qorxa yaxınlıqda 

dayandı.  

Dal ayaqları üstə bir siçan yuvasının ağzında 

oturub, ləhləyən uzun diliylə yekə ağzının nazikqatma  

dodağını və çirkli burnunu birtəhər yalayaraq yazıq-yazıq 

üzümüzə baxmağa başladı.  

Sanki sırtıqlıq elədiyindən xəcalət çəkirdi. 
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Axı it hardan bilsin ev yiyəsi özü də açdı... məsəli 

yadıma düşdü. 

Danışa bilsəydi bəlkə də yalvarardı!  

Yerdə nə qalmışdısa itə “təhvil verib” getdik...   

Mərkəzi telefon-danışıq məntəqəsinə gəlib çatana 

kimi, qızla aramızda olanları bəzəyib-düzəyib, bir az da 

şişirdib öyünərək yol boyu Nazıya danışdım.  

Nazının matı-mutu qurumuş, gözləri işıldayırdı... 

Bir qədər keçmiş Bakir də gəlib çıxdı...  

Odessadan Bakıyla danışmaq asan olsada, 

Pervomayskidəki kimi bir xeyli gözləyəndən, sifarişi 

götürən qıza bir qədər qılıqlanıb, bir qədər dəng eləyib, 

bir qədər də xoxugəldi eləyəndən sonra, axır 16:05 

dəqiqədə Bərdəni verdilər.  

Odessaya gələndən ilk dəfəydi evimizlə 

danışırdım. Əvvəl anamla, sonra  Əvəz əmim və  dayım 

Sabirlə danışdım.  

Anama tapşırdım, pul göndərsinlər.  

Anam dedi:  
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“Rafiqin sağ ayağında yel xəstəliyi əmələ gəlib. 

Yay semestr imtahanları qurtarandan sonra, Naftalan 

kurortuna, palçıq müalicəsinə göndərəcəyik.  

Bacın Yeganə musiqi məktəbinə sənədlərini 

hazırlayır. 

Qardaşın Vaqif Kirovabaddadır, fərdi hazırlaşmaq 

üçün müəllim tutublar, sənədlərini Kirovabad Politexnik 

İnstitutuna verib.  

Komsomoldan tam arxayın ola bilərsən, hamımız 

səbirsizliklə yolunu gözləyirik. Yaxşı dözmüsən, daha bir 

şey qalmayıb...”  

Bir sözlə hər şey öz qaydasındadır.   

Doğrudan anam düz deyirdi, qayıtmağı-ma bir şey 

qalmayıb, zarafat-zarafat tezliklə on doqquzuncu ayı 

bitirəcəyik. Yerdə qalan bir neçə ayı bənövşə gözlü 

Katerinayla keçirməyə nə var ki?!  

Həm də starik olasan!  

Artıq qatara bilet sifariş eləmək vaxtına az qalır.  

Qırğın-qiyamat, kef, zurna-balaban isə qatar 

Bərdəni ətəkləyəndədi...  

Əsl ehtişam!  
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Sinclərin amansız cingiltisi... nağaraların müdhiş 

gumbultusu...  

Bəzzad dəllək  Savalanın klarneti püfləməsi...  

Məmlinin dizi üstündə qarmon körüyünün sonadək 

açılıb yığılması, şirmayi dillərinin zildə dingildəməsi...  

Nağaraya oxşar quzu dərisindən papağı başında, 

oğlan uşaqlarının pülüyünü haça qarğıya keçirib, oğlu 

Savalanın dəllək ülgücüylə birdəfəyə - xırp kəsib, yerini 

dərhal külləyərək sünnət eləyən zurna Məhəmmədin 

gözlərini yumub, şişən  qoşa ovurdunun sonadək dolub-

boşalması...  

Bərdəli bəzzazların, əttarların, bəzirganların, 

baftaçıların, dulusçuların, baqqalların, kankanların, 

ehtikarçıların tamaşaya dayanması...  

Hələ küçəmizin qız-gəlini, arvadları...  

Cəhrəsində yun əyirib köynək toxuyan ağ mirvari 

sırğalı Məhbubə xala...  

Bir dəri bir sümük idbar – Qumru xala...  

Yeməkxana işlədən - sapsarı, çilli Sərxan dayının, 

- Vaqif və Arif qardaşlarının anası - qoynu dualı, üzərrikli, 

üstünə qurd yağı çəkən daima zülfü pərişan – Alagöz 

müəllimənin qohumu Xanım xala... 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

Ləyaqətli, yad kişilərdən yamsınan Əyyub dayının 

laldinməz arvadı – qapıbir qonşumuz Sehran xala...  

Qaşqabağı açılmayan sirr dağarcığı - dərzi 

Həmidin arvadı, - Cпутник rəqib küçə komandanın 

qapıçısı Zakir Quliyevin anası - Qərənfil müəllimə...  

Tez-tez – мишка piyandı, - deyən Ələsgər 

Qanboyun əmisi arvadı sapsarı, silotka rus Tamara...  

Taksi sürən pərtov Yusifin arvadı, beş-altı yaşı 

olanda, - qaynar samovarın üstünə aşıb yandırdığı - ilk 

gördüyümüz ölü – Validənin və Xosunun anası – buğdanı 

aşsüzəndə hövsəyən gülərüz arıq, qarabuğdayı Manya 

xala...  

Küçəmizin rəqib Bосток komandasında gözəl 

futbol oynayan rus Rövşənin anası, rəngsaz İdrisin arvadı 

– qapılarda, mağar toylarında aşbazlıq eləyən – molla 

Xeyrullanın qonşusu olsada heç vaxt dua yazdırıb fal 

açdırmayan rus, - donetskli Leyla xala...  

Heç vaxt heç yana çıxmayan koppuş dodaqlı, 

yeriyəndə yanlarını basan, – Xıdır dayının ağ maya 

arvadı - məhzum baxışlı Zeynəb xala...  

Fürer Qanboyun arvadı, Ələsgərin anası – bir 

metr boyunda, işıqlıda bir gün görməyib tarlada yaz, yay 

daim alaq vuran, qaz kimi yırğalanıb yanlarını basa-basa 

yeriyən zəhmətkeş və abırlı Mədinə xala...  
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- Sünnüdü əə... bu, - deyib, oğlanları – nitqpərdaz 

Vaqifi, Siyasəti və Bayramı nar çubuğuyla götünə-götünə 

döyən – oğurluq üstündə uzun illər türmə yatan, ucuz 

Прима siqareti çəkdiyindən  sinəsi köhnə radio kimi fıs-fıs 

xışıldayan tösə Bəylərin – çilli, bəyaz, tez-tez gəyirən, 

qonşu arvadların qınağından köçüb qaçan, - Bahar xala... 

Əslən iranlı, hər dəfə uşağına acıqlananda: “ it 

urusun oğlu” – deyən, daima təsbeh əlində, buxara papaq 

başında həyətindəki iri tut  ağacının altındakı kanapesi 

üzərində -  ərlərinə cadu-dua yazdıran arvadlara heç 

kimin oxuyub anlamadığı fars dilində nəsə yazan... 

yazdığını bərk-bərk, bir neçə qat büküb qadınların 

qoynunda sonuncu alt köynəyinə sancaqla sancan – 

üstəlik arvadlara bərk-bərk tapşırardı ki, üç gündən sonra 

təkrar gəlsinlər, tilsimli caduya ağ parçayla üçbucaq 

şəklində dua tikməlidir... - deyən, demokrat molla Ağanın 

arvadı, - küçənin rəqib “Kolxoz” komandasının 

müdafiəçisi Şükürün və Gülsümün anası – dünyadan 

bixəbər Sədiqə xala... 

Hələ... Bərdədə ticarətin – горпо - rəhbəri işləmiş 

ermənistanlı, “Qırmızı taborun” qurucusu Abbasqulu 

bəyin qohumu nihilist, çöhrəsi nurlu Pəri Şadlinskaya. 

Qısa ömrü uzunu kefli gəzib kağız tapmayanda  

götünü pulla silən mərhum Əkbər kişinin arvadı, Əsgərin 

anası - nədənsə daim pərt və məyus gəzən Süzəndə 

xala...  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

Rayon sovetinin deputatı, çilingər – frezerçi 

Şirxanın arvadı – nimdaş paltarda qucağı daim körpə 

uşaqlı, elə hasarların dibində körpəsini iri döşləriylə 

əmizdirən, əyni-başı tökülüb-itən, yay-qış sinəsi açıq 

Diləfruz xala...  

Əmək təlimindən dərs deyən dülgər, ikiarvadlı, 

doqquz qızı olan Əfqan müəllimin arvadları – ömrü uzunu 

ətir-kirşan, təzə don, qış paltarı geyinməyən – arıq, 

alçaqboy, ağ Əsmət və cavan, hündür, kök Məlahət 

xalalar...  

Mal-heyvan saxlamaqla, qonşulara qatıq, süd, 

qaymaq satmaqla dolanan, rəqib Восток-un oyunçusu 

Qurbanın anası, damağından Прима, Аврора siqareti 

əskik olmayan əzələli, öküz kimi güclü Hümbətin arvadı, - 

ömrü boyu pəyədə mal-heyvan poxu təmizləyən, ziynət 

əşyaları, xeyir-şər paltarı, qış paltosu olmayan Diləzbər 

xala... 

Maksim pulemyotuna oxşayan qaraçı Muxtarın 

qaraçı arvadı, qonşu Yevlax şəhərində beli şəlləkli yerdən 

oturub, sutkada 14 saat dilənən Simuzər... 

Və birdə uçulub dağılan samanlı palçıqdan 

hörülmüş çiy qurğanların üstündə sıralanıb fit çalan, 

yoldan keçən yad adamlara kiçik daşlar atan, yalnız 

söyüşlə danışan, kitab üzü açmayan küçəmizin bəzzad 

uşaqları... 
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Artıq Şərq küçəsində gülüşlərimiz kəhər ata minib 

çapırdı! 

...Əvəz əmim danışanda, çox üzrxahlıq elədi ki: 

“qayıdanda gərək sənə pul verəydik, son qəpiyə qədər 

xərcləməyəydik.” 

Görünür atam onları bərk danlayıbmış:    

“Fərq eləməz ay əmi, əziyyət çəkib bu qədər uzaq 

yolu gəlmişdiniz, elə bu bəsimdir...” 

...Telefon danışıq-məntəqəsindən çıxanda kefim 

kök, damağım da çağ idi.  

Bir xeyli üçlükdə veyilləndik. Sonra Bakir 

kazarmaya qayıtdı. Ağcabədili Nazıyla mərkəzə yollandıq.  

Qəflətən yağış başladı və getdikcə də gücləndi...  

Ürəyimə şübhələr dolmağa başladı ki, o qız yağışı 

bəhanə eləyib  birdən gəlməz? Tez də fikirləşdim, 

yooxx... çətiri vardı, niyə gəlməsinki?  

Və birdən yadıma düşdü ki, nə onun ünvanını, nə 

də ad familiyasını soruşdum. O da məndən heç nə 

soruşmadı axı...  

Ucuz bir kafeyə girdik.  
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Həm yağışdan qorunmaq, həm də bir az yeyib-

içmək istədik.  

Sosiska sifariş eləyib gözləyirdik... 

Necə oldusa, mənə elə gəldi, qatara bilet alıb artıq 

Bakıdan Bərdəyə gedirəm. Hətta gözümü yumanda hiss 

elədim ki, qatar tədricən dayanır...  

Yağış qəflətən başladığı kimi, tez də kəsdi.  

... Kafedən çıxıb gəzməyə başladıq.  

Axşam saat 22:00-a hələ çox vardı.  

Vargəl edə-edə Dram və Opera teatrları yerləşən 

möhtəşəm binaların yaxınlığındakı parka gəlib, 

söykənəcək, oturacaq və ayaq hissələri klassik üslubda 

çuqundan işlənmiş, üstü taxta oturacaqda oturduq.  

Vaxtımız həddən artıq çox olduğundan, bir qədər 

ordan-burdan söhbət eləyəndən sonra, ilk dəfə olaraq 

Nazı ailə sirlərini mənə açdı:  

“Böyük qardaşı Vahid əsgərlikdən qayıdıb. Heç 

yanda işləmir, hər gün də ucuz yeməkxanalarda 

qabaqdan qalmış artıq-urtuqla içib keflənir, ata-anasını 

eşitmir, qohum-əqrəbasını saymır, son vaxtlar da lap 

ağını çıxarıb, narkotikaya qurşanıb.”  

Bir gün dayısı ondan soruşub: 
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“Atanı çox istəyirsən ya ananı? Kefli Vahid aşa-

aşa dayısına misal çəkib: 

Pişiyə deyirlər: 

“Atan yaxşıdı, anan?” 

Pişik dedi: 

“Nə bu, nə o, miyo-miyo...” 

Onların ailəsi hədsiz dərəcədə kasıb yaşayırmış...  

Hətta bir dəfə atası məktubda yazıb:  

“Dostlarına evimiz, kasıblığımız haqqında heç nə 

bildirmə, onların hamısı səndən üz döndərə bilər...”   

Nazim çox götür-qoy eləyəndən sonra  fikirləşirmiş 

ki, Tofiq bu barədə bilsə yəqin dostluğumuz tutmaz. O, 

varlı və oxumuş ailədən, biz isə kasıb, savadsız və üstəlik 

də Vahid kimi içki düşkünü, narkotikaya qurşanmış 

qardaşımız var...   

Tahirin yanıma gəlişi onu bir az ürəkləndirib və 

görəndə ki, Tahir özü də kasıb ailədəndir, o artıq əmin 

olub: “yox dostluq eləsək, o məni atmaz!”  

Nazının etirafı məni çox kövrəltdi. Gözlərim doldu, 

ancaq özümü tez ələ alıb bildirdim: “kasıbçılıq ayıb deyil, 

hər ailənin özünəməxsus bir çox problemləri olur. Əsas 
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məsələ odur ki, ürəyin təmiz olsun, zəhmətkeş, əqidəli, 

vicdanlı olasan, qalan işlərin hamısı öz qaydasına 

düşəcək.  

Həyat və tale düz yolda olanların daim yanındadır.   

Biz 1970-ci il, doqquz dekabr tarixindən bir-

birimizə dost demişik, ölən günə kimi də bu dostluq 

davam edəcək... 

Ömrün, həyatın ən mükəmməl təbibi, davacatı 

vaxtdır...  

Nərdivana ilk pillədən çıxarlar qardaş. 

İlk pillə oxuyub-yazmaqdır. Qayıdanda hökmən 

oxu. Oxumayan qaraçı kimi bir şeydi. Qaraçının bəyi də 

elə qaraçıdı.  

Oxumayan insan danışan heyvandır! 

Zaman özü bütün yaraları sağaldır...   

Nazimin gözlərindən bir neçə yaş gilələndi:  

“Köhnə dəydi nahaq təzələdim, öydəkdən qaz 

yeyişi tələb eləmək olmaz. Qaydaşım Vahid kimi nisyə 

çaxıy içən iki dəfə keflənəy. 

Artıq saat 21:55 dəqiqə idi.  
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Görüş yerinə tələsdik. Yağış kəsmişdi, hava sərin 

idi. Gecənin qaranlığı öz zülmət pərdəsini Odessanın 

üzərinə çəkməkdəydi, çox romantik bir gecə 

yaşanacaqdı... 

Puşkinskidən keçib Deribasovskaya çıx-dıq.  

İstirahət günü olduğundan Deribasovska-yada 

yenə qələbəlik idi. Qızlar, oğlanlar, kişi və qadınlar... hamı 

gözəl geyinmiş, hərə öz zövqünə uyğun ətirlənib bəzənib-

düzənmiş, çoxu da ziyafət paltarında qol-qola asta-asta, 

rəvan addımlarla gəzişirdi... 

Seyrəkdə olsa səliqəli parad formada əsgər və 

qəribə qoşa uzun lenti sallanmış yumru papaqlı matroslar 

da gözə dəyirdi. 

Bəzi cavan ailəlilər körpə uşaqlarını uşaq 

arabasında elə rahat sürürdülər!  

Heyif deyil, azad ölkədə bax bu insanlar kimi azad, 

mülki ziyafət paltarında sevgilinlə qoşa addımlayasan.  

Nə gözəldir!  

Səliqə ilə geyinmiş, gözəl-göyçək cütlük-lərə baxıb 

həsəd aparırdım...  

Vaxt ötür, o qız isə görünmürdü.  
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Artıq iradəm qırılmaqda, onun dadına olan 

tamahım ağzımda qalmaqda idi...   

Axır ki, saat 23:00 oldu.  

Gəlmədi! 

Narahatlıq və kədərlə düşündüm: “bu işin real 

kökü, əsası olmadığından paradoksal heç nə yoxuydu. 

Ancaq elə bir yerdə elə bir tarixi oyun oynamışdıq ki!!!”   

Əclaf qız...  

Rəqs meydançalarının hay-küyü uzaq-dan 

eşidilirdi, ancaq həvəsdən düşdüm. 

Subay qocaların əski günlər üçün həsrətlə dərd 

çəkdikləri kimi üzüldüyümü görüb, qəflətən Nazı pəltək 

diliylə bərkdən: 

-  Noolub əə... Gün bu gündü? Gəlmədi gəlmədi 

dəə... közəyən ocağın üstünə benzin çiləmə! 

Sevgilisisən? Yeznəsisən? Kiyvəsisən? Ayvadındı?  

Bəlkə vacib işi çıxıb yazığın? Üstünnən indi 

düşməmisən? Yaxşı deyibləy elə: “quzunun təqsiyi 

quydun acımasıdıy. 

Kişiliyin çatıy səni qoyub gedəndən sonya onu 

sev. Mən də yanındayam, Qaya dənizin üzəyində dan 
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yeyi söküləndən, obaşdan duyub Odessanı axtaymaq 

lazımdı, axtayaq...  

Birdən onun üçün darııxdım!  

O mənə demişdi, hər gün Шевченко parkında 

olur...  

Və Nazıyla qərara gəldik ki, sabah gedib parkda 

onu axtaraq.  

Kazarmaya qayıdıb baş leytenant Boyko-ya 

məruzə eləyəndən sonra, alma oğurluğuna getdik. 

Alma oğurluğundan qayıdanda dedilər, Kaşşeyev 

səni axtarır. Ona da üç ədəd göy alma apardım.  

Yeməkxanada ruslarla oturub çex pivəsi içə-içə 

Stalin haqqında kim maraqlı nə bilirdisə danışırdı.  

Tarasyuk müharibə veteranı olan atasından 

eşitdiyini bildirsədə elə danışırdı elə bil gözləriylə görüb:  

“Kaqanoviçin qardaşını Stalin güllələtmiş, Kalininin 

arvadını həbs elətdirmişdi. Hələ bu azmış kimi sağ əli 

sayılan Molotovun arvadı - köhnə bolşevik, Kosmetika 

sənayesi naziri Polina Temqutinanı “Vətən xaini” elan 

edərək, həbs etdirib sürgünə göndərmişdi.  

Stalinin ölümündən sonra həbsdən buraxılmış 

Polina xanım və təqaüdə çıxandan sonra Molotovla 
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görüşən “Baharın 17-ci anı” kitabının müəllifi Yulian 

Semyonov qoca ər-arvadla söhbət eləyəndən sonra 

yazmışdı:   

“Məni sarsıdan o idi ki, söhbət Stalindən düşəndə 

Polina xanım kövrəlir, gözləri dolur və əri kimi Stalindən 

nəvaziş və məhəbbətlə dahışırdı...” 

Həmişə mayor Deqtyarla şahmat oynayan ağıllı və 

zehnli sıravi əsgər Fedirko Beriyadan marşal Jukovun 

yazdığı maraqlı bir məqamı danışdı:  

“Beriya son illər özünü Stalindən də qüdrətli 

sayırmış. Məşhur bir qadın Beriya ilə yataqda intim 

məqamda olarkən gözü divardan asılmış Stalinin 

portretinə sataşır, dərhal rəngi qaçır və qadının xəcalətli 

hala düşdüyünü Beriya görüb qışqırır:  

“Nə gözlərini bərəldirsən? Ölkənin yiyəsi artıq o 

deyil, mən özüməm!”  

Bir parç pivəni birnəfəsə içib birini də mən 

danışdım. Amma Stalindən yox, Nadir şahdan:  

“Nadir şahın baş vəziri və salnaməçisi Mirzə 

Mehdixan növbəti müharibədən sonra şahın yanına gəlib 

deyir: 

- Əlahəzrət, qibleyi-aləmin hüzuri 
mübarəkinə ərz olsun ki, İran dövlətinin hər bir 
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müharibədə böyük qələbələr qazanan rəşadətli, qeyrətli 
ordusu son müharibə zamanı bəxti- nakuvarın yar 
olmaması nəticəsində necə olmuşsa... 

Nadir şah onun sözünü kəsib demişdir: 

- Mirzə Mehdixan, uzunçuluq eləmə, de ki, 
qoşununuz məğlub olub...” 

Mən qurtaran kimi Nazı qışqırdı: “o nədiy ki, atdan 

hündüy, itdən alçaq...” 

Hərə bir cavab verdi.  

Axırda özü qışqırdı: Yəhəy! Yəhəy... 

Durub dağılışdıq. 

Əsgər həyatının növbəti bir gününü də bax beləcə 

yaşadıq... 

 

Bənövşə gözlü Katerina 
 
 
 

Odessa, 12, 13 iyun 1972-ci il, I və II 
gönlər. 
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Dünən səhərdən axşama qədər rota dənizdə 

olub, uşaqlar o ki var çimib, çox yaxşı da istirahət 
eləyiblər.  

Siyasi işlər üzrə rota komandirinin müavini, 
baş leytenant Boyko mənimlə yaman düşüb, 
səbəbini isə bilmirəm. Yenə səhər-səhər kefimə 
soğan doğradı:   

- Dünən uvolneniyaya gedəndə məni 
aldatmısan, - dedi, niyə demədin, gecə növbətçi 
olmalısan?    

Xülasə, it kimi hürüb-hürüb, axırda mırıldayıb 
sakitləşdi... 

Yaxşı deyiblər: 
Pişiyin dərdi iti öldürər! 
Saat 09:00-da komandirləri dəftərxanaya 

yığdılar. Mayor Deqtyar çox zəvzəyəndən, heç kimin 
ona əhəmiyyət vermədiyinə tam əmin olandan sonra, 
çıxış üçün sözü Boykoya ötürdü.  

Sonda mayorun, baş leytenantın, praporşikin, 
vzvod və içi mən qarışıq otdeleniya komandirlərinin 
geniş müzakirəsindən sonra yeni qərar qəbul olundu:   

“Həyətdəki dəmir zəng dalbadal dörd dəfə 
çalınsa тревога sayılır və kim hansı mərtəbədə 
işləyir işləsin, dərhal əlindəki işi yarımçıq saxlayıb 
sıra meydanında cərgəyə düzülməlidi.  

Kimin briqadası axıra qalsa sonuncu gələn üç 
əsgəri cəzalandırılacaq...  
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Bu da sivilizasiyanın yeni modern qayda-
qanunu, yeni islahat, yeni sınaq növü.  

Rota hər an göz-qulaqda olmalı, imperialistlər 
tərəfindən Vətənə xəyanət, hücum-filan olsa, 
dalbadal çalınan dörd həyəcan siqnalından sonra 
dərhal meydançaya tökülüşüb, sonra da mala, reyka, 
lom, lapatka, bel sapı ilə müdafiə sistemi qurub 
hücumun qarşısını almalı və əks həmlə ilə düşməni 
yerinə otuzdurmalıydıq... 

Can ay Xanımzər Mətləb! 
Saat 12:04 dəqiqədə ağcabədili Nazını da 

götürüb aradan çıxdım. Turbaza Tomagildə XB-ləri 
çıxarıb mülki paltarlarımızı  geyindik.  

Toma özü evdəydi, amma nəsə kefsiz, üzgün 
görünürdü. Onu ərkyana qucaqlayıb üz gözündən 
öpdüm, qısa saçlarını əlimlə daraqlayıb: 

- Sənin üçün nə alım? - soruşdum. 
Onun kədərli çöhrəsinə bir anlıq sevinc hissi 

yayıldı... tez də gözləri doldu və mənə sığınıb bir 
neçə dəqiqə başını sinəmdə saxladı...  

Deyəsən Toma əlini məndən üzmüş, Tolya ilə 
Tolikin arasında qalmışdı.  

Seçim edə bilmirdi...  
Nazıyla Тарас Шевченко parkına gəlib 

çıxdıq.  
Parkın meşə massivindən keçib dünənki 

“tarixi yerə” - talaya doğru yoxuşu dırmaşıb qalxanda 
yaman həyəcanlanmışdım. Kaş onu elə dünənki 
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vəziyyətdə yenidən görəydim. Ürəyim tez-tez 
döyünür, nəfəsim təngiyir, tövşüyürdüm...  

Günəş şüaları yenə adamı yandırırdı.  
Dünənki yağışdan sonra çıxan bugünkü 

günəş çiçəklərin, otların ətrini parkla bir eləmişdi...  
Bu qoxu insanın ruhunu təzələyir, yaşamaq 

eşqini artırır, gəncliyin qədrini bilməyə, sevməyə 
səsləyirdi.  

Sonuncu diki çıxanda gözlərimə inanmadım; 
Qızın yerində solğun gözlü şeşəqulaq, qara iri kaftar 
it quyruğu yerdə, dal ayaqları üstə şöngüyüb 
oturmuşdu.  

Kənarları sallaq, tüpürcəkli qara ağzının uzun 
dili çöldə, tez-tez ləhləyir, hərdən yenə dilini bulaşıq, 
sürüşkən burnunda fırlayır və aclıqdan burnundan 
axan selikli suyu yalayırdı...   

Məni görən kimi qocalığı ucbatından sahibi 
tərəfindən atılmış boynu xaltalı, ömrünün sonunu 
süləngiliklə keçirən zavallı itin solğun gözlərində 
nəsə soyuq bir ümid işardı və əlimin boş olduğunu 
görəndə tez də söndü.  

Axı yazıq it nə bilsin o qız vəfasız, mən isə 
qərib bir əsgərəm...  

Dünən içdiyimiz iki boş çaxır butulkası yanı 
üstə itin qarşısındaydı...  

Kökündən qoparılmış tünd bənövşə rəngli 
süpürgəgülü kolu, üstü qara giləmeyvəli murdarça, 
ağtikan və yabanı kol bitkisi olan kəndəlaş tamam 
soluxub büzüşmüşdü... 
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Şeşəqulaq məndən ümidini üzüb siçan 
yuvasının deşiyini marıtlayıb güdür, gözdən 
qoymurdu. Həm siçanlar, həm də kaftar sülənginin 
özü ac idi... 

Yemək axtarırdılar. 
Şeşəqulaq heç nə tapa bilməyəcəyinə əmin 

olduğundan ümidini bu deşikdəki siçanlara 
bağlamışdı. Siçanlar da bu həyati təhlükəni duymuş, 
ac-susuz oturub, boynu xaltalı kaftarın nə vaxt 
gedəcəyini gözləyirdilər.  

Səbrli olan yeyəcəkdi! 
Deməli qız aldatdı... O da məni ac qoydu!  
Kor-peşiman geri qayıdası olduq.  
Dünən taladakı kolluqda şəhvət hissi görünür 

onun ağlını başından çıxarıb dəli eləmişdi!  
Günün-günorta çağı ictimayi yerdə tutduğu 

“tarixi” əməldən yəqin xəcalət çəkir...  
Ancaq yaz yağışlarından sonra yandırıcı 

günəş şüalarının istisindən, - nəm, rütubətli meşədən 
və torpaqdan ilğımla buxarlanıb qalxan qoxu hər 
kəsin ağlını başından çıxara bilərdi.  

Çox pərişan oldum.  
O, yaxşı qız idi!  
Hər kəsə bir dəfə verilən bu ömürdə kim bilir, 

görəsən biz nə vaxtsa yenə qarşılaşa biləcəyikmi?    
Bütün Шевченко parkını ələk-vələk 

eləyəndən sonra kor-peşman geri qayıtdıq.   
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Adını, ünvanını bilməsəm belə, yəqin o da 
qatardakı donetskli qız kimi həyatımın şirin bir 
nağılına dönəcək... əfsanə olacaq... 

Və bu an bir həqiqəti də dərk elədim; bütün 
nağıl və əfsanələrin nə vaxtsa yaşanmış həyati 
əsası, kökü olub.  

Bəli, illər ötəcək, dünənki o qız da həyatımın 
bir əfsanəsinə çevriləcək.  

Heyhat!  
Nə adı bəlliydi o əfsanənin, nə də məkanı...  
Kazarmaya qayıtdıq.    
Altı gün əvvəl, gecə, bölmə komandiri 

Kaşşeyevlə kubrikamda içdiyim çaxırlı kruşkalar 
dolabın rəfində qalmışdı. Çaxır kruşkanın kənarında 
qurusada, - qoxusu, tamı bir yana, dibində qalanın 
çaxır olduğu açıqca görünürdü...  

Praporşik mən olmayanda dolabımı yoxlayıb 
kruşkanı görüb, içərisindəkinin çaxır olduğunu 
bilsədə götürməyib.  

Nahara getmək üçün sıra meydanında 
cərgəyə düzüləndə, əclaf, Voronkovu qabağa çıxarıb 
dedi: 

- Get Babayevin kubrikasına, dolabında iki 
kruşka var, götür, içərisindəkini atma onları bura 
gətir. 

Bütün rota maraqla bu mənzərəni seyr edirdi.  
Voronkov kubrikaya girib dolabdan kruşkaları 

götürəndə qoxusundan başa düşər və görər 
içərisində çaxır var.  
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Nə fikirləşdisə pəncərədən başını çıxardıb 
qışqırdı:  

- Burada kruşka-zad yoxdur!  
Proporşik məni də götürüb kubrikaya getdi. 

Hələ nə baş verdiyini doğru-dürüst anlaya bilmirdim.  
Biz içəri girəndə Voronkov arxaya açılan kiçik 

pəncərənin açıq hissəsində kruşkaları gizlədib, 
arxasıyla qarşısını kəsərək, üzü bizə sarı dayandı və 
əliylə dolabı göstərib:  

- Burda heç nə yoxdu, - dedi.  
Proporşik dolabı, sonra da şkafı ələk-vələk 

eləyib bir şey tapa bilməyəndə dəli oldu.  
Və əsl möcüzə də elə bu vaxt baş verdi.   
Bütün rotanın gözü qarşısında qara Vəli 

özbaşına cərgədən çıxıb, çöl tərəfdən oğrun 
addımlarla, ayağının ucunda gəlib açıq pəncərənin 
ağzından kruşkaları ehmalca  götürdü.  

Proporşik döşəkləri, yastıqları bir-birinə qatıb 
hikkəli-hikkəli hələdə axtarır, rota gülməkdən uğunub 
gedirdi...  

Qara Vəlinin və Voronkovun bu kişiliyi, 
fərasəti bütün rotanın rus və müsəlman əsgərlərini 
mat qoymuşdu.  

Hardan ağıllarına gəldi?  
Onların bu hərəkətinə heyran qalıb, ağlıma 

hardan düşdüsə üzümü praporşikə tutub soruşdum:  
“Yay qarı kimi nə yarıyıbsan əsgərlərə?”  
Lotu qayıdıb mənə nə desə yaxşıdı? 
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“Yayda səfərə çıxası olsan – özünlə kürk 
götür!” 

Bütün rota gülməkdən uğunub getdi... 
Bu həngamədəndə bax beləcə canım yaxşı 

qurtardı... 
Nahardan sonra işimiz pis getmədi.  
Planyorkada mayor Deqtyar növbəti həmləyə 

keçdi: 
- Sənin briqadanın əsgərləri samovolkaya 

qaçır, mülki həyətlərdən alma, gilənar, gilas 
oğurlayıb yeyirlər.   

Özümü saxlaya bilməyib yerimdən qışqırdım: 
“Yeyirlər də, satmırlar ki! 
- Həyətlərdə yaşayanların hamısı sizin 

“тюрk”əsgərlərdən şikayət eləyir.  
Və ən maraqlı hadisə də elə bu vaxt baş 

verdi.  
Praporşik dolabımın rəfindən səkkiz ədəd 

oğurluq alma tapıb gətirdi: 
- Bu da sənə fakt!  
- Hələ bu harasıdır?- mayor davam elədi, 

sənin sıravi əsgərlərin Turabxanla Eldar 
yeməkxanada işləyən Svetaya sataşıb.  

Qız şikayətə gəlmişdi...  
Bir sözlə, çox çək-çevirdən, zurna-

balabandan sonra qərara gəldilər ki, məni 
kubrikadan qastronom-kazarmaya köçürtsünlər.  

Bəli, rotayla birlikdə əsgər həyatı keçirməli 
olacağam.   
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Praporşiklə gedib kazarmada özümə ürəyim 
istəyən gözəl bir yer seçdim. Çarpayımı  gələcək 
qastronomun geniş şüşəli pəncərəsinin qarşısında, 
günəş tutan yerdən qurdum.  

Daha bu gündən rotayla birlikdə yatacağam.  
Bu da mənim cəzam... 
Yadıma bir atalar sözü düşdü: 
 “Getdim dərdli yanına o məndən narın 

ağladı.” 
Tikdiyimiz çoxmərtəbəli yaşayış binasının 

artıq doqquzuncu mərtəbəsi hörülürdü.  
Binanın fasad hissəsi ağ rəngli ağır 

kərpiclərlə, içəri arakəsmələr – qarışıq, arxa və yan 
hissəsi isə yüngül, qırmızı kərpiclərlə hörülür, qırmızı 
kərpiclə hörülən hissələrə suvaq vurulurdu.    

Bu gün suvaq vurmaq üçün material və 
фронт olmadığından uşaqları doqquzuncu 
mərtəbəyə çıxarıb, hörgü hörmək üçün yer 
götürdüm.  

Hazır palçıq, kərpic загатовка eləyib, ip 
tutaraq hörməyə başladıq.  

Özüm də qollarımı çırmalayıb həvəslə 
işləməyə girişdim. Deyəsən bir neçə gün hörgü 
hörsəm, əməlli-başlı bu sənətə yiyələnəcəm.  

Günorta Katerinagilə getməliydim.  
Çox gözə görünürdüm ki, arxayın düşüb 

axşama kimi məni axtarmasınlar.   
Poçt gələndə Faiq evlərindən məktub aldı, 

oxuyub çox dilxor olmuşdu.  



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

- Nə olub zemelya? – soruşdum. 
Bərdəli Şükürün dostu olduğu üçün son 

vaxtlar ona da zemelya deyirdim.  
Qəm dəryasına batmış halda: 
- Bizə papış toxuyub, qardaşımı da əsgər 

aparıblar. Kirov şəhərinə düşüb, indi evimizdə bir 
başı papaqlı qalmayıb... 

Mənim cavab vermədiyimi görüb davam elədi: 
- Bizim rayonun voyenkomu fahişələr 

fahişəsidir. Məni əsgər göndərəndə rüşvət alıb söz 
vermişdi: “sən qayıdınca qardaşını hərbi xidmətdən 
saxlayacam.”  

Qotur oğlu qotur!  
Petlə!  
Qulaq seyvanı poxlu köpəyoğlu! Səbrin də bir 

həddi var, qayıdan kimi o rüşvəti burnundan 
tökəcəm. Pulu qaytarmasan əleyhqaz geyinsən də 
benzin töküb səni elə yandıracam, pilləkənli qırmızı 
yanğınsöndürən də gəlsə səni keçirə bilməyəcək... 

Ürəyimdə fikirləşsəmdə: hələ il yarımın var ay 
axmaq, o vaxta “ya xan ölər, ya eşşək”... amma 
susub, əvəzində bir az ürək-dirək verdim.  

Yadıma nə vaxtsa oxuduğum bir lətifə düşdü: 
Mal bazarında biri danışırmış ki, eşşəyə rus 

və ingilis dilini öyrədə bilir və altı ilə eşşək bu dillərdə 
sərbəst danışır. 

Xəbər xana çatır.  
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Xan üç eşşək, 3000 tümən də pul göndərir ki, 
öyrətsin bunları. Biri öz dilimizdə, o biri rus, digəridə 
ingilis dilində danışsın. 

Axşam kişi üç min tümən və üç eşşəklə evinə 
qayıdır. Arvadı məsələni öyrənən kimi: “ay kişi altı 
ildən sonra bu eşşəklər danışa bilməyəndə bəs xana 
nə cavab verəcəksən?” – soruşur. 

Kişi tövrünü pozmadan: “arvad altı ilə ya xan 
ölər ya eşşəklər yada mən...” 

Sonrada cibindəki pulları çıxarıb havada atıb 
tuta-tuta: “əsas puldu bunlarıda ələ keçirmişəm ay 
arvad!”        

Dəstəsiz-filansız  yeməyə hamıdan əvvəl 
gedirəm. Nazimlə əməlli-başlı stariklik eləyirik. 
Günlərimiz çox xoş keçir...  

Nahar eləyən kimi aradan çıxıb, Tomagilə 
getdim. Mülki paltarları geyinib turbazanın bağından 
keçərək taksi dayanacağına yollandım. 

Ул. маршала Жукова 2 - Katerinanın anası 
yaşayan ünvanı sürücüyə söyləyb arxada 
yayxandım. Yayxandım deyəndə ki, bu söz düzü 
yerinə düşmədi, daha doğrusu quş kimi qonqudum. 
52 kq. Çəkim vardı...  

Ürəyim nədənsə çox rahat idi.  
Bənövşə gözlüyə inanırdım. Amerikalı 

bənövşəgöz Elizabet Teylordan fərqli olaraq, 
Katerina rəsmi qaydada səkkiz dəfə ərə getməz, 
məni heç vaxt aldatmaz, - əminliklə fikirləşirdim.                                                                                                                                                                                  

Nədənsə ona çox güvənirəm...  
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Birinci blokun qarşısında taksidən düşən kimi 
yeyin addımlarla  tələsik  liftə girib beşinci düyməni 
basdım... 

 Qapı azca aralı olduğundan ayaqlarımın 
ucunda, nəfəs belə dərmədən yavaşca sivişib içəri 
keçdim.  

Ağlım Bakıya getmişdi, səs olsa qonşu dərhal 
глазокdan güdərdi. 

O, ev xalatında idi.  
Bənövşə gözlərindən qəm-qüssə yağırdı. Elə 

bil ağlayıb yenicə kirimişdi. Ağlamaqdan şişmiş 
gözləri qızarmışdı. Qapını arxadan bağlayıb məni 
qucaqladı. Başını sinəmə söykəyib:  

- Yenə iki gündür evə gəlmir... 
Katerina çox romantik, mehriban, ağıllı, 

səmimi və zəhmətkeş qız idi, - Şevçenko parkında – 
taladakı tünd şüşəli eynəklə kitab oxuyan lüt qız kimi,  
çox cavan olduğundan, onu da qadın adlandırmağa 
dilim gəlmirdi.  

İki il hərbi xidmətdə qulluq edən  nişanlısını 
namusla gözlədiyindən ona xüsusi hörmətim vardı.  

Ancaq əri onun qədrini bilmirdi!  
Hər gün içib kefli gəzir və Katerinanın rəfiqəsi 

ilə gecələyirdi.  
Yazıq qız, sonda bütün bu olanlara dözməyib 

məni seçmişdi. Taleyimizdə oxşarlıq olduğundan  
mənə çox etibar edir, güvənir və inanırdı... 

Patefona ortası deşik, yumru, iri plastik val 
qoydu. Əynindəki xalatını soyunub yatağa girəndə, 
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artıq hər ikimiz həftənin ağır təəssüratlarını 
unutmuşduq.  

...Katerina musiqinin sehrinə dalaraq 
duyğulanmış, bir vaxtlar ona kompliment kimi 
söylədiyim sözləri, gözəl tələffüzlə qulağıma çox 
həzin, məlhəmanə pıçıldadı:  

“Qayadan, dağdan-daşdan, ağacdan- koldan, 
seldən-sudan  səni soruşdum, dinən olmadı. Şəlalə 
gurultulu şırıltıyla axdı... quşlar cikkildədi, çiçəklər 
boynunu bükdü, bulaq qaynadı...  

O danışdıqca bənövşə gözlərində yaş 
gilələnirdi.  

Birdən çılğınlıqla məni elə qucaqladı... 
O altımda dəli bir ehtirasla çırpınır, bədənimi 

cırmaqlayır, şırımlayır, didib inləyir, canının acısını, 
dodaqlarımın şəhdini çıxarırdı... 

Ayılıb son dəfə saata baxanda artıq 18:25 
dəqiqəydi.  

Kazarmaya qayıtmalıydım.  
O, gözlərini yumub yanımda uzanmışdı.  
Getməyimi heç istəmirdi!  
Üzüstə çevrilib ayaqlarını dizdən bükərək 

havada aramla yellədir, məstlikdən bəxtəvərlik 
yaşayırdı. 

Ancaq, əclaf Boyko məni axtaracaqdı, dönə-
dönə tumarlayıb sığallayıb, öpüb - əzizləyərək 
getmək üçün icazə istədim. 

- Yaxşı get... - dedi, bazar günü naharda, 
səbirsizliklə gözləyəcəm. Gəlməmək üçün heç bir 
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bəhanə gətirmə! Həyatda səndən başqa 
görüşdüyüm, oturub-durduğum bir kimsə yoxdur. 
Sənə çox güvənir, inanır və etibar edirəm. Ərim kimi  
ümidlərimi qırma, nə qədər, hərbi xidmətdəsən, bil ki, 
səninəm! Sənə arxalanıram. 

Sən mənim Kupidonumsan! 
O, çox ürkək idi, ümidsizliyə qapılmış məhzun 

adam təsiri bağışlayırdı. Boyun-boğazı, dolu 
baldırları, ağ yumşaq sinəsi tərə bələnmişdi.  

Dodaqlarının şirəsi əmildiyindən quru, 
bənövşə gözləri kədərli  idi. Tər damcıları ağ sinəsi 
boyu döşlərinin arasından damla-damla üzüaşağı 
yuvarlanır, bu tərin xüsusi qoxusu isə ehtiras oyadır, 
sönüb közərən şəhvət hissini yenidən 
alovlandırırdı...  

Son dəfə qucaqlayıb gözlərindən, tərli boyun-
boğazından, qupquru qurumuş soyuq dodaqlarından 
öpüb - üzümü, çənəmi sinəsinin tərinə sürtərək bir 
qədər susqun dayandım.  

Ürəyinin döyüntüsünü aydınca eşidirdim.  
- Sən yaxşı qızsan Katya, Odessadan gedən 

günə qədər səninəm... özün bilirsən ki... yolumu 
gözləyən var... 

Sözlərimdən məmnun halda gülümsündü və 
qəflətən - gözlərində həsrət, ağappaq tərli lüt 
yumşaq canıyla, mənə bir az da sığınıb pıçıltıyla 
dedi:   
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- Bilirəm, bizim ömür boyu bir yerdə 
olmağımız, reallıqdan uzaq, birgə yaşamağımız yerlə 
göy qədər məsafə kimidir, əfsanədir...  

Bizim eşqimizin real kökü, əsası yoxdur. 
Çünki, sənin yolunu həsrətlə gözləyən Komsomolun 
var... 

O, sözlərinə ara verib, bir an susdu. Ürkək 
baxışlarla gözlərimin içinə baxa-baxa: 

- İstəyirəm... səndən uşağım olsun...  
Diksindim!  
Atalıq hissindən doğan təntənəli bir qürur hissi 

məni bürüdü, çulğadı və heyrətlə onun üzünə 
baxdım: 

- Katerina... axı həyatda əbədiqovuşmaz - 
sonsuz düzənlik və səma kimi... biz ayrı-ayrılıqda 
ömür sürəcəyik...  

Qulluq görməyən cod dərili əlinin soyuq 
barmaqlarını dodaqlarımın üstünə qoyub kədərlə:  

- Heç fikir vermisən, səma  və düzənlik çox 
uzaqlarda işıq zolağı kimi birləşir... Elə mənim 
ümidlərim də bax beləcədir...  

Qoy uşağımız olsun... Onsuz da heç vaxt 
onun üzünü görməyəcəksən, mən isə özümə ilahi 
təsəlli tapacağam...    

Onun baxışları altında əzilirdim... 
Sanki qatar boş çöllüklə sürətlə şütüyür, 

irəlilədikcə daha da qabağa qaçan üfüq xəttinə 
çatmaq, üfüq xəttinə yetişmək istəyir... zaman keçir, 
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çatmaq isə qeyri-mümkün olsa da, ümid ölmür... 
qatar isə elə hey şütüyür... şütüyür...  

Mən indi bu vəziyyətdə idim.  
Ancaq, boş çöllüklə şütüyən bu qatarın 

maşinisti olsam da, bizim qatarımız məchulluğa 
doğru dayanmadan elə hey şığıyır, irəliləyirdi... 
gedəcəyimiz məkanın səmtini itirmişdim... 

- Волнуешся? – soruşdu. 
Sanki ucsuz-bucaqsız çöllərdə, ya dənizin, 

okeanın tən ortasında amansız təbiətlə tək-tənha 
qalmışdım...  

Həm də Komsomoluma xəyanət edirdim!  
Hə?  
- Yox, yox, bu təklif çox gözlənilməz oldu... bu 

işin nə qədər haqlı olub-olmadığını düşünürəm...   
Hardansa beynimə ağır bir düşüncə hakim 

kəsildi:  
“Günah keçisi onun öz əridir!” 
Onsuzda bir neçə aydan sonra Katerina ilə 

həsrət dolu əbədi vida fitim çalınacaq, bəs o 
zavallının boyuna uşaq düşsə neyləyəcəyik? Axı 
dənizdə, okeanda olanın yeganə qorxusu tufanda, 
onun da hər an baş verməsi labüddü...  

Hərbi xidməti başa vurub gedəcəyəm. Gecə 
öz qara örtüyünü Odessanın üzərinə çəkəndə, 
Katerina bətnindəki uşaqla tək-tənha gecələyəndə... 
ehh... hənirimi  duya-duya yatmayacaqsa, bu uşağın 
doğulmasının nə ləzzəti?  
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Doğma ərdən alınan qisasın və ya bizim 
sevgidən yaşanan romantik günlərin əziz xatirəsi 
olacaq bu intim anların, ilahi hisslərin, duyğuların - 
doğulan bu uşağa, nə faydası, nə mənası olacaq?...  

Doğulandan ata üzü görməyən körpənin 
gələcəyi necə olar? 

Onun əri, çaqqal gavalısı kimi əl çatmayan 
yerlərdə çiçək açıb bar verir... illərlə dərd-sərini 
bölüşdüyü rəfiqəsi, həmdəmi Larisa isə ona xəyanət 
edərək, ərini əlindən almışdı...  

Əri və rəfiqəsinin dönüklüyündən zavallı 
Katerinanın dərdi ürəyində göyərib cücərir, onu 
boğurdu...  

Hər şey ziddiyyətli olduğundan vaxt 
qazanmaq üçün:  

- Katya, indi məni axtarırlar, icazə ver gedim, 
sonra düşünüb bir yol taparıq, əzizim... 

Dərddən ürəyi lal olmuş Katya sonsuz bir 
ümidsizliklə, kədərlə, həm də az qala çoxdan 
unudulan çılğın bir insani ehtirasla məni qucaqlayıb: 

- Yaxşı, get... bazar günü gözləyəcəm... 
amma onu bil ki, atasız körpə yetim qalmaz, anası 
ölən yetim olar. 

Geyinə-geyinə kədərlə:   
“Sən də onu bil ki, atasız uşaq damsız ev kimi 

bir şeydi... 
O üzünü balınca söykəyib təəssüflə: “gərək 

ərimlə rəfiqəm belə etməyəydi... bu da mənim alın 
yazımmış... Səndə qəm yemə, ata tərbiyəsi 
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görməyəni həyat özü tərbiyə edər... onlarsa bilsin, - 
ah yerdə qalmaz!” 

Ehmalca əyilib incə bir tərzdə onu öpdüm, 
saçlarını tumarlayıb: “gecənin sirrini sökülən dan yeri 
bilər...” 

...Kazarmada peyda olanda günəş əyilmişdi. 
Danışılan hər sözə qulaq kəsilib hiss elədim ki, 
axtaran olmayıb.  

Tülkü Mürşüdü görən kimi əbəs yerə 
nigarançılıq keçirdiyimi anladım.  

Qürub edən günəş ucsuz-bucaqsız çöllərə bir 
dolğunluq gətirdiyi kimi, Mürşüdün də dərhal bəd 
xəbər verməməyi nəsə ürəyimə bir rahatlıq yaydı.  

- Axşamın xeyir ulan! 
- Xeyirə qənşər! – deyib, nədənsə aradan 

çıxmaq istəyirdi.  
- Ayaqların niyə islanıb əə..?  
- Batdağını yumuşam... 
- Meşə cüllütü kimi harda eşələnirdin ki? 
- Rastvora batmışdım... 
- Rastvora batdaq niyə deyirsən, heç olmasa 

palçıq de dəə... 
Yaşlı, eybəcər hala düşmüş qocalar  dünənin 

gözəl-göyçək uşaqları olublar. Amma köntey Mürşüd 
elə indidən qara, tüklü bir meymunun qocalığına 
bənzəyirdi... Onu qaranlıqda hansı uşağa göstərib 
qəflətən: 

“Xoxan gəldi,” - desən, uşağın  qorxudan 
zəhri çatlıyardı.  
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Mürşüdün sütül, yeniyetmə olduğunun dörd 
sübutu vardı: “gözlərinin ağının tərtəmiz və işıqlı 
olması, zil qara cod saçları, bir də qıpqırmızı 
dodaqlarıyla otuz iki salamat dişi...”   

Qollarımla Mürşüdün ortasından yapışıb var 
gücümlə özümə sıxdım, üç-dörd yerdən quluncu 
şaqqıldadı: 

- Məni axtaran olmayıb? – soruşdum.  
- Yox, - dedi, uşaqlar da yaxşı işləyib.  
- Ulan, sənə bir söz deyim, heç vaxt unutma!  
- Niyə unuduram, savadım olmasada 

yaddaşım yaxşıdı, de gəlsin. 
- Yəqin ki, hərbi xidmətdən sonra Laçın 

dağlarında toy-büsat qurub evlənəcəksən.    
- Hə... nədi ki? 
- Məndən sənə məsləhət: “çalış, özündən 

beş-on yaş böyük qız alasan ki, sonda kişi qalasan!”  
- Bu nə deməkdir ulan?  
- Müsəlman kişiləri öyrənib özündən on-on 

beş yaş cavan arvadı olsun, yadında saxla, kişilər: 
“uzağı əlli-əlli beş yaşına kimi kişi olurlar!”    

O, mənim dediklərimdən heç nə anlamadı... 
- Sonra səni başa salaram, - deyib, çarpayıma 

doğru getdim. 
Birdən, arxamca yüyürüb qolumdan yapışdı:  
- Boş-boş gəvəzimə, məzhəb haqqı deməsən 

əl çəkən deyiləm... 
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- “Sənin qarğıdalın” işə yaramayacaq, paslı 
dəmirdən qılınc çıxmayan kimi... Peyinin adını o 
qədər çəməngül qoy ki! 

O yenə gözlərini çıppıldadıb, çox pendir 
yeyənin su axtardığı kimi, təlaşla vurnuxub o üz-bu 
üzümə keçdi. 

- “Palaza bürün elnən sürün” məsəlinə uyub 
sən də elə evlənsən, kişiliyin zəifləyəndə arvadının 
35-40 yaşı olacaq... anladın? 

Yenə döyüküb: 
- Yoox, ayy tooba... heç nə başa düşmədim. 
Ürəyimə hardansa gəldi:  
“Mürşüd kimilər milyonlarladır, bunlar 

kommunizmi tənəzzülə aparmaz?..”  
- Ulan, - dedim, qadınlar cinsi əlaqəyə otuz 

yaşdan sonra çılğınlıqla meyilli olurlar. Sən əllidən 
sonra qürub edib sönəndə onlar qızacaq, alışıb-
yanacaq... məcbur olub dağlarda kələ axtaracaqlar...   

- Bıyy... pissimillah, pissimillah... Batman 
Quran haqqı belə şeyləri neyinki doğulduğum Quşçu 
kəndində neyinki Miri kənd sovetliyində, heç Laçın 
rayonunun özündədə bilən yoxdu! Dayım 
Məmmədquluda bu işi bilmir. Bilsə çoxdan arvadını 
boşamışdı...   

...Faiq oturub məktub yazırdı. Mən də ona 
qoşulub məktub yazmağa başladım. Atamdan 
tutmuş Xasavyurtlu Ruslana qədər düz on iki ədəd 
məktub yazıb hazırladım.  
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Yatmaq əmri verilməmişdən Sahib Əkbərov 
icazəsiz yerinə girib yatmışdı. Gəlib acıqla onu 
yuxudan oyatdım. Durmaq istəmirdi, zorla 
durğuzdum.  

Gecə sonuncu dəfə sıra meydanında cərgəyə 
düzülmək əmri veriləndə onu naryada - qum 
səpməyə çıxartdım: 

“Bura Kəlbəcər deyil!” – qışqırdım. 
 
 
 
 
 
 

 

Vətənin vicdanları 
 
 
Odessa, 14, 15, 16, 17 iyun 1972-ci il, III, IV, V və 

şənbə gönləri 
 
 

Dənizdə yaxşıca çimib qantellərlə idman 

eləyəndən sonra sahil boyu xeyli qaçdım da...  
Gözəl gün çıxmışdı.  
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Hava o qədər xoş idi, adamda xəyaldan 
ayrılmaq, düşünmək, yaşamaq və hər acını unutmaq 
həvəsi oyadırdı.  

Səhər yeməyində qəhrəman Odessa 
şəhərinin imtiyazı hesabına qızardılmış sosiska və 
kartof püresi verdilər, - yeri gəlmişkən, 
Pervomayskidə heç vaxt sosis qızartması 
verməmişdilər. 

 İştahla yedim, kefim kökəldi... 
Əhəng materialı, - ruslar demiş “известь” 

olmadığından suvaq vura bilmədik.  
Briqadamın vətən vicdanlarıyla doqquzuncu 

mərtəbəyə qalxdım. Uzunluğu iyirmi metr olan bir yer 
götürüb, hörgü hörməyə kökləndik.  

Özüm də əlimə mala alıb bir küncdən 
hörməyə başladım.  

Tez-tez şaqulla yoxlayır, ağ kərpicləri üst-üstə 
düzdükcə ləzzət eləyirdi...  

Axşama qədər həvəslə, yorulmadan hördük. 
İyirmi metr uzunluğunda olan divarı, düz metr 

yarım hündürlüyündə hörüb başa çatdırdıq.  
Adam baxdıqca qürrələnirdi!  
Zəhmət çəkmək, sonra çəkdiyin zəhmətin 

bəhrəsinə kənardan baxıb ləzzət almaqdan nəşəli 
heç nə ola bilməzdi!  

Hörgü işində ilk böyük müvəffəqiyyətin 
başgicəlləndirici məstliyini yaşayırdıq...  

Axşam düşmüş, gün əyilmişdi.  
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Gün ərzində əynimdə yalnız çimərlik plavkisi 
olduğundan günəşin şüaları bütün bədənimi  
yandırıb-yaxmış, dərisini qıpqırmızı qızartmışdı.   

Soyuq suyla yuyunanda dərim göynəyirdi... 
Axşam televizorda Avropa çempionatının final 

mərhələsində, yarımfinala çıxmaq üçün ölüm-dirim 
mübarizəsi başlamışdı.  

SSRİ ilə Macarıstan yığması qarşılaşırdı.  
Zabit heyəti qarışıq bütün rota çox böyük 

maraqla azarkeşlik edir, səs-küydən qulaq tutulurdu.  
İndi rotadakı, - Vətən vicdanları sayılan - rus, 

azərbaycanlı, moldovan, özbək, qazax, türkmən, 
qırğız, tacik, gürcü, belarus əsgərləri, ümumi 
vətənimiz, - üç milyard əhalinin yaşayışını təmin edə 
bilən, 22.402.200 kvadrat kilometr ərazisi olan SSRİ-
yə görə iki əlin on barmağı idik.  

Rotamızda litvalı, latış, eston, erməni və 
ukraynalı yoxuydu. 

Artıq axurda yatanla saman satan qardaş idi! 
Tərslikdən, SSRİ-nin qapısına on bir metrlik 

cərimə zərbəsi təyin elədilər.  
Əvvəl elə bil, qurbağa gölünə yekə bir  daş 

atdın... sonra həyəcan, qiyamat, sonra da  müdhiş 
bir sakitlik, küy... və qəflətən qapıçımız Rudakov 
uçub on bir metrlik cərimə zərbəsini geri qaytardı.  

Qastronom-kazarma uğuldadı!  
Mürşüdlə, Sahib Əkbərovun suvadığı 

tavandan, tozanaqla bir neçə suvaq kütləsi qopub 
dolu kimi başımıza səpələndi. 
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Praporşik stressdən sonra, dəli kimi necə 
atdanıb-düşürdüsə uşaqların çoxu gülməkdən qəşş 
edə-edə yüyürüb onu qucaqladı.  

Vur-çatlasın idi! 
Axır ki, doxsan dəqiqəlik çığırtımızın, ürəkdən 

elədiyimiz duaların müqabilində birtəhər 1:0 
hesabıyla qələbə çala  bildik...  

Bu gün, Azərbaycandan, Gürcüstandan, 
Rusiyadan, - Sverdlovski və Omsklu Alladan - dörd 
məktub aldım. 

Allanın zərfindən fotoşəkli çıxdı, çox sevindim, 
fotodakı kədərli gözlərinə diqqətlə baxa-baxa dərhal, 
Odessa aeroportunun arxasındakı meşə massivinə 
bitişik hündür saralmış otluqda keçirdiyimiz 
unudulmaz anlar yadıma düşdü.  

İlahi!  
O vaxt o, bakirəliyini mənə təslim eləmək 

istəyirdi, amma necə qorxdum!..   
Tariyel Muradovun da məktubu məni bir az 

həyəcanlandırıb, bir az da sevindirdi.  
O da əsgər gedir! 
O, ali təhsil aldıqdan sonra bir illik hərbi 

xidmət çəkəsi olsa da,  toz-torpaqlı müqəddəs 
Kəbəmiz sayılan Şərq küçəmizə məndən sonra  
dönəcəkdi.  

Nədənsə yer kürəsindəki irili-xırdalı bütün 
ölkələrdəki xalqlardan fərqli olaraq, əksinə - 
Azərbaycanda əsgər getməyənlər nüfuz sahibi 
olurdu. 
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Yaxşı oldu!  
Qoy, Kupidonu da, məni də aldadan Xuraman 

görsün ki, Vətən qorumaq ayıb deyil, bizim 
küçəmizdən tək mən yox, başqası da hərbi xidmət 
çəkəcək.  

Bu mənada çox sevindim!  
Oturub Tariyelə, Tahir Ağayevə cavab 

məktubları yazdım.  
Yatmışdım...  
Qəflətən həyəcan siqnalı çalındı. Rota 

hövlnak yuxudan ayıldı.  
Saat 03:00 idi!  
Xeyir ola?  
Cəld geyinib, kazarmada briqada-briqada 

cərgəyə düzləndik.   
Mayor Deqtyar, baş leytenant Boyko, 

praporşik, Kaşeyev və Podqornu rotanın qarşısında 
dayanmışdı.  

Adbaad yoxlama başladı. 
Bakirlə Zakir öz yerində yox idi. Onların adı 

çəkiləndə qara Vəliylə Maarif:  
- “Я”! – qışqırdılar.  
Bəxtimizdən zabitlər heç nə başa düşmədi, 

təhlükə bizdən yan ötdü.  
Rotaya təkrar yatmaq əmri veriləndə öz 

dilimizdə danışa-danışa Maariflə Vəlinin çəpikliyinə 
xeyli gülüşdük.  
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Yükqaldırıcı kranın kanat trosu qırılıb-sökülüb 
açıldığından yuxarı mərtəbələrə material verə 
bilmirdi.  

Ağcabədili Nazıyla doqquzuncu mərtəbədə, 
üstüaçıq, günəş tutan yerdə soyunub, çimərlik 
paltarında yatmışdıq.  

Rota nahar fasiləsinə gedəndə zəngin səsinə 
oyandıq. Dərim qıpqırmızı qızarmışdı, bərk 
göynəyirdi. Elə bir hala düşmüşdüm, bəlkə də 
Komsomol bu vəziyyətdə məni görsəydi qorxardı!  

Uşaqlara təmizlik işləri görməyi tapşırmışdım. 
Yaxşı işləmişdilər, kirpiklərinə kimi hamısı toz-
torpağın içindəydi. Həyətdəki krantın altında 
yuyunub yeməyə yollandıq.  

Nahar fasiləsindən sonra göygöz, kirpikli 
Eldarı da götürüb sanatoriyaya getdim. Bizim 
uşaqlardan səkkiz nəfər ora kərpic boşaltmağa 
getmişdi. Onlara kömək eləmək istəyirdim. 

Yenə durna qatarı kimi sıraya düzülüb, 
köməkli iki Урал maşının kərpicini boşaltdıq. 
Bəxtimizdən maşınların ardı kəsildi, üçüncü Tатра 
xarab olubmuş. Daha gələn olmadı... 

Ancaq fəhlə nədi, əsgər nədi, kölə, qul eşşək 
nədi dayandı nədi? Bizi kərpic zavoduna apardılar.    

Oradan uşaqlarla yaxınlıqdakı dəmiryol 
stansiyasına gedib, platformaların arasında xeyli 
veyilləndik.  

Kənarda, boş dayanmış vaqonun kölgəsində 
uzanıb yatdım...  
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Bir sərnişin qatarı gəldi. Hamı hay-küylə 
pəncərədən sərnişinlərə baxmaq üçün  götürüləndə, 
mən də qalxıb yüyürdüm.  

Dayanan vaqonun bir tərəfindən o biri, -perron 
tərəfiinə əyilib altından keçmək istəyəndə, qatar 
fısıldayaraq takkatukla bir-birinə çırpıldı və yerindən 
tərpəndi.  

Özümü zorla vaqonun altındakı relslərin 
arasından çıxara bildim.  

Yaxşı qurtardım!  
Axşam yoxlamasında, Boyko yeni qaydalar 

tətbiq elədi:  
- Sabahdan komandir otdeleniyalar yuxudan 

05:30 dəqiqədə qalxmalıdır. “Qalxın!” - əmrini 
bundan sonra siz özünüz həyata keçirməlisiniz. 
Razvodu şəxsən özüm aparacağam. 

Bu kimi səfeh-süfeh yeni qayda-qanunlar, 
çətini gecə əlinə bir-iki butulka araq keçənə kimidir...  

Axşam voleybol oynayıb, sonra turnikdə xeyli 
idman təmrinlərini yerinə yetirdik. Əliyev turnikdə 
mənə bir neçə yeni fənd öyrətdi və qərara aldıq ki, 
sabahdan rota getməsədə, hər səhər özümüz gedib 
dənizdə idman təmrinləri eləyib, çimək.  

...Səhər Əliyevlə birlikdə zemelya Şükürü də 
yuxudan oyatdım.  

Boyko komandir otdeleniyalara razvod eləyən 
kimi o biri serjantlar rotanı qaldırmağa gedəndə, mən 
Şükür və Əliyevlə dənizə getdim.  
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Qantellərlə yaxşıca idman təmrinləri eləyib 
dənizdə üzəndən sonra geri qatıydıq.  

Zemelya Şükür yol boyu düz dörd dəfə 
dayandı, bərk tövşüyürdü, sanki ürəyi xəstəydi. 
Zalımın oğlu elə bil heç kənddən çıxmamışdı, 
qaçmağı heç bacarmırdı...   

Yükqaldıran kran bu gün də işləmirdi, 
uşaqlarıma kərpic boşaltdırırdım.    

Şükürgil döşəməyə plitə döşəyirdi.  
Kuybışev Hüseyin Mehdiyevlə təpərsiz 

Mürşüdü onlara köməyə göndərdim ki, sənətdir, 
başqasına hamballıq eləsələrdə, özləri üçün 
öyrənsinlər...  

Onlar işləyəndə yanlarında özümə taxtadan 
yer düzəldib yatdım.  

Nahardan sonra da günümü belə keçirdim.  
Yaxşıca yatıb dincəlmişdim. Kaş bu xoş 

günlərin ömrü uzun olaydı! Bir neçə ay da beləcə 
davam eləsə daha nə qalır ki?  

Burada məni nə dilləndirən, nə  danlayan var, 
uşaqlar da hörmət qoyur, heç bir sözümdən 
çıxmırlar. 

Çingizlə Ədalət yatdığı yerdə iş icraçısı onları 
tutar və köpəyoğlu o dəqiqə də mayora məruzə 
eləyər.  

Hər ikisinə düz gecə saat 02:00-a qədər 
baddon taxtalara kərpic yığdırdılar.  

Briqadamın altı əsgəri gecə növbəsindəydi.  
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Guya, mən də gecə növbəsiyəm. Ancaq saat 
02:30 dəqiqədə yerimə girdim...  

...Sübh tezdən Əhlimanı da götürüb dənizə 
getdim. İdmanı eləyib, xeyli dənizdə üzdüm və qaça-
qaça da geri qayıtdıq.  

Siyasi məşğələdən sonra gecə növbəsində 
olduğumu bəhanə eləyib yatmağa getdim. Hər gün 
yaxşıca istirahət eləyirəm. 

Nahar fasiləsindən sonra Sibir uşaqları - 
Bakir, Maarif, zemelya Şükür və ağcabədili Nazıyla 
üçüncü mərtəbəyə çıxdıq. 

 Düz axşama kimi şirin “дембл” arzularından, 
xəyallarından danışıb, mülki ləzzət aldıq.  

Bu gün əsgərlərimin üstündə durmadığımdan 
yəqin, onlar da kef çəkib, bəlkə də çox ağır işləyiblər.  

Axşamtərəfi Mürşüd xəbər gətirdi ki, uşaqlar 
bu gün yaxşıca kef çəkib, istirahət eləyiblər. Biz də 
bunun günahını xarab olmuş yükqaldıran kranın 
sürücüsünün üstünə yıxdıq.  

Rotayla birlikdə hamama  getdim.  
Faiq boynumun arxasını lezvayla düzəltdi. 

Üzümü özüm qırxanda isə iki yerdən kəsdim.  
Molodoy serjant, komandir vzvod Podqornu 

xahiş elədi ki, rotanı kinoya aparım. Heç getmək 
istəmirdim. Filmə baxmaq həvəsim yoxuydu.    

Gecə yığışıb televizorda boks yarışlarına 
baxdıq. Boksa yaman həvəsim var, di gəl mənimlə 
heç kəs bacarmır. Bircə, bu rus elektrik və santexnik 
oğlanın öhdəsindən gələ bilmirəm.  
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Köpəyuşağı mülki vaxtlarda boksla əməlli-
başlı məşğul olub, məşq edib, əsl boksçudurlar.  

Elektriklə iki dəfə bokslaşmışam. Hər ikisində 
də müdafiədə olub zərbələrindən güclə, həddən artıq 
cəld və çevik olduğuma görə qoruna bilmişəm.  

Hər ikisində də heç-heçə qurtarmışıq. Daha 
onunla bokslaşmıram... 

 Əgər imkan olsaydı idman cəmiyyətlərinin 
birində boks məşqlərinə gedər, məşqçi tapıb 
mükəmməl hazırlaşardım 

Boksa çox həvəsim var...  
Gecə gündəlik qəzetləri oxuyandan sonra 

zemelya Faiq, Şükür və Nazıyla mülki vaxtları yada 
salıb, düz gecə saat 02:00-a qədər nostalji hisslərlə 
yaşadıq... 

Onlar yatandan sonra Правда qəzetindən 
maraqlı bir neçə xəbər oxudum: 

General Çeyte Bari Britaniya ordusunda düz 
52 il hərbi xidmət eləmişdir. Ancaq öləndə məlum 
olub ki, o, qadın imiş... 

Milandakı firmalardan biri müxtəlif ətirli 
kağızlar istehsal edir. Məhəbbət məktubları üçün 
nəzərdə tutulan kağızlar qızılgül ətri, nifrət, qəzəb və 
kin üçün nəzərdə tutulan kağızlar isə soğan iyi 
verir... 

 Yer kürəsinin bütün əhalisi gecə-gündüz 
şahmat oynasaydı və hər saniyədə bir gediş 
getsəydi, şahmat oyununun bütün variantlarını 
təcrübədən keçirmək üçün əsrlərlə vaxt lazımdır... 
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Qaqarin möəmması... 
Mən quş olsaydım... Və alman 

mücadiləsi 
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Odessa, 18 iyun 1972-ci il, bazar gönö. 
 
 

Bu gün rota dənizə getməliydi, odur ki: 

“qalxın!” əmrindən sonra qaçmağa həvəsim olmadı. 
Həm də hava bir balaca soyuq idi.  

Komsomol iclası keçirildi. 
İclasdan sonra kinoya getmək istəyənlər 

kinoya, dənizə getmək istəyənlər isə dənizə getmək 
üçün sıra meydanında cərgəyə düzləndi.  

Baş leytenant Boyko və bölmə komandiri  
Kaşşeyevlə dənizə gedəsi olduq. 

Çimərlikdə yerləşib soyunandan sonra, soyuq 
olsada hamı biədəb söyüşlərlə çığırışa-çığırışa, hay-
küylə axışıb dənizə töküldü.  

Top, kitab və dəsmal götürmüşdüm.  
Narın qumun içərisindən siqaret kötükləri, boş 

butulka, şüşə qırıqları və digər tullantıları təmizləyib 
gənclik həvəsi, qızğınlıq, ehtirasla necə voleybol 
oynadımsa, bir vaxt ayıldım ki, artıq saat 12:30-u 
keçib.  

Cəld dağılışıb rota cəmlənən yerə gələndə, 
baxdıq ki, Boyko cərgəni düzdürüb bizi gözləyir.  

Tərin içərisində olduğumdan tənbəllik 
eləməyib özümü dənizə atdım ki, tərim getsin... 

Bu Boykonun xətrinə dəydi:  
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- Sənin briqadan nahardan sonra dənizə 
getməyəcək!  

Onsuz da nahardan sonra dənizə gedəsi 
deyildim, bənövşə gözlü Katerinam məni 
gözləyəcəkdi!  

Üstəlik bir həftəydi gündəliyi yazmağa vaxt 
tapmır, hələ bədii kitablar bir yana, heç düzəməlli 
gündəlik qəzetləri də oxuya bilmirdim... 

Kazarmaya yenicə girmişdim, ağdamlı Silyan 
xəbər gətirdi: 

“Kərpic zavodunun yanındakı hərbi hissəyə, 
əlliyə yaxın bərdəli molodoy əsgər gətirilib və hətta 
biri səni lap yaxşı tanıdı da...  

Mat qaldım, sevindiyimdən nə edəcəyimi 
bilmirdim. 

 İlahi! 
Görəsən, kimdi gələn? 
Vzvod komandiri Podqornudan icazə alıb, 

idman forması geyinərək deyilən ünvana tərpəndim.  
Hərbi şəhərcik idi. 
Karantin keçirdilər.  
Oraya keçsəydim tutula bilərdim. Ancaq  

gələn bərdəliləri görmək marağı hər şeyə üstün 
gəldi. 

İçimdə qorxu keçirsəmdə, heç kəsə 
əhəmiyyət vermədən hərbi hissənin ərazisinə 
çəkilmiş tikanlı məftillərin lap dibinə kimi gəldim.  

Cтроевой подготовка öyrədilirdi.  
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Məftillənmiş hasarın arasından Silyan bərdəli 
uşaqları harayladı:  

- Yerlinizi gətirmişəm!  
Перекур  verilən kimi bərdəlilər tökülüşüb 

tikanlı məftil hasarın yanına gəldilər. 
Hamısı tövşüyür, əsgər papaqlarının altından 

üzüaşağı tər süzülür, köynəkləri son düyməsinədək 
bağlı və hamısıda daz keçəl... 

Tanışlıq başlandı. 
Bərdəlilərin əksəriyyəti ətraf kəndlərdə 

yaşadıqlarından çoxu adımı eşidib-bilsədə, üzdən 
məni tanımırdı, mən də onların əksəriyyətini 
tanımadım... 

İki nəfər tanıdım; Biri Xosrovgilin qonşusu – 
təpəl Tahiri, - onun başının ortasında böyük ağappaq 
tük xalı vardı, ikincisi isə Bərdənin Mərkəzi kolxoz 
bazarında nəsilliklə alver edən, - adını bilmədiyim, 
soruşmağada utandığım oğlanı.  

Yerdə qalan qırx səkkiz uşaq dağılışıb 
gedəndən sonra bu iki bərdəliylə hal-əhval tutub 
xeyli sorğu-sual elədik. 

Birdən bir hərbi zabit göründü.  
Baş leytenant rütbəli, - yeri gəlmişkən 

çiynindəki qəttəzə poqonların üç kiçik ulduzu göz 
deşib, ağıl aparırdı bu zabit qəflətən üzünü mənə 
tutub:  

- İdman paltarında qaçdığını yaxşı bilirəm, 
hansı hərbi hissədənsən? - soruşdu. 
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Özümü Ştirlesə bənzədib, sərbəst, bir az da 
tox tutaraq təmkinlə dedim: 

 - Mən burada turistəm, Arkadiya 
mehmanxanasının yanındakı turbazada qalıram, 
dəniz kənarında, Tenistaya küçəsində...  

- Harda qulluq eləmisən? – soruşanda, cəld 
dedim:  

- Pervomayskidə, “стройбат”da qulluq elədim,  
keçən il hərbi xidməti bitirmişəm... 

Bu arxayın və əminliklə deyilən sözə baş 
leytenant bir qədər inansada, növbəti gözlənilməz 
suallarını yağdırdı: 

- Hansı hərbi hissədə, qarnizon komandiri kim 
idi?  

Dərhal cavab verdim:  
- 11741 “b” nömrəli rotadaydım, qarnizon 

komandiri general-deputat – Krasik idi!  
Bu yerli-yataqlı cavab onun şübhəsini 

yayındırdı. Əks təqdirdə patrul çağırtdırıb məni 
tutdura, hauptvaxta saldıra bilərdi.  

Əla qurtarmışdım!  
Qayıdıb kazarmaya gəldim. Yol boyu gözlərim 

qarşısına, cəmi on beş gün hərbi xidmət çəkmiş, 
hələ də карантин həyatı yaşayan uşaqların üzümə 
necə həsrətlə baxdıqları gəldi.  

İlahi, onlar mənə necə həsəd aparırdı!  
Ey gidi dünya...  
Bir vaxtlar mən də belə deyildimmi? 
Söz yox, imrəndilər, bir qədər darıxacaqlar... 
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Nahar yeməyindən sonra rota dənizə getdi... 
Hərbi formanı dəyişib, idman formasında, 

Podqornunun razılığıyla hərbi hissənin taxta 
qurğanından keçib, taksi saxlatdım.  

Artıq bənövşə gözlü məni gözləyirdi. 
Zəngi basmağa belə ehtiyac olmadı, qapı 

azca aralı idi... Görünür səbirsizliklə yolumu gözləyir.   
İçəri keçən kimi qapını arxadan bağlayıb 

təpədən dırnağacan məftun baxışlarla məni süzüb 
qucaqladı və pərişan saçlarını sinəmə tökərək 
kədərli səslə: 

- Yenə üç gündür gəlmir... 
Elə dedi, sanki qüssəni, kədəri, dərd-səri 

ömürlük içinə ehtiva eləmişdi. 
Elə nisgilli, elə yanıqlı dedi, gözlərinin 

dərinliyindəki qeyri-müəyyənlikdən doğan sarsıntı 
məni də qorxutdu... və ürəyini almaq üçün: 

- Səni sevirəm Katya...  
Bənövşə gözlərindən dönə-dönə öpdüm:  
“Elizabet Teylorum mənim, - dedim, qəm 

yemə! Nə rəfiqən, nə də ərin sənin qədrini bilmədi, 
saf məhəbbətini dəyərləndirmədi, ancaq gün gələcək 
sənin də ərin, bizim xalq şairi Səməd Vurğunun 
yazdığı “Aygün” poemasındakı Əmirxanın günündə 
geri dönüb ayaqlarına döşənəcək...  

Çaqqal-çuqqaldan aslan olmaz, həyatım... 
bax onda rəfiqən yalqız qalacaq və necə amansız, 
dəhşətli səhv elədiyini anlayıb ömrü uzunu sənin 
qarğışını yumaqla cəzasını çəkəcək...” 
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Katya dalğın-dalğın qoluma girib məni 
mətbəxə apardı.  

Şorba bişirmişdi.  
Gec bişən çəhrayı kartofdan soyutma eləmiş, 

şəkər çuğunduru sıyığı və içi pendirli əsl rus fəsəlisi 
hazırlamış, qırmızı moruq kompotu açmış və süfrəyə 
günəbaxan qoğalı da qoymuşdu...  

Fəsəlini görən kimi Şərq küçəsindəki 
arvadların bayramqabağı ayaqlarını uzadaraq 
yerdən oturub sacda fəsəli yaymaqlarını xatırladım. 
Hələ Məhəmməd kirvənin qızı Xanımzər Mətləb. 
Onun ən çox sevdiyi sacda fəsəli yaymaq və 
“qurut”la pendir tutmaq olardı... onun hazırladığı 
pendir suda qalanda heç vaxt açılmazdı... 

Bu gün dişlərim, dilim, dodaqlarım və hələ 
əllərim... bayram edəcəkdi! 

Birdən nə fikirləşdisə, nazlana-nazlana zərif 
çiyinlərini yırğalayıb, ipək saçlarını dalğalandıraraq: 

- Gəl bir dəfə “yataq”, sonra yeyək, - dedi. 
Dərhal razılaşdım və bir göz qırpımında 

soyunub, sonra da tələsmədən onu soyundurmağa 
başladım: Kişi üçün asta-asta, titrəyən əllərlə, qadın 
paltarını bir-bir çıxarmaq nəşəsindən güclü dünyada 
heç nə ola bilməzdi! 

Bu dəfə də bu nəşəni içim dolu yaşadım! 
Bənövşə gözlü Elizabet Teylorum mənim!  
Yazıq qız nankor, xəyanətkar ər və 

sədaqətsiz, xain rəfiqə ucbatından nələr çəkmişdi!  
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... Sonuncu təkandan sonra süstəlib... 
üstündən ağappaq mələfəli yatağa sürüşüb düşəndə 
bədənimin cırıq yerlərindən yenə qan damcılayırdı... 
Elə bil kraxmallı mələfəyə qıpqırmızı qanla abstrakt 
rəsm əsəri çəkmişdilər... 

Bir qədər, heç nə danışmadan yanaşı 
uzandıq.  

Hərdən saçlarımızı tumarlasaqda öz gizli 
aləmimizə qapılmışdıq...  

Yeməyə durduq. 
O, mətbəxdəki ağ-qara ekranlı kiçik “Восток – 

1” televizorunu açdı. SSRİ Mərkəzi Komitəsinin Baş 
Katibi L.İ. Brejnev çıxış edirdi.  

Katerina necə oldusa “ Восток – 1” kosmik 
gəmisiylə bağlı məndən nə bildiyimi soruşdu. 

Bir qədər düşünüb xatırladım: 
“...1961-ci ilin 12 aprel günüydü, orta 

məktəbdə dördüncü sinifdə oxuyurdum. Dərsə 
getmək üçün evimizlə məktəbin arasında, təqribən 
eyni məsafədə yerləşən Mərkəzi kolxoz bazarının 
arxa, kiçik qapısından keçib gedəndə gördüm, 
bazarın girişində hündür dirəkdən asılmış radio gur 
səslə danışır, camaat da dirəyin ətrafına toplaşıb.  

Heç nə başa düşməsəm də yaxınlaşıb 
öyrəndim: “dünyada ilk dəfə olaraq həmvətənimiz - 
rus kosmonavtı kosmosa uçub. Adı da Yuri 
Qaqarindir... 

İndi əsas düşmənimiz, qatı imperialist olan 
amerikalılar yanıb-yaxılacaqlar. 
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Lap sonralar... yuxarı sinifdə oxuyanda 
öyrənmişdim ki, göyə Titov familiyalı başqa bir rus 
kosmonavtı uçmalıymış, son anda onun səhhətində 
nəsə problem yaranıb və əvəzində дублѐру – 
Qaqarin uçası olub.  

1968-ci ilin 27 mart tarixində isə, tarixə: 
“kosmosa uçan ilk insan” kimi düşən bu adam МИГ – 
15 ФАГОТ” modelli döyüş təyyarəsində sınaq uçuşu 
zamanı qəzaya uğrayıb həyatını itirmişdi. 

O vaxt bu xəbəri eşidəndə milyonlarla insan 
kimi mən də sovet vətəndaşı olaraq çox pis olub, düz 
bir həftə düzəməlli çörək də yeməmişdim...” 

Katerina susur, dillənmirdi. Odur ki, davam 
elədim: 

“Moskvada onun şərəfinə abidə qoyulub. 
Özüm gedib gözlərimlə görmüşəm - gümüşü rəngdə, 
yerdən göyə ucalan çox hündür bir abidədir. Mən bu 
abidəyə baxanda buludlu gün idi, hətta abidənin 
göydə olan hissəsi buludda görünmürdüdə...” 

Katya danışıb qurtardığımı görəndə, 
boşqabıma çəkdiyi rus borşunun içinə mayonez 
tökə-tökə, üzümə diqqətlə baxıb hərbi sirr açırmış 
kimi, səsinin tonunu alaraq dedi:  

- Dediklərinin hamısı doğrudu, amma bunlar 
dövlət tərəfindən yayılan informasiyalardır. Mənim 
atam da bu sahədə çalışan insanlardan olub. O, bir 
dəfə xaricdə olanda Mehmet Topal Balta adlı bir türk 
vətəndaşıyla tanış olub və ondan eşitdikləri atamı 
şoka salmışdı. 
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Maraqla cəld soruşdum:  
- Atan nə eşidib ki? 
Katya üzbəüz oturub çox səmimiyyətlə 

danışmağa başladı:  
“Qaqarin tarixdə kosmosa uçan ilk insan kimi 

bütün bəşəriyyətdə tanındığından  onun yaxın ətrafı 
məsləhət görür ki, dünyadakı populyarlığından 
istifadə edib siyasətə qoşulsun.  

Bu məsləhət Qaqarinin ağlına batır və 
təkpartiyalı vətənimizdə bu söz-söhbət elə raket 
sürətiylədə yayılıb sonda Mərkəzi Komitənin Baş 
Katibi L.İ.Brejnevə və Kremlin bütün baş bilənlərinə 
çatır. 

Şəxsən L.İ.Brejnevin öz göstərişi qəti olur:  
“Qaqarin aradan götürülməlidir!” 
 Sonra da məlum bu hadisə baş verdi...  
Rəsmi xəbərlərdə bildirdilər ki, guya həmin 

gün hava şəraiti pis olub, çox güman Qaqarinin 
təyyarəsi quş qatarı, ya da toz dumanı ilə  
toqquşmamaq üçün mübarizə aparıb və sərxoş 
olduğundan qəza zamanı pilot kabinəsinin yanlışlıqla 
açılması üzündən faciə baş verib. 

Bəli, rəsmi dövlət xəbərləri belə yayıldı. 
Mehmet Topal Balta isə atama bildirib: ABŞ 

kəşfiyyatı və İzrailin gizli “Mossad” əks kəşfiyyatı 
öyrənib ki, yayılan xəbərlər uydurmadır:  

“Qaqarin həmin gün saat 10:30 - dəqiqədə, 
son dəfə idarəetməyə nəzarət qülləsi ilə danışanda 
uçuşun sakit məcrada keçdiyini, aerodroma dönmək 
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istədiyini bildirib. Hətta razılıq alıb və artıq “enirəm” 
sözünü də deyib.  

Amma bu uçuş müəmma nəticəsində 
Qaqarinin son uçuşu olub”.  

Katya sirr açırmış kimi danışa-danışa rəng 
alıb rəng verirdi. 

Türk Balta atama izah edib:  
“Enmə icazəsi istəyən Qaqarin sürəti niyə 

azaltmayıb və qəza zamanı – katapultadan - göyə 
atlanma sistemindən niyə istifadə etməyib? Son bir 
dəqiqə ərzində baş verənlər ictimaiyyətdən niyə bu 
günə kimi gizlədilir? Qaqarinin cəsədi niyə bədbəxt 
hadisənin ikinci günü tapılıb?”  

Eşitdiklərimdən vəcdə gəldim:  
“Yəni doğrudanmı L.İ.Brejnev vəzifəsini 

qorumaq naminə bu addımı atıb?  
Bəlkə düşmən kapitalist ölkələrinin 

uydurmasıdır?”  
Katya atasına istinad edərək and içdi ki: 

“təyyarə qəzası məsələsi müəmma–zad deyil, 
Qaqarin Brejnevin vəzifə hərisliyinin qurbanıdır. 

Bəşər tarixində kosmosa çıxan ilk insan -
kosmonavt kimi dünyada tanınan adam, sərxoş 
halda da “МИГ-15 ФАГОТ” döyüş təyyarəsi sürər?”  

Dünyanın yarısını zəbt edən bizim təkpartiyalı 
vətənimizin lideri deməli belə murdar işə qol qoyub?  

Bəs görəsən Kremldəki Mərkəzi Komitənin 
Siyasi büro üzvləri, habelə Siyasi büro üzvlüyünə 
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namizədlər, SSRi Baş prokuroru və digər məsul 
vəzifəlilər bu cür xəyanətə niyə göz yumublar? 

Doğrudan dünya sirlə doludur və sonda bu 
sirlərin ağırlığı yer kürəsini orbitindən çıxarmaz? 

...Katerinanın bişirdiyi yeməklərin çeşidi çox 
olsada, hamısından az bişirməsi və kasıb yeməkləri 
hazırlamasından belə bir qənaətə gəldim ki, o, çox 
qənaətcil qadındır. 

Nədənsə bu dəfə içki almamışdı!  
Görünür milyonlarla sovet vətəndaşı kimi 

onlarında əmək haqqısı izafi xərclərə bəs eləmir... 
Ürəyim pivə istədi və geyinib mağazaya 

getdim. Beş butulka sərin “Жигулевский” pivəsi və 
duzlu qaxac balıq aldım. 

Pivədən içib balıqdan dimdikləyə-dimdikləyə 
xeyli çərənlədim: Yenə Nizami, Füzuli, Bakı, Qız 
qalası, Qobustan qayaları, Xəzər dənizi, Neft daşları 
qalmadı...  

Hərdən divardan asılmış saatın zəngi çalınır, 
bir ququ quşu deşikdən başını çıxarıb oxuyur və geri 
qayıdırdı. 

“Восток-1” ağ-qara televizoru da anasının 
kasıb yaşadığına dəlalət eləyirdi.  

Televizorda saçı qısa kare formasında 
vurulmuş diktor qız, orden-medalla təltif edilənlərin 
siyahısını adbaad oxuyanda, birdən elə gəldi, indi o, 
mənim də adımı çəkəcək. Belə bir hissin niyə və 
hardan yaranmasını özüm də başa düşə bilmədim. 
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Yazıq Katerina elə hey ərinin xəyanətindən, 
rəfiqəsinin dönüklüyündən, onların fitnəkarlığından, 
şərəfsizliyindən yanıqlı-yanıqlı danışır, yanıb-
yaxılırdı.  

Bənövşə gözlü Elizabet Teylorum çox 
duyğusal idi.  

- Vaxt hamıya qalib gəlir canım, - dedim, 
sənin rəfiqən səni tələ tikəsi eləyə bilib, amma qəm 
yemə... haqq Allahı da var! 

Katerina məyus olanda bir azda məsumlaşır 
və bu məhzun baxış, titrək səs, kədərli çöhrə ona 
çox yaraşırdı. 

Onu  qəm-qüssədən ayırmaq, fikrini 
dağıtmaq üçün: 

- Katya, - dedim, - suya uksus tök, əllərini 
içərisində bir qədər saxla. Bunu on gün ardıcıl 
eləsən dərisinin codluğu gedər... 

O, üzümə diqqətlə baxaraq qəmgin-qəmgin:  
- Əllərimlə çox işləyirəm, peşə töhfəsidir, - 

dedi. 
Qətiyyətlə əlindən tutaraq qaldırıb: 
- Dur gedək yataq, - dedim, həyatda xoşbəxt 

yaşamaq asan məsələ deyil. Bu dünya döngəlik, 
dönüklük, ölüm-itim dünyasıdır, gərək bunları qəbul 
edib hər əziyyətə qatlaşıb  dözəsən.  

Hələ gerçək bir həqiqət də var: “əgər bütün 
işlərimiz problemsiz, yağ kimi getsə, onda həyatda 
yaşamağın ləzzəti nə olar? İnsanın içində bir az 
nisgili, dərdi də olmalıdı ki, həyat ləzzətli olsun, 
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yaşamaq, mübarizə eləmək  əzmi səni tərk 
eləməsin.” 

Biz yenidən soyunub yatağa girdik... 
Katyanın anasının evi beşinci mərtəbədə olsa 

da, hündür şam, küknar ağaclarının budaqları 
pəncərə şüşələrinə sürtünüb səs salırdı. Hərdən də 
budaqların arasından  quş cikkiltilərinin musiqili sakit 
səsi eşidilirdi... 

Axşam işığında buludlar kərpic ovuntusu kimi 
qırmızı rəngə boyanmışdı.  

Süstləşib yan-yana uzanmışdıq.  
Küknar ağacının üstünə qonmuş qoşa 

göyərçinlərə tamaşa eləyirdim. Quşlar namnazik 
ayaqları üstündə çox rahat oturub kiçik dimdikləriylə 
boyun-boğazlarını, sinələrinin tükünü dimdikləyib 
hərdən də müxtəlif səslər çıxarırdılar. 

Hardansa ağlıma gəldi ki, əgər mən quş 
olsaydım, bütün gecəni arıq, nazik ayaqlarım 
üstündə durub sübhə kimi yata bilməzdim. Axı ayaq 
üstə yatmaqdan nə ləzzət almaq olar? Və qəflətən 
çönüb:  

- Katya, -dedim, mən quş olsam adam kimi 
arxası üstə yataram. Sən nə düşünürsən?  

O, heyrətlə üzümə baxıb:  
- Bu fikir hardan ağlına gəldi? Doğrudan eyy, 

heç mənim də hövsələm çatmaz. 
Qışın oğlan çağında yorğanın altında 

ayaqlarını altına yığıb, büzüşərək yatmağın ləzzətini 
heç nə verə bilməz! Heyif deyil, sübhün sazağında 
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iyirmi-otuz dərəcə şaxta, çovğun, boranda - isti 
yorğanın altında buğlanıb qırov basmış pəncərə 
şüşələrindən sovrulan qara baxmaq?! 

Kefim ala buluddaydı, bir qədər də düşünüb 
Katyanın analüt canına qısılaraq məftun baxışlarla 
dedim: 

- Deyəsən mən əsgərlik həyatının əbədi 
anılacaq ağalıq dövrünü yaşayıram... Kaş indicə 
dişlədiyin, sorduğun, gəmirdiyin yerlər bədənimdə 
əbədiyyətə kimi necə var eləcə də qala... 

Birdən hardansa gözlərimin qarşısına, 
lokomotivinin aşağı hissəsindən ВЛ-8 sözləri 
yazılmış, yanları yaşıl rəngli uzun Bakı-Bərdə 
sərnişin qatarı gəldi.  

Hətta uzaqlardan eşidilən qatar lokomotivinin 
çıxardığı boğuq fit səsi qulaqlarımda aydınca eşidildi 
və məni serjant rütbəli əsgər fomasında aparan qatar 
Qarabağ suvarma kanalının üstünü keçib “neçənci 
dəfəsə” Bərdəni ətəklədi... 

Sonra necə oldusa anidən ağlıma gəldi ki, 
nəsə mən qonum-qonşudan, dost-tanışdan, qohum-
əqrabadan çox, - kitablarla, quşlarla, toyuq-cücəylə, 
it-pişiklə, vəhşi heyvanlarla və bir də soyulmuş 
yumurta kimi işıq saçan, yerişi ehtirasının ritminə 
köklənən qadınlarla, fiqurası göz deşən məsum 
qızlarla, bir də yeni dil açan, ilk addımlarını atan 
körpə uşaqlarla daha asan dil tapa bilirəm.  
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Və sonra... köhnə evimizin şüşəbənd hissəsi 
gözlərimin qarşısında canlandı: Necə şövqlə atam 
dostlarıyla nərd oynayırdı...  

Kökəltmənin müdürü ətlik Məmmədhüseyin, 
qılışdı kirvə Məmmədqulu, pambıq Zalan, əfətli 
Abbasov Hüseyin, mal yemi satan dəvə Hümbət, 
kirvə Xudiyev Məhəmməd, sol ayağı protezli 
Malbinəli Musayev Əli... 

Ququ quşu növbəti dəfə divardakı böyük, 
üzərində meşə təsviri olan rəngli qutu yuvasının 
ikitaylı qapısından  çıxıb oxudu... 

Artıq kazarmada axşam naharının vaxtı 
çatırdı.  

Fikirlərim elə bil yüklü, ağır köhnə yük maşını  
kimi, təkan verib ləngərlədi və silkələnə-silkələnə 
dayandı... 

Onun son dəfə zərif çiyinlərindən qucaqlayıb, 
qıpqırmızı dodaqlarından bir neçə busə alaraq: 

- Gecikirəm, - dedim. 
Katya ilan kimi qıvrılıb-açılaraq, heydən düşsə 

də ipək saçlarının üstündə nazlana-nazlana: 
- Razı qaldın? – soruşdu. 
Paltarımı geyinəndə səmada hələ parlaq bir 

zolaq qalırdı... 
Kazarmaya girəndə, rota artıq hamılıqla 

televizorun qarşısında oturub futbolun başlamasını 
gözləyirdi. 

Hər şeyin qaydasında olduğuna tam əmin 
olandan sonra geciksəmdə, yeməkxanaya tərpəndim.  
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Soyuyub buzlamış yeməyi acgözlüklə yedim. 
Kartof püresinin üstündəki qızardılmış sosiskanı 
hansısa vətənsiz yemişdi...  

Payıma düşən  fındıq boyda qəndi də 
oğurlamışdılar. İt kimi, qorxutmaqla tərbiyə 
edilmişlərdən, bundan artıq nə gözləmək olardı ki!? 

Ancaq buna əhəmiyyət vermək vaxtı deyildi, 
alüminium kruşkadakı soyumuş çayı da qəndsiz su 
yerinə içdim. 

Qaça-qaça kazarmaya qayıtdım. Çox maraqlı 
görüş keçiriləcəkdi. Həmyerlimiz Bakının Neftçi futbol 
komandasının hücumçusu Anatoli Banişevski də 
oynamalı idi.  

Dördüncü avropa çempionu olmaq üçün SSRİ 
finalda AFR-nı udmalıydı... 

50.000 tamaşaçı tutan Eyzen stadionunda 
açılış həddindən artıq təmtəraqlı keçdi.  

Azarkeşlərin uğultusundan elə bil stadion özü 
də canlanıb nəfəs alır, hərdən əyilir, yıxılıb-durur, bir 
sözlə yaşayırdı! 

Əsas heyətlə, -  biz hər şeyi ağ-qara görsəkdə, 
diktorun verdiyi xəbərdən meydançada 9 nömrəli 
qırmızı köynək və ağ trusulu formada Banişevski 
görünəndə azərbaycanlılar... qapıçımız Rudakov, ilk 
gürcü kapitanımız Murtaz Xurtsilava, 2 nömrəli digər 
gürcü Revaz Dzoduzaşvili, Baydacnı, Konkov, 
Kolotov, 7 nömrəli Troşkin və ehtiyyatda oturan 
məşhur İstomin görünəndə isə digər millətin əsgərləri 
necə hay-küylə qışqırışdılarsa yenə kazarmanın 
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tavanındakı Mürşüdlə, kəlbəcərli Sahib Əkbərovun 
suvadığı beton piltələrin birləşən yerindən uzun bir 
suvaq qatı qopub qranat qəlpələri kimi başımıza 
töküldü.  

Laçın, Kəlbəcər uşaqlarının çoxu Banişevskini 
tanımasada, öküz kimi böyürürdülər. Gülməkdən 
uğuna-uğuna üzümü Mürşüdə, Turabxana, Sahib 
Əkbərova və onların yanındakı uşaqlara tutub 
qışqırdım:  

- Niyə böyürürsünüz? Heç olmasa yarınız 
mələyin, yarınız da bağırın!  

Tavandan tökülən suvaqdan sonra 
kazarmaya elə bil sarı oxra səpələnmişdi, havada 
toz dumanı qat-qat olub ağır-ağır sürünürdü. 

Almanların qapıçısı Zepp Mayer, qara turusu 
ağ köynəkdə kapitanları, - 5 nömrəli Frans 
Bakkenbauer, 13 nömrəli hücumçuları Herd Müller, 
Şvarsengerber,10 nömrəli Hetser, Vimler və 
başqaları çox iddialı görünürdülər. 

Oyun başladı.  
Ehtişamlı stadiondakı əzəmətli azarkeş 

ordusu da elə futbolun özü qədər möhtəşəm idi!  
Elə bil ağ-qara televizorun özü də, bu gün nə 

qədər lazımlı, qüdrətli, əvəzolunmaz olduğunu gözə 
soxmağa çalışırdı. 

Kazarmada artıq xristian, slavyan, müsəlman 
ayrıseçkiliyi yox idi. İyirmi iki milyon, dörd yüz iki min, 
iki yüz kvadrat kilometr ərazisi olan bizim vətən 
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biriydi – yenilməz Sovet Sosialist Respublikaları 
İttifaqı!  

Qısaca adı SSRİ...   
Lap düzü - rusca futbolçuların sinəsinə 

yazılan kimi:  
СССР!  
Və biz birləşib bu mütrüf almanlara qarşı 

mücadilə eləməliydik.  
Təzəcə bissimillah eləyib yerimizi isitmişdik, 

13 nömrəli Herd Müller ilk qolu qapımızdan keçirdi.  
Kazarma uğuldayıb susdu, əllər ağzımızda 

qaldı...  
Əşşi hələ bilmək olmaz, bu futboldu qarşıda 

nə qədər vaxtımız var! 
Özümüzü sakitləşdirsəkdə oyunçuların 

oyununu görüb həyəcanlanmağa başlayırdım.  
Nemeslər yenə hücumda oynayır, sanki 

uduzan onlarıydı. Tablodakı yazını hər görəndə 
narahat olurdum: 

  
 
 
Baş məşqçimiz Valentin Nikolayev isə nəsə 

çox sakit və təmkinliydi... 
Avstraliyalı hakim Feldman Marşal fitini verib 

ikinci hissənin başlandığını bildirəndən cəmi altı 
dəqiqə sonra, – 51-ci dəqiqədə Xankesin ötürməsini 
Vimmer Rudakovun qapısından keçirəndə donub 
qaldıq.  

ФРГ 1-0 CCCP 
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Artıq bu ciddi siqnal idi. 
Sosialist Macarıstanın vurduğu 11 metrlik 

cərimə zərbəsini tutmağa nə vardı? Oğulsan indi 
oyna eyy... ay gözəl Rudakov!  

Macar hücumçunun nə həddi vardı cəriməni 
qapımızdan keçirə! 

Kreml onları süpürüb yox edərdi! 
Konkovun yerinə 15 nömrəli Oleq Dolmatov, 

Onişşenkonun yerinə isə məşhur İstomin 
meydançaya çıxdı. Amma yenə almanlar əl çəkmirdi.  

Və sonda Herd Müller komandasının üçüncü , 
özünün ikinci qolunu vurdu.  

Artıq bu biabırçılıq idi, II dünya müharibəsinin 
heyfini əclaflar çıxmaq üzrəydi. 

Banişevski zədələnmişdi, axsayırdı... onu da 
meydançada 11 nömrəli Kazinkeviçlə əvəzlədilər. 

Tamam ruhdan düşdüm... 
Əsas yarımmüdafiəçimiz Viktor Kolotov II 

dəstədə çıxış edən Kazanın Rubin komandasından 
yığmaya götürülmüşdü. 

Kolotov 1970-ci ildə SSRi Futbol 
federasiyasına ərizə yazıb, yüksək liqada oynamaq 
istədiyini bildirmiş, ərizəsini nəzərə alıb onu Kiyevin 
Dinamo komandasına keçirmişdilər və 
Yuqoslaviyada, yığmanın tərkibində ilk qolunu vurdu.  

11 metrlik cərimə zərbəsi vurmağın mahir 
ustası idi, heç vaxt yanılmamışdı.  
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Bu il - 1972-ci ildə isə SSRİ yığma 
komandasında ən güclü futbolçu adına iddialı olan 
əsas namizəd futbolçuydu. 

Əfsus! 
Nə almanların qapısına on bir metrlik cərimə 

zərbəsi təyin olundu, nə də Kolotov bu bacarığını 
nümayiş eləyə bildi... 

Nə qədər böyürdük, çığırdıq, qışqırdıq, 
dambadurum salıb bağırdıq, mələdiksə - də...Uyyy... 
Offf... Uhhh... eləyib dizimizə, başımıza sinəmizə 
çırpdıqsada, Hitlerin qırılmışları qapımızdan nə az, 
nə də çox, düz üç cavabsız top keçirdilər.  

Bizim futbolçularımız elə bil “строй 
баталйон”-dan seçilmiş oyunçulardan ibarətiydi. 
Sanki vətəni alman topçularının atdığı mərmilərdən 
bel sapı, kürək, mala, şaqul, barabanlı beton 
qarışdıranla xilas eləməliydik.  

Ancaq artıq üçünü buraxmışdıq...  
Hətta SSRİ futbolunun tarixi ərzində, “başla” 

ən yaxşı oynayan və SSRİ hücumçularının arasında 
ən bərk qaçan həmyerlimiz Anatoli Banişevski belə, -  
dünyanın ən güclü komandası olan Braziliya 
yığmasının qapısına “başla” qol vursada, üç 
cavabsız qolun əvəzində heç olmasa təsəlliverici bir 
qolla bu məğlubiyyətin acınacaqlı sonluğunun 
qarşısını, ala bilmədi.  

Və məşqçilərimiz hikkələrindən yüngül zədə 
almış Banişevskini meydançadan çıxarıb əvəz 
elədilər...  
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Sanki SSRİ büsbütün süqut etmişdi... 
Tabloya baxmaq qorxunc idi: 
 
 
 
Bu iflas Leninin, Stalinin yaratdığı qüdrətli, 

hegemon dövlətimizə heç yaraşmırdı! 
Qəflətən xəstə Mamed arıq əlini ağzına tutub 

yel çıxaran adam kimi ağzı ilə bərkdən bir səs 
çıxartdı.  

Yanlarını basa-basa, porsuq yerişli, begemont 
kimi sağlam, qıpqırmızı yanaqlarını qapqara cod tük 
basmış şələbığ Mürşüd soyuq silahı olan qatlama 
bıçağı şalvarının cibindən çıxartdı.  

Mayıf Mamed qaçdı. 
Təpərsiz Mürşüdün qotur yabıya oxşayan, 

sanki başqa planetdən gələn dayısı dərhal yadıma 
düşdü... 

Yazıq rus əsgərlərinin bir çoxunun təlaşla xaç 
çevirib, mızıldaya-mızıldaya elədiyi dua da 
futbolçularımıza kömək edə bilmədi.  

Məni yandıran başqa məsələydi:  
“Bizim futbolçulardan biri yüngül zədə almışdı, 

it oğlu heç ayağa da qalxmırdı. Vaxt ötür, uduzuruq, 
zıqqana-zıqqana bu bığsız matışka uzandığı yerdən 
tərpənmirdi.”  

Futbolçularımız bu gün lap vətəndən doymuş 
insanlara bənzəyirdi.  

ФРГ 3-0 CCCP 
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Almanlar isə topla necə gözəl oynayırdısa, 
sanki topu onlar üçün yaratmışdılar.  

Yoxsa bizim futbolçular kimi?  
Elə hey qaçır, amma topa yiyələnə bilmirdilər.  
Vəhşi ayğırlar kimi, çoxunun ağızının kənarı 

qaçmaqdan büsbütün köpük-tüpürcək idi. Di gəl 
uzaqdan olsa da almanların qapısına top vura bilmir, 
heç cərimə meydançalarını yarıb keçə bilmirdilər.  

Hitler xortdamışdı bu gecə... 
Qisas alırdı! 
Hardasan ay Stalin! Hənirini duyub almanlar 

neyləyərdi? 
Brejnev də orden yığır, sinəsində yer də 

qalmayıb... 
Hakim final fitini verməyə macal tapmamış, nə 

qədər vətənini sevən alman azarkeşləri meydançaya 
tökülüşdü!  

Əllərində nə qədər qara, qırmızı, sarı rəngli – 
biz ağ və qara görsəkdə, - kiçik və iri bayraq tutmuş 
fanatlar yaşıl meydançaya axışdı.  

Final fitini hakim Marşal çala bilmədi!  
Avstraliyalı hakim Feldman Marşal da son 

düdüyünü çalıb qoşa əlləriylə havada mərkəzi 
göstərmək bəxtəvərliyindən oldu... 

Almanlar bu möhtəşəm qələbəni necə 
çılğınlıqla qeyd edirdilər! 

Lap paxıllığım tuturdu... 
Yalanı yoxdu, almanlar necə elədisə, bizim 

futbolçuların ayağı topa oturmadı ki, oturmadı. 
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Xəstə Mamed əllərini ağzından götürüb: 
- Bu qozdulular niyə belə uduzdu əə... - dedi. 
Ədalət növbəti Примаsını ağzındakının oduna 

yandıra-yandıra üzünü ona çevirib, döşəməsi yun 
keçəli alaçıq ağsaqqalı kimi: 

- Əə, hindiqulu – qozman, kənardan baxana 
döyüş asan gəlir eyyy əəə... 

Futbol qurtaran kimi sinc vuruldu, sıra 
düzülüşü elan olundu.  

Kinoya getdik. 
Rotada ümumi bir dilxorçuluq, məyusluq 

hökm sürsə də, sırada təpik döydükcə, yan-yörədən 
ötənlərə baxdıqca, bir az əhval-ruhiyyəmiz düzəldi.  

Kinodan qayıdanda Voronkov, Faiq və  
Nazıyla arxadan gəlirdim. Qəflətən qabaq cərgədə 
çaxnaşma düşdü. Özümüzü yetirənə qədər birini 
necə vurdularsa, ürəyi gedib tirtap küçənin ortasına 
tirləndi.  

Soxasoxda məlum oldu ki, vuran Gülağa, 
Baba və Baxşıyev, tirlənib tirtap gedən Kalaşnikov 
olub. Həm də dalaşan rus əsgərləri zır kefliydi. 

 Baş leytenant Boyko ilə Kaşşeyev də 
möhkəm sərxoşuydu, – almanlara uduzmağımızın 
qazını kinoda araq vurmaqla çıxarıblar.  

Bakirə tapşırdım, dalaşan və kefli əsgərlərin 
siyahısını tutsun. Öz xəttimlə yazılmasını istəmirdim, 
çünki mən içəndə heç kim məni satmamışdı. İndi isə 
ehtiyat üçün yazdırırdım ki, dava məsələsi 
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araşdırılanda əlimdə alibim olsun, bizim uşaqları 
müdafiə edə bilim... 

Həm də bu məqsədlə Boykodan soruşdum:  
- Stalinlə Qolikovun sürtgü yağı, qoyun dərisi 

məsələsini bilirsən?  
Dəm idi:  
- Sonra danışarsan, - dedi. 
Təcili yardım çağırdılar.  
Dünyaca məşhur familiyası olan bu sütül, 

bədbəxt oğlu bədbəxt lap zəifin biriymiş ki! Bir 
yumruğa az qalmışdı, yerindəcə ölsün... 

Kazarmada böyük qalmaqal yarandı.  
Budyonnuya oxşayan ayıq ruslara qoşulub, 

bığsız matışkalar dava salmaq istəyirdi.  
Voronkov və Nazıyla birtəhər aranı 

sakitləşdirə bildik.  
Ağcabədili Nazı, kəlbəcərli Sahib Əkbərovdan 

bir manat borc pul istəyəndə Sahib mələdi:  
- Pul istəmə məndən və hulqumundan çəkib, 

bu mən ölüm, - öz sifətinə birini ilişdirdi: “buz kimi 
soyuyaram səndən,” - dedi. 

Təcili yardım maşınından düşən nərmənazik, 
ağ xalatlı xəmiri sıyıq qəhbə, əsgər Kalaşnikova nə 
vurdusa, gədənin alnına soyuq tər gəldi və ayılıb, 
ehsan deyilib ayağı kəndirlənərək yerə uzadılmış 
kəlçə kimi bərəlmiş gözləriylə ora-bura döyükəndən 
sonra sarısaç tibb bacısının xalatının açıq 
düymələrindən görünən, bircə qarış boyunda 
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yubkasının altından qızaran tumuşuna baxıb, arsız 
köpəyoğlu xımır-xımır gülümsədi...  

Gəmisi suya oturan gədənin iştahasına bax! 
Sabah məsələni çözmək üçün zabitlərin 

hücrəsində mayor Deqtyarla Boykonun 
sərəncamında olmalıyam...  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sklyarla Djordjik də 
“Dembl”-ə getdi 

 
Boykonun tarixi ironiyası 
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Odessa, 19, 20, 21 iyun 1972- ci il, I, II, III 
günlər. 

 

Gecə saat 02:15 dəqiqədə Kaşşeyev içdiyi 

arağın təsirindən ayılıb hadisəni xatırlayan kimi, 
bizim o üç uşağı durğuzub dəftərxanaya apartdırıb.  

Gülağayla Baxşıyevin hərəsinə babat bir sillə 
çəkib, amma nədənsə çəkinib Babanı vura bilməyib.  

İt oynadan Baxşıyev qorxusundan qışqırıb 
qaçıb, haram olsun o boy buxuna.  

Kazarmaya girməyiylə necə qışqırdısa 
yuxudan dik atıldım.  

Kaşşeyevə bir söz deyə bilmədim, nə 
deyəydim axı? Kalaşnikovun ürəyi getməsəydi, yenə 
cəhənnəm,nəsə demək olardı. Mütrüf Baxşıyevin bir 
silləyə görə qışqırıb qaçmasından necə 
hirslənmişdimsə, gözümə yuxu da getmirdi. 

İt özü nədiki, yunu, südüdə nə ola? – misalını 
bir neçə dəfə təkrar eləyib özümü sakitləşdirdim... 

Səhər Boyko məni görən kimi özündən çıxıb 
ciddi tövrlə bildirdi: “bu dava da sənin işindir.”  

Özümü saxlaya bilməyib: 
- Ayılmısan deyəsən! Hə! Mənim işimdir!  
Necə qışqırdım, olanları çığırıb sifətinə necə 

dedimsə... gecə sərxoş olduqlarını, Bakirin hadisəni 
sənədləşdirdiyinə kimi necə xatırlatdımsa, mumladı.  
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Gecə özünün kefli və Kaşşeyevin ayılandan 
sonra dalaşan iki uşağımızı vurması məsələsi onu 
qorxutdu. 

Necə qorxutdusa mayor Deqtyara belə 
məruzə eləmədi. Hətta yumşalıb, qılıqlanaraq dedi: 
“uşaqlarla danış, işləri qaydaya qoy, başqa heç nə 
olmasın, bununla da qurtarın.”  

Razılaşdıq... 
Bərk yağış yağır, demək olar sel gedirdi.  
Yaman acmışdıq. 
Faiq bir manat verdi, Sahib Əkbərovu 

göndərdim çörəklə soğan aldı.  
Elə iştahla yedik! 
Ancaq çox az oldu. 
Faiq, zemelya Şükür və Nazıyla birlikdə 

növbəti əsgər gününü beləcə başa vurduq...  
Djordjik və Sklyar bu gün “Дембл”ə gedirdi. 

Sıra düzülüşündə hamıyla bir-bir əl tutub, öpüşüb 
görüşdülər.  

Yaxşı yol dilədik. 
Pis oldum, amma əvvəlki vaxtlar kimi çox da 

həsəd aparıb gözlərim dolmadı... 
Növbəti dembl növbəsi artıq bizim idi və 

onların gedişi bizi tərtəmiz старик eləyirdi! 
Bu gün onuncu mərtəbədə “kладка” ya çıxdıq.  
Xeyli hörgü hörəndən sonra Klimenko gəlib 

gördüyümüz işi yoxladı, gözünü qıyaraq şaqul və iplə 
xeyli ölçüb-biçdi və saymazyana: 

- Əyridir, - dedi.  
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Hətta mayora da xəbər elədi. Divarın əyri 
hörüldüyünü özüm də yoxlayıb əmin olandan sonra: 

- Eybi yoxdur, söküb yenidən hörərik, - dedim.  
Bərk yağış başladı. Hamımız qaçıb 

daldalandıq. Yağış elə tökürdü, elə bil göy üzündəki 
buludların atası ölmüşdü... 

Plan isə batırdı! 
Selin səs-küy salıb şırıltıyla töküldüyünə 

əhəmiyyət vermədən, qəflətən soyunub çimərlik 
plavkisində, sübh tezdən əyri hördüyümüz yerləri bir-
bir söküb -  tökdüm. 

Tamam su içindəydim. 
Söküntünü qurtaranda yağış da səngimişdi, 

həyətə düşüb krantın altında buz kimi suyla çimdim. 
Titrəyirdim. 
Geyinib Faiqgilin işlədiyi yerə çıxdım.  
Sahib Əkbərovu göndərib üç manatlıq çaxır, 

soğan, kolbasa, çörək aldırdım. Soyuqda adamın 
iştahası yaman olur...  

Bərk acıdığımızdan, çox şirin yedik...  
Nahardan sonra yağış tamam kəsdi və gözəl 

gün çıxdı.  
Yenidən yuxarı çıxıb hörgü hörməyə başladıq. 

Küncləri özüm hörüb qaldırır və şaqulla, tarazla tez-
tez yoxlayırdım. Bu dəfə əla alındı.  

Əyrilik yox idi.  
Az işləsək də, profilimiz olmayan hörgü işini 

öyrənib  artıq əməlli-başlı hörürdük... 
Pulum tamam qurtarıb.  
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Evimizdən bu gün də pul gəlmədi.  
Komsomoldan, Məhbubə xaladan, dostlarım – 

Qasım İsmayılovlu Cek və daş salahlı Mahirdən, 
Aydın və Yunis qardaşlarından, Hitlerə oxşar 
Qanboyun oğlu Ələsgərdən, Xosudan heç bir xəbər-
ətər yoxdu. 

Bahar arvadın oğlu nitqpərdaz Vaqifdən... 
onun adını xatırlayan kimi dərhal “Qurruyero planı” 
yadıma düşdü, əgər bacarsaydı həyatda onun ən 
ağıllı seçimi elə bu olardı. Əvvəl babat pula 
sığortalan, sonra diş poleklinikasında özünü toka ver 
öldür, sonra da səni basdırıb sığorta pulunu arvad-
uşağın alıb dəmə qoysunlar.  

Onun gələcək planı belə olsa, bəlkə bununla 
yaşadığı ömrün xəcalətlərini qismən  yuya... 

Sağlıq olsun nə qalıb... it ular payını kəsər. 
Gərək o vaxt qarışmayaydım, Kazım onun dərsini 
yaxşı verəydi!  

Elə yaxşı deyiblər: “itin quyruğunu qəlibə 
salsan da düzəlməz.” 

Yiyəsini tanımayan it! 
Əlövsət və Tahirdən məktub aldım.  
Əlövsət yazmışdı:  
“Komsomol pambıq alağına gedir. Bütün 

məktəbin şagirdlərini yığıb həftədə iki-üç gün alağa 
aparırlar. İmtahanları iyunun 19-da başlayıb 23-də 
qurtaracaq...”  

Elə pis oldum! 
Görəsən, o əziyyət çəkir? 
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Gecə yerimə girəndədə bu barədə 
nigarançılıqla düşünürdüm... 

Bu səhər hava soyuq olsa da Əhlimanı 
götürüb dənizə kimi qaçdım. Qantel təmrinlərini 
yerinə yetirib, çimərlikdədə bir qədər qaçandan 
sonra dənizə girdim. 

Su isti idi! 
Bu günü də zemelya Şükür, Faiq və Nazıyla 

keçirdim. Uşaqlar suvaq vururdu. Suvaq üçün lazım 
olan bütün materiallar, - əhəng, əhəng suyu, sement 
və qum, hamısı vardı.  

Nazıyla dembl haqqında düşünür, cürbəcür 
planlar cızırdıq. Hətta ağlımıza gəldi ki, adama yüz 
manat pul qoysaq, dörd nəfərlə “Volqa” maşını da 
tutub Azərbaycana gedə bilərik. Biz xülyaya dalıb 
danışdıqca Faiqlə Şükür həsədlə bizə baxır, 
darıxırdılar...  

Hərbi xidmətə yeni gələn molodoylara əsgər 
həyatından üzülüb nə vaxtsa azadlığa çıxmaq, nəsə 
əlçatmaz görünür.  

Nədənsə son günlər Nazının briqadası 
işləmək istəmirdi. Onlar “Гипсоплита” ilə arakəsmə 
hörürdülər. Hamısı yazıb qarşısından imza 
atmışdılar ki, altı kvadrat metrdən artıq hörə bilmirlər.  

Plan isə on kvadrat metr idi. 
Hətta mayorun hücrəsinə girib,  gümüşdiş 

praporşikə açıqca etiraz da eləyiblər. 
Praporşik onları Pervomayskiyə göndərməklə 

hədələyəndə isə hamısı bir ağızdan qışqırıb: “lap bu 
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gecə bizi qatarla yola sal, Odessadan, plandan, lap 
elə bu podxalim Əsədovun özündən də daha 
bezmişik...”  

Nəsibov, Məhəmməd və Baba mayorun 
hücrəsindən çıxandan sonra, özbaşına Nazının 
briqadasını Nazısız, sıraya düzlənmədən, cərgəyə 
düzülmədən, dəstəsiz-filansız -  dağınıq halda 
yeməkxanaya gətirəndən sonra, rəsmi şəkildə 
“старик” olduqlarını bəyan eləyib və çığırışıblar: 

- “Молодой”lar, yemək gətirin!  
Bu bağırışmadan, böyürüşmədən “молодой” 

rusların çoxu qorxub, təşvişə düşüblər  də... 
Beləcə xəbər mayora çatıb. 
Özünü qaranəfəs yetirən mayor Deqtyarıda 

xeyli ələ salıb dolayıb, məsxərəyə qoyublar.  
Bu azmış kimi bir neçəsi, - öz dilimizdə, dilə 

gətirilməsi belə ayıb sayılan küçə söyüşləri ilə o ki 
var, onu söyüblər... 

Mayor Deqtyar fiaskoya uğrayıb! 
Ağcabədili Nazı briqadasının bu birliyindən 

qorxub özü də onlara qoşuldu.  
Axşam planyorkasında mayor Deqtyarın 

üzünə qayıdıb: 
- Baş leytenant Boyko olmasa heç kim 

işləməz, - dedi, hələ onun xətyinə işləyiyik.  
 Üzü – üzlər görmüş mayor Deqtyar heybətli 

görkəmiylə qıpqırmızı qızardı.  
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Şeytanın əclaflığı, məkri onu yaman yerdə 
yaxalamış, o, artıq illuziyaya çevrilmək 
ərəfəsindəydi... 

O bilirdi ki, şeytan sözünü tutandı. 
Boyko şeşələnib yaşıl gözləri qarışıq qımışdı, 

sarı sifətinə təkəbbürlük yayıldı, bic gözləri işıq saçdı. 
Anladı ki, artıq rütbə almaq potensialı artıb və 
qəflətən özünü saxlaya bilməyib güldü... sonra da 
gülməkdən qəşş elədi... 

Boykonun bu tarixi ironiyası, talehin 
amansızlığı, şeytanın onu vaxtsız boğazlaması, 
külfətini güclə dolandıran sovet zabiti mayor 
Deqtyarın alnına soyuq tər gətirdi.  

Əsgərlərin qırımını görüb, kommunizmin 
bəxtəvər gələcəyi onun qəyyumluğu altında 
olmayacağı əminliyini yaratmışdı. 

Nəfəsi tıncıxdı, əti çimçəşdi, ödü ağzına gəldi 
və ürəyində fikirləşdi:  

“Üzü sulu çıxıb getmək vaxtım çatıb 
deyəsən...” 

Boyko isə yetənə göz vururdu. 
Ay səni Borya! 
Sonuncu дембл Şabalin də çemodanını 

doldurub gecə qatarını gözləyirdi.  
Sonuncu olmaq da qəribəymiş...  
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Yazın son gönö... 

Tərtəmiz rota “старик”ləriyik! 
Bir də kuybışevli Hüseynin 

ad günü 
 

Odessa, 22, 23, 24 iyun 1972-ci il, IV, V 
və şənbə gönləri. 

 

Sübh tezdən zemelya Faiqlə dənizə qaçdıq. 

 İdman təmrinlərini qurtarıb açıq dənizdə xeyli 
üzdük. 

Üstündən dörd sutka keçməsinə baxmayaraq, 
bazar günündən bir manata uvolneniya götürüb 
hələdə geri dönməyən sıravi əsgər Radugindən bu 
gün də bir xəbər çıxmadı.  

Mayor Deqtyarın hücrəsində zabitlər hüzn 
içərisindədi... 

Boyko konyaka keçib.  
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Rəhmətliyin nəvəsi ayılan kimi Raduginin hələ 
də qayıtmadığını eşidib, bir də düt deyincə döşəyir. 
Köpəyoğlunun əlinə fürsət düşüb... 

Artıq Radugin gəlsə də, hərbi tribunala 
veriləcək. Hərbi ximətlə o da belə ələlbaş olacaq... 

 Yer kürəsindəki əksər ölkələrdə rəsmi olaraq 
iyirmi bir gün əvvəl yay girsə də Azərbaycanda - 
odlar diyarında bu gün yazın son günüdür.  

Yay sabah girir!  
Bəlkə də bizim qədim paytaxt Bərdənin 

səmasından artıq od yağır.  
Əlvida Bahar - 72!  
Əlvida!  
Allah qoysa gələn yazı Komsomolumla 

birlikdə qarşılayacam...  
Şabalin səhər sıra meydanında yox idi.  
Əsgərlər bunu duyub daxilən kədərləndilər. 

Mən də duyğulandım. Köç nisgili dərhal məni bürüdü, 
içimi titrətdi... 

Sonuncu “старик” getdiyindən artıq tərtəmiz 
“старик” lər biziydik!  

Ağır günlər arxada qaldı.  
Pervomayskidə, ağzımızdan şinelimizin 

üstünə hərdən düşən damcının şaxtadan, havada 
donub şüşə kimi olması yadıma düşdü. 
Burnumuzdan aldığımız sazaqlı hava buruniçi tükləri 
dondurub şax saxlayırdı. Çovğunda, sübh 
qaranlığında, qarın üzərindəki ağ parıltını görəndə 
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adam yuxunun nə qədər şirin, ecazkar olduğunu 
dərindən dərk edirdi. 

Pəncərəni qırov necə basardı!  
Uzunboğaz çəkmələrin içərisindəki yun 

dolaqlar – partyankalar da ayaq barmaqlarımı 
sazaqdan, donvurmadan hər saat qoruya bilmirdi... 

Deyilənə görə qış fəsli, Odessada elə də sərt 
- çovğun, boranlı olmur, “quduranda” Bakıdakı kimi 
sulu qar yağır. 

Amma nə qədər əzablı, çətin olsada 
Pervomayskidə - ac canavar sürüsü kimi ulayan 
ağappaq sübh çovğununda, ağ pambıqdan tikilmiş 
alt tuman köynəkdə cərgəylə addımlayıb rotayla 
tualetə getmək, sapoq tappıltılarının yaratdığı 
əsrarəngiz musiqi sədaları altında, eləcə ayaq üstə 
təpik vura-vura bir hovur çimir kəsib, tez-tez 
səksənərək ayılmağın da başqa bir ləzzəti, başqa 
qiyaməti vardı...  

Cəhənnəm əzabı saydığım o günlər nədənsə 
birdən mənə xoş gəldi, köksümə bir sərin arxayınlıq, 
rahatlıq yayıldı, lap qəribsədib kövrəltdi də məni...  

Və qəflətən Katerinanın ağappaq sinəsi boyu, 
yumşaq məmələrinin arasından düz göbəyinə qədər 
axan tər damcılarını xatırladım...  

Odessa mənə Katerina kimi qadın qismət 
eləsədə, sonu olmayan arvadbazlıq oyununa da 
qurşandırmışdı.  
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Son üç ildə nələr yaşamadım? Orta məktəbi 
bitirəndən sonra həyatın bu qədər dolanbac, 
etibarsız, amansız olacağına inanmazdım... 

Uşaqlıqda sevdiyim Adiləni, yeniyetmə dövrü 
sevdiyim Xuramanı ağrılı ehtirasla xatırlasam da... 
dərk edirdim ki, onlar şirin, qayğısız orta məktəb 
həyatı kimi ömürlük qəlbimdə yaşasada o müqəddəs 
hisslər ölməyəcək, amma... heyhat... nəfəs qədər 
yaxın olsada, yerlə göy qədər də əlçatmaz, 
ünyetməz olaraq qalacaq...  

Sevgi oyunlarına yataqda yiyələnmək odunu 
mirvari sırğalı Məhbubə xala, Sarıkirpikli, indi də 
bənövşə gözlü Katerina və hərəsidə özünəməxsus 
tərzdə öyrətdi mənə.  

Artıq Katyayla yaşadıqlarım nə məhəbbət nə 
də keçici həzz deyildi.  

Xüsusi ehtirasla, qadınla intim “sevişmək” 
nəşəsiydi!  

Katerina düşdüyü vəziyyətdən, taleyin 
dönüklüyündən qisas almaq niyyətiylə məni dəli 
ehtirasla  sevir və bu sevginin həzzini ləzzətlə süzüb 
içir... şəhdini sıxıb son damlasına kimi çıxarmaq 
istəyirdi.  

Və məni də bu yöndə kökləyib kükrədirdi!  
İradəmin ziddinə, bu qüssəli məxluq – körpə 

doğmaq, ana olmaq ehtirasıyla məni məçhulluğa 
sürükləyirdi...  
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Axına qoşulub vəhşi lal ehtirasla “sevişsək”də, 
heysiz-heysiz belə həyatın bomboz mənasını anlayır, 
amma tabe olurdum. Niyə?  

Özümdə anlamırdım...  
Onun canındakı, üzündəki cizgiləri diqqətlə 

nəzərdən keçirir və vəhylə anlayırdım ki, kim nə 
deyir desin, şəhvət və hisslərin ölümü çox yaxın və 
oxşardı...  

Onunla intim əlaqənin zirvəsində olan anlarda 
bəzən Komsomolu xatırlayır, dərhal hisslərin ölümü 
başlayır, canım hissiyyatsız olur, heysizləşir, buzlayır 
və dərim cansız meyid rənginə düşür, sanki ölür, 
ruhum uçmağa çox yaxın olurdu...  

Və bu ikiliyi dərhal Katerina anlayırdı.  
Bu an özümə nifrət edirdim... 
O yazıq belə məqamlarda bayğınlıq 

dərəcəsindən ayılıb içində nəyinsə qırıldığını, sona 
çatdığını, öldüyünü hiss edirdi...  

Və dərhal isterikadan ayılan xəstələr kimi, 
diksinər, çırpınıb, özümə qayıdardım... 

Xəcalətdən soyuq tər axıdar və mənə elə 
gələrdi ki, səmada taleyin cızdığı yol və kainatın 
sonsuz ənginliklərinə uçan bu yolda Tanrının yanına 
aparacaq mələklər məni gözləyir...  

Katya nəsə sezirdi, amma onunda təxəyyülü 
bunları araşdıra bilmirdi... 

Qəflətən, bozumtul çil-çil, hind toyuğunun 
çıxartdığı səs kimi boğuq bir səs qulağımın dibində 
xırıldadı.  
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Səksənib, geri çevriləndə Silyanı gördüm. O, 
hind toyuğu kimi boğuq səs çıxarıb hırıldaya –
hırıldaya:  

- Xəbərin var, - dedi, bu gün Hüseynin ad 
günüdür.  

Şirin xəyallardan ayrılıb dərindən bir neçə 
dəfə ah çəkdim... 

Mənim təbiətim elegiya qoxuyurdu... 
Sentimental, çox kövrək, həssas, duyğusal, çılğın bir 
gənc idim. 

Nostalji hisslərlə yaşayıram...  
Hüseyni yanıma çağırtdırdım. Ürəkdən təbrik 

edib, bu günkü qul əməyindən onu azad elədim: 
“Get, bu günü ürəyin istəyən kimi keçir, biz də 

gecə yığışıb birlikdə qeyd edərik...” 
Uşaqların işi yoxuydu.  
Hörgü işi axsadığından suvanası yer 

qalmamışdı. Odur ki, uşaqları mərtəbələrdə 
yerləşdirib hərəsinə bir iş tapşırdım - uçuq, deşik, 
əyri-üyrü yerlərin bərpası... 

Zemelyalar - Şükür, Faiq və ağcabədili 
Nazıyla boş bir otaqda oturub mənasız, boş-boş 
söhbətlər eləyir, mülki dövranımızdan yalan-gerçək 
olanları, eşitdiklərimizi, oxuduqlarımızı şişirdib bir-
birimizə rəvayətlər danışırdıq. 

Oturduğumuz yerdə qəflətən mayor Deqtyar 
içəri girdi. Suç üstə yaxalansaq da dillənmədi... 

O da sınmışdı!  
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Həyat hamını sonda elə sındırır ki, öz xoşunla 
razılaşıb, ölümü sevinclə qarşılaya biləsən! 

Axşam, planyorkada ayağa qaldırıb məndən 
plan istəyəndə açıldım:  

- “Фронт” yoxdur, hörgü hörənlər bizi ləngidir. 
Nə qədər “пачинка” eləmək olar? Ay başa çatır, beş 
dəqiqə orda, beş dəqiqə burda deşik tutmaqla plan 
necə verək? Həvəs də qalmayıb daha işləməyə... 

Mayor borclu çıxdığını görüb, Klimenkonun 
canına düşdü: 

- Niyə “кладка” ləngiyir? 
- Bina tikilib, hörgü işi qurtarır yoldaş 

mayor...  
Deqtyar diksindi! 
...Gecə Hüseynin ad gününü keçirməyə pul 

tapmırdıq. Heç kimin cibindən bir qəpik də olsun pul 
çıxmadı. 

Olan da gizlətmişdi. 
Sahib Əkbərov həmişə pulu bürmələyib, cib 

yaylığına bükür, bərk-bərk sarıyaraq harasındasa 
gizlədir və bicliyindən hər ehtimala qarşı tez-tez də 
yerini dəyişirdi. 

Sonuncu ümid yerimiz oydu... 
Pul istəyəndə necə and içib əcaib təbəssümlü, 

əndərabadi bir görkəm alaraq, ağu yaladısa... 
gözlərimdə - ölmüş, qotur boz eşşəyin gönü 
soyulmuş ət şaqqası rəngini aldı.   

Nə qədər boğaz çəkdik! 
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Zatının goruna, ruhuna, məzarları belə bizim 
eradan əvvəl itib torpağa qarışmış ulularının qəbirləri 
yerində bitən boz qanqallı düzənlik çöllərə kimi and 
içdi ki, yoxudu... 

Çox fikirləşdik, götür-qoy elədik, cındır-
cundura ağız açdıq, əskinas gördüm-deyən 
tapılmadı...  

Deyəsən, “rotanın cibində” siçan oynaşırdı... 
Kuybışevli Hüseynin şəxsən özü, Silyanın 

sözü olmasın, ətli, quru dodaqlarıyla – ertədən, 
nisgillə ah çəkib vəsiyyətfason bir əhd eləyibmiş ki, 
altı nəfərlə ad günümü keçirmək istəyərdim: 

“Babayevin rəhbərliyiylə - Əsədov, Mürşüd 
Mamedov, Əhliman, Elman və Silyan...” - elə beləcə 
də deyib. 

Üstümə yük qoymuşdu.  
Mən buna pulsuz necə ad günü keçirim axı? 
Çamadanımı eşələyib, töküb, əskinas 

cəhənnəm... qəpik də olsa tapmaq ümidiylə 
qurdalananda əlimə bir yaxşı açıqca keçdi. Arxası ağ, 
üzərində üç ədəd rəngli kəcəvər fotosu vardı. 

Qızılı rəng bu kəcəvərlərin nazik uzun qamçı 
kimi yarpaqları, uzunluğu iri, nazik hələ tum 
tutmamış qarğıdalı boyda, şam qozaları 
düzülüşündə barı vardı.  

Bu kəcəvərlərin barını qoparanda minlərlə ağ 
tükə çevrilib, küləyin istiqamətində uçub gedirlər...  

Dünyanın harmoniyası da belədir.  
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Hər şey bir ucdan yaranır, bir ucdan da ağ-
qızılı kəcəvər tükləri kimi uçub kainatda hiss 
edilmədən yoxa çıxırlar. 

Necə oldusa, xatırladım: 
“Qəbristanlıqda, məzarların üstündəki 

mərhumların şəkillərini görəndə adam qəflətən 
diksinirdi: Aman Allah bu nə vaxt ölüb?”  

 Hüseynin iyirmi bir yaşının tamam olması 
münasibətiylə açıqcanın ağ hissəsində yazdım: 

“Qocalasan, qırışasan, dişlərin tökülə, 
Ağcabədinin haramı düzündə... dişli təkərlər satasan. 
Zil qara, beli qayışlı çuval cibləri əskinaslarla dolu, 
şax duran ütülü şalvarın ola!  

Mövsümlə bağlı xəz yaxalıqlı palto, müşəmbə 
plaş geyəsən!  

Qan kimi qıpqırmızı varatnikli, döş cibinin 
üstündə skumburiya balığı təsviri, içində başları 
görünən kəhrəba daraq və qələm olan ağappaq 
köynəyin olsun!  

Alman şairi Götenin adı azərbaycanca yaxşı 
səslənməsədə onun “Faust”unu lupa eynəkdə 
oxuyub, sinnin yetmişi keçəndə, doğulduğun 
Kuybışev kəndində cavan bir qıza vurulasan.  

O cavan qızla, dişsiz ağzında saralmış qəzet 
kağızına bükülü tənbəkini alışdırıb, ovurdu batıq 
solğun rəngli damağında – körüklədib, tüstülədə-
tüstülədə: “yarım era əvvəl Odessada bir komandirim 
vardı... Həə... Bərdəli Tofiq... 21 yaşımı keçirmək 
üçün əskinas tapmırdı... Odessada dırıldayan diş 
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şotkasının təzə çıxan vaxtıydı, onda dişlərimin otuz 
ikisi də cağbacağ dururdu ağzımda. 

Əttövbə!” 
Mürşüd qəflətən heybətli görkəmiylə özünü 

içəri təpdi: 
- Praporşikdən iki manat borc aldım! 
Elə bil xəzinə tapmışdı. İki bir rublluq sarı pulu 

bürmələyib sevinclə, sidq-ürəkdən ovcuma basdı...  
Bəli, bu əlimyandıda, bu məqamda ən azı bu 

sərvət idi!  
Mürşüdün arxasınca bir sürü Kəlbəcər, Laçın 

uşaqları da tökülüşüb gəldi.  
Bu soxasoxda Turabxan cibindən narıncı bir 

yaylıq çıxarıb ağzında çala-çala uşaqları əl-ələ 
tutdurub, yallı getdilər.  

Ağcabədili Nazı yubilyar yerlisini yallı 
gedənlərin ortasına dartıb gətirdi.  

Əl-ələ tutanlar yallını necə şövqlə, necə 
bəxtəvərliklə oynayırdılar!  

Hərə bir tərəfdən oxumağa başladı. Birdən 
hardan ağlıma gəldisə hamını dayandırıb açıqcaya 
yazdığım sözləri xüsusi bir intonasiyayla oxudum.  

Uşaqlar gülməkdən uğunanda... İnternasional 
oxumağa başladım.  

Bir-iki rus da mənə “dil verdi...”  
Səsimə bir neçə xristian əsgərin də qoşulması 

hamını riqqətə gətirdi. 
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Və bu vaxt pişiyi bağlamamış çörək yeməyən 
kəlbəcərli Sahib Əkbərov yalvardı ki, açıqcada 
yazdığın monoloqun ardını da yaz.  

Lap cuşa gəlmişdim, üzümü kuybışevli 
Hüseyinə tutub: 

- Ayyə... adama sambal verib dəbə salan - 
qara lak, cır-cır tufli və təptəzə aerodrom kepkadır! 

Fotoaparatı belə olmayan kəndinizdə samanlı 
çiy kərpicdən, ən yaxşı halda bünövrəsi və artırması 
çay daşından tikilən evinizin, - qarğı çəpər hasarı 
dibində kənd cavanlarıyla məcburi bekarçılıqdan 
bezib... hər an baqqal qurbanı olan qara toğlunu, 
dağınıq yerləşən həyətlərdən qurğanboyu qovub, 
mələdə-mələdə süpürləyib doqqarınızın ağzında, -   
yazıq heyvan qorxusundan qığlasada, gözləri 
hədəqəsindən çıxsada, boynun burub, çənəsini 
geriyə qanırıb xəncər uzunluğunda, xəncərdən iti 
bıçaqla kəsəndə... fışqıran qana təşəxxüslə, kişi-kişi 
baxa-baxa... öz ayağından asıb, Nəsimi kimi dərisini 
soyub, boğazından çəkib çıxararaq, - motallıq 
dərisini əzizləyərək tamaşaya duran qonum-qonşu 
uşaqlarının üzüyolasından evə yollayıb - özünü 
şaqqalayıb, tikə-tikə doğrayaraq “alışma” eləyəsiniz.  

Ağcabədidə Azərbaycan futbolunun siması 
sayılan Anatoli Banişevskinin şərəfinə “Ağcabanış” 
komandası yaradıb Bərdəyə, məşhur “Pambıqçı” 
klubuyla futbol oynamağa gələsiniz... 

Kartof, sarımsaq, badımcan, qarğıdalı, soğan 
tayaları kəndinizdən əskik olmasın.  
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Yarım hektarlıq kənd həyətinizin lap 
aşağıbaşında qarğı çəpər və qapısı meşox 
materialından hazırlanan “zaxodun” yanındakı “odun 
sarayı”nız odunla dolu olsun! 

Bic-vələduzna, - geydirmə işlər ustası qara 
Vəliylə, ruzisini qələm, mürəkkəb və bir parça ağ 
kağızdan çıxaran kəlbəcərli закон Məzahir Kremlə 
yarım ton şikayət ərizəsi yazandan sonra kəndinizə 
teleqraf dirəkləri basdırsınlar. 

 Turabxan qəza batalyonunda işləyib, 
məhbuslara, - üst və alt qapağı lüt qadın təsvirləriylə 
dolu, sədəfdən nərdtaxta düzəltdirib, keşikçi 
poçtunda işləyən kəlbəcərli vaynösə Sahib Əkbərov 
vasitəsiylə kəndinizin sütül cayıllarına ərmağan 
eləsin. 

Həmyerlin Nazı sizin Kuybışev  kəndində bir 
yeməkxana açsın ki, ətraf rayonların da bərk gedən 
yeyib-içənləri kababdan bezəndə ağızlarının tamın 
dəyişib, - birlikdə iki yüz kiloqramdan çox çəkiləri 
olan Mirbəşirli Azər və Sərvər Məmmədov 
qardaşlarının hesabına gözyaşardan, burundan tüstü 
çıxaran горчицца-yla düt deyincə Московски 
kolbasa, sosiska yeyəndən sonra üstündən orada bir 
mərci supu da içə bilsinlər.  

Cibləri xurcun boyda olan təpərsiz Mürşüd də 
qarsonu olsun. Xurcunlar pulla elə hey dolub - 
boşalsın. 

 Yadında saxla:  
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“Aslandan, çaqqal-çuqqaldan dəvə doğulmaz! 
Allah insana gücü, ürəyi doğuşdan verir. Güc ürəkdə 
olmalıdır, qolda yox. Lap dörd qolun olsun...” 

Qəflətən çığırtı qopdu!  
Elə bil, uşaqların arasına əl qumbarası atdılar.  
Vəli!  
“Qara Vəli!!!” – deyib, hamı çığırışırdı. 
Sanki yuxudan ayıldım. Həlləm-qələm qara 

Vəli əlində sarı çamadan kazarmanın 
astanasındaydı.  

Hamı ona doğru yüyürdü.  
Görüşüb-öpüşmək əvəzinə, zorla çamadanı 

dartıb əlindən aldıq.  
Sarı rənglənmiş köhnə, II dünya 

müharibəsində silah-sürsat daşınmış iri çamadan 
ora-bura dartışdırıldığından elə əlimizdəcə açılıb 
dağıldı.  

Ey gidi dünya!  
Ey Elxan Əbdürrəhmanov – Elxan Ləman! 
Ey molla Xeyrulla əmi! 
Xanımzər Mətləb! Mütalib Ahu! Nitqpərdaz 

Vaqif Cəmilə! 
Gör ulu Tanrı hardan yetirdi! 
İki butulka yarım litrlik “Агдам” portveynini 

mən götürdüm... bir butulka “Ширван” konyakı 
Boykoya verib, yeməkxananın açarını aldıq, - 
portveyni versək açarı verməz, amma çaxırı elə 
yanımızdaca birnəfəsə başına çəkərdi...  
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Qoz, alma da vardı. Ayrı heç nə ələ gəlmədi, 
köhnə-kürüş pal-paltar idi.  

Qara Vəlini kənara çəkib pul istədim. Nəfəsi 
fısıldaya-fısıldaya: “on manatım var”, - dedi.  

Onunuda aldım.  
Bu artıq bütöv bir bank sərvəti idi!  
İki rubl da tüklü Mürşüd vermişdi. 12 rubl pulu 

ovucumda bərk-bərk sıxıb kirpikli, göygöz Eldarı 
çağırdım: 

- Cəld mağazaya qaç, bu əskinaslara nə 
qədər düşürsə araq, çaxır, soğan, ağ turp, çörək, 
pendir al gətir!  

Eldar qırğı kimi süzüb getdi. 
Yeməkxanaya toplaşdıq.  
Yubilyarı lap başa keçirdim.  
Və “Агдам” portveynini açıb piyalə əvəzi - 

SSRİ yaranandan alınıb, gecə-gündüz əldən-ələ 
keçən ona-buna atılmaqdan, divarlara top kimi dəyib 
yerə düşdüyündən əzik-üzük... üzü-üzlər görmüş 
alüminium kruşkalara süzüb ilk sağlığı dedim:  

“Gecə yarı oyanıb, tikdiyimiz bu binanın lap 
təpəsinə çıxasan. Səssizlikdə kainatın özündən 
doğan musiqini dinləyib-duyasan, sübhə qədər 
romantik xəyallara dalıb uyuyasan, ay Hüseyn! 

İçəyin, bu gün iyirmi bir yaşı tamam olan 
bütün bəşər övladlarının sağlığına! Allah özü onları 
pis gözdən, nəzərdən hifz eləsin!  
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Yüngül alüminium kruşkaları bir ucdan 
doldurub bir-birinə çırpa-çırpa xeyli sağlıq deyib 
cənnətdə uçurduq... 

Ac mədəmiz bu gecə bayram elədi! 
Göydodaq Ədalət mayıf Məhəmmədə öyüd-

nəsihət verirdi: 
 “Elə eləmə ləc düşüm səninlə, hər yana 

burnunu soxma ay əttökən, lap sürtükləşmisən...” 
Pəltək Nazı təpərsiz Mürşüdə:  
“Baymağını gözümə soxub beynimi 

çöndəymə əə... niniqulu!” 
Artıq laçınlı uşaqlar kəlbəcərlilərlə fəlsəfə 

xırdalayırdı:  
“Min qoyun-quzuya, min inəyə - buzov danaya, 

min kələ, min kəlçə-camışa, ayğır ata-qulan, 
dayçaya, - min də qayğı lazımdı...  

Naxıra gedən qoyun-quzu işi, ilxıya nisbətdə 
çox asan, çox da sakitdi... Amma sürünü bir an da 
olsun köpəksiz, çobansız qoymaq olmaz.  

Yaxşı ayğırı olan ilxını isə arada yiyəsiz qoyub 
getmək də olar.  

Çoban üçün yarım günün asudəliyi də ayrı 
şeydi...  

Canının bitini tökə!  
Gərək toz-torpaqlı, pox-püsürlü kələlər kimi 

daim axurlarda eşələnəsən...”  
“Eşşəyim qoduq doğanda aldığım ləzzəti heç 

nədən ala bilmirəm,” – tüklü Mürşüd bunu Silyana 
ehtirasla nağıl eləyəndə eşitdim.  
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“Çoban ki, daşın çınqısını qaçıb-təzən mal-
heyvanın arxasınca vıyıldadır eyy... elə bil onda 
dünyaya yeni gələn körpə kimi dərdsiz-qəmsiz 
oluram,” – bunu da Şamkənd kənd sovetliyinin Kirov 
sovxozunda məskunlaşmış Əhliman Elmana 
danışırdı.  

“Bir dəfə qoyun-quzumu kolxozun ziyanlıq 
damına soxmuşdular. İspolkom vilisi ilə keçəndə 
sürü taxılı yediyi yerdə özü görüb saldırmışdı. Həmin 
gecəni gözümə yuxu getmədi ki, getmədi,” – bunu da 
vaynösə Sahib Əkbərov Ədalətə danışırdı... 

“Bıyy... itimin qurd dayısı! - Səni görüm 
öləndə basdırmağa torpaq tapılmasın, pısıdıb 
iylətmə dəə buranı!” – bunu deyib, Ədalət mayıt 
Mamedin qulağının dibinə bir qapaz geydirdi. 

“Çığnama əəə... yazıqdı,” - fərəcanlı 
qayışbaldır Turabxan mayıf Mamedə qahmar çıxdı. 

“Tırsıdın əə?” - Ədalət Mamedin könlünü aldı. 
“İtin qudursun, çaqqal! Qurda-quşa yem 

olasan haa...” – bunuda mayıf Mamed ürəklənib 
mızıldadı. 

“Kənd nədi əə... hamını harda oldu başa 
salajam, ermənilərə iş gördürən oğraşdı...” – göygöz 
kirpikli Eldar üzünün prişikləri təzətəzə azalan 
zəyəmli Vahidə danışırdı. 

Şamxorlu Vahiddə tez-tez:  
“Нуженни, нуженни başa düşməmişik...” - 

deyirdi. 
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“Qırxgünlük uşağı öpməzlər əəə...” – yefreytor 
İlyas, - kiməsə dedi.   

Sonuncu o yadımda qaldı ki, Mürşüd ha 
axtardı bir iynə ucu boyda çörək qırığı tapmadı ki, 
danışdığının gop olmadığına inandırmaq üçün 
kiməsə and içə, dördgöz masanın üstünü-altını hey 
eşələdi, nə pendir, nə soğan... heç nə qalmamışdı.  

Uşaqlar axırda bərdəli molla Xeyrullanın 
cəddinə and içdilər ki: “ay öyü yıxılmış inandıq 
daha...” 

Kimsə çörək dalınca tərpəndi. 
Sonra o qədər içdik, söhbətlər qulağımın 

dibində fırlanıb dala qayıdırdı... 
Bu da kuybışevli Hüseynin əbədiyyətə qədər 

ələ düşə bilməyəcəyi iyirmi bir yaşı... 
Səhər yuxudan kal oyansam da, Sahib 

Əkbərovla dənizə qaçdım.  
Sahib çimmədi.  
Su isti idi. Xeyli üzüb gecə içdiyim “Агдам” 

portveynini canımdan çıxardım. Dənizdən çıxanda 
üşüsəmdə, geyinən kimi isindim və çox gümrah 
halda kazarmaya qayıtdım.  

Məlum oldu ki, vələduzna Verdiyev Vəli 
məzuniyyətə gedən kimi kənddə evlənib və əməlli-
başlı da palatka toyu çaldırıb. 

Yeri gəlmişkən mağar toyunun da fəlsəfəsi 
ayrıdı! 

 Şamxora, Şiştəpə kəndinin Zəyəm 
stansiyasına, Vahid Həsənovgilədə gedib. Vahidin 
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atası qara Vəlinin ayaqları altında buynuzu qırmızı 
lentalı qara qoç kəsib. Yaxşıca yeyib-içiblər, sonda 
oğlu Vahidə əlli manat da pul göndərib.  

Təzə bəyin qaynatası – ağcabədili Gülmalı 
Gülmalıyev qara Vəlinin cibinə yaşıl şaxlı üç rublluq 
əskinas dürtüb. Vəli hərbi hissəyə çatana kimi təzə 
arvadın atasının yadigarı olan bu yaşıl üç 
manatlıqdan başqa, bütün var-yoxunu, - öz sözü 
olmasın yollarda “səpib dağıdıb”. 

Yalançı özü olsun! 
Bu ərməğan yaşıl, şaxlı üçlüyü isə dörd 

qatlayıb toy toğlusu kimi qırmızı lentlə bağlayaraq 
sarı dəsmala büküb ürəyi tərəfdə döş cibinə 
sancaxlayıb...  

Dünən gecə mənə verdiyi qırmızı onluq isə 
Vahidə göndərilən əlli manatdan imiş!  

Yazıq Vahid bir söz demədi. Əvəzində məni 
kənara çəkib: 

- Lazımındısa, yenə verim...  
Tamahımı saxlaya bilməyib, utanmadan beş 

manat da istədim.  
Vahid Pervomayskidə olanda – lap canın çıxa 

haa, bir qəpik də verməzdi, görünür anasının xala, 
bibisinin - əmanətin saxlanması haqda bərk-bərk 
tapşırığını qürbətdə təzə-təzə unudur.  

Qürbət bunu deyəsən ağıllandırıb. 
Son vaxtlar mənə pul gəlmir ki, gəlmir. Elə bil, 

tamam yaddan çıxmışam... 
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Poçtda Katerinayla görüşüb bir qədər 
dərdləşəndən sonra qəflətən dedi: “bir yastıqda iki 
baş, il başında üç baş...” 

Cəld dedim: “ondada mən olmayacam yenə 
qalar iki baş.” 

Hər ikimiz ürəkdən güldük... 
Bənövşə gözlümdən ayrılıb, yan otaqdakı 

bərbərxanada dəlləyə saçımı qırxdırıb, üzümü təraş 
elətdirəndən sonra, kazarmaya qayıtdım.  

“XB”ləri, köynəkləri, - pilotkaya kimi çıxarıb 
yaxşıca yudum və həyətdəki zivədən asdım. Hamam 
əvəzinədə Nazı və Faiqlə dənizə gedib, maçalkayla 
o ki var, sabunlanıb çimdim.  

Əsgər formamın bir dəstini də sanatoriyanın 
həyətindəki kanalizasiya lyukunun içində 
gizlətmişdim. Onları da yumaq lazım idi.  

Yaxşıca çimib qayıtdıq. 
Kazarmada ütülü köynəyin boynuna yeni ağ 

tikib, tər-təmiz geyindim.  
Özümü səliqəyə salıb, güzgüdə əksimə 

tamaşa edə-edə düşündüm:  
“Pul belədir də... “ 
Axır ki, atamdan məktub aldım!  
Sevincək və nədənsə bir azda təşviş-qorxuyla 

tələsik zərfin yan tərəfini səliqəylə cırıb oxumağa 
başladım. 

Ona görə qorxur, təlaşlanırdım ki, Odessada 
qızlarla çıxartdığım oyunlardan, içkiyə aludə 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

olduğumdan sanki atam xəbər tutmuş, həmdə 
partiya məsələsi... 

Pasılka, pul barədə heç nə yazmamışdı.  
Düzü çox kövrəldim.  
Köynəyimin sonuncu düyməsini açıb 

boğazımın altını hikkəylə xeyli qaşıdım, sanki hava 
azlıq elədi... 

Belə də iş olar?  
Oturub yenidən cavab məktubu yazdım, və 

dönə-dönə, dolayısıyla anlatdım ki, əlim bir az 
aşağıdır...  

Belə-belə eyhamlı sözlər... 
Məyus olmuşdum. 
Nahardan sonra oturub naryad bağladım; 

1050 kvadrat metr suvaq işi, 150 ton разгрузка, 60 
ton погрузка...  

Babat çıxdı...  
Şənbə günü olsa da, saat 05:30-da qalxıb, 

iynəsi itsə eşələyib tapmayınca saman tayasından əl 
çəkməyən kəlbəcərli Sahib Əkbərovla dənizə qədər 
qaçdım.  

Rezinləri də özümlə apardım - qantellərin 
yanında qumda gizlədəcəyəm.  

Çimərliyə çatana kimi tərləyirəm.  
Kəlbəcərli Sahib nə üzür, nə də idman eləyirdi.  
Hər biri 20 dəqiqə çəkən qantel və rezin 

təmrinlərini eləyib, 20 dəqiqə də açıq dənizdə 
çiməndən sonra geri qayıtdıq.  
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Hərbi hissənin həyətindəki turnikdə qollarımla 
özümü xeyli çəkib, fırlanma hərəkətləri eləyəndən və 
müxtəlif təmrinləri yerinə yetirib qurtarandan sonra, 
artıq əzələlərim yorulmuşdu. 

Sübh tezdən saat yarım idman eləmək əlaydı. 
Di gəl, yuxu və yemək məsələsini qaydaya 

sala bilmirdim. Yemək kalorisiz olur, çox içki içir, hələ 
yaxşı ki, siqaret çəkmirdim. Nə qədər tez yatmağa 
çalışsam da saat 00:00-dan tez yata bilmir, 05:30-da 
isə dururdum.  Çox vaxt da tam yuxu ala 
bilməməyim məni bir az yorurdu... 

Kökələ bilmirdim.  
Bunu da özümə bir dərd eləmişdim. Amma 

oxuduqlarımdan belə çıxırdı ki, kökəlmək özü 
xəstəlikdir və bütün xəstəliklərin mayası elə burdan 
başlayır...  

Bir sözlə:  
“Xəstəliyin kökü, toxumu kökəlməkdir!” 
Siyasi məşğələdən sonra yeməkxanada 

məktub yazmağa başladım, guya naryad 
bağlayıram...  

Uşaqların işini bölüb vermişdim, arxayın idim.  
Bərdəyə - Xanımzər Mətləbə, Əlövsətə, 

qardaşım Vidadiyə, Tbilisiyə - Tahir Ağayevə, 
Kirovabada – Natiq Mamışevə, Mirbəşirli Elxan 
Allahverdiyevə, Azər və Sərvər qardaşlarına, hərbi 
xidmət çəkdiyi Azərbaycan Astarasına - Tariyel 
Muradova və Bakıya qardaşım Rafiqlə, dostum Cekə 
məktublar yazdım.  
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Vidadiyə yazdım: “on iki gündür demişəm, 
amma pul göndərmirsiniz. Qayıtmağıma dörd-beş ay 
qalıb, atama de, qoy dostlarıyla danışıb mənə milis 
şöbələrinin birində iş tapsın.  

Qayıdan kimi təhsilimi qiyabi davam elətdirib 
işləmək, nənəmin evinin yerində özümə nağıllardakı 
kimi möhtəşəm bir saray  tikdirib Komsomolla ailə 
quracağam...”  

Nostalji hisslərə qapılaraq səfeh-səfeh, bu 
kimi hələ vaxtı çatmamış işləri xeyli xırdalayandan, 
vərəqləri bir-birinə calayıb ürəyimi boşaltdıqdan 
sonra Sahib Əkbərovu axtardım ki, məktubları 
Katerinanın yanından aviasifarişlə yola salsın... 

Elə bu vaxt, gözlənilmədən Kaşşeyev xəbər 
gətirdi ki, sənin adına “bağlama” gəlib, Katerina 
deyir: “tez özünü yetirsin.”  

Sevindiyimdən qardaşım Vidadiyə yazdığım 
töhmət, giley, arzu və eyham dolu məktubu cırıb 
atdım.  

Geyinib hazırlaşanda rota komandirinin siyasi 
işlər üzrə müavini Boyko başımın üstünü aldı: 

- Pasılkanı gətirirsən birlikdə açırıq. 
Nə tez bildi əə bu qurumsaq? 
Bıyy... səni görüm dünya durduqca durasan 

Kaşşeyev...  
Razılaşdım, neyləyəydim? Yazıdan qaçmaq 

olmaz! 
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Əsədovu da götürüb getdim. Yol boyu 
fikirləşirdik ki, bağlamadan pul və ya konyak çıxsa, 
замполит Boyko iynə olub yaxamızdan sancılacaq... 

Müxtəlif hiylə, kələk yolları aradıq. 
Qəflətən qışqırdım: 
“Evrika!” 
Nazı üzümə maddım-maddım baxıb heç nə 

anlamadı... 
Yolunu tapdım... və Katerinayla bu barədə 

məsləhətləşib razılaşdıq.  
Pasılkanın baş və tikiş yerlərindəki palıd rəngli 

surğuclu möhürləri ovuşdura-ovuşdura birtəhər 
qoparıb, tikiş yerlərini söküb açdıq.  

Araq və pul çıxmadı! 
 İçərisində bloknot, konyak, mer-meyvə və 

məktub idi.  
Məktubu cibimə basmaq istəyəndə Katerina 

səmimi, sövq-təbii iddiasıyla üstümə qışqırdı: “zərfi 
elə burada, gözlərimin qarşısında açmalısan!”  

İncə ağappaq şəhadət barmağını havada 
silkələdi. 

Sevincimdən həyəcanlanmışdım. Ürəyim 
bərk-bərk döyünürdü. Zərfin içərisindən bütöv bir 
əllilik çıxanda gözlərimizə inanmadıq.  

Nazıyla: 
“Hiii...” – eləyib, içimizi çəkərək qışqırdıq.  
- Ухх тыы! – Katya bizə qoşuldu. 
Bəli, artıq ov tələdəydi, baş leytenant 

Boykonu aldada bilmişdik!  
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Ağzı dar uzunboğaz qrafinə oxşar şüşə 
butulkalarda beş ulduz “Göy-göl” və “Şirvan” 
konyakları Katerinaya verdim. O, mənə qaş-göz 
oynadıb işvəylə göz vurdu – yəni, - anamgildə 
içərik!? 

Baxışlarımla razılığımı bildirəndə Katyanın sir-
sifətinə işıq, məmnunluq yayıldı...  

Nazı heç nə hiss eləmədi. 
Sınan yerləri cır-cındırla sarıqlı, dəryaz 

sapından düzəltdiyi qoltuq ağacına söykənən, sifəti 
qırışıb sallanan dişsiz bir qoca bizi tələsdirirdi.  

Gözü pıçalaqlı, pırtlaşıq uzun saç-saqqalı kirli, 
qarnı aşbaz arvad qarnı kimi yırğalanan bu tox qoca, 
sürdüyü uzun ömrü boyu itirdiklərinin heç fərqində 
deyildi. 

Tayqulp fincan kimi tək qollu, tək ayaqlı idi.  
Hər iki olmayan qol-qılçasının dibdən kəsilib 

yeri boş qalan hissələrini - köynək və şalvarda da 
qatlayıb yerini sancaqlamışdı. 

Bu ahıl qocanın alnı, sifəti, boyun-boğazı, 
sinəsi qarmonun dəri körüyü kimi qırış-qırış idi... 
Təşnəli durmuşdu. 

Sanki Hitler Almaniyasını bu qoca əbləh 
təkbaşına məğlub eləmişdi. Yaxasını bit-birə yemiş, 
uniformasının sinəsi orden-medallarla yox, lazımsız 
nişanlarla doluydu.  

Köpəyoğlu yaman iddialıydı!  
Fısıldayırdı... 
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Göz işlədikcə uzanan dəmiryol relsləri 
arasında bitən yabanı ot-ələf və lazımsız qanqal 
kolları  kimi üçümüzün arasında bitmişdi. 

Aviapoçtla Kremlə sifarişli böyük bir zərf 
göndərirdi... 

Katerina bizə şirin bir göz vurub onu yola saldı. 
Elə bu vaxt sütül bir rus oğlan özünü 

aramızdan güclə pərçimləyib qabağa keçmək 
istəyəndə Nazının gərilmiş əsəbləri tarıma çəkilmiş 
halda çığırdı: 

- Haya düytülüysən əəə...  
Yazıq uşaq, vəhşətlə gözü kəlləsinə çıxmış 

Nazının əndərabadi sifətini görəndə, qorxusundan 
qaz buraxdı... 

O gedən kimi pasılkanın ağzını yenidən 
bağladıq. Katerina özü parçanın sökülən yerlərini 
iynə-sapla tikib, düz yeddi yerdən qırılmış möhür 
yerlərinə xüsusi qabdan açıq şokolad horrası kimi 
buğlanan surğuc maddədən süzüb üstündən dərhal 
uzun taxta qulplu dəmir möhür basdı və bir andaca 
bu hoppa sümük kimi bərkidi... Hətta, ürəyi 
sakitləşməyib xüsusi blanka nəsə yazıb qolladı və 
surğucla möhürlədi ki, guya pasılka yolda harasa 
ilişib cırılıb.  

Möhürlərin üstünü kim oxuyurdu? 
Qısası, “Ы” əməliyyatını başa vurduq.  
Tez-tez şax əlliliyi çıxarıb baxırdım.  
Birdən mənə elə gəldi, bu pul diridi... canlanıb 

və mənə qismət olduğundan sevinir... 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

Çılğın bir ehtirasla Katyanı öpmək istəyirdim, 
amma tez-tez Nazı və müştərilər girib çıxdıqlarından 
imkan olmurdu.  

Çox yaxşı oldu, incə məsələlərdə maymaq 
olan Nazı Katerinanı tanıya bilməmişdi!  

Bir gecənin oğrusu on illik molladan çox bilər 
desələrdə, gecələr alma, gilanar oğurlayan Nazı belə 
işlərdə hələ çox naşı idi. 

Katya bu gün də sarı kətan donundaydı. Don 
həddən artıq açıq-saçıq olduğundan və mərmər 
sinəsindən ağ liftçiyi aşkar göründüyündən bu dəfə 
nədənsə məni güclü bir qısqanclıq hissi bürüdü və 
özümü saxlaya bilməyib incimiş, bir azda ərklə 
qulağına pıçıldadım:  

- Əgər məni sevirsənsə, bir də bu paltarda işə 
gəlmə! 

O, təəccüb və heyrətlə üzümə baxıb 
xanımlığına rəğmən itaətkarlıqla: 

- Yaxşı əzizim, – dedi, sabah anamgildə ətraflı 
danışarıq... 

Surğuclu - möhürlü bağlamanı qoltuğuma 
vurub Nazıyla geri qayıtdıq.  

İndi pasılkanı yaşıl gözlü, zampolit Boykonun 
yanında açmaq qalırdı. 

 Arxayın idik.  
İçərisindən ona lazım olan nə pul, nə də 

konyak çıxasıydı... 
Yolboyu atam haqda çox hörmətlə düşündüm.  
O, əsl ata idi!  
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Məni heç vaxt darda qoymayıb. Çoxdanıydı 
əlimə pul düşmürdü, kövrəlib: 

“Ürəklərimiz bir döyünür ay ata!”  
Fəxrlə dedim. 
Birdən əllilik çıxan zərfin içərisindəki məktub 

yadıma düşdü və cəld “bağlama”nı Nazıya verərək, 
cibimdəki zərfi açıb oxumağa başladım. 

Qardaşım Vidadi yeni xəbər yazmışdı:  
“Bacım Yeganə musiqi məktəbinə qəbul 

olunmaq üçün verdiyi imtahandan əla qiymət alıb!”  
Mənə bundan sevindirici, önəmli xəbər ola 

bilməzdi. Oxumaq, yazıb-yaratmaq, xarici dil 
öyrənmək, musiqini qavramaq, dinləmək, hansısa bir 
alətində çalmaq düşünmək, rəqs eləmək, üzməyi 
bacarmaq həyatın ən ümdə məsələləridir...  

İmtahanı götürən də Komsomolun atası olub.  
Bərdənin tarixində ilk konservatoriya qurtaran 

insan! 
...Mayor Deqtyar beqafıl pasılka xəbərini 

eşidib, özünü itirər. 
Boyko yalan oldu. 
Mayorun hücrəsinə yığışdıq. 
- Pasılkanı birlikdə yoxlamalıyıq! - iri tüklü 

yumruğunu masanın üstünə çırpdı.  
Boykoyla praporşik dərhal quyruq buladı. 
Zorla macal tapıb kinayəylə sözümü deyə 

bildim: 
- Senzor var? 
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- İçki olmaz, xəbərin yoxdur? – rəngi əvvəl 
saraldı, sonra da bozardı.  

Konyak, araq, ya çaxır, pul çıxsaydı, deməli 
tələ tikəsi olacaqdım... 

Deqtyar stulunda yayxanaraq süni 
təbəssümlə, yarı zarafat, yarı ciddi, yarı da 
dostcasına mızıldadı: 

- İçkidən, valyutadan, narkotikadan, silah-
sürsatdan başqa nə çıxsa sənindir...  

Sonra gülümsədi də... sonra da boynunu o üz 
- bu üzə çevirib möhkəm şaqqıldadaraq aqressiv 
hərəkətini soyuq gülüşüylə tarazlayıb canıyananlıqla: 

- Hərbi qanunların bu sərt qaydaları 
olmayaydı gərək! – dedi.  

Praporşiklə komandir müavini Boyko keşikçi iti 
kimi hazır vəziyyətdə dayanmışdı.  

Praporşik deyəsən anlamışdı ki, payına tula 
payı düçəcək, odur ki, çox da ərimirdi... həm də elə 
çox içən, əyyaş deyildi. Yalnız çox yağlı quyruq, 
donuz salası və ya buz kimi soyuq yeməklər 
yeyəndə möhkəm araq içər, içindəki araq düz iki gün 
iylənərdi!  

Əclaf Boyko isə çox içib, çox yeyəndə tez-tez 
gəyirir, bu onu nisbətən rahatlayırdı. İndi də 
iştəhasını qıcayıb, əllərini bir-birinə sürtərək keşikçi 
iti kimi hərisliklə pasılkanın açılacağını izləyirdi.  

Tülkü kimi özümü bicliyə vurub yazıq-yazıq: 
-  Əvvəllər belə deyildi axı... 
-  Yeni qaydalar ehtiva edilib, - dedilər. 
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Nazıyla köməkli yeddi yerdən vurulmuş 
surğuc-möhür qarışıq pasılkanın ağ pambıq 
parçasını dartıb cırdıq.  

Yanları deşik karton yeşiyi çıxaranda əlimi bir 
anlıq saxlayıb, öhö-öhö eləyərək onlara diqqətlə 
baxdım.  

Təmiz olmayan üzlərinin dərisi, indi 
işıldaböcəklər kimi bənzərsiz dərəcədə işıldayırdı. 

Ürəyimdə dedim: “duza gedirsiniz ay yazıqlar! 
İki Göy-göl konyakıyla diri əllilik əlinizdən çıxıb!”  

Yadıma düşən kimi, əlimlə paltarın üstündən 
cibimi gizlincə qaşıdım.  

Əskinas yerindəydi. 
Nə az, nə də çox - düz əlli rubl! 
Canlı, şaxlı pul! 
Əlimin kəskin hərəkətiylə saymazyana 

kartonun üst hissəsini cırdım. Bağlamanın içi 
görünən kimi, onların sifətlərindəki mimikanı təsvir 
eləmək daha mənlik deyildi.  

Bunu Rafael, Leonardo do Vinçi, Rembrant,  
Fransisko Qoyya, və ya ən azı Reyn Oqyust Renuar, 
İlya Repin, İvan Ayvazovski, Vasiliy Surikov, İsaak 
Levitan və ya  bizim Tahir Salahov kimi dünya 
şöhrətli rəssamlar bacara bilərdi.  

Havasızlıqdan ağırlaşmış, boşalmış, pis 
qoxuyan bir neçə göy xiyar, qırmızı pomidor, hülü 
şəftəlisi, iri sulu armudları görəndə çaşdılar. 
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Sanki masanın üstünə sərmək üçün çırpdığım 
ağappaq, nişastalı süfrə havada xışıltıyla açıldı və 
qəfil qopan tufan əlimdən uçurub səmaya sovurdu... 

Hülü şəftəlilərlə iri, sulu armudlar xarab olub 
pırsımışdı... 

Veridiyi gizli - “yarımhərbi əməliyyat 
bölməsinin rəhbəri” kimi, stroybat mayoru Deqtyarın 
ələkeçməz casusları işarədən sonra dərhal - 
praporşiklə şanlı sovet ordusu rota komandirinin 
siyasi işlər üzrə müavini, baş leytenant Boyko 
pasılkanı qaldırıb başıaşağı masanın üstünə tökdülər.  

Deşikli karton yeşiyin altına salınmış 
Azərbaycan Kommunist partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin ali orqanı olan  “Koммунист” qəzetinin 
arasından ayaqlarımızın altına düz yeddi ədəd zərf 
töküldü.  

Donub qaldım. 
Ortaya pusqudakı kimi ölü bir səssizlik çökdü. 
Zərfləri qamarladım! 
Mayor Deqtyar dərhal hərbi vəziyyət alıb əmr 

elədi:  
- Valyutanı təhvil ver!  
Praporşik də ona züy tutub fışqırdı:  
-  Отставить!  
Nazı onlara qoşulub zarafatla sızıldadı və 

qəflətən qışqırdı: “valyutanı təhvil ver əəə!!!” 
Qızğın toqquşma anında, bic – vələduzna 

Boyko zərflərin nazik olduğundan həqiqəti dərk edib 
susdu... 
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Əllərində silah olsaydı, yəqin ki, qundağıyla 
başıma vurub zərfləri ələ keçirmişdilər. 

Yalan deyirəmsə torpaq yeyim, bunlar, canlı 
hərbi stroybat manyakları idi!  

Zərfləri bir-bir açdıq.  
Hərəsinin içindən beş manat pul və beş ədəd 

də azərbaycanın buraxdığı lotoreya bileti çıxdı. Qara 
Sabir, Əvəz əmim, Rəna, Həvva bibim, bibimin əri 
Çərkəz, qardaşım Vidadi və Xaqani göndərmişdi... 

- Valyuta deyil, bizim əskinaslar və ana 
dilimizdə kiril əlifbasıyla досааф-ın xəttiylə buraxılan 
lotereya biletləridi!  

Üzərində Kremlin qülləsi və ortası oraq -çəkicli 
gerbimiz olan, göy rəngli, arxası 14 müttəfiq 
respublikaların ana dillərində yazılmış beş manat 
sözləri, лп 9991764 nömrəli, Государственный 
казначейский билет СССР şriftləri və buraxılış ili 
1961-ci il əks olunan rublu Boryanın üstünə 
tolazladım... 

Mayor birdən at kimi fınxırdı:  
- “Konyak niyə yoxdu?!” 
Onların içkiyə köklənmiş tamahları isterik 

halda, ətrafımızdakı siqaret tüstüsüylə dolu havada 
uçur və bu isterikadan mayor getdikcə azğınlaşırdı:  

- “Konyak niyə yoxdu? Valyutanın hamısını 
bura ver!”  

“Bütün bunlar gülməli və heyrətamiz idi... 
Sovet zabiti mayor Deqtyar cığalladı... 
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Otuz beş manat pul Boykoyla praporşiki bir az 
toxtatdı. Mayor Deqtyarın isə içi yandığından qışın 
oğlan çağında Pervomayskidəki isti kazarmaların 
istilik sistemi yaxşı işlədiyindən, damı üstündəki qar 
qalağı kimi altdan yuxarı körün-körün buxarlanırdı... 

Qəzəbindən hədəqəsindən çıxmaq istəyən 
gözləriylə: 

- Bu gün 120 kvadrat metr suvaq verməlisiniz! 
- yumruğunu yenidən düyünləyib var gücüylə 
masanın üstündəki boş yerə çırpdı.  

Yarısına kimi suyla dolu şüşə qrafin ləngərlədi, 
şüşə qapağı cingildəyə-cingildəyə tullanıb-düşdü və 
fırlana-fırlana döşəmədə Boykonun zabit 
çəkmələrinə dəyib dayandı. 

Bir-iki alma, armud, pomidor da dığırlanıb 
döşəməyə töküldü. 

Tövrümü pozmadan:  
- Dənvari quruluşa malik əhəng tozu, əhəng 

suyu , sement, qum qurtarıb... indi poçta gedib, 
rəsmi qaydada adınıza teleqram vuracağam... surəti 
də...  

Sanki sıçrayıb qaçacağımdan qorxaraq, 
Boyko məni qucaqladı. 

Hərbi xidmət bu anda hər-birimizə ayrıca, fərdi 
şəkildə bir əzab bəxş edirdi.  

Kiminsə “acığına” ortaq olmaq mümkün 
olsaydı, Boykoyla praporşik aqressivləşmiş mayorun 
acığını bölüşdürərdi.  
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“Teleqram... surəti də...” sözlərindən dərhal 
sonra əynindəki fufayka-mundir elə bil, kipləşib 
mayoru sıxmağa başladı.  

Fısıldadı... və pişikotu içib uyuyan adamlar 
kimi masanın üzərinə çökdü... ağzının kənarları çox 
gücə düşəndan sonra qızmış ayğırlar kimi 
köpükləmişdi...  

Boyko sağ zabit çəkməsini döşəməyə çırpıb 
toz qaldıraraq praporşikə təpinib qrafindən cəld su 
tökməyi  və bizə pasılkanı yığışdırıb aradan çıxmağı 
əmr etdi... 

Mərəkə bitmişdi! 
Havasızlıqdan pırsımış meyvələri atıb, yerdə 

qalanlarını yeməkxanada yaxşıca yuyub öz 
uşaqlarımıza payladım. 

Kaşşeyevə də havasızlıqdan şərəflə salamat 
çıxmış, bir sulu armud verdim. O, armudu dişləyib 
suyu tökülə-tökülə yedikcə: 

- Könlümə yaman içmək düşüb, - dedi. 
Ədəbaz-ədəbaz, inamla: 
- Axşam içərik!  
Əlliliyin həniri canımı isitmiş, məni 

ürəkləndirmişdi. Əlimi cibimə soxub, beşliklər qarışıq 
əlliliyi xışmalayıb Kaşşeyevə göstərəndə, yazıq 
gözlərimə bala cüllüt kimi lüt, ətcə göründü.  

Bu intizamlı, cəsarətli, nikbin vzvod 
komandirini nədənsə, əldən-ələ keçən əlvanbülbül 
sərçəyə də bənzətdim... 
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Birbaşa mətləbə keçək, erkək eşşəyə qoduq 
saldıran qara qıllı Mürşüdü yanıma çağırtdırdım.  

Beşlik verib kolbasa, çaxır hətta, cibimdə 
qalan səksən beş rublluq sərvətin havasından toyuq 
– “özüdə çolpasını” - almağı tapşırdım. 

Bu gecə də Kaşşeyevlə birlikdə bayram 
edəcək, ağzımızın tamını dəyişəcəkdik!  

Mürşüdə dönə-dönə tapşırdım:  
- “Arkadiyanın arxasından üç ev sağ yandakı 

mağazada yaxşı çolpalar satırlar.” 
Yekəbaş, boynu uzun - beyni boş Mürşüd 

ağız dolusu: “Başa düşdüm” dedisədə, ürəyimdə 
yarıdacağına ümidim yoxuydu... 

 Şənlikdən çox, hay-küyü ilə yadda qalan 
Hüseynin ad günündə söylədiyim sağlıq, tost, nə 
bilim ya monoloq... bütün uşaqlara ləzzət eləmişdi. 
Bir də ağcabədili Nazının pəltək diliylə o gecə 
zümzümə elədiyi segah təsnifi: 

 
“Məni candan usandıydı, 
Cəfadan yay usanmazmı? 
Fələkləy yandı ahimdən, 
Muyadım şəmi yanmazmı?” 

 
Bəli, bir daha Füzuli yada düşdü. Günəş 

kainatın Füzuli isə yer kürəsinin günəşidir! 
Mürşüd qayıdıb: “Dükanda çolpa yoxuydu”, - 

dedi.  
Yanıb-yaxıldım!  
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Görünür keysala, başını aşağı dikib 
dayanmadan ot çeynəyən tükü yapışqanlı, kirli 
qoyunlar kimi vecsiz-vecsiz, xala xətrin qalmasın 
axtarıb tapa bilməyib.  

O biri tapşırılanları isə almışdı. 
Gecə yeməkxananı açdırıb, növbəti məclis 

qurduq.  
Hardasan ay mirbəşirli Azər Məmmədov 

bərdəli Mamed Əliyev, yeriniz məlum! 
Kaşşeyev idman paltarında gəlib, iki butulka 

litrlik ağ çaxır götürdü və məni kənara çəkib:  
- “Podqornu ilə qızların evinə gedirik, sən bizi 

üzürlü hesab elə...” 
Kaşşeyevdə hərbi xidmətini bizim kimi bu ilin 

noyabr-dekabr aylarında başa vuracaqdı. O da 
qanuni “старик” idi. Son vaxtlar bizə qarşı çox 
insafa-mürvətə gəlmişdi. 

Qara Vəli yaman canfəşanlıq eləyirdi. Məni 
görən kimi, əvvəl özünü yığışdırıb kefimi soruşdu, 
sonrada ilişib qəhbə arvadlar kimi irişə-irişə: 

- “Yoldaş komandir, zəyəmli Vahidin on 
manatını qaytara bilərsinizmi?” –soruşdu. 

Cəld cibimdən bir qırmızı onluq əskinas 
çıxarıb ona uzatdım.  

Yerdə qalan sərvətimi təkrar saydım: “düz 
yetmiş manat!” 

“Qaçaraq” əyilib, pulu və əlimi öpərək 
ehmalca alnına qoydu və irişib: 
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- Ay gözəl insan! – deyib, çöndü, qırmızı 
onluğu cibinə basdı və qoşa əllərini ağzına tutaraq 
“auuu”... “auuu”... bağıra-bağıra, Tarzan kimidə 
tullana-tullana götürüldü... 

Zemelyalar, Nazı, Mürşüd, Eldar, Baba və 
Bakirlə oturub bu gecənin əsgər həyatının xidmət 
dadını çıxarırdıq... 

...Çaxırdan içdikcə “quququşulu saatın” 
altındakı çarpayıda Katerinanın lüt ətirli canını 
xatırlayır, hətta isti nəfəsini duyurdum...  

Sonra da pəncərələrinin qabağındakı şam, 
küknar ağacının budağındakı o qoşa göyərçinləri 
xatırladım. Onlar necə, yanaşı məhrəm oturub, nazik 
dimdikləriylə, sonsuz arxayınlıqla özlərini 
dimdikləyirdilər. 

Görünür artıq cütləşiblər... 
...Nazı içmirdi.  
Yenə çaxırdan içib, dəmlənən uşaqlar bir 

ağızdan qışqırdılar: 
 “Nazı bir ağız o-xu-sun!” 
 Pox yemiş tulaşalar kimi, bir qədər özünü 

çəkib, sürtük qəhbələr kimi tez də sıyılıb, Hicaz 
təsnifindən bir ağız dedi: 

 
“Can veymə qəmi eşqə ki,eşq afəti candıy, 
Eşq afəti can olduğu məşhuyi cahandıy. 
Yaxşı göyünüy suyəti məhvəşləyin, əmma 
Yaxşı nəzəy etdikdə, səyancamı  yamandıy...” 
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Elə bu vaxt, Baba ayağa qalxıb Nazının Hicaz 
təsnifini yarımçıq kəsərək; sözləri İslam Səfərliyə 
məxsus “Dalğalar” mahnısını oxumağa başladı: 

 
“Siz qaynar həyatsınız, nəğməyə qanadsınız, 
Sahili şən dalğalar,ay mirvari dalğalar... 
Sahili şən dalğalar, ay öpüşən dalğalar...” 

 
Sibirdən gələn uşaqlardan səsi olanlar da, 

Babaya qoşulub kədərli “Dalğalar” mahnısının 
nəqarət hissəsini birlikdə oxudular. 

Amma heç biri salyanlı Adilin yerini vermədi.  
Hamı Adili xatırladı. 
Mən mirvari sırğalı Məhbubə xalanı... 

 
 
 

Səkkizinci kitabın sonu... 
 
 
 
 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

 
Mündəricat 

 
1. Yeni kazarma...................................003 
2. Qara Vəliyə görə buraxılan 

 kobud səhv......................................022 
3. Katerina ilə açıq söhbət....................048 
4. Yeni ideya.........................................070 
5. Xəyanətə... intiqamla verilən  

cavab...............................................084 
6. Doqquz yüz otuz gündən çox............114 
7. On səkkiz ayda ötdü..........................128 
8. ДМБ- 1972.........................................141 
9. Niş eləyib, vəhşət yaradanda – axan 

 qan ...................................................168 
10. Şevçenko parkında yazılan tarix........175 
11. Bənövşə gözlü Katerina.....................206 
12. Vətənin vicdanları...............................227 
13. Qaqarin müəmması... Mən quş olsaydım... 

 Və alman mücadiləsi..........................238 
14. Sklyarla Djordjik də “Dembl”ə getdi...  

Boykonun tarixi ironiyası.....................265 
15. Yazın son günü....  

Tərtəmiz rota “starik”ləriyik! Bir də  
Kuybışevli Hüseynin ad günü.............273 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

 

Tofiq Xəzər 

 

(Tofiq Əli oğlu Babayev ) 

 

Tofiq Əli oğlu Babayev 1951-ci ildə Bərdə şəhərində 

anadan olub. 1967-ci ildə Bərdə şəhər 1 saylı orta 

məktəbini bitirib. 

1974-cü ildə Çingiz İldırım adına Azərbaycan 

Politexnik İnstitutunu bitirib. 

“Qızıl qələm” və “”Vətən media mükafatı 

laureatıdır. 

2010-cu ildə “Azərbaycanın vətənpərvər ziyalısı” 

diplomuna layiq görülüb. 

Ailəlidir, 3 övladı var 

 

 

 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

 

Tofiq Xəzər 

“Bərdədən görünən dünya...” 

(Azərbaycan dilində) 

On altı cilddə. VIII cild 

 

Redaktor: Tofiq Babayev 

Korrektor: Ülkər ANS 

Dizayner: Orxan Quliyev 

Kompüter yığımı: Mehriban Ramanalı 

Yığılmağa verilib: 14.01.2011 

Çapa imzalanıb: 22.08.2011 

Kağız formatı: 84x108 1/32 

Həcmi: 313 səh. 19,5 ç.v. 

Tiraj: 300, Sifariş 76 



www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2017 

 

Tofiq Xəzər              “Bərdədən görünən dünya”. VIII cild 

Qiyməti 6 manat 


