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“Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və
virtual təbliğatı”. Elektron Kitab N 60 (23 - 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 VirtualElektron Kitabxananın “Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların
analizi və virtual təbliğatı” kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində
nəşrə hazırlanıb və yayılır.

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında QeyriHökumət 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.org
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Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On
altı cilddə. II cild. Bakı, 2010. "Gənclik" nəşriyyatı. 261 səhifə.

Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On
altı cilddə. II 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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Т70 Тофиг Хязяр. «Бярдядян эюрцнян дцнйа…»
Бakı, 261 səh. 2010
Тофиг Хязярин охуъулара тягдим етдийи 16-ъилддян ибарят
«Бярдядян эюрцнян дцнйа...» адлы автобиографик романы онун эениш
охуъу кцтляси иля илк эюрцшцдцр.
Мцяллиф китабда ССРİ адланан нящянэ бир империйанын
ейбяъярликлярини, совет забитинин тамащкарлыьыны, рцшвятхорлуь- уну,
юзбашыналыьыны, миллятчилийини вя 18-19 йашлы азярбайъанлы ясэярляря
гаршы щагсыз щярякятлярини мящарятля ачыб охуъуйа эюстярир.
Китабда йцз илляр бойу Дяряляйяз мащалынын Тарп, Терп,
Дямирчиляр, Ъул вя Алмалы кяндляриндя йашамыш Хяляфлиляр тайфасынын ермяни дашнакларына гаршы апардыглары сону эюрцн-мяйян
мцбаризясиндян də эениш бящс едилир.

qrifli nəşr

c Tofiq Xəzər

Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Pervomayski
h/h 11741 “B”
11.05.1971,

Rodkin

II gцn.

gəldi. Mənə heç nə demədi. Görünür hər

şeydən xəbəri varmış. Boyko və Bryusov söz yox ki,
Rodkinə qalib gələ bilməyiblər. Dü- zü lap sevindim də bu
işə. Rodkin bir tapşırıq verdi:
- Bir kran relsdən çıxıb, aşmaq üzrədir. İki əsgər bərkbərk tutub kranı saxlamaq istəyirlər. Relslərin üstü qırmızı
kərpiclərlə doludur...
Çəkdim. Əla alındı. Rodkin dedi ki, bu şəkil “Krokodil”
jurnalında çıxacaq. O, çəkdiyim rəsmi də götürüb getdi.
Tofiq Xəzər
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Üstündən heç iki-üç dəqiqə keçməmişdi ki, Sarıkirpikli
qız mənim qapımı döymədən, say- mazyana açıb içəri
keçdi. Mən hələ özümə gəl-məmişdim, o qayıdıb, özünə
stul da gətirdi. Öz otaqlarının qapısını arxadan bağladı,
mənim onların otağına açılan qapımı isə açıq qoydu. Bir
siqaret çıxarıb yandırdı və gözlərimə baxa-baxa:
- Oturmaq olar? – soruşdu.
Cavabımı gözləmədən də stulda oturdu. O, cins
şalvarda idi. Duxusunun ətri
siqaretinin ətrinə
qarışmışdı…
Cins şalvarı rəngində boğazlı yun vodolas- ka
geyinmişdi. Ayağını aşırıb o biri ayağının üs-tünə qoydu.
Və başladı Azərbaycan dilində danışmağa.
Mən mat qalmışdım. Elə bil hər şey yuxuydu.
Yuxudaydı. Damarlarımda qanım donmuşdu, bu qız
Azərbaycan dilində aksentlə danışsa da, yaxşı danışırdı.
Sonra elə bil özümə gəldim:
- Sən azərbaycanlısan?–heyrətlə soruş- dum.
- Mənim atam hərbçidir. Biz Bakıda, Nasos- nuda
yaşamışıq. Atam sonra “bolşoy Salyan- ski”də işlədi.
Oradan da bura gəldik. İki ildir gəldiyimiz. Mən Bakıda,
Kaspar xəstəxanasının qabağındakı orta məktəbi
bitirmişəm.
Tofiq Xəzər
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- Həəə?…

- Bakı gözəl şəhərdir. Ruslar, gürcülər, yəhu- dilər,
ermənilər orada çoxdur. Həm də çox meh- riban
yaşayırlar. Axşamlar, biz “Voyenni qoro- dok”un
həyətində tansa gedərdik. Sizinkilərdən Muslum
Maqamayevi, Raşid Bexbudovu, Kara Karaevi,
Niyazini, Taxir Salaxovu, Qeydar Ali- yevi, Nariman
Narimanovu çox sevirik.
O qalxıb, pəncərənin kiçik nəfəsliyindən siqa- ret
kötüyünü çölə tulladı. Mən bilmirdim nə danı- şam. Eləbelə soruşdum:
- Sən russan, yoxsa ukraynalı?
- Biz moskvalıyıq. “Vernadskiy” metrosundan çıxıb,
“Zvyozdoçka” kinosunun yanından dönüb keçirsən, ul.
Lobaçevski 100. Üzbəüz duranda sağdakı korpus, 11ci mərtəbə, 486-cı mənzil bizimdir. Ancaq atamın işiylə
əlaqədar orada yaşamırıq. Məzuniyyətimizi Moskvada
keçiririk. Böyük qardaşım evlənib. İndi o evdə o yaşayır
və birdən:
- Sən ailə qurmusan?-soruşdu.
- Yox hələ - deyib:
- Atan bizim hərbi hissədə işləyir?-soruşdum.
Tofiq Xəzər
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- Onu demək olmaz. Mənim adımı burada Na-taşa
bilirlər. Mənim adım da elə deyil. Adım Na-dejdadır.
- Bakı yaxşıydı, yoxsa Pervomayski?
- Əlbəttə Bakı!
Xəzər dənizi, Neft daşları, Qobustan, Göy-göl hamısı
yadımdadır. Orta məktəbi qurtaran gün „Qız qalası“nın
lap başına çıxmışdıq.
- Atan sarıdır, ya anan?
- Anama oxşayıram sarılıqda.
- Bəs nə xoşuna gəlmirdi bizim milllətdə?
- Sizinkilərdə?..
O, fikrə getdi və birdən qəti şəkildə:
- Sizin millətin üzündə təbəssüm olmur, –dedi. –
Kişiləriniz çox hirsli, qadınlara qarşı da bir az kobud
olurlar. Qadınlar sizdə çox qapalı həyat tərzi keçirir. Kino,
teatr, tans sizin qadın-lara yaddır.
- Niyə „Dram“ teatrında, „Muzkomediya“da, „Nizami“
kino - teatrında qadınlar çox olur.
- Olur eyy, – dedi. - Özləri sərbəst getmirlər. Ərləri
aparandan aparana.
Tofiq Xəzər
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O, mənə diqqətlə baxıb soruşdu:
- Sən həmişə yazırsan, fikirli olursan, sənə çoxlu
məktublar gəlir. Sən oxumusan? Ali təh-silin var?
- Hə, əlbəttə oxuyurdum. Çingiz İldırım adına
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun III kursun-dan təhsilimi
yarımçıq qoyub gəlmişəm. Qayı-danda təhsilimi davam
etdirəcəyəm.
- “Babaev”, sənin familiyan belədir də?
- Hə.
- Sən heç kimə demə ki, mən Azərbaycan dilini bilirəm,
ya bu günkü söhbətimiz barədə heç kimə! Siqaret
çəkdiyimi də heç kim bilmir. Oldu?
- Əlbəttə, – dedim. Narahat olma…
O, ayağa qalxdı.
- Nə vaxtsa “uvolnitelni” götürsən, şəhərdə görüşə
bilərik, – dedi.
Çox sevindim:
- Əlbəttə, – dedim.
Qapını içəridən açdı. Keçib yerində oturdu.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Mən rotaya gəldim…

12.05.1971,

Səhər

işə

getdim.

III gцn.

Qırmızı

parçanın

üstündə

yazacağım sözlərin eskizini cızdım:
«Reşeniya syezda v jizn»
Sonra rəngləyib işlədim. Rodkin gəldi. Görüb çox
bəyəndi.
-12 nömrəli “Krokodil” jurnalına şəkil çəkmək lazımdır,
– dedi.
Və izah elədi:
Tofiq Xəzər
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- 3-4 transformator çək. Ətrafı su, çalalar, gölməçə...
-Yaxınlaşanı “tok” vursun?- soruşdum. O gü- lümsünüb
başını buladı.
Çəkdim. Yaxşı çıxdı. Elə çəkdim ki, trans- formatorların
yarısı palçığa batıb, yol da yoxdur ki, kran götürə...
Gəldim rotaya. Tahir Cabbarovdan, Tariyel və
Zeynəbdən məktublar aldım. Qohumum Ta- hir Cabbarov
Yevlaxda milis şöbəsində işə dü- zəlib. Kiçik serjant
paltarında şəklini də gön- dərmişdi. O da sakit, ağıllı
oğlandır. Sevindim...
Zeynəbin məktubu mənim ürəyimi açdı. Komsomol
axır ki, məktubları götürüb!
Bütün günü Koşkin işdə oldu. Sarıkirpikli ilə danışa
bilmədik. Ancaq o, mənə də çay təklif elədi. Birini içdim,
düzü lap ərklə içdim...

13.05.1971,

Gün

IV gцn.

nəhs başladı. Səhər yeməyində Bilalov və

Əşrəfovla ağızlaşdım. Əşrəfov qəflətən qar- nımdan
Tofiq Xəzər
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yumruqla vurdu. Telman da göz- lənilmədən qalxıb, onu
vurdu. Bütün yemək-xana ayağa qalxdı. Hamı bir-birinə
qarışdı.
Əşrəfovu yıxıb, dişimlə qulağını gəmirəndə məni zorla
onun üstündən dartıb qopardılar. O, it kimi ulayırdı.
Starşina özünü yetirəndə artıq dava qurtar- mışdı.
Telman dedi:
- Bilalovla Əşrəfov on nəfərin bütün qəndini və yağını
yeyib.
Starşina Telmanı, Bilalovlu və Əşrəfovu özü ilə apardı.
Mən qayıdanda Boyko qabağıma çıxdı:
- «Ey, naçalnik, idi na kanselyariyu», – dedi.
Getdim. Ancaq 12:00-a qədər o gəlib çıxma-dı.
Narahat idim. Niyə məni çağırdı? Niyə özü gəlmədi?..
Getdim “UNR”-ə. Rodkin gəldi, məni görən kimi dedi:
- Bir maşına otur, tez get “Stokvartirni”yə ora- dakı
“rastvornu”da mülki geyimdə Nividemski adlı bir adam
səni gözləyir. Yazı verəcək. Yazarsan…
Getdim deyilən yerə. Başım bərk ağrıyırdı. Deyilən
adamı tapa bilmədim. Düzü çox da ax-tarmadım.
Qayıtdım kazarmaya, başım bərk ağ- rıdığından gözümü
aça bilmirdim. Əhlimana məhrəba ilə başımı bərk-bərk
Tofiq Xəzər
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sıxdırıb bağlatdım. Yüngül çəkili Alxasov da belimə çıxıb
xeyli gəz- di. Bir az rahatlaşıb, yuxuya keçdim. Ayılanda
başım ağrısa da, “UNR”-ə getdim. Rodkin yox idi.
«Opasno! 380 V, otvetstv. Elektro-rubilnika ryad...»
sözlərini dörd yerə yazdım.
Kabinet çox isti idi. Həyətə çıxıb krantda yu- yundum.
Bir az başımın ağrısı azalmışdı.

14.05.1971,

V gцn.

Rodkin işə gələn kimi:
- Dünən niyə getməmisən ora? – soruşdu.
- Getmişdim, – dedim.
- Yeməyə qədər?
- Hə.
- Bəs mənə dedi, gəlməmisən.
- Yox, getmişdim. Onu tapa bilmədim.
Tofiq Xəzər
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Söhbət bitdi. O, çox həyalı adam idi. Dərinə getmədi.
Mən günahkar idim. Düzdür, ora get -mişdim. Ancaq
başım bərk ağrıdığından o ada-mı elə də axtarmayıb geri
qayıtmışdım. Rodkinə hər şeyi dürüst, çılpaqlığı ilə
demədiyim üçün xəcalət çəkirdim.
Bu gün köçdük.
Bizə ayrıca, geniş bir otaq ayrılmışdı. Mebeli
daşıyanda Sarıkirpikli də mənə kömək elədi. Hər şeyi
yan-yön elədik. Pərdələrinə qədər də- yişdik. Çox gözəl
alındı. İndi onunla qonşu idik...
Yeməyə gedəndə üzümü də qırxdım. Ca- vanşirdən
məktub aldım. Elə bir yenilik yox idi.
Yeməkdən sonra oturduğum yazı masasını tam
səliqəyə salıb, «Mansur» povestini oxuyub qurtardım.
Görəsən, Qəmər, Validə kimi mənim komsomolum
hərəkət edərmi?

15.05.1971,

VI gцn.

Səhər yeməyindən sonra hamama getdik. İçi buz kimi
idi. Su da qızmamışdı düz əməlli...
Tofiq Xəzər
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Optik eynəkli Başa gedəndən sonra “Stroitel” divar
qəzetinin redaktoru məni təyin eləmişdilər. Bu gün
səkkizinci nömrəni hazırlayırdım.
Siyasi məşğələ başlayanda da mən öz işimlə məşğul
idim.
“Stroyevoy podqotovka” oldu. Sonra “ustav”- dan dərs
keçdilər. Sonra “uborka qeneralnıy”...
“Qeneralnıy uborka”da mən də rotaya qo- şuldum.
Mən süpürdüm, Əşrəfov isə döşəməni yudu. O, güləgülə :
-Qulağımı qoparmışdın o gün, – dedi.
Mən dillənmədim.
Etibar Əzimovdan məktub aldım. Əclafın yazdıqları
kefimə soğan doğradı. Cavab yaz- madım ona.
Ermənilər voleybol oynamağa gələsi idi. Gəl- mədilər
nədənsə!
Kartof soymağa getdik. Başım bərk ağrıdığı üçün
icazəsiz qayıdıb, kazarmaya gəldim və yıxılıb yatdım.
Yuxudan ayılanda axşam idi.
Kinoya getdik. «Yeyo imya Vesna» filmini göstərdilər.
Bu filmə də başdan ayağa kimi ba- xa bildim. Əla film idi.
Görəsən komsomolumu da elə aldada bilərlər?
Tofiq Xəzər
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Bu

“16

may”

2017

Bazar gцnц.

mənim

həyatımda

əlamətdar,

unudulmaz bir tarixdir. İndi o vaxtdan çox keçib. Orta
məktəb həyatımla bağlıdır. Yuxudan du- randa istəyirdim
ki, bu tarixlə bağlı “nəsə” yazım. Nəsə yazım deyəndə ki,
hər il may ayının 16-da bir cızma-qara eləmişəm. Ancaq
bu il olub ke- çənləri tam qələmə almaq istəyirdim. O
gündən beşinci il idi ötürdü. 1966-cı ilin 16 may günündən.
Ötən on doqquz illik ömrümdə ilk ciddi həyat
uğursuzluğum bu günlə bağlıdır. Bu bazar gü- nünü bu
günə həsr eləmək qərarına gəlmişdim. Ya çoxdan
başladığım mənsur şeirimi, ya heka- yəmi, ya da
povestimi başa çatdırmaq istəyirəm.
Əvvəl Mamışevlə filoloq Tofiq gəldi ki, hava əladır,
gedəyin yamaca. Başa saldım ki, hekayə yazmaq
istəyirəm.
Ancaq Mamışev əl çəkmədi ki, gəl gedək, görək
qohumlarının axırı necə oldu. Mən bu Ermənistan
məsələsi ilə bağlı nə vaxtsa kitab yazacağam. Bu barədə
yeni faktlar əldə etmək çox maraqlıdır.
Tofiq Xəzər
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Filoloq da dedi ki, mən də Tahirin ölümünün necə baş
verdiyinin,
babanın
əmisinin
İrana
qaçmasının
təfərrüatlarına qulaq asmaq istə- yirəm. Onsuz da bu gün
istirahət günümüzdür.
Bütün rota üzrə yeddi “starik” qalmışdı. Onlar da elə
burada – Pervomayskidə “akkord” götür- müşdülər. Bu
gün istirahət günü olmasına bax- mayaraq onlar işə
getdilər. Özləri. Könüllü...
Mamışev ərklə qolumdan tutub məni qaldırdı ki, dur
getdik yamaca. Qələm, dəftərimi yığış- dırıb yenicə
dolabın gözündə səhmanlamışdım ki, kirpikli Eldar qaçaqaça rəngi qaçmış özünü bizə yetirdi:
- Adildən xəbəriniz var?
Hər üçümüz birdən dilləndik:
- Nə olub?
- Adili tutublar.
- Adili tutublar?
- Hə. Gecə kefli olub, maşın qaçırıb.
- Nə maşın?
- Bortlu yük maşını qaçırıb, sürə bilməyib maşınla
vurub bir evi uçurub.
Tofiq Xəzər
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- Hanı Adil, özünə bir şey olmayıb?
- Hauptvaxta salıblar. Keflidir.
- Uçurtduğu evdə ölən, yaralanan yoxdur?
- Bilmirəm.
- Bəs sənə kim dedi?
- Starşina.
Elə bu vaxt Adil də yanında Boyko rotaya gir- di.
Məəttəl qaldıq. Onlar dəftərxanaya keçdi- lər və dərhal
da məni oraya çağırtdırdılar.
Mən içəri girən kimi Boyko mənə yer göstərib
oturmağım üçün işarə elədi. Özü başda otur-muşdu. Mən
Adillə üzbəüz oturdum. Boyko üzü-nü mənə tutub:
- Sən tərcüməçilik eləyəcəksən. Ona de dü-zünü
danışsın. Düzünü danışsa, mən ona kö- mək eləyəcəm.
“10 sutka” ilə canını qurtaracaq. Uçurtduğu evi də,
əsgərlərə tikdirərik, maşını da düzəltdirərik.
Yoxsa onun işini verəcəyəm “voyenni proku- ratura”ya.
Hələ gec deyil. İş mənim əlimdədir. Onu yaxşı-yaxşı başa
sal.
Mən Boyko deyənləri Adilə başa saldım. Sonra
susdum. Adil başladı:
Tofiq Xəzər
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- Axşam 150 qram araq içmişdim. Başımı xarab eləyib.
Tanışımın maşınını icazəsiz gö- türüb, şəhərə sürmüşəm.
Kefli olduğumdan döngəni dönə bilməmişəm. Bir də
gördüm bir evə dəydim. Ev uçdu... Sonra da “patrul”lar
gə- lib məni tutdular. Gecəni də hauptvaxtda olmu- şam...
Mən Adilin söylədiklərini olduğu kimi Boy- koya
tərcümə elədim. Bir düzəliş verdim: 150 qram samaqon
arağını çaxır kimi dedim ki, bəl-kə işi bir az yüngülləşə.
Boyko məni dinləyib de-di:
- Əgər dediyi doğrudursa, “10 sutka” verdirə- cəm ona,
getsin hazırlaşsın.
Çıxdıq çölə. Hadisəni eşidən bütün azərbay- canlı
uşaqlar yığışıb gəlmişdilər. Boyko da ştaba getdi. Adil
gözlərimizdə qəhrəmana dön-müşdü. Ona hamı artıq
hörmətlə müraciət elə-yirdi. Adil təzəcə üz-gözünü yuyub
özünü qay-daya salmışdı ki, Boyko yenidən gəldi və
Adillə məni yanına çağırtdırdı. Biz əyləşən kimi mənə
dedi:
- Sən inanırsan ona?
- Nəsə olub başqa?... Adilə baxa-baxa so- ruşdum:
Birdən Boyko qışqırdı:
- “Skatina!” Vicdansız, əclaf yalan deyirmiş...
Tofiq Xəzər
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Adilin papağını və remenini alıb özünü apar- dılar
hauptvaxta.
Sonra hərə bir söz öyrənə-öyrənə
aydınlaşdırdıq. Hal-qəziyyə belə olubmuş:

vəziyyəti

“Əvvəl samaqon araq alıblar. Sonra Kələn- tərovun
maşınında Rusin, Aleksandrov, Adil və Kələntərov “belyo”
gətirmək bəhanəsilə yığışıb gediblər. Oradan da dönüblər
gölün kənarındakı çimərliyə. Samaqondan vurub, giriblər
buz kimi suya. O ki var çimib, üstündən araqdan döşəyib,
olublar dəli.
Sonra Adil onlardan ayrılıb, başqa bir tanışı-nın evinə
gedib. O, adamla da düt deyincə vu-rub. Sonra da onu
evində qoyub, onun maşını ilə çıxıb şəhərə və bu qəzanı
törədib...”
Vlasenko ştabda son qərarını verib:
- 400 manat pul ödəməlidir və “10 sutka” da yatmalıdır.
- Verməsə, «voyenni tribunal»!
Əclaf Adil. Salyanda 18 yaşında bir arvad, bir yaşı hələ
tamam olmayan, bələkdə də bir qız uşağı qoyub gəlib. Bir
dəfə də olsun onlarla maraqlanmır, heç məktub da yazmır.
İndi bax, buna tribunal beş il iş versə, fikirləşmir o qucağı
körpəli arvadını? Belə də iş olar?
Tofiq Xəzər
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Doğrudan da həyat çox mürəkkəbdir. Bir gü- nün, bir
anın içində nələr baş vermir. Gərək ağlınla hərəkət
edəsən...
Bu günümüz də Adilin hadisəsi ilə yadda qal- dı.
Günorta yeməyindən sonra xəbər gəldi ki, er- mənilər
gəlib! Tez yığışıb getdik. Hərbi hissələr arasında voleybol
yarışı keçirilirdi. Əlavə də Er- mənistan-Azərbaycan yarışı
olmalıydı. Bütün batalyondan cəmi beş nəfər erməni
çıxmışdı. Onlardan dördü Azərbaycan, bir nəfəri isə rus
ermənisi idi.
Birinci yeri tutub kuboku aldıq. Ermənilərə də qalib
gəldik.
Adilin məsələsi olmasaydı, bu gün uğurlu sayıla bilərdi.
Axşam kinoya getdik. “Yağış və külək pən- cərəni
döyəndə” filmini göstərirdilər. Əla film idi. Bu dəfə də
yatmadım…
Gecə qərara gəldik ki, Adilə pul köməkliyi eləyək.
Yazıqdır. Ailəsi var…

17.05.1971,

Tofiq Xəzər

I gцn.
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“UNR”-ə işə gəldim. Rodkin yox idi. Təzə

otağın qapısını yenicə açıb içəri girmişdim ki, Çeprasov
gəldi. Əlində böyük bir plakat dürmələmişdi. Açdı. Oraya
şriftlərlə «Reşeniya XXIV syezda v jizn» sözlərini
yazmağımı xahiş etdi. Rodkin gələndə başım aşağı
işləyirdim. O salamlaşıb, sonra yoxa çıxdı. Yazını
qurtarandan sonra başımın ağrısı başladı və getdikcə bir
az da gücləndi. Qorxdum. Öz-özümə fikir-ləşdim, bəlkə
qripdən “oslajneniya” verib? Qə- rara aldım ki, axşam
həkimə gedim. Başımı əl-lərimin arasında sıxa-sıxa, elə
stulda yuxuya getmişəm. Ayılanda gördüm saat 13:00-dır.
Tə-ləsik rotaya getdim. Başımın ağrısı bir az yüngülləşmişdi. Uşaqlar yeməyə getmişdilər.
Yeməkdən
qayıdanda
Tahirdən
58-ci,
Vaqif
Baharoğludan 2-ci, əmim oğlu Əbülfətdən 9-cu məktubu
aldım.
Tahir may ayının 7-10-nu arası hauptvaxtda yatıb.
Bu sətirləri oxuyub pis oldum. Bəs o, parti- yaya
keçmək istəyirdi? Bəs o, mənimlə qohum olmaq istəyirdi?
Belə pis işlər görmək onun nəyinə gərəkdir? Niyə özünü
ləkələyir? Nəysə...
Qonşumuz və uşaqlıq dostum Vaqif Bahar- oğlu
məktubu çox romantik yazmışdı. Əclaf ədəbiyyatı yaxşı
bilir. Nitqi də yaxşıdır...
Tofiq Xəzər
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Bircə atasını döyməyə!
“Sançast”a getdim. Öskürürdüm. Başımın ağrısı da
şiddətlənmişdi. Gicgahlarım sancırdı. Həkim baxıb:
- Ciddi bir şey yoxdur, – dedi.
Kazarmaya qayıtdım. Özümü pis hiss eləyir- dim.
Halsız yerimə uzandım. Gecə saat 1-də ayıldım ki,
titrəyirəm, qızdırmam var. Bədənim qızdırmanın içində
yanırdı. Çingizi durquzdum. Mənim belimə çıxıb ayaqladı.
Səhərə qədər öskürdüm...

18.05.1971,

Razvod”dan

“

II gцn.

çıxıb, “sançast”a getdim. Başı- mın

ağrısı kəsmir, məni öldürürdü. Bir starşina rütbəli həkim
baxdı :
- Get, 10:30-da gəl, – dedi.
“UNR”-ə gəldim. Kitab qoymaq üçün taxta- dan
düzəltdiyim rəfləri rənglədim. Çox yaxşı çıxdı. İndi otağım
tam səliqəlidir.

Tofiq Xəzər
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Sarıkirpikli məni çağırdı. Getdim. Otaqda tək idi.
Radioya qulaq asırdı. Mənə kiçik bir dibçək- də gül verdi:
- Otağına qoyarsan, – dedi.
Heyrətlə onun üzünə baxdım. Diqqətinə görə dönədönə minnətdarlıq elədim.
10:30-da
“sançast”da
oldum.
Oradan
məni
poliklinikaya apardılar. Baş leytenant rütbəli bir həkim
mənə baxdı. Xeyli sorğu-sual eləyib dedi:
- Beşinci gün gəl, başını rentgenə salmalı- yıq...
Poliklinikadan çıxıb, rotaya gəldim. Başımın ağrısı
kəsmirdi. Tələbə dostlarım Qasım İsma- yılovlu Cəfərdən
4-cü, Yardımlı rayonundan olan Yasərdən isə 3-cü
məktubları aldım. Bər-dədən məktub yox idi.
Yaman hirsləndim. Lap istədim yazam ki, bir də
məktub yazan belə-belə olsun. Ancaq tez də hirsim
soyudu...
Günortadan sonra “Kollerni”yə getdim. Boya olmadı, iş
yerimə qayıtdım. Divardan asılmış “gündəlik” formasında
olan bir jurnalın üstünə bu sözləri yazdım: «Kontrol za
ispolneniye do-kumentov».
Pəncərədən baxanda gördüm o gözəl qadın yenə asta
yerişlərlə tualetə gedir. Heç yarım dəqiqə keçməmiş yenə
Tofiq Xəzər
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Oqanesyan başı alovlu otağından çıxdı. Onlar qayıdanda
mən maraq üçün tualetə getdim.
Yenə erməni oranı batırmışdı...

19.05.1971,

III gцn.

Bu gün özümü bir az yaxşı hiss edirəm.
Rodkinlə “MSD”-yə getdik. Dörd böyük laklı dəmir
lövhəni qara rənglə rənglədim.
Günorta yeməyindən sonra altı məktub aldım. 300-cü
məktub Zeynəbdən gəldi!
Zeynəbdən 15-ci, Tahirdən 59-cu, İmandan 5-ci,
əmioğlu Mehtidən 2-ci, qardaşım Rafiqdən 8-ci, Qəribdən
9-cu məktubları aldım. Qərib yazmışdı:
- Yazıq Vova evləndiyi üç ay idi. Bakıda bı- çaqlayıb
öldürüblər. İnstitutda oxuyurdu.
Bu xəbəri bilirdim.

Tofiq Xəzər
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Qonşumuz Ağa müəllimin oğlu Əmirin, əmisi oğlu
Tahir Qarayevi də Madar bıçaqlayıb. Sağ sinəsindən 2
bıçaq vurub. Madarı tutublar. Yax- şı ki, Tahir sağ qalıb.
Zeynəb də yazmışdı ki, “o qızılı rənglə “1 May”
otkrıtkası yazılan məktubu və sənin şəklini gələcək
qaynanan görüb: bu nə yaman qara-lıb?-deyib”. Bu xəbər
nədənsə məni sevindirdi!
Qardaşım Rafiq yazmışdı ki, “maşınqayıran Vəli, əslən
iranlı sinif yoldaşım Şahin, qonşu-muz Maarif, qəssab
Sahib, Zeynalov Aydın – hamısı əsgərliyə getdilər.
Bərdədə cavan uşaq-ların çoxu nəşə çəkməyə qurşanıb.
Bizim uşaq-lıq dostumuz Araz Xıdırov və Nadir kişinin
oğlu Arif də nəşəyə qurşanıb. Ağdamlı Qərvənd Xosrovun oğlu Arzu sənin ünvanını aldı, məktub yazacaq
sənə. Ağdamlı Şöhlət, Fəyyaz, Sey-mur Xanımoğlu, Tahir
Misirxanov, Hafiz Hətə-mov – hamısı tez-tez səni
soruşurlar...”
“MSD”-də qara rənglədiyim dəmir lövhələrə yazı yaza
bilmədim. Düz axşam 17:00-a qədər gözlədim. Aşot gəlib
çıxmadı.

20.05.1971,

Tofiq Xəzər

IV gцn.

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Axşam kartof soyanda yenə mənə bərk so-yuq oldu.
Bütün gecəni öskürdüm...
Səhər başımın ağrısı yenidən başladı. Bu xəstəlikdən
yaman qorxmağa başlamışam.
“MSD”-yə getdim. «Tablitsa vesov» yazıb aşağısından
22 növ tikinti materialının çəkisini yazdım. Çox qəşəng,
gözəl çıxdı. Qara lövhədə sarı rənglə yazırdım. Üçü hazır
olanda Rodkin gəldi. Soruşdu:
- Birincidi?
- Yox, üçünü qurtarmışam, – dedim.
- Əlavə beşini də yazarsan.
- Yaxşı, – dedim.
Rodkin getdi. Yeməkdən sonra lövhənin iki- sini də
yazdım. Qaldı üçü...

21.05.1971,

Tofiq Xəzər

V gцn.
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Səhər

saat

08:00-da

bütün

qarnizon

“UNR”-in

qabağında idi. Yüksək rütbəli komandir he- yətindən
Osipov, Mixaylov, Bezlepkin də gəl- mişdilər. İlk dəfə idi ki,
belə geniş təntənəli yı- ğıncaq olurdu. Son anda General
Krasik də gəl- di.
V.İ.Leninin heykəlinin açılışı idi. Himn çalındı. Hamımız
farağat vəziyyətində dayandıq.
Sovet İttifaqının himni səslənəndə mən nə- dənsə çox
qürurlanıram.
Bu himn çox möhtəşəmdir!
General Krasikə hərbi qaydada məruzə elə- dilər.
Sonra nitq söyləndi. Orkestr çaldı. Və son- ra da bütün
hərbi hissələr növbə ilə “stroyevoy” getdilər... Ayaq
tappıltıları, marş... Bu vaxtlar hiss eləyirəm ki, vətən
keşiyini çəkirik, Vətənə xidmət eləyirik... Və bu Vətən
yenilməzdir! İndi anladım ki, bizə nə Amerika, nə də Kitay
bata bilməz!
Yeməkdən sonra mənə məktub gəlmədi.
“MSD”-yə gəlib dəmir lövhənin ikisini də yaz-dım. Biri
qaldı. Başım bərk ağrıyırdı. Poliklini-kaya getməli idim. Bu
açılış mərasiminə görə gedə bilmədim.
Axırıncı lövhəni də axşamtərəfi yazıb qurtar- dım.
Tofiq Xəzər
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Bütün gecəni öskürdüm...
Gündüz general Krasik və general Qordi-yenko
gələndə polkovnik Arnaut farağat əmrini necə bərkdən
verdisə bütün cərgədə olanlar da, olmayanlar da hamı
yerində quruyub qaldı. Və-zifə belə olar eyy...

22.05.1971,

VI gцn.

Siyasi məşğələ oldu. Çıxış elədim. Yaxşı alındı. Sonra
hərbi nizamnamədən dərs keçdilər. Sonra da “stroyevoy
podqotovka”.
Dedim:
- Öskürəkdən gecəni yatmamışam. İndi də başım bərk
ağrıyır. Halsızam. Məndən “stroye- voy” gedən olmaz.
Odur ki, naəlac qalıb Dolqiyer məni buraxdı.
Xəbər gəldi ki, sənə banderol gəlib. Getdim. Uşaqlar
mənə üç ədəd jurnal, bir də bir kağız verdilər. Kağızda
mənim
ünvanım,
rayonun
prokurorunun
və
prokurorluğun 3 işçisinin imzası vardı. Şübhələndim.
Banderolu kim açıb? Mə- nə pul gəlməli idi. Heç kim
boynuna almadı. Bu işdən yaman nigaran qaldım.
Tofiq Xəzər
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Hamama getdik.
Uşaqlar “uborka” elədilər. Mən isə oturub ya- zı yazdım.
Axşam kinoya getdik. «Saturna gedən yol». Maraqlı
film idi. Kinoda hamı bir nəfər kimi yatmışdı.
Yuxum yox idi. Başımın ağrısı bir az azal- mışdı.
Başladım mənsur şeir yazmağa. Ad da qoydum:

Məktub yazmır
Çoxdandır.
Lap çoxdan...
Elə hey ürəyimlə danışıram, dalaşıram:
Neyləyim mən?
Nə yazım...
Qorxuram daha hər kəlməmdən, hər cüm- ləmdən.
***

Tənəli yazaram inciyər, küsər
Tofiq Xəzər
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Birdən üz döndərər!
Yalvarımmı? Bəs nə qədər.
Ax... qızların nazı!
Ax... qızların nazı!

23.05.1971,

Səhər

Bazar gцnц.

yeməyinə gedəndə axıska türkü Şükürü

gördüm. Məzuniyyətdən
bilmədim neyləyəm.

qayıtmışdı.

Se-

vincimdən

Nə qədər elədim heç nə demədi.
-Yeməyini ye, gəl sonra danışarıq, – dedi.
Yağış başlamışdı.
Yeməkdən sonra kazarmada Şükürlə yeni- dən
görüşdük.. Bərdədə bizə İki dəfə gedib. Bi-rincidə dostu
Abbasla, evi çətinliklə tapıb. Mülki paltarda imiş.
Fotoşəkilləri də unudub, özüylə götürməyibmiş.

Tofiq Xəzər
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Şəkillərimi
Abbas
1№-li
orta
məktəbdə
komsomolumun sinif yoldaşlarına göstərib. Komsomol
özü də baxıb. Heç nə bildirməyib. Həm də Abbas deyib ki,
bu əsgər yaxın vaxt-larda məzuniyyətə gələcək.
Şükür bizə ikinci dəfə hərbi formada gedib.
Fotoşəkilləri də anama verib. Anam deyib ki, ili tamam
olan kimi onu məzuniyyətə gətizdirəcə- yik. Şükür də
deyib ki, yox, çox gecdir. İndi istəyir. Anam deyib, yaxşı
atasına gələndə de- yərəm.
Şükür gedəndən sonra məndə yenə bir inam- sızlıq,
ümidsizlik baş qaldırdı. Demək mayda getməyim hələ
dəqiq deyil...
Başım yenə ağrımağa başladı. Bir tərəfdən də öskürək
qurtarmaq bilmirdi.
Xosrovdan, Tahirdən, qonşumuz Nigarın ba- cısı
Mehribandan məktublar aldım. Məəttəl qal- dım.
Mehriban niyə mənə məktub yazıb? İt qızı it, birdən
komsomol eşidər, bilər sonra neyləyə- rəm...
Xosrov da yalandan yazıb ki, bu, sənə gön- dərdiyim
üçüncü məktubumdur. Almamısan? Əclafın gedib-gələn
nəfəsi də yalandır. Elə uşaqlıqdan üzübəri yalan danışadanışa gəlir. 300-dən çox məktub almışam. Niyə hamısı
çatır, səninki yox?
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Gündüz Şükürlə pullu kinoya getdim. O, çox yaxşı
oğlandır. Bərdə ünvanını da mənə verdi.
- Məzuniyyətə getsən, bizə də dəyərsən, – dedi.
Dünən, bərdəli Sabir adında oğlan “uvolneni- ya”ya
gedəndə gəlib mənim formamı geyinmişdi. Gecə yarısı
“dnevalnı” Şahmar məni durquzdu ki, Sabir səni çağırır.
Dura bilmədim. Dedim:
- Özün al formanı, qoy o getsin.
Səhər baxdım ki, komsomol znaçokumu və sonuncu
41 qəpiyimi də özü ilə aparıb. Bəlkə də Şahmar eləmişdi...
Səbuhini yeməkxanaya işə götürdülər. Ax-şam
yeməkxananı süpürməyə gedəndə bizə şi-rin çay verdi.
Ləzzətlə içdik. Mamışev, Eldar və filoloq da yeməkxanada
idilər. Əl çəkmədilər ki, söhbətin ardını danış. Uşaqlar
onsuz da bir söz deməzlər. Özləri süpürəcəklər.
- Hə, harda qaldıq? Qaçaq Ağa erməni Aramdan
silahları alıb böləndən sonra babam tərpənir Almalıya. O,
bacısıgilə çatanda toran düşmüşdü. Hal-əhval tutub
öyrənir ki, ermənilər üç-üç, beş-beş ətraf kəndlərdən
yığışır Aram- gilə. Görünür, bu gecə plan hazırlanacaq.
İmran babam qonşuluqdan Əlini çağırtdırıb, deyir ki,
gəl çıxaq Aramgilin evinin damına. Ba- cadan qulaq asaq.
Yoxsa onlar kəndin ca- maatını qıra bilərlər. Əli əvvəl
Tofiq Xəzər
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qorxur, ancaq sonra razılaşır. Əli həm də erməni dilini
təmiz bilirmiş.
Gecə 12-də, göz-gözü görməyəndə, Almalı çayının
şırıltısı da elə bil o gecə eşidilmirmiş. Tam sükutluq içində
uzaqdan bir erməninin səsi açıq-aydın eşidilir:
- “Ara türki dunic Hedo Arami dunna. Yerevi jocavort
Havakvela”. – Bu türk evindən sonra Aramın evidir. Yəqin
adamlar toplaşıblar!
Nəzarətçi gələnləri qarşılayıb, Aramgilə aparan kimi
babamla Əli həyətin arxasından dama çıxıb, sürünəsürünə gəlirlər bacanın yanına. Baca düz evin ortasında
imiş. Aramın ufuldaması, sızıldaması, zarıması açıqca
eşidi- lirmiş.
İçəridə və həyətdə 100-ə yaxın erməninin olması artıq
təhlükənin qacılmaz olacağından xəbər verirdi. Beş-altı
yerdə yeddilik çıraqlar yanırmış. Aramın yastığının sağ
tərəfində otur- muş bir qoca erməni danışırmış:
- Köpək oğlu Ağa silahları alandan sonra yaxşı ki,
bütün erməniləri qırmayıb. Onun qar- şısını min nəfər də
olsa, ala bilməzdi. Sabah bu vaxtı, gecə 01:00-da bütün
kənddəki türklərin evinə od vurmalıyıq. Sonra gec olar.
Onlar dəstə toplaya bilərlər. İmranın da dəs- təsi qaçaq
Ağanın dəstəsindən geri qalmır. Bir- ləşsələr, biz gərək
Tofiq Xəzər
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kənddən qaçaq. Odur ki, sa- bahdan gec olmamalıdır. Bu
türklər hamısı uşaqlı-böyüklü tikə-tikə doğranmalıdır.
Bu gün bizim uşaqlar nəzarət eləyiblər. Də- mirçi
kəndindən olan İmran da hələ buraya gəl- məyib. Əgər o,
bacısıgilə gəlsə, əməliyyatı baş- qa vaxta keçirərik. Yoxsa
bizdən böyük təlafat ola bilər. Kəndə od vurulanda
qaçanları qırmaq üçün, 20-30 atlı da sabah kəndin üst
yerlərində pusquda durmalıdır.
Beləcə ermənilər razılığa gəlib dağılışırlar. Babamla
Əli damdan düşüb, Əligilə gəlir. Ba-bam Əliyə tapşırır ki,
mən gələnə kimi bir kəlmə də ağzından qaçırma...
Və babam gecənin yarısında Almalı çayını keçib,
dağa-daşa ilişə-ilişə, yıxılıb dura-dura özünü yetirir Zeytə
kəndinə. Vaxt getdikcə da- ralırdı. Almalı kəndində cəmi
80-90 azərbay- canlı ailəsi qalmışdı. Onların talehi tükdən
asılı idi...
Babam Zeytəyə çatıb Novruzgilə girəndə ge- cə üçün
yarısı imiş. Vəziyyəti müzakirə eləyib qərara gəlirlər ki, elə
bu gecə qadınları, uşaqları, qocaları Almalıdan
çıxartsınlar. Sabah da bir-bir, iki-bir yerdə qalanlar
axşama qədər səs-küysüz evlərini tərk eləsinlər.
Qaçaq Ağanın, babamın və Zeytə kəndinin
cavanlarının da hamısı ermənilər evlərə od vur- mamış
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Gələn

2017

daşnakların

Bəli, qərar qəti idi. Vaxt itirmək olmazdı...
Mən bir anlıq sözlərimə ara verəndə Eldar par-par
alışıb yanan göy gözləri ilə üzümə baxıb az qaldı yalvara
ki, dalını danış...
Elə o gecə doğma Almalı çayını keçib, Zeytə kəndinə
üz tutan “gecə köçü” ayaqlarını sax- layıb geriyə, bəlkə də
həmişəlik tərk etdikləri doğma ata-baba yurduna tərəf son
dəfə nisgillə baxırdılar...
... O gecə babamgil daşnakları qırırlar. Haq- sız
düşmənin bu savaşdan biri də sağ çıxa bil- mir. Biz
tərəfdən isə Qaçaq Ağanın bir oğlu və bir neçə də başqa
yaralananımız olur. O gecə ermənilər çox ümidlə hücuma
başlayıbmışlar. Almalı kəndinə girhagirdə qışqırırmışlar:
-“Türkeri vra, türkeri vra!”, yəni türklərin üzərinə,
türklərin üzərinə!
O hadisədən xeyli sonra Almalıda yaşayan Türkiyə
ermənisi Vaçeni ağaca bağlayıb, ölənə qədər döyüblər ki,
sən satmısan bizi...
Dəmirçilər kəndi “Ağ yarğan” dağının ətəyin- də
yerləşirdi. Bu dağa Buzxana da deyərdilər. Kənddə 120Tofiq Xəzər
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130 ailə qalmışdı. Kəndin ən bö- yük evi babamgilin evi
idi.
Almalı əhvalatından sonra babam qar örtmüş yollardan
keçib Dəmirçilərə atasıgilə gəldi. Bü- tün kənd bu
hadisəni eşidib Babaxangilə top- laşdılar.
Babam vəziyyəti nağıl eləyəndən sonra artıq hamı
anlayırdı ki, bu gün sabah ermənilər bu hesabı çəkəcəklər.
Kəndə ölü bir sükut çökmüşdü. Qonşular bir-birlərinin
səsini də eşitmirmiş. Hamı yasa batıb mal-qaranı belə
tövlədən çıxarmırmışlar. Gün-düzlər qoca palıd ağacının
hündür budağına ala qarğalar, gecə isə bayquş gəlməyə
başlamışdı. Bunu görən babamın atası Babaxan kənd
camaatını yığıb deyir:
- Bu qarğaların gəlişi, toran düşəndən sonra bayquşun
o murdar səsi nə isə yaxşı heç nə vəd eləmir. Biz
ehtiyyatlı olmalıyıq. Qoy kəndin cavanları silahlanıb
növbə ilə “Sarı” yarğanda, “Haça” daşın altında gözətçilik
eləsinlər. Oğlum İmran da on ədəd beş açılan silah gətirib.
Kənddə də 20-dən çox silah var. Ermənilər yal-nız o
tərəfdən hücuma keçə bilərlər.
İynə atsan, səsi eşidilərdi.
Belə bir sükutu hərdən kol dibində eşələnən boz
sərçələrin qayğısız cikkiltisi pozurmuş...
Tofiq Xəzər
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Və o gündən babamgil növbə çəkməyə baş- layırlar.
Gecələr onlara sürü ilə ac-yalavac ca- navarlar hücum
edirmiş. O vaxt kənddə tövləyə salınmayan eşşəkləri də
gecələr bu ac cana- varlar parçalayırmış. Hər yan soyuq,
şaxta, çov- ğun... Üçüncü sutka imiş ki, qar ara vermədən
yağırmış.
“Malkeçməz” keçidində canavarları tutmaq üçün tələ
qururlar. Bir neçə yerdə tələ qurub xı- şıldayan qarın üstü
ilə sakit-sakit hərəkət edirlər ki, səs-küy olmasın və elə
həmin gecə tələyə dörd canavar düşür.
İki gün keçir. Gecə babam və əmisi oğlu Ta- hir
növbədə dayanır. Tahir gecənin yarısı yenə xışıltı
salmadan gedir, görsün tələlərdə vəziyyət necədir.
Babam da Tahir gedən tərəfə baxa-baxa düşünür ki, “bu
nə yaşayışdı? Bu ermə- nilər nə istəyir axı? Dünyanın nə
vaxtıdır? Hö- kümət haradadır? Bu dağların, bu düzlərin
bir yiyəsi yoxdumu? Bu dağlarda doğulan kör- pələrə,
ömürlərini başa vuran bu qocalara bəs Allahın bir yazığı
gəlmirmi? İnsan taleyi burada bir tükdən asılıdır...”
Qəflətən açılan güllə səsləri çaylarda və qa- yalarda
əks-səda verir.
Bir anlıq sükut yaranır. Babam Tahir gedən səmtə
cumur. Birdən eşidir ki, kimsə zarıyır: “İnz azadek”, yəni
məni xilas edin.
Tofiq Xəzər
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Babam görür qar basmış çınqıllıqla qaraltılar irəliləyir.
Tahir də tez hündür bir itburnu kol- luğunun arxasına keçir.
“İnz azadek, inz aza- dek” deyən qaraltıya atəş açır. Səs
kəsilir.
Babam irəliləyən üç qaraltını lap yaxınına bu- raxıb,
qəflətən birini nişan alıb sinəsindən vurur. İki qaraltı
“Malkeçməz” keçidinə qaçır. Onlardan da birinin ayağı
canavar tələsinə düşür. Tahir bir tərəfdən, babam da bir
tərəfdən onları atəşə tuturlar. Ermənilərin hamısı öldürülür.
Babam Tahirin, Tahir də babamın sağ oldu- ğunu,
yaralanmadığını görəndən sonra özlərinə gəlirlər.
Dəstənin yerdə qalan igidləri də özlərini yetirir... Babam
onlara deyir:
- Siz mövqelərinizi tutun, mən kəndə tez qa-çım.
Kəndə hücum olacaq! Bunlar elə-belə gəl- məyiblər...
Qaraqoşqa “Alagöz” atını minib kəndə tərəf çapır.
Danışırdı ki, bu soyuqda, şaxtada atın burnundan buğ
paravoz fiti kimi çıxırdı. Babam kəndə çatanda atası
Babaxan atın ayaq səslərindən nəsə baş verdiyini hiss
edib ayağa qalxır. Həyətə çıxması ilə oğlunun gəlib özünü
yetirməsi bir olur.
- Ata, tez olun, qalxın, ermənilər kəndə hü- cum
edəcək, camaatı ayağa qaldırmaq lazımdır. Mən gedim
əmimgilə xəbər verim...
Tofiq Xəzər
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Elə bu vaxt silah səsləri eşidilməyə başlayır.
Ermənilərin danışığı, səs-küyü ətrafı bürüyür. Babam atı
çapa-çapa, qışqıra-qışqıra camaatı oyadır:
- Ay camaat qalxın ermənilər kəndə hücum edir! Var
gücü ilə təkrar-təkrar çığırır, - qalxın, qalxın!!!
Şaxtada şirin qış yuxusuna keçmiş kənd ca- maatını
oyatmaq çətin idi. Səs-küy aləmi bü- rüyür, sərt qayalarda
əks-səda verib qorxunc vahimə yaradırdı.
Bu da kəndin son günü!
Əliyalın kənd ağsaqqalları, ağbirçəkləri, uşaq, böyük
oyanıb çığırtını eşidən hər bir kəs va- himəyə düşür, hara
qaçmaq lazım gəldiyini də bilmirdilər. Bəli 500-dən çox
erməni daşnak ya- raqlıları “Almalı” qisasını almağa
gəlmişdi. Də- mirçilər kəndi son gününü yaşayırdı...
Daşnaklar
kəşfiyyata
gedən
ermənilərin
qayıtmadığını, əvəzində güllə səslərini eşidib bir az da
quduzlaşmışdılar. Onlar xüsusi tapışırıq da veriblərmiş ki,
babamı öldürməsinlər, diri tutsunlar. Onu bütün yerdə
qalan kəndləri gəz- dirib, dərisini soymaq qərarına
gəlibmişlər. Də- mirçilər kəndindən isə bələkdə
körpəsindən tut- muş qocasına kimi hamısı yandırılmalıdır,
–deyirmişlər...
“Haça daş”da qalıb vuruşan 6-7 nəfər Ta- hirgil
məcburiyyət qarşısında qalıb, vuruşa-vu-ruşa kəndə tərəf
Tofiq Xəzər
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çəkilirlər. Sən demə “Haça daş”ın alt tərəfindəki
düzənlikdən erməni daş- nakları qarışqa sürüsu kimi
gəlirmiş.
Babam kənd əhalisinin hamısını durquzmağa macal
tapmamışdı. Əmisi Əlixangili oyatsa da, bir az kəndin
qərb tərəfində, çökəkdə yaşayan Qardaşxan əmisigilə
getməyə macal çatma-mışdı.
Artıq ermənilər kəndə girmişdilər. Babam İm- ran
məcbur olub atdan düşmüş, mövqe tutub atışmağa
başlamışdı. Ancaq görür ki, kənd mü- hasirədədir. Hər
yandan erməni səsləri ucalır. Kəndin kənarlarındakı
evlərdən tüstü qalxmağa başlayır. Kəndə od vurulmuşdu.
Bilmir nə etsin. Atası, anası, bacısı hayına qalsın, ya
əmisinin ailəsinə özünü çatdırsın, ya Tahirin arxasınca
qayıtsın?
Dost, qonşu, kənd... hamısı bir-birinə qarış- mışdı. Biriki erməni atlısını vurub aşırır. “Beş açılan”ı qaldırıb ayağa
qalxır və atlıların qaba- ğına çıxır. Yenə bir neçə atlını
atdan salır.Qış- qıra-qışqıra irəliləyir.
Və hər şey birdən gözündə dumana bənzə- yən vaxt,
qarşıdan gələn atın üstündə əmisi oğlu Tahiri görür. Tahir
eləcə qanın içindəymiş, zorla atın üstündə durubmuş.
Babam dəli kimi olur. Tahir, Tahir çığırır, özünü onun
atının qa- bağına atır. Tahir çox qan itirdiyindən danışa da
bilmirmiş. Onu at özü kəndə gətirib...
Tofiq Xəzər
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Əmisi oğlunu qucağına alır, güllə onun çiy- nindən
dəyib kürək sümüyünün alt hissəsindən çıxmışdı. Tahirin
sağ olduğunu, ürəyinin hələ də vurduğunu görüb, sanki
yuxudan ayılır və yeni- dən onu ata mindirib, özü də
“Alagöz”ünün tərkinə minərək “beş açılan”la ata-ata Cul
kəndi tərəfə çapır.
Çönüb öz evlərinə tərəf baxanda görür ki, ata-baba
ocağı od tutub yanır, alov ərşə qalxıb. Kənd bir-birinə
qarışıbmış. Hərə öz hayınday- mış. Atların kişnəməsi,
eşşəyin anqırtısı, mal-qaranın böyürməsi, qoyun-quzunun
mələşməsi, itlərin ulaşma səsləri camaatın çığırtısına qarışıbmış. Toyuq-cücələr də vahimədən qaqqıl- daşıb o
tərəf bu tərəfə uçuşurmuşlar.
Ayaqyalın, başıaçıq kənd camaatı qarşıdakı dağa tərəf
qaçışırmışlar. Hər yan qar, şaxta. Çovğun da bir tərəfdən.
Babam danışırdı ki, heç çovğunu, şaxtanı hiss eləyən də
yoxuydu. Od tutub yanırdıq-deyirdi. Hamı imdad axtarır,
ca- nını qurtarmağa çalışırdı. Kişilər, cavanlar vu- ruşur,
əllərindən gələni edib arvad-uşağı qaçır- maq üçün dəhliz
açırdılar.
Qarlı dağları, sıldırımlı qayaları, dərələri tə- pələri keçib
Ulu kəndə çatmaq lazımıydı. Bu çox, lap çox, həlli
mümkün olmayan çətin bir məsələydi. Qarşıda uca qarlı
dağlar, arxadan isə düşmən güllələri...

Tofiq Xəzər
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Babam atışa-atışa Tahiri Cul kəndi tərəfə qaçıranda...
Tahirin atası Qardaşxan səs-küyə yuxudan hövlnak
ayılanda görür ki, ermənilər özlərini yetirib. Beş açılanını
götürüb, patron- daşını belinə bağlayıb, həyətdəki
daşların arxa- sına keçəndə dan yenicə sökülürmüş.

Baxır ki, kənd yanır, qardaşlarının da evləri alov
içərisindədir. Qardaşxanın ardınca qızı Fə-ridə və
həyat yoldaşı fəryadla evdən çölə çıxırlar. Qardaşxan
atışmağa başlayır. Ölüm-dirim müba-rizəsi başlayır.
Tahir yox, İmran yox... Qardaşxan bir neçə ermənini
vurub atdan salır. Ancaq erməni daşnaklarının silahlı
sürüsü üzülmək bilmir.
Gözlərinin qarşısında qızı Fəridəni vururlar.
Fəridənin cəmi 16 yaşı vardı. Qana boyanan qız ata,
ata çığırır... anası özünü qızının üstünə atır. Onu da
ermənilər vurur. Qardaşxan qayaların di-bində yerini
dəyişə-dəyişə bu səhnəni öz gözləri ilə görür. İyirmiyə
yaxın daşnakı atıb öldürür, ya-zığın ürəyi yanırmış.
Balasına, çox sevdiyi Fəridəsinə yaxınlaşa bil-mir ki,
heç olmasa son sözünü eşitsin. Həyat yol-daşı ilə
vidalaşa bilsin... Onlar da son nəfəs- lərində
Qardaşxana qaç-qaç deyiblər. Fəridə bir dəfə qışqırıb:
- Ata, qaç...qaç... – deyib, sonra susub...
Tofiq Xəzər
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Qardaşxanı da elə yandıran bu idi!
Həyat yoldaşı və qızı Fəridə son anda da onu
qorumaq istəyirdilər. Ata, qaç, qaç! Bu kəlmələr idi
Qardaşxanı yandıran. Qardaşxan balasına yetişə
bilmədi... Nə o vaxt, nə də sonralar...
O gecə kənd əhalisi əbədiyyətə qovuşurdu.
Çıxa bildi mühasirədən.
Atışa-atışa atının belində otuzdan çox daşnak qıran
Qardaşxan Cul kəndinə özünü çatdıra bildi. Bir özü
qalmışdı, bir də onun hesabıyla oğlu Tahir. Cul,
Köçbəy, Ulu kənddən cavanlar silahlanıb, Dəmirçilərə
köməyə gələndə, artıq bütün Də- mirçilər kəndi
tüstüləyirdi...
İmran babam ayağı ilə üzənginin dəmirlərini
qaraqaşqa Alagöz atının böyrünə döyə-döyə Cula
çatanda əmisi oğlu Tahirin son nəfəsi ge- dib-gəlirdi.
Günortaya yaxın əmisi Qardaşxan özünü Cul kəndinə
çatdıranda isə Tahir artıq keçinmişdi.
Tahiri Cul
basdırdılar.

kəndinin

qəbristanlığında

torpağa

O məşum gecədə Dəmirçilər kəndindən iyir- miyə
yaxın adam canını qurtara bilmişdi...
Tofiq Xəzər
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Ayağa qalxdım. Gözlərimdən yaş gilələnirdi. Baxdım
ki, Eldar da, Mamışev də ağlayırlar. Bircə bakılı filoloq
özünü saxlaya bilmişdi...
Bu gecə də səhərə qədər öskürdüm.
24.05.1971,

Rodkin

gəlməmişdi.

I gцn.

Başım

bərk

ağrıyırdı.

Öskürürdüm. Burnum da tutulmuşdu. Ürəyim sı- xılırdı...
“16 may 1966” tarixi ilə əlaqədar Xuramanla bağlı
yazmaq qərarına gəldim. Düz beş ildir qa-ralama eləyirəm.
Bir şey aldıra bilmirəm. Gü-norta yeməyinə də getmədim.
Qızdırmam vardı. Ancaq işlədim. Və axırda neçə illərdir
yazmaq istədiyimi bir neçə vərəqdə yaza bildim! Başlıq da
qoydum.

Ancaq əvvəllər istəyirdim başlıq belə olsun:

Tofiq Xəzər
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Çox götür qoydan sonra Ağ gülü ... seçdim. Və “o” ilk
eşqimi mənsur şeirlə tamamlaya bildim!
Bu mənim cəmi
uğursuzluğumuydu.

20

illik

ömrümdə

ilk

ciddi

Ancaq hələ də anlaya bilmirəm. Niyə məni o
bəyənmədi? Axı o, məni sevirdi!
Nəysə, son düzəlişlərdən sonra yazdıqlarımı bir də
oxudum:

“Yadımdadır,
Altmışıncı il idi...
Biz uşaqdıq, hər yan çiçək, gül idi.
O il yaman il idi!
Kəpənəklər uçuşurdu çəməndə,
düşmürdülər kəməndə.
Tofiq Xəzər
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Kəpənəyi göstərib: - Tut dedin onu mənə...
Qovdum axşama qədər.
Qovdum. Nə fayda!
-Fərsizsən yaman, – dedin.
Batdım qan tərə.
-Tuta bilmirsən bapbalaca bir kəpənəyi də!
-Eh... – dedim, - çox balacadır,
bir böyük şey demirsən axı...
Fikirləşib, fikirləşib yaxşı dedin bir gün.
-Onda ... tut, gətir görüm,
göydə uçan təyyarəni mənə.
Dağ, dərə aşdım.
Tuta bilmədim fəqət!
Axırı...
Qarğı təyyarəmi gətirdim sənə.
Nə qədər elədin, uçub getmədi göylərə!
Lap acıqlandın:
Tofiq Xəzər
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- Bu nə təyyarədir axı. Nə səsi çıxır, nə uçub gedir.
Küsdün də məndən!

xxx

Böyüdük.
Məktəbə getdik...
Taxıl zəmilərinin kənarıyla gedib-gələrdik qoşa.
Bir gün, dedin yenə:
- Bağışlaya bilərsən belə göy zəmi mənə?
Baxdım.
Boynumu bükdüm...
Boylana-boylana qaldıq,
tumarlanıb-yırğılanan laləli göy dənizə.
Bir gün, son qış gecəsi...
Gətirdim sizə göy səməni, qırmızı lentli nimçədə.
Bir nimçə göy səməni!
Tofiq Xəzər
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-Al! – dedim, - bu da sənin göy zəmin!
Axx... necə sevindin!

xxx

Böyüdük.
Böyüdük, bir neçə il də.
Bir gün ad günün idi.
Bir dəstə gül gətirdim, sənə hədiyyə...
Güldün ürəkdən mənə!
Bu nədir? – dedin təəccüblə, mənə gül olmaz hələ!
Duruxdum...
-Get, çiçək gətir, – dedin. - Çiçək!
Özü bitən çiçək olsun.
Meşələrdən... Dağların zirvəsindən...
Sıldırım qayalardan...
Tofiq Xəzər
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Xırda, lap xırdaca...
Ovcumun içində gizlədim onu.
Görmürsən, gül boydayam?
Balacayam axı mən...
Yenə dağ, dərə aşdım. Qan-tərə bata-bata.
Gətirdim.
Ağ, çəhrayı, sarı bir dəstə çiçək.
Bir də boynu bükük, bir tər bənövşə.
Sevincindən uçurdun!

xxx

Qurtardıq məktəbi də.
Ötdü bir neçə il də...
Sən həkim oldun bir vaxt. Mənsə mühəndis.
Görüşdük bir gün yenə. Bir yaz səhəri.
Tutuldu nitqimiz...
Tofiq Xəzər
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Ad günün idi yenə...
Bir dəstə çiçək uzatdım sənə.
Güldün ürəkdən!
- Çiçək nədir? Gül gətir, – dedin mənə!
Çaşıb qaldım...
Axx... – dedin, - başa düşmürsən?
Gül... ağ gül, qırmızı gül, bir də ... sarı gül!
Elə bil yuxudan ayıldım.
İri, qəşəng gözlərini gördüm ilk dəfə!
Min bir ifadə vardı o gözlərində.
Çəhrayı çit donuna baxdım.
Yanaqların elə bil alışıb yanır,
Saçların elə bil ətir saçırdı... Nə tez böyüdük!

xxx

Baxçada gül dərirdim.
Tofiq Xəzər
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Baxça, nə baxça!
Vallah, nağıllanmışdı baxça.
Sərçələr nə yaman cəh-cəh vurarmış.
Bülbüllər nə yaman fəğan edərmiş...
Kəpənəklər uçuşurdu çəməndə
Düşmürdülər kəməndə!
Axx... hardaymış bu gözəllik,
Bizim sehrli baxça!
Gül dərirdim, gül!
Qədir oxuyurdu: - Sona bülbüllər!
Elə bil hardasa çaylar daşırdı...
Elə bil hardasa dəniz yanırdı...
Sıldırımlı qayalar parçalanıb yağırdı
Elə bil röya idi...
Baxça ətir saçarmış,
Sular laylay çalarmış,
Axı gül dərirdim. Gül...
Tofiq Xəzər
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Ağ gül, qırmızı gül, bir də... sarı gül!

SON

Xoşuma gəldi.
Təkrar bir neçə dəfə oxuyub, üzünü kö- çürdüm.
Axşam kazarmaya gələndə Eldar gülə-gülə dedi:
- Nə verirsən, sənə üç məktub verim?
Hərəsinə 50 qəpik söz verib, məktubları on- dan aldım.
Axır ki gəldi!
Ondan idi!
Səbirsizliklə, hər gün gözlədiyim o məktub!
Sevincimdən bilmirdim nə edəm. Açıb oxuyan-da içindən
fotoşəkli də çıxdı. Ancaq bu məndə olan şəkildən idi.
Pioner paltarında. Onun yaz-dığı bu cümlələri təkrar
oxudum: “Bir də mək-tubda “ölüm” sözü yazma. Səni
istəməyən öl-sün. Qardaşın Vidadidən də küsmə. Onun
şək-lini də nahaq cırmısan...”

Tofiq Xəzər
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Öskürə - öskürə qalmışam. Düz bir aydır ös- kürək
öldürür məni. Əlövsətdən 16-cı, Arifdən 4-cü məktubu da
almışdım. Onları da açıb oxu- dum.
“Sançast”a getdim. Dedilər:
- Sabah 08:00-da gəl.
Gəldim kazarmaya. Komsoluma bir məktub hazırladım.
İçində bir kuplet şeir də yazdım. Şe- ir belə idi:

“Karvan bulud narın-narın səpələr,
Gözəlləşər göy çəmənlər, təpələr.
Aman günəş
Qoyma soyuq damcılar
Sevgilimin yanağından öpələr.”

Gecə Bryusov məni görüb dedi:
- Rodkin məzuniyyətə çıxdı bu gün. Xəbərin var?

25.05.1971,
Tofiq Xəzər

II gцn.
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08:00-da “sançast”a getdim.
10:30-da gəl, – dedilər.
“UNR”-ə gəldim. Rodkin yox idi. Başım ağrıyırdı.
Qayıtdım “sançast”a. Oradan məni hospitala apardılar.
Başımı rəntgenə saldılar. Cavabını sonra deyəcəklər. Bir
azərbaycanlı kapitan həkim də ciyərlərimə baxdı.
- Heç nə yoxdur, – dedi.
Günorta yeməyindən sonra “UNR”-ə getdim. Rodkin
təzə müdirimlə gəldi. Bizi tanış elədi. Familiyası
Nividomski idi.
Qladkov məni “Stokvartirni”yə apardı. Bir də-mir
lövhəni rəngləyib qayıtdım.
Bu gün də belə keçdi.

26.05.1971,

Tofiq Xəzər

III gцn.
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Nə Rodkin gəldi, nə də təzə müdirim, Nivi- domski.
Rəssamlığımla
əlaqədar
Oqanesyan
“naryad”
bağlamışdı. Axşam mənə 65 manat əmək haqqı verdilər.
50 qəpik komsomol biletinə üzvlük haqqı tutdular.
Maaşım 3 manatdan 65 manata qalxdı.
Salyanlı Adilin işi üçün qarnizonun bütün azərbaycanlı
uşaqları 1 manatdan pul yığdılar. Cəmi 150 manat pul
lazımdır onu qurtarmağa. Deyən lazımdı, ay əclaf, bax
150 manata gücün çatmırsa, o nə poxdur yeyirsən...
Bu gün birinci rotadan kəlbəcərli Məhəm- mədə
teleqram gəldi. Mən gözlədiyimdən... 15 gün məzuniyyət
alıb, bəxtəvər Məhəmməd də belə getdi.
Xəbər yayıldı ki, Azərbaycandan əsgərliyə “molodoylar”
gəlib. Osipovun hərbi hissəsinə düşüblər. Eşidən oraya
götürülür, hamı öz həm-yerlisini axtarırdı. Mən də oraya
tərpəndim. De-dim, bəlkə aralarında bərdəli var!
Elə bil qul bazarıydı...
Onları tapıb xeyli söhbət elədim. Çoxu Yevlaxdan idi.
Bir nəfər də bərdəli yoxuydu.

27.05.1971,
Tofiq Xəzər

IV gцn.
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gün də yeni müdirim Nividomski gəlmədi.

Çeprasov mənə bir iş gətirdi. Onu işləyə-işləyə qulağım
səsdə idi. İndicə qapı döyüləcək:
-Babayev səni Bezlepkin çağırır, – deyəcək-lər.
Hər bir ayaq səsi ürəyimi tıppıldadırdı. Bir xə- bər
yoxuydu.
Sarıkirpikli qapını döyüb içəri girdi və bildirdi ki,
Nividomski zəng vurub, ona tapşırıb mənə desin ki,
sabahdan işə çıxacaq.
Sarıkirpikli ilə bir az da söhbət elədik. O, yax- şı qızdır.
Məndən icazə istəyib siqaret çəkmək istədiyini bildirdi. O,
nədənsə siqareti gizlində çəkirdi...
Gecə gördüyüm yuxumu ona danışdım: “Gördüm
məzuniyyətə getmişəm. Özümü uşaq kimi aparıram. Evdə
“stroyevoy”-zad gedirəm.”
O, mənə baxıb gülümsədi, sonra siqareti sə- liqə ilə
paçkadan çıxarıb pomadalı dodaqlarının arasına qoydu.
Spiçkaya kibrit çöpünü bir neçə dəfə sürtəndən sonra
alışdırıb yandırdı.

Tofiq Xəzər
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Siqaret qutusunun üzərinə “Nefertiti” yazıl- mışdı və
Nefertitinin tac qoyulmuş başının şəkli də verilmişdi.
Otaqda siqaretin tüstüsü onun ət-rinə qarışanda çox
gözəl bir qoxu yaradırdı.
Onun dodaqları nazik idi. Dodaqlarının rəngi ilə
üzünün rəngi eyniydi. Sinəsi qabarıq deyildi. Elə bil heç
döşləri yoxuydu. Gözləri işıqlı və canlı idi. Saçları, qaşları
kürən idi. Kirpikləri kürəndən çox sarıya çalırdı. Xırda
ayaqqabıları vardı. Ölçüsü 35 ancaq olardı. Düz, arıq və
uzun qılçaları onu hündür göstərirdi.
Onun ayaq baldırlarının tükü qızılı rəngə ça-lırdı. Nə
kürən, nə də sarı deyildi. Dırnaqlarına qızılı rəng lak
çəkmişdi. Siqareti çox ləzzətlə çə-kirdi. Mən bir daha
əmin oldum ki, siqaret yalnız qadınlar üçündür!
Kişilər siqar və ya qəlyan çəksələr, daha haqlı olarlar.
O, stulda oturub, ayağını yenə ayağının üstünə
keçirmişdi. Mən dedim:
- Məzuniyyətə getsəm, gərək belə yüngüllük eləməyim.
- Nə yüngüllük?
- Belə dəə, evdə “stroyevoy” getmək məsə- ləsi.
O, ürəkdən şaqqanaq çəkdi...
Tofiq Xəzər
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Heç gözləməzdim! Onun ürəkdən gülgüyünü ilk
dəfəydi eşidirdim. O heç kimlə ünsiyyət saxlamazdı...
Qapalı idi. Radiosu, çay... tualetdə siqaret və Koşkin
məsələsi. O biri işləyən qadınlarla da çox əlaqə
saxlamazdı. “UNR”-də işləyən qadın-ların çoxu yaşlı idi.
Oqanesyan güddüyü və bu Sarıkirpiklidən başqa demək
olar yönnü bir qa-dın yoxuydu. O, siqaretini çəkib ayağa
duranda əlini saçlarıma çəkib getdi...
Kazarmaya gəldim. Məzuniyyətə gedən kəl- bəcərli
Məhəmmədə yol pulu üçün 18 manat pul veriblər. Mənə
də belə versələr, çox pis olacaq. Onda gərək qatarla
gedəm. Özü də üç günə...
Axşam 5 nəfərə bir baçok kartof soyduq. Ta- hirdən
xeyli vaxtdır məktub gəlmir. Ondan lap nigaranam...
28.05.1971,

Səhər

V gцn.

“razvod”da Visyaşinin briqadasını qa- bağa

çıxartdılar. Şaripov, Solomonov... qalanı birinci rotadan idi.
Bezlepkin elan elədi ki, bunlar son iş günlə- rini dünən
bitiriblər, bu gün işə getməyəcəklər. Sabahdan hazırlaşın
evlərinizə!
Tofiq Xəzər
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Qibtə elədim onlara.
Kaş o gün gələydi, bax bizi də beləcə qaba-ğa çıxarıb
elan eləyəydilər. Şələ-şüləmi yığıb, mən də bu “KPP”-dən
çıxaydım asfalt yola. Ma-şın saxladıb deyəydim:
- Sür aeroporta!
Kaş o gün olaydı. Məni bir kədər bürüdü. Fi- kir, xəyal,
qəm-qüssə içində “UNR”- ə gəldim. Təzəcə oturmuşdum,
növbətçi əsgər gəldi ki, “Babaev k telefonu”. Ürəyim əsdi.
Rəngim ağar- dı:
- Bu, “o” məsələdir yüz faiz!
Teleqram artıq Bezlepkindədir - öz-özümə dedim.
Dəstəyi götürəndə nəfəsim boğulurdu.
İki dəfə istədim, alo deyəm, səsim çıxmadı. Üçüncüdə
xırıltıyla alo deyəndə Rodkinin səsini eşitdim. Elə bil
başıma bir vedrə qaynar su tök-dülər.
-“MSD”-yə gəl, – dedi.
Bütün yol boyu özümüzünkülərin qarasına deyinədeyinə gəldim. Gördüm evinə böyük hə- yət darvazası
düzəltdirib. Ona kömək elədim. Maşınla onlara apardıq.
Bu Rodkin çox işgüzar, mərhəmətli adamdır. Ağır
yerdən özü qaldırır, məni asan, yüngül tə- rəfə salırdı.
Tofiq Xəzər
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İstədilər mənə çay, çörək versinlər. Oturmadım. Gəldim
kazarmaya.
Tahirdən 61-ci, Vaqifdən 11-ci və Cavanşir-dən 16-cı
məktubları aldım. Cavanşir son mək-tubunu yazmışdı. O,
əsgərliyini bu gün bitirir-miş! Xöşbəxt! Bəxtəvər!
Qardaşım Vaqif yazırdı ki, iyunun 15-nə kimi səni
məzuniyyətə gətizdirəcəklər...
Tahir isə məktubu Bərdədən yazmışdı! Onun məktubu
məni lap yerimdən oynatdı. O, artıq 2-ci məzuniyyəti alıb...
Tahir yazırdı ki, “komsomol məktəbdə beş-altı qızla
şəklini çəkdirib, verib Əlövsətgilə. O da həmin şəkli alıb,
“zakaznoy” göndərib mənə.” Mən çox pis oldum. Bəs o
məktub, o şəkil hanı? Hətta yazırdı ki, “komsomolumla
telefon- da da danışıb. Hər şey öz qaydasındadır. Onu
heç kim incitmir, xətrinə dəymir və o, yalnız mənim
yolumu gözləyir. Sonda yazırdı ki, qon- şumuz Xansuvar
da Bərdədə məzuniyyətdə imiş.”
Starşina məni çağırtdırdı.
Dəftərxanada Bryusov, Boyko mənə dedilər:
- Vacib iş var təcili görməlisən!
- Nə iş? – soruşdum.
Tofiq Xəzər
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- Pervomaysk şəhərinin dəmiryol vağzalına qatarların
gəlib-getmək vaxtlarının cədvəlini iş- ləmək lazımdır.
Starşina mənə iki nəfər də köməkçi verdi. Şostakı və
yeni gələn serjantı. Sonra starşina bərkdən, uca səslə
əmr formasında əlavə elədi:
- Gecə yatmayıb işləyərsiniz. Sabah bütün günü
istirahət, birisi gün isə “uvalneniya”!..
“UNR”-ə gəlib lazımi ləvazimatı götürdüm.
Podpolkovnik Xarkovskinin 25 illik xidmətini başa
vurmasıyla əlaqədar “UNR”-də böyük bayram təntənəsi
keçirilirdi.
Qayıdanda yol boyu fikirləşdim ki, bu yazıq yəqin
Xarkov şəhərindəndir. Özü də çox vətən- pərvər insan
olduğundan familiyasını Xarkovski yazdırıb. 25 il də az
ömür deyil. Vətənə canı-dildən xidmət edib. Di gəl,
polkovnik də ala bilməyib! Ancaq birdən ağlıma gəldi ki,
eləsi var bu 25 ili starşina gəlib starşina da gedir. Buna da
min şükür...
Səhər ağzı altıya bir neçə dəqiqə qalmış işi qurtardım!

29.05.1971,
Tofiq Xəzər

VI gцn.
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Yuxudan oyananda günorta idi...
Tahirdən məktub aldım. May ayının 21-də Nüşabə ilə
telefonla danışıb. Nüşabə konkret ona deyib ki, orta
məktəbi qurtarmamış heç kimə bir söz deyə bilmərəm...
Saat 15:00-da salyanlı Adilin yoldaşlıq məh- kəməsi
oldu. Bütün hərbi hissənin əsgərləri yı-ğışmışdı. Tərcümə
eləməyə adam tapmadılar. Mən formada deyildim. Odur
ki, başqa adam da tapılmayandan sonra ağdamlı Telmanı
tərcü- məçi yerinə çıxartdılar. Biabırçılıq oldu.
O bacarmırdı. Sən demə, podpolkovnik Bez- lepkin
bizim dili bilirmiş! Bəlkə Sarıkirpiklinin atası elə budur!?
Birdən ağlıma gəldi. Və yüz faiz ürəyimdə əmin oldum ki,
elə belədir ki var!
Bezlepkin Telmanı tribunadan düşürtdü. Özü tərcümə
eləməyə başlayanda hamı məəttəl qaldı.
Pıçhapıç düşmüşdü ki, Adili komsomol sıra- larından
xaric edəcəklər.
Çıxış eləyən, sual verən çox oldu. Nəhayət ona
“obşestvennıy vıqovor” verdilər.

Tofiq Xəzər
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Məhkəmədən dərhal sonra da rotada bu mə- sələ ilə
əlaqədar komsomol iclası keçirib, onu komsomol
sıralarından kənarlaşdırdılar.
Lap bir tərəfdən də düz elədilər! Bir kasıbın evini
uçurub...
Maşın qaçıran çıxıb. Lül piyan olmuşam deyir. Pox
yemisən, lül piyan olmusan.
Elə sənə yaraşır lül piyan olmaq. Bəlkə də 18 yaşlı
bacısı özünü bunun əlindən bezib öldürüb.
Bələkdə qızını, evdə cavan həyat yoldaşını qoyub,
gəlib kişinin oğlu...
Axşam kinoda “Tretiy taym” filmini göstərdilər. Bu filmə
balaca vaxtımda Bərdədə olanda bir neçə dəfə
baxmışdım.

30.05.1971,

Səhər

Bazar gцnц.

yeməyindən sonra “razvod”u gecik- dirdilər.

Bizim rotaya beş yeni “salaqa” erməni gəlmişdi. Onlar

Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

“prisyaqa” qəbul elədilər. Sonra “razvod” oldu. Onları
təbrik elədik.
“Uborka” başlananda məni çağırdılar ki, “proverka”
jurnalını hazırla, sabahdan yeni ay girir. Dedim:
- Sabah düzəldərəm. Mənə “uvolneniya” söz veriblər.
Tahirdən 63-cü, Əlövsətdən 17-ci məktubları aldım.
Əlövsət yazmışdı ki, fotoşəkli Tahirə ver- mişdim.
Göndərdimi? Aldınmı? Heç kim bilmə- sin, O şəkli mənim
bacım Rəna onların evindən oğurlayıb. Mən sənin xətrinə
bu işi eləmişəm. Və axırda da yazmışdı ki, sənin üçün
burada hamımız darıxırıq.
Ancaq bəlkə də o bilmirdi ki, mən onlardan min dəfə
artıq darıxıram...
Pervomayski şəhər Partiya Komitəsində ic- lasda
iştirak etmək üçün doqquz nəfər fəal komsomolçu lazım
idi. Mənim də adımı o siya- hıya salmışdılar. Boyko məni
çağırıb təlimat- landırdı. Filoloq Tofiqi də yazmışdılar.
Üçüncü dəfə “uvolnitelni”ylə çölə çıxırdım.
Biz iclasa gecikmişdik. Ancaq iclası bizə görə
ləngitmişdilər. Salonda biz doqquz nəfərdən başqa
hamısı mülki adamlar idi.

Tofiq Xəzər
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Mənim komsomolum boyda içəridə çoxlu qızlar vardı.
Komsomol işiylə bağlı iclas keçi- rilirdi. Böyük gözəl iclas
zalının ortasından çox böyük bir çil-çıraq asılmışdı.
Qırmızı rəngli yum-şaq oturacaqları vardı. Çox geniş və
rahat idi. Elan elədilər ki, iclasdan sonra akrobatika və
sirk göstərəcəklər.
Konsertdən yarımçıq çıxdıq.
Şəhərdə bir az veyilləndim. Mən avtobusla qayıdanda
“o” qızı da gördüm. Anası yanında idi. Ancaq elə anasının
yanında mənə əl elədi. Mən də avtobusdan ona əl elədim.
Axşam kazarmaya qayıdanda gördüm yeni gələn beş
erməni ilə Oqanesyan və Ambar- sumyan çalıb oynayır,
hamı da əl çalırdı.
Yerimə girəndə fikirləşirdim: Tahir o fotoşəkli necə
göndərib ki, şəkil gəlməyib? Çox maraq- lıdır. Bir dəfə
Elzanın məktubundan bir manat oğurlanmışdı, ikinci
dəfədə bu şəkil məsələsi...

31.05.1971,
Tofiq Xəzər

I gцn.
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sakitlik idi. Qladkov balaca bir elan ver-di.

Yazdım.
Çox darıxdırıcı gün oldu. May kimi gözəl ayın son
günüydü. İndi Bərdədə bütün hər yan gülün, çiçəyin ətrinə
bələnib. Bərdənin nağıl vaxtıdır... Bu gün may qurtarır,
ancaq burada hələ havalar tam qızmayıb.
Bu gün də nə “o” məktub gəldi, nə də te- leqram.
Gecə kartof soymağa getdik. Təzə gəlmişdim ki, məni
ştaba çağırdılar. 150 manatla əlaqədar salyanlı Adilin
adından rus dilində ərizə yazdım. Uşaqların bir-bir yığıb
verdiyi manatları təhvil verdik.
Gecə Oqtay Salamzadənin “Bizim nəsil” ro- manını
oxuyurdum. Yuxu məni aparıb...

01.06.1971,

Qladkovun

verdiyi

işi

II gцn.

yazdım.

Sonra

mayor

Qasanovun tapşırığı ilə bir “povyastka”ya “De- jurnıy po
Tofiq Xəzər
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upravleniyu” sözləri yazdım. Tez qur- tardım. Saata
baxanda lap təəccübləndim. Hələ 10:00 idi.
Yeməyə getməyə xeyli vaxtım vardı. İstədim başımı
stola qoyub yatam. Yuxum da yoxuydu. Oqanesyanı
axtardım. İşdə də yoxuydu.
Durub çölə çıxdım. Bir az hava alıb tualetə getdim.
Tualetdə əsl yaz havasıydı. Qırmızı kedra ağaclarının
qoxusu nəcis və sidik iyinə qarışıb özəl bir qoxu
yaratmışdı. Bekarçılıqdan huşa getmişdim.
Birdən qadınların bölməsində qapının açıldığını
eşitdim. Məndə güclü bir maraq oyan- dı. Və tez taxta
probkanı çıxarıb baxdım. Oqa-nesyanın dərdindən öldüyü
o qadın idi! Çox nazla, ehmal yerişlərlə qapını arxasınca
bağ- layıb “oturmağa” gəldi. Yerini rahatlayandan sonra
yubkasını yuxarıya qaldırdı. Alt paltarını aşağı salanda
ürəyim az qalırdı dayana.
Dodağım, dilim qurumuşdu. Ürəyim necə vu-rurdusa
elə bildim tappıltıları o eşidəcək. Cəld probkanı yerinə
basdım və tez də dözə bilməyib, yenidən çıxarıb baxdım.
Onun yubkasının aşağı çəkilməsindən sonra iri, böyük,
çox ətli baldır-larını və yanlarını açıqca gördüm. O,
oturanda “maraqlı” yerləri artıq görünmürdü...
Probkanı yerinə basdım. Taxta divara söykə- nib
gözlərimi yumdum. Ehtirasdan boğazım qu- ruyur, şirin bir
Tofiq Xəzər
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hiss məni sarsıdırdı. Əlimi aşağı sürüşdürüb... Od tutub
yanırdı. Əlimi yandırırdı... Nəfəsimin ahəngi də dəyişmişdi,
o “maye” gələndən sonra dincəldim...
Gəldim kazarmaya.
Məni rota üzrə növbətçi qoydular. Adili və Arifi də
“dnevalnı” verdilər.
Yaxşı yuyundum. Yerimə girib yatdım. Durub hərbi
nizamnaməni oxudum.
Növbətçiliyi qəbul edib işə başladım. Gecə rotaya
komandanlıq elədim. İlk dəfə qışqırırdım:
- “Rotaa...smirnaa! Ravneniya na kanselyari- yu...”
Gecə 24:00-ı keçəndən sonra gözlərim yu- mulurdu.
Hamı yatırdı. Adilə tapşırdım ki, dəf-tərxanada yatıram.
Gələn olsa, tez məni dur- quz. Saat birdə növbə dəyişdi.
Arifə də eyni sözləri deyib, elə stuldaca mürgüləməyə
başla- dım.
Gözümü açanda gördüm “dejurnı po otryad” Biyak işığı
yandırıb üstümə sarı gəlir. Cəld ayağa qalxdım. Paltarımı
qaydaya salıb salam verdim. Məruzə eləmədim. Yaxşı ki,
öz-özümə ayılmışam. Yoxsa işim xarab olardı. Əclaf Arif
oyaq ola-ola onun gəldiyini hiss eləməyib. O da çox bic
adamdır. Növbətçiləri yoxlayanda özü bilir hansı vaxtı
gəlməlidir və necə yoxlamalıdır... Xəta sovuşdu.
Tofiq Xəzər
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Səhər “rotaa, ayağa qalxx!” əmrini verdim.
Növbəti məşğələlərdən sonra tam səliqə-səhman
yaradıb, yeməkdən sonra yuyunub ye-rimə girmək
istəyəndə “UNR”-in növbətiçisi gəl-di ki, mayor Qladkov
səni çağırır. Gözlərim yu-mulurdu. Cəhənnəm nə olur
olsun, getmədim. Yuxu məni apardı...
Duranda artıq “zaqatovka”nın vaxtı idi. Geyi- nib
getdim. Orta məktəb dostum Nizami Bağı- rovdan 2-ci,
əmioğlu Mehtidən 3-cü məktubları aldım.
Tahirin göndərdiyi, komsomolun şəkli olan məktub
yenə gəlmədi. Teleqram da gəlmək bil-mir. Dilxor oldum.
Vidadi Babanlının “Vicdan susanda” kitabını oxumağa
başladım. Əsgərliyə gəlməzdən bu kitabın yarısını Bakıda

8

“ -ci km.” qəsəbəsində çilingər işləyəndə oxumuşdum,
yarımçıq qal- mışdı. Kitab başımı qatdı. Dilxorçuluğum
ya- dımdan çıxdı. Doğrudan da asan yaşanan mə- həbbət
olmur.

Tofiq Xəzər
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Birdən fikirləşdim ki, bəs mənim məhəbbə-timin səhv
cəhətləri nə olub? Öz-özümə suallar verməyə başladım:
-Birinci, səssiz-küysüz sevmək olmazdımı? – Mən
bunu bacarmadım. Dəli kimi sevirəm, se-vəndə! Hələ o
birinci sevdiyim... Pionerim də onun kimi... Biz küçə ilə
gedəndə kim biz tərəfə baxırdısa mən qısqanırdım...
-İkincisi, bu zəiflik əlaməti deyil? – Yox! Niyə zəiflik
olur? Mən ürəkdən sevirəm. Mən düz adamam. Pionerim
uşaq idi. Necə gizli sevəy- dim? Uşaq-muşaq, hərə bir
söz deyə bilərdi ona. Əvvəlki də... O, məndən bir yaş
böyük idi. Ancaq məndən 4-5 yaş çox bilirdi. Xuramanı,
mənim əlimdən valideynləri aldı. Prokuror, pro- fessor,
nazir qardaşları ilə qohum olmaq istə- yirdilər. Mənim isə
heç kimim yoxuydu, saf, təmiz məhəbbətimdən başqa...
Ancaq onlar fikirləşmirdi ki, bizim akademik, nazir
qismətimiz onların bu günü firavan yaşa- maları naminə
ermənilərə qarşı barrikadalarda itib...
Atam yazıq 16 yaşında Dərələyəzdə bütün
doğmalarını itirib. Nə ata, nə ana, nə əmi, nə baba... beş
qardaş, dörd yaşında da bir bacı əl-ələ verib, ayaqyalın,
başıaçıq kənddən çıxıblar...
Yenə gözlərim doldu...
Növbətçiliyi Rezniçenkoya təhvil verdim.
Tofiq Xəzər
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IV gцn.

axşam da, bu gün səhər də səmada “ağ

buluddan” cığırlar vardı. Bunu xüsusi təy- yarələr salır.
Uşaq vaxtı buna təyyarələrin yolu deyərdik.
Sonra özüm görmüşdüm ki, xüsusi təyyarələr gedir və
arxasınca belə ağ buluda oxşar yollar çəkirlər...
Bu səhər göydə bu yollara çox baxdım. Bəlkə bu yollar
Bərdəyə gedir? Bu uşaq xəyalları məndən əl çəkmirdi.
Bəlkə bu gün gözlədiyim teleqram gələcək? Bəlkə artıq
nişanədir bu? Getmək vaxtına az qalıb?... Hansısa
əlamətdi? Çox romantik olmuşam. Uşaq kimiyəm...
Tahirdən 65-ci, Cavanşirdən 17-ci məktubları aldım.
Cavanşir hərbi xidmətini bitirib. Bu mək-tubu Şostka
şəhərindən, mehmanxanadan yaz-mışdı.
Serjant Dolqiyer pul istədi. Sonuncu 1 mana- tımı da
ona verdim. Qəpiyim də qalmadı...

Tofiq Xəzər
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Oqtay Salamzadənin kitabını maraqla oxu- yuram.
Filoloq Tofiq dedi ki, Oqtay Salamzadə körpə ikən
valideynlərini itirib...

04.06.1971,

İşdə

V gцn.

sakitlik idi. Qasanov bir çərçivə gətirdi və əliflə

rəngləməyimi tapşırdı. Əlifləyib kazar- maya gəldim.
Burada hərə öz qayğıları ilə məş- ğuluydu.
Həyətdə stulları yan-yana düzüb, paltarlarımı soyunub,
stulların üstünə uzandım. Özümü gü-nə verirdim. Çox
gözəl gün çıxmışdı. İsti vur-duqca xumarlanırdım. Göygöz,
kirpikli Eldar gəldi ki, bizi Qazaxıstana aparırlar.
- Kimi?
- Bilalovu,
Kələntərovu.

məni,

Tofiq

Məhərrəmovu,

bir

- Niyə?
Deyirlər ki, kran sürməyi öyrənmək üçün.
Eldarla Bilalovun getməyinə yaman pis ol-dum...

Tofiq Xəzər
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Növbətçinin otağından bir rus musiqisi səsləndi. Mən
musiqi səsi eşidəndə az qala dəli oluram. Bu vaxt inanın,
mənə sataşan olsa, adam da öldürə bilərəm...

05.06.1971,

Siyasi

məşğələ

oldu.

VI gцn.

Sonra

bir

saat

hərbi

nizamnamədən dərs keçdilər. Sonra iclas. Ge-neral
Krasiki deputat seçirlər. İclas onun şərə-finə idi. Bütün zal
ağzına qədər əsgərlərlə dol-muşdu. Orkestr də çalırdı...
İclasdan sonra kino. “Axşam seansına iki bi- let” filmini
göstərdilər.
Yemək.
Məktub gəlmədi.
Yeməkdən sonra hamam. Hamamdan sonra təmizlik
işləri. Təmizlik işlərindən sonra voleybol oynadıq.
Mənə sabaha “uvolneniya” yazdılar.
Axşam yeməyi.
Sonra yenə kino...
Tofiq Xəzər
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Kinoda yatmaq əsgər çarpayısında yatmaq- dan daha
şirin olur. Ağzı açıla, boynu bükük, bel əyri, qol uyuşmuş
halda olsa da...

06.06.1971,

Bazar gцnц.

Remenlərdə altıncı deşiklər açıldı!
Yarım il getdi.
Dörd yarım ildən birincisi. Düz üçü durur hələ. Düzü
fikirləşib bir az da dilxor oldum. Hələ hara buradır. Bir il
yarım nə vaxta qurtarar?
Səhər yeməyindən sonra starşina dedi ki, ye-nidən
təmizlik eləyin, dünən pis eləmisiniz...
Tez özümü əl-üz yuyulan otağa salıb, şalva-rımla
rubaşkamı suya basıb yumağa başladım. Paltar sabunu
ilə tərtəmiz yuyub sərdim. “Uborka” mənsiz oldu.
Kazarmada lüt gəzirdim. Çöldə özümü xeyli də günə
verdim.
Ümumi cərgə pozulsa da çarpayımın yerini bir balaca
dəyişib, pəncərənin qabağından qoy- dum. Bura həm
Tofiq Xəzər
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işıqlı, həm də günəş döyən yer idi. Gecələr ulduzlara
tamaşa eləmək olardı...
Paltarlarım qurudu. Geyindim.
Axşamtərəfi Turabxanla üç dəfə güləşdik. Üçüncüdə
onu yerə elə vurdum, bütün çiyinləri, başı sıyrıq-sıyrıq
oldu.
Yeməkdən sonra “uvolneniya” məsələsini ləğv elədilər.
Dünən sevinənləri, içi mən qarışıq şəhər arzumuzu
ürəyimizdə qoydular.
Yeni gələn ermənilərin dördünün də atası gəldi. Heç
gəldikləri bir həftə deyildi. Görünür komandirlərə
konyakdan, puldan verib, yüngül iş aldıracaqlar.
Biz müsəlmanlardan heç kimin arxasınca hə- lə atası
gəlməyib. Bircə dəlixanadakı Əliquli- yevin atası gəlmişdi,
o da heç gəlib burada, rotada bir azərbaycanlı ilə də
görüşmədi.
Şostakın bir dəfə arvadı, bu gün də babası gəlmişdi.
Bir dəfə də özü məzuniyyətdə olub.
İş budu!
Pul köçürmələri gəlmişdi. Mənim də famili-yam vardı.
Telmanla sevincək özümüzü ştaba çatdırdıq. Sən demə,
üçüncü rotadan başqa Babayev imiş.
Tofiq Xəzər
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Televizorda gürcü filmi verirdilər. “Filatelistin ölümü”.
Qəribə film idi...
Klubda da kinoya getdik. Pis film idi. Yuxum da
yoxuydu. Yarımçıq çıxdım...
Filoloq Tofiq “Ağ gül, qırmızı gül, bir də... sarı gül!”
mənsur şeirimi oxuyub çox bəyəndi...
Axşam mən çıxandan sonra kinoda ermənilər dava
salıblar. Mayorun qızının yanında oturan bir rus “starik”
guya çox kobudluq, lotuluq eləyirmiş. Ermənilərin hamısı
birdən onun üs-tünə tökülüb. Remenlərinin dəmiri ilə də
vurub, başını partladıblar. Ermənilərin cəsarətinə bir bax!
Dünən gəlib bu gün “starik”i döyürlər. An-caq çox
bicdilər...
“Mayorun qızının” üstündə!
\

07.06.1971,

Gecə

I gцn.

səfeh bir yuxu görmüşdüm. Lap səfeh!

“Gördüm ki, məzuniyyətdəyəm. Atam mənimlə soyuq
danışır, anam mənimlə mübahisə eləyir, hətta qarğış da
yağdırır... Sonra qardaşım Vi- dadini göndərirəm məktəbə.
Tofiq Xəzər
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Komsomolum eşidir ki, mən gəlmişəm. Çölə çıxmır...
Hamısı mənə nahaq gəlmisən deyir.” Yuxudan ayılan-da
özümə gəldim. Nə yaxşı ki, yuxu imiş!
Gecə dalaşan dörd ermənini haupvaxta sa- lıblar.
Qarnizonda nə qədər erməni var hamısı yığışıb, etiraz
əlaməti olaraq “zabastovka” elədilər. “Rota-karantina”
yeməkxanadada ye-məkdən imtina edib, tələb qoydular:
“Dörd erməni hauptvaxtdan çıxmalıdır!”
Onları düz doqquz dəfə cərgəyə düzüb, ye-məkxanaya
apardılar. Heç bir erməni yeməyə əlini də vurmadı. Bütün
batalyon yığışıb baxırdı.
Əsl kino bu idi!
Canlı, təbii kino! Kinodan da maraqlı bir şey...
Sonra rotaları işə apardılar. Kino yarımçıq qaldı.
Filoloq Tofiqlə Mamışev məni tapdılar:
- Görürsən bunlardakı birliyi?
- Hə, görürəm. Bizim uşaqları tək-tək “starik”- lər
döyəndə biz birləşmədik. Bunlar döyür, həm də birləşirlər.
- Görək axırı necə olacaq? – Filoloq Tofiq dedi.
- Axırı necə olacaq olsun. Onun mətləbə heç bir dəxli
yoxdur. Fakt ortadadır, – dedim.
Tofiq Xəzər
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Birlik var!
- Birlik var, düzdür, – Mamışev dedi.
- Qanun da var axı!
Biz azərbaycanlılar qanuna çox riayət edənik. Bizi
döyürlər, qanundan qorxub birləşmirik ki, onsuzda dövlət
hesabını çəkəcək. Hər xırda işi dövlətdən gözləyirik.
Halbuki bəzi işləri özümüz eləməliyik, – dedim.
-Ona görə də həmişə ermənilər bizi üstə- ləyir, – filoloq
dedi.
İşə gecikirdik. Söhbətimiz sonraya qaldı.
“UNR”-ə gəldim. Gördüm Oqanesyan dəhliz- də
dayanıb, özünü günə verir. Məni görən kimi:
- Gördün erməniləri!?
- Gördüm, – dedim.
- Siz müsəlmanlar bunu eləyə bilməzdiniz.
- Biz utanardıq!
- Nədən?
- Dünən gəlib bu gün iddia qaldırmaqdan!
- Bilirsən, mayorun qızına görədir?
Tofiq Xəzər
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- Mayorun sıravi əsgərə gücü çatmırdı? Yox- sa, qız
özü cavabını verə bilmirdi?
- Bizim ermənilərdə namus məsələsi...
Göz vurdu və hər şeydən üstündür, – dedi.
- Kinoda o qədər əsgərin, zabitin gözlərinin qabağında
mayorun qızının namusuna toxunur- dularsa və ya lap
təcavüz edir, zorlayırdılarsa, erməni namusunun bu işə
nə dəxli var?
Qəflətən o, söhbətin yönünü dəyişib:
- 1971-ci il aprel ayının hesabatına görə sə- nin
dövlətə 114 manat 63 qəpik borcun var. Bi-lirsən? –
soruşdu.
- Sən haradan bilirsən?
- Mən hesablamışam dəəə...
-Alik, sən necə hesablamısan bilmirəm. Mən betonpalçıq daşıyanda nasılkanın taxta qolu 6 ayda düz 114
dəfə sınıb.
- Az yığaydın dəə.
- Hələ çox yığmışam, borcum çıxıb...

Tofiq Xəzər
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- Sən yaxşı oğlansan, Tofiq can, – dedi. - Şamxora
səni qonaq çağıracam, özüm də Bər-dəyə qonaq
gələcəm.
- Allah qoysa, – dedim, - deyəsən, özünü gü- nə
verirsən?
- Hə... Bu gün gözəl havadır.
Otağıma gəldim.
İki ədəd qələmim və qayçım yoxa çıxmışdı. Otaqlarda
oturanlardan soruşdum. Boynuna alan olmadı.
O quru göt xadimə də getmişdi.
Qapıları açanda Oqanesyanın qapısı ilə üzbəüz
otaqda “o” qadını gördüm. Qırx səkkiz-əlli yaşı olardı.
Sifətdən çox gözəl idi. Qayçını soruşdum. Gülüb dedi:
- Gözlə özünü oğurlamasınlar...
Bu gün də məktub almadım. Artıq üç gündür məktub
gəlmir mənə. Sakitlikdir. Gündəliyi yaz- mağa başladım.
Günortadan sonra Nividomski gələndə əllə- rimin
üstünə başımı qoyub yatmışdım.
-Ey “soldat”, – deyib əlini kürəyimə döyəc- ləyərək
məni yuxudan oyatdı. Rodkin belə elə- məzdi. Qıymazdı...
Cəld sıçrayıb ayağa qalxdım...
Tofiq Xəzər
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Qırx ədəd vəsiqə verdi ki, içini yazmaq lazımdır.
Siyahını alıb yoxlaya-yoxlaya yazdım...
Axşamtərəfi Sarıkirpikli qapını
yaxınlaşıb əl uzatdı. Görüşdük.

açıb,

içəri

girdi,

- Necəsən?
- Yaxşıyam, – dedim.
- Bazar gününə “uvolnitelni” al. Şəhərdə ya kinoya, ya
da restorana gedək, – dedi.
Qulaqlarıma inanmadım.
maddım baxanda:

Onun

üzünə

maddım-

- Hesabı mənlikdir! – dedi.
Qıpqırmızı oldum. Kəkildəyə-kəkildəyə:
- Yox... Elə də iş olar... Bizdə qadınlar hesab ödəmir...
özün bilmirsən? – dedim.
Cibimdə isə 1 qəpiyim belə yoxuydu...
Sonra ermənilərdən danışdı. Bir “Nefertiti” də yandırıb
ləzzətlə çəkdi. İstədim birini də mən alıb çəkəm, utandım.
Ancaq ürəyim alışıb ya- nırdı...
Həm onun təklifi, həm erməni məsələsi, həm pulsuzluq,
həm də teleqramın gəlməməsi...
Tofiq Xəzər
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Onun hesabı mən verərəm
kövrəltmişdi. Duyğulanmışdım...

deməsi

2017

məni

lap

Birdən ağlıma gəldi ki, bəlkə pul gələcək? Axı bazar
gününə hələ xeyli vaxt var.
Söz verdim. Bazar günü...
O gedəndən sonra qoxusu hələ də otağımda qalmışdı,
mənə ləzzət eləyirdi. Dediyi sözlər isə məni düzü
həyəcanlandırırdı...
Oqanesyan qapını açıb gülə-gülə içəri girdi.
- Gördüm! – dedi.
Deyəsən Bezlepkinin qızıyla eşqbazlıq elə- yirsən?
Onlar Bakıda yaşayıblar, Azərbaycan dilini də əla bilir.
Əvvəl diksindim, sonra da elə bil qorxub tez ona:
- Suss… yavaş, eşidər, – dedim. - Sən nə danışırsan?
- Guya bilmirsən? – deyib qımışdı…
- Mən heç nə bilmirəm… Bakılıdır nədir? Bu rusdur…
- O qapını nəyə açmışdın? – deyib, barmağı ilə “o”
gözəl qadının qapısını göstərdi.
- Qayçımı götürüblər. Onu soruşurdum.
Tofiq Xəzər
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- O, otaqların qapısını açanlardan deyil. Bilir- sən, o
kimdir?
- Yox.
- Bezlepkinin arvadıdır.
- Bezlepkinin?
- Hə. O qızın anasıdır.
Özümü itirən kimi oldum. Deməli Sarıkirpik- linin
anasıdır… Bəs niyə bunu mənə bildirmə- yib?…
- Koşkin də o qızın dayısıdır, – Oqanesyan əlavə elədi.
- Həə?
- Yaman gözəldir qəhbə!
- Elə demə ayıbdır! – dedim
- Nədən ayıbdır? Burada kim var ki? O, Bezlepkinin
arvadı olmasaydı, çoxdan onunla bir “iş” görmüşdüm, –
deyib bic-bic güldü və əlavə elədi ki, bu qadın öz qızından
da on dəfə gözəldir.
Mat qalmışdım. Bu gün mən nələr eşidir- dim…

Tofiq Xəzər
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Bəs Bezlepkinin qızıdırsa, məni şəhərə niyə çağırıb?
Bəlkə bizi restoranda kimsə gördü? Atasına nə cavab
verəcək?
Eh… görəsən erməni Oqanesyan bu xəbər-ləri
haradan alır? Çox maraqlıdır. Vallah bu “Xumbet” başçısı
olmasa da yüz faiz “Xumb”-un üzvüdür.
Gərək Sarıkirpiklini xəbərdar eləyəm…
… Gecə üçüncü rotadan «Dembl»,
sözlərindən qulaq tutulurdu. Qışqırışırdılar.

«Dembl»

“Demobilizasiya” olub sabah vətənlərinə dö-nəcək
əsgərlərin sevinc qışqırtılarıydı bu...

08.06.1971,

II gцn.

Gecə heç kim yatmaq istəmirdi…

Tofiq Xəzər
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Otuz nəfər özbək üçüncü rotada son gecəsini keçirirdi.
«Dembl, dembl» deyib qışqırır, fərəh-dən uçurdular. Bu
da iki ilin son gecəsi!
Mənim üçün də kaş o gün gələydi!
Yenə kövrəlmişdim. Yenə köç gedirdi. Öz- bəklər bizim
uşaqlarla paltarlarını dəyişirdilər…
İlk dəfə boyunlarına ağ yox, göy rəng məx-mər parça
tikirdilər…
Üzlərini qırxır, yuyunur, hamama gedir, ayaq-qabılarını
mazlayıb parıldadır, çamadanlarını səliqəyə salır, son
şəkillərini çəkdirirdilər…
Hamısından dəbdə olan “Krasnaya Moskva”, “Şipr” və
“Troynoy” kişi odekalonunun ətri gəlirdi. Siqaret
çəkməyənlər
də
siqaret
yandırıb
tüstü-ləndirir,
şeşələnirdilər.
Onlara elə həsrətlə baxırdım!
Şalvarı elə ütüləyirdilər, adam həsəd aparırdı. Birinin
fotoalbomunu alıb baxdım: Marşal Qreçkonun əmri…
prikaz №71! Sonra fotoşə-killər, otkrıtkalar... sevgililərinin
əziz məktubla-rı...
Çıxıb getdim.
Bir yaxşı musiqi çalınsa, “adam öldürə” bilər- dim...
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Axşam lap pis oldu. Odessadan bizim uşaq- lar və
üçüncü “vzvod”un “starik”ləri gəldi. Hay-küy qopmuşdu.
Onlara baxanda təəccübləndim. Günəşin şüalarından
qapqara yanmışdılar!
Özünə yer düzəldən, yuyunan, üz qırxan, məktub
yazan, dərdləşən... Səsdən yatmaq ol- murdu. Hərənin öz
qayğıları, öz dərdi-səri vardı. Gedən gedir, gələn gəlirdi...
Kaş mənim də evə gedən günüm olaydı deyəndə, iki
dəfə asqırdım. Fikirləşdim ki, yaxşı olar, səbr eləmək
lazımdır...
Gecə də yuxu görmüşdüm... “İki sərt, hündür qayalı
dağın ortasından axan saf bulaq sula- rından əmələ
gəlmiş çayın dibində idim. Bu saf sulu çay elə gözəl idi...
Sonra da üzüb, suyun üzünə çıxdım, baxdım ki, bir az
kənarda, dağların ətəyindəki talada, böyük bir göldə atlar
çimişir. Yüyənsiz, üzəngisiz, yəhərsiz...
Atlar xam olanda, çılpaq olanda nə gözəl olurmuşlar!
Təbiət kimi atları da korlayan bu insanlardır deyəsən...
Atlar necə oynaşırdılar! Kişnəyirdilər! Bir-bir-lərinə
şıllaq atır, bir-birlərini dişləyirdilər. Onların arxaya qoşa
təpik atması nə gözəl idi. Biri yıxı-lıb yerdə ağnayırdı...”
Yuxudan səhər-səhər ayılanda bir müddət özümə gələ
bilmədim. Çox çalışdım, yadıma salam, ancaq bu
yuxudakı madyanların məsə- ləsi mənə qaranlıq qaldı. Və
Tofiq Xəzər
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bir qədər keçmiş xatırladım:- Mən onları İstisu tərəfdə,
Dəlidağ deyilən yerdə bax beləcə çimdikləri yerdə həqiqətən görmüşdüm. Onda mən uşaq idim. 12-13 yaşım
olardı.
O vaxt uşaqlarla yığışıb, Dəlidağda iki dağın
qovuşduğu yerdən axan Tərtər çayında çimər- dik.
Qayalıqların arası idi. Avqust ayı olmasına baxmayaraq
su buz kimi olardı. Biz gözümüzü, burnumuzu tutub, suya
tullananda soyuqdan nəfəsimiz kəsilər, səsimiz batardı...
Bax o dağların arasında görmüşdüm o vaxt o xam
atların çimməyini! Qabaq ayaqlarını qal- dırıb
kişnəməklərini... Bəs necə olub, hər şey olduğu kimi
yuxuma girib? Çox maraqlı idi...

09.06.1971,

Gecə

III gцn.

yatmağa yer də yox idi. “Lenkomnata”,

“bıtkomnata”, “suşilka”... uşaqlarla dolu idi. Xoş- bəxtlər!
Sənədləri sabah hazır olan kimi ge- dəcəklər...
Səhər tezdən starşina nə qədər elədisə, on- lar sıraya
durmadılar. “Stroy”da Bryusov gəldi.
Tofiq Xəzər
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- «Zdravstvuyte tovarişi», – dedi.
Onlardan heç kim dillənmədi. Həyatın qanu- nuna bir
bax! Bəli, onlar hərbi xidmətlərini sona vurmuşdular...
Təzə toqqamı bir “starik” özbəyə pay verdim. Əsgər
formamı da Yerçeşevə bağışladım. Qoy onlar evə təzə
formada getsinlər! İndi onları ata-anaları, bacı-qardaşları,
qonum-qonşuları, sev- dikləri qızlar gözləyir.
Mən isə hələ il yarım da buradayam. Ardji -manov da
gedirdi. Belimdəki toqqamın ulduzlu baş hissəsini istədi.
Özününkü çox pis vəziy- yətdə idi.
Utandım verməməyə!
Ancaq onunku lap atılasıydı...
Hərbi biletimi çıxarıb, hər ehtimala qarşı cibi-mə
qoydum. Hər an teleqram gələ bilərdi. Vaxt itirərdim!
Hərbi biletimin içində üç şəkil vardı. Komso- molumun,
özümün və Tahir Ağayevin.
Növbətçi gəlib :
- Səni telefona çağırırlar, – deyəndə quru- dum...
- Mənii?... – soruşdum.
- Hə! – dedi.
Tofiq Xəzər
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Özümü itirmişdim. Dərhal paltarlarımı səliqə- yə salıb
növbətçi ilə ştaba gəldim. Spiralvari şnurlu qırmızı dəstəyi
qulağıma tutanda ürəyim necə döyünürdüsə, qulaqlarım
xırıldadı, sonra elə bil tutuldu...
Rus dilində kimsə soruşdu:
- Danışan kimdi?
Səsi qırıq-qırıq eşidirdim. Rəngim ağarmış, dilim,
dodaqlarım qurumuşdu.
-Ryadovoy Babayev, – quru xırıltılı səslə sanki
inildədim.
Qulaqlarım tup-tup vururdu. Həyəcan məni bürümüşdü.
Gözlərimə qaranlıq çökdü... Birdən eşitdim kimsə
Azərbaycan dilində nəsə danışır... Nə qədər eləyirdim nə
danışdığını, başa düşə bilmirdim. “MSD”-dən Aşot imiş.
Cındır! Köpəyin oğlu! Heyvərə!
- Nividomski tapşırıq verib bir nəfər əsgər sənin yanına
gələcək. Ona üç ədəd vəsiqə ve-rərsən, – deyirdi.
Elə bildim, teleqram gəlib deyəcəklər... Sanki qolqanadım sınıb, yanıma düşdü...
Nividomski deyən əsgər gəldi. Vəsiqələri ona verdim
və arxasınca da möhkəm tüpürdüm!
Tofiq Xəzər
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Tahirdən və Əlövsətdən məktub aldım.
Tahir yazırdı ki, qardaş, yəqin Bərdədəsən... Oxuyub:
Hə! Canın üçün, Bərdədəyəm!- deyib ağzımı əydim.
Əlövsət yazırdı ki:- “həyətlərində danışırdılar,
qulaqlarımla eşitdim. Ən uzağı 20 günə qonşu- larımız
Şuşaya istirahətə gedir...”
Komsomolumun babası Şuşada yaşayırdı. Cıdır
düzündən düşən yol, düz onların qapıları ağzında iki yerə
ayrılırdı. Biri qara Bayramın ba- laca mağazasının
qabağından texnikum tərəfə, o biri bir az dikə, bazara
gedən yola...
Xəbərlər məni yenə yerimdən oynatdı.
14:30 dəqiqə idi. İş yerimdə sakitcə otur- muşdum.
Səs-küy yox idi. Birdən pəncərəmin düz qabağında bir
“Villis” markalı maşın da-yandı. Radiosu açıq idi. Sürücü
qapını açanda bir iran musiqisinin səsi aləmə yayıldı.
Farsların musiqisi çox gözəl olur. Az qaldım dəli olam...
Musiqi ilə ayrılıq birləşəndə qürbətdə insan dəli olar!
Sarıkirpikli özünü mənə yetirməsəydi, doğru- dan dəli
ola bilərdim. O:
- Eşidirsən, – dedi. - Sizin musiqinizdir.
- Yox, bizim deyil. Ancaq qonşu iranlılarındır, – dedim.
Tofiq Xəzər
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Mahnı qəlbimizi riqqətə gətirmişdi...
Axşam Məhəmməd məzuniyyətdən qayıtdı. Hamı onun
başına toplaşmışdı. Özüylə saz gə- tirmişdi. Bir-bir bütün
Laçın-Kəlbəcər uşaqları sazı çaldı.
Bilən də, bilməyən də.
Ancaq demək olar hamısı bilirmiş. “Yanıq Kərəmi”
Sahib Əkbərov hamısından yanıqlı çal- dı...
Mən onlara çox da fikir vermədim. Çünki Mə- həmməd
öz rayonundan olan uşaqların ev-eşiyindən xəbər, pul,
məktub, ərzaq gətirmişdi...
Serjant məni görüb dedi:
- Saçını dəlləkdə qırxdır, axşam mənə məruzə elə.
Mən qırxdırmaq istəmirdim. Bəlkə teleqram gəldi?
Yazıq serjant hardan bilsin...
Klubu gecə birinci rotanın uşaqlarına yudurt- dular...

10.06.1971,

Tofiq Xəzər

IV gцn.
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Bilalovla”

göygöz
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Eldar

Qa-

zaxıstandan qayıtdılar.
Qayıtdılar deyəndə ki, yer olmayıb, qayta- rıblar.
Yalançı özü olsun Eldar danışırdı ki, ora-da göydən od
yağırdı. 50 dərəcə istidə onları “stroyevoy şaq”
elətdirirmişlər. Bir sözlə, Per- vomaysk cənnət imiş...
Saat 10:10 dəqiqədir. Teleqram gözləmək ümidim
qırıldı. Komsomolum da Şuşaya gedir... Deməli bütün
yayı, iyul-avqust aylarını ona məktub yaza bilməyəcəyəm.
Məktublaşmaq da bitdi...
Zeynəbdən başqa evimizdəkilərə bir aya yaxındır
məktub yazmıram.
Özbəklər getdilər...
Matisakova da sapoqlarımı ərmağan elədim. Gedəndə
mənimlə qucaqlaşdı. Ünvan vermədi.
- Mənim heç kimim yoxdur. Sən ünvanını ver, nə
vaxtsa mən axtararam, – dedi.
Gözləri dolmuşdu.
Bizimkilərin də son gecəsi idi.
Gecə kazarmada yatmağa yer də yoxuydu.
Turabxanın, Ədalətin, Telmanın və serjant Dolqiyerin
Tofiq Xəzər
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“pastel”lərini oğurlamışdılar. Görünür “starik”lər oğurlayıb,
özləri haradasa yatıb...
Hamısı paltarlı, döşəksiz dəmir setkalı çar-payılarda
yatdı.
Söz yayılmışdı ki, sabah “starik”lərimiz gedən kimi yeni
gələn erməniləri bizim rotaya verə- cəklər. Onlar hamısı
üç gün haupvaxtda yatıb çıxanlar idi. Bütün batalyon
ermənilərinin ke- çirdikləri “aclıq aksiyası”na baxmayaraq
pod- polkovnik Bezlepkin general Krasikdən tapşırıq
almışdı. On sutka yox, üç sutka yatsınlar...
Söz yayıldı ki, bütün “odinoçka”lar işdən çı- xarılacaq,
onların yerinə erməniləri işlə təmin edəcəklər.
Sonra da yeni bir xəbər gəldi. Bizim rotanın üç
“vzvod”unu Odessaya aparacaqlar.
O vaxtdan qripim hələ sağalmayıb. Analiz- lərimdən,
başımın rentgenindən də bir xəbər çıxmadı. Öskürəyim
azalıb. Ancaq hər səhər duranda yeni qripə tutulan
adamlar kimi bur- numdan su gəlir, axşama yaxın isə
quruyur, səhəri bir də başlayır...
Xeyli vaxtdır Şərq küçəsindən – daha doğru-su-Şərq
döngəsindən həsrətlə məktub gözləyi-rəm. Bir xəbər
gəlmir nədənsə...

Tofiq Xəzər
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Günorta yeməyindən qayıdanda cırdaxanlı, axsaq
Nadir qabağıma çıxıb məni muştuluqladı. Hər şey bir
anda gözlərimdə dəyişdi.
- Nə olub? De, nə istəsən, verəcəm, – dedim.
- 50 manat pul gəlib sənə!
Dərhal yadıma Sarıkirpikli qız düşdü.
Yüyürə-yüyürə “UNR”-ə getdim.
götürüb, qaça-qaça da ştaba gəldim.

Hərbi

bile- timi

50 manatı aldım!
Hərbi biletin arasında pulları çinləyib rotaya qayıtdım.
Yenicə içəri girmişdim ki, mənə üç məktub verdilər.
Zeynəbdən 16-cı, Tahirdən 67 və 68-ci məktublar idi.
Zeynəbin məktubunu qorxa-qorxa, həm də sıxa-sıxa
oxudum. Sətrin birini oxuyur, gözləyir, özümə gəlir, yenə
oxuyurdum... Mənə teleqram vurulması üçün artıq anamı
xəstəxanaya yer- ləşdiriblər!
Sevincimdən az qaldım qışqıram. Tez ağzımı tutdum.
Arzular yenə qanad açdı!
İnamım artdı... Ölmüşdü bütün hər şey... Cü- cərdi
yenidən arzular, istəklər... Həyat qaynadı... Elə bil
Tofiq Xəzər
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məzuniyyətdədir. Kaş teleqram gə- ləydi.

2017

Səməd

də

Tahirin bir zərfinin içindən fotoşəkil çıxdı. Əlövsətgilin
ailəsi ilə mənim komsomolumun birgə şəkli.
Baxdım, baxdım...
Axşam Məhəmməd saz çalır, salyanlı Adil yanıqlı
oxuyur, uşaqlar və göygöz Eldar “ay can, ay can”
çığırırdılar. Onların Qazaxıstan məsə-ləsi yaxşı ki
gercəkləşməmişdi...
Bilalov da Firəngiz, Firəngiz deyib hərdən göz yaşı
axıdırdı. Onun gözündən yaş, mun- cuq-muncuq
diyirlənirdi, sifətində isə heç nə özünü büruzə vermirdi.
Elə bil başqasının lal, hissiyatsız sifətində kiminsə
muncuq-muncuq axan göz yaşları diyirlənirdi...
Bilalov savadsız, ancaq yaxşı oğlanıydı. O, ağlamağı
da yaxşı bacarmırdı. 19 yaşlı uşaq- ların ağlamaq
instintiqləri görünür tam formalaş- mamış olur...
... Əvvəl yağış yağdı. Sonra ildırımlar çax- mağa
başladı. Allah xeyir eləsin. Pervomay- skidə hələ belə
ildırımlar çaxmamışdı.
Doğma ocaqlarına gedən Kovalyovla Ro-mançuk bir
“Volqa” maşını tutub getdilər. Biz yığışıb onlara əl elədik...
Tofiq Xəzər
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Gecə 03:00-da qalan uşaqlar da getdi. Köç məni
musiqi kimi, ayrılıq kimi duyğulandırır, dəli edirdi... Köç
olanda həmişə yadıma kövrək xa- tirələr düşür...
Orta məktəbin son günləri, birinci sinfə get- diyim gün,
birinci il imtahandan kəsiləndə ana- mın, nənəmin
ağlaması, atamın pərişan olma-sı... Əsgərliyə gələndə
son görüşlər... Axırıncı suların arxamca atılması...
İbrahimin sonuncu gəlişi...

11.06.1971,

V gцn.

Gecə əlli nəfər “starik” getmişdi...
Çox sakitçilik idi...
Kazarmada ölü sükut hökm sürürdü...
Bu gün də gedəsi uşaqlar vardı. Dedilər:
- Dörd erməni bizim rotaya gələcək.
İlk dəfə səhər idmanı olmadı! Heç cərgə, “stroyevoy
şaq” da olmadı. “Razvod” keçirilən yerdə bugünkü
“naryad”ı oxudular:
Tofiq Xəzər
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“Dejurnıy po rote: - Babaev Tofik Ali oqlı
Dnevalnıy po rote: - Saday Aliev
Dnevalnıy po rote: - Adalat Mamedov”
Günortaya qədər işdə olmalıydım. “UNR”-ə getdim.
Sarıkirpiklini çölə çağırdım. O, dərhal da qalxıb çıxdı.
Dedim ki, bazar günü general Krasikin deputat seçkisi ilə
əlaqədar heç kimə “uvolnitel”ni vermirlər. Qalsın gələn
bazara...
Yazıq gülümsəyib pərişan halda razılıq elə-di...
Əlövsətə bir məktub yazdım. Düz altı rəng- də...
Yevlaxdan əmioğlu Əbülfətdən məktub aldım.
Yazmışdı ki, əmim qızının əri Mamed də əs- gərliyə gedib,
o da Ukraynaya düşüb. Sizə yaxındır...
“Starik”lər gedirdilər. Denisenko dedi:
- “Slava boqu”...
Aleksandrov, Qorbunov, Savelyev, Rusin və s. hamısı
getdi. Tək bir nəfər qaldı – Boryak. O da yəqin sabah
gedər. Sanki kazarmamız yetim qalmışdı, elə bil dünyanın
sonuydu...
Başqa rotada qulluq edən serjant Belov gəldi ki, kim
qaçmaq istəyir? Sonra da əlavə elədi ki, 100 metri kim 15
Tofiq Xəzər
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saniyəyə qaçsa, ona döş ni-şanı və vəsiqə ilə birlikdə
qaçış üzrə üçüncü dərəcəli idmançı adı veriləcək.
Çox uşaq qalxıb çölə çıxdı. Tez mən də yüngül geyinib
çıxdım...
Qarnizonun futbol meydançasında 100 metr ölçüb
nişanladılar. Otuz nəfərə yaxın idik. Start verildi. Birinci
gedirdim. Və birinci də məsafəni qət elədim. 14 saniyə!
Muxtar 15 saniyə ilə ikin-ci, il yarımı tamam olan bir
“starik” oğlan 15,5 saniyə ilə üçüncü yeri tutdu. “Üçüncü
razryad znaçok”u mənə təqdim etdilər.
Öz komsomolumun şərəfinə Stepanoviçdən bir manata
komsomol döş nişanı aldım..
Bizim kazarmaya gecə dörd erməni gətirdilər.
Hərbi hissə üzrə növbətçi leytenant Bryusov, rota üzrə
növbətçi isə mən idim.
Gecə starşina yeni gələn iki ermənini döşə-mə
yudurtmağa çıxartdı. Problem yaranmadı.
Bryusovla gecə xeyli söhbət elədik. Lap de-yərdim
dərdləşdik. Dedi ki, Rodkin məzuniy- yətdən qayıdanda
deyərsən ərizə yazar mənim adıma ki, sən çox yaxşı
işləyirsən, mən də üstünü yazaram podpolkovnik
Bezlepkinə, sənə məzuniyyət verərik. Ürəyim tir-tir əsdi.
Tofiq Xəzər
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O, söz verəndə isə sarı sifəti nədənsə qıpqırmızı pörtmüşdü ...
Gecə salyanlı Adil serjantların hansı azərbaycanlıdansa dilə tutub aldıqları bir banka gilənar
kompotunu onlardan oğurlayıb bizim uşaqlarla içdi.
Bir yağış başlamışdı!
İldırım tez-tez çaxır elə bir nərə qoparırdı, sanki yerigöyü parçalamaq istəyirdi. Göy gu- ruldadıqca işıq saçır,
qorxunc, vahiməli bir mən- zərə yaradırdı.
Göydən sel tökülürdü.
Ağacların, binaların kölgəsi ildırım çaxanda ani
işıqlanır, göy sanki yarılır, şaqqıldayıb haralarasa gedirdi...
Сонунъу дяфя ildırım неъя дящшятля, ишыг веря-веря
шаггылдайыб сонсуз сямада каинатын янэинликляриндя
итдися… еля бил «гызлыьыны» алды-лар…Сакитляшди…
Bryusov bizim rotaya gəldi. Mənə göz vurub:
- Get, yat, – dedi.
Kefi yaman kök idi. Məəttəl qaldım:
- Yatım? – soruşdum.
- Hə! – dedi. - Get, yat.
Tofiq Xəzər
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Bütün hərbi hissə üzrə növbətçi olduğu üçün əlinə
fürsət düşmüş, belə mehribançılıq göstərir, yaxşılıq etmək
istəyirdi.
Soyunub yerimə girdim.
Sahib Əkbərov səhər açılanda dedi ki, gecə
oyanmışdım. Gördüm yatmısan. Heç gözlərimə
inanmadım. Rota üzrə növbətçi olmaq hara, yatmaq
hara...
Deyəsən bu da agentdir!
Rus agenti, ya da erməni xumb üzvüdür...
Komsomolum düz 18 gündür məktub yazmır. Elə onu
düşünə-düşünə yuxuya keçmişəm.

12.06.1971,

VI gцn.

Səhər rotaya qalxın əmrini verdim.
“Lenkomnata”,
dəftərxana
yudurtdum. Siyasi məşğələ oldu.

Tofiq Xəzər

və

məişət

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

otağını

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Təmizlik işlərindən sonra cərgəyə düzülüb hərbi
nizamlı addımlarla təlim keçməyə getdik.
Mən gəlib elə paltarlı yerimə uzandım. Bir saata yaxın
yatdım.
Rentgenə düşdük...
Kəlbəcər, Laçın uşaqları yaxşı saz çalıb, aşıq
mahnıları oxuyurdu. Gedib bir az da onlara qu- laq asdım.
Ürəyim darıxırdı, məktub və intizarında ol- duğum
teleqram gəlmədi. Allah qoysa, sabah gələr fikirləşdim.
Axşamtərəfi növbətçiliyi təhvil verdim.
Gözlərimin içinə qan gəlmişdi. Qıpqırmızı idi. İki aydır
qrip canımdan çıxmır. Belə iş olar? Tə-miz əldən
düşmüşəm. Həm də çox həssasam. Özüm-özümü
yoruram. Filankəs niyə məktub yazmadı, filankəs niyə
belə soyuq baxdı, te-leqram niyə ləngiyir, belə-belə o
qədər əsəbilik keçirirəm, bəlkə də beynim yorulub...
Mamışev gəldi. Oturub xeyli söhbət elədik. Dərdləşdik.
Filoloq Tofiqi də çağırdıq. O da nə- sə yazırdı. Yarımçıq
qoyub gəldi. Eldar da gördü yığışmışıq. Gəldi. Ancaq
mövzu xoşuna gəlmədi...
Биз хейли ядябиййатдан вя инъясянятдян да- нышдыг.
Бяхтийар Ващабзадядян, Сямяд Вур- ьундан, Щцсейн
Tofiq Xəzər
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Ъавиддян, Мцшфигдян, Ящмяд Ъаваддан, Цзейир
Щаъыбяйовдан, Гямбяр Щц- сейнлидян сюз салдыг…
Мамышев деди ки, «О» университет мцяллими данышырмыш ки,
Сямяд Вурьун юлцм айаьында оланда баша дцшцб вя
етираф едиб ки, мяни беля тез юлдцрян нащаг йаздыьым
шеирляр вя щяддян артыг Сталини тярифлядийим шеир вя
поемаларымдыр. Мян сорушдум:
-Нащагдан кимя ня йазыб ки?
Мамышев Сямяд Вурьунун йаздыьы шеиря эюря Щцсейн
Ъавидин Сибиря сцрэцн едилмясин- дян вя еля орада да
мящв олмасындан данышды.
О шеири филолог Тофиг дя билирмиш. 16 ийун 1937-ъи илдя
йазылыб деди. Вя бязи йадында галан щиссяляриндян сюйляди:

Сян ей бюйцк эцнлярин адына бющтан атан,
Вятяниня, халгына хаин чыхан шарлатан!

Адына миллятчиляр деди: «Бюйцк сяняткар»
Эялин дцз арашдыраг, сянин сянятинми вар?

Tofiq Xəzər
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«Азярбайъан шаири» олса да мурдар адын
Султанларын, шащларын синисини йаладын.

Мян бу ишя дцзц мат галдым. Дащи Сямяд Вурьун дащи
Щцсейн Ъавидя беля шеир йазыб? Юзц дя бу эениш йазыдан
сонра Щцсейн Ъавиди Сибиря сцрэцн еляйибляр.
Йаныб йахылдым!
Эюрцнцр ону Мяркязи Комитядян мяъбур еля-йибляр.
Сталинин репресийа дюврц вар эцъц иля иш-ляйян бир вахта
дцшцб.
Мамышев деди ki, o вахт Mikayıl Мцшфиqи дя 30 йашында
“Nargin” adasına сцрэцн елядиляр və elə adada da
güllələdilər.
Мяркязи комитя гярар вериб ки, тар бизим милли мусиги
alətlərimizin sırasından силинсин. Эеъяси Мцшфиг отуруб
«Оху тар»-ы йазыб. Филолог диллянди:

Оху тар! оху тар, сяни ким унудар?
Папаглы аталар, чадралы аналар
Ютцрмцш сайяндя кюксцнц.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

2017

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Эюзляри гибляйя ачылан щасарлы биналар
Динлямиш язялдян сясини.
Ей эениш кцтлянин аъысы, шярбятиАловлу сяняти!
Оху тар, оху тар!...

Брйусовла Бойконун эялиши сющбятимизи йарымчыг гойду.
Мяни чаьырыб сабащкы сечкийля баьлы сон тапшырыгларыны
вердиляр…

13.06.1971,

Bazar gцnц.

Bu gün seçki günü idi.
General Krasiki
seçməliydik.

yuxarıların

göstərişiylə

depu-tat

İstirahət və seçki günü olduğundan rotaya qalxmaq
əmri verilmədi. Kim istəsə 05:00-07:00 arası dura bilərdi.

Tofiq Xəzər
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06:00-da durdum. Mənə nömrə çatmamışdı. Hərbi
biletim də “UNR”-də qalmışdı. Səhər ye- məyindən sonra
Çingizlə Mamedi götürüb, birlikdə “UNR”-ə getdik. Hərbi
biletimi götürdüm. Qayıdıb klubda general Krasikə
“məcburi” səs verdik.
Yenidən selləmə yağış başladı.
Ürəyimdə fikirləşdim dünən “qızlığı” alınan ildırımın
yəqin ki, qanını bu leysanla yuyurlar...
Gedib yerimə girdim. Saat 12:00-da səs-küyə ayıldım.
Kinoya gedirdilər, geyinib mən də get- dim.
Ərəb filmi idi «Krasota lyubvi».
Filmin bir yeri məni kövrəltdi. Qız atasının ölümündən
sonra aldadıldığını yazanda lap gözlərim doldu. Yiyəsiz
qız nə günə qaldı. Allah heç kimi yiyəsiz eləməsin. Bu film
məni çox təsirləndirdi...
Yeməkdən sonra Tahirdən 69-cu məktubu və Bərdə ilə
telefon danışığı üçün dünənə, axşam 21:00-a bir ədəd
gecikmiş teleqram aldım...
Bəs niyə dünən teleqramı mənə verməyib-lər? Qanım
it qanına döndü. Starşina ilə dalaş- dım ki, niyə teleqramı
gizlətmisiniz?

Tofiq Xəzər
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Bəlkə də generalın deputat seçkisinə və sel- ləmə
yağışa görə gizlədiblər...
Gecə İtaliya filmi göstərdilər: «Acı düyü». Yaxşı film idi.
Bunu da Bərdədə görmüşdüm. Axıra qədər baxdım. Film
qurtarıb, işıqlar ya- nanda, gördüm yeni gələn dörd
erməni elə şirin-şirin yatıblar. Başları daz qırxılmış halda
çox gülməli görünürdülər...
Fikirləşdim ki, insanlar hamısı yaxşıdır. İstər erməni
olsun, istər italyan, lap hindu, ya qara zənci hamısı
yaxşıdır. Hamını öz ağlına görə dindirməlisən, юз аьлына
эюря дя гиймятляндир- мялисян…
Эеъя хейли Шекспирдян охудум. «Ики веро- налы»ны
охуйуб гуртармышдым. Инди дя «Он икиnci эеъя йахуд щяр
ня истясяниз»-и охуйурдум.

14.06.1971,

I gцn.

Səhər işə gəldim. Özümü pis hiss edirdim. Burnumda
heç nə yox, burnum tutulurdu. Öskü- rürdüm, qarnım
sancırdı...
Rodkin gəldi. Çox mehriban görüşdük.
Tofiq Xəzər
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Stolumun üstü məktublarla dolu idi. Yazıq bir söz
demədi.
İş tapşırdı. 7 ədəd dəmir lövhəyə «Stroqo soblyuday
pravila texniki bezopasnosti» sözü yazmalıydım.
Başladım.
Podpolkovnik Serebryannikov iki dəfə məni telefonla
“MSD”-yə çağırtdırdı. Getməyib Rod- kinin tapşırığını
hazırladım. Özünə də dedim ki, Rodkinlə danışın. Mənim
müdirim odur.
Yeməyə gələndə ştabın yanındakı poçtdan öyrəndim ki,
buradan Azərbaycanla danışmaq olmaz.
- Lap rüşvət pul versən də, olmaz, –dedilər.
Şəhərə getmək lazımdır...
Yenə güclü
guruldayırdı.

leysan

yağış

tökür,

göy

gur-gur

Bu ki “işini gördü” indi nə istəyir? Fikirləşdim...
Hava tutqun olanda mən yaman kədərli, qüs- səli
oluram. Hərbi biletimin arasındakı pulları ağ bir konvertə
qoyub ağzını kleylədim...

15.06.1971,
Tofiq Xəzər

II gцn.
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İndicə rotadan gəlirəm.
Cibimdə belə bir raport var:

«Komandiru 2-oy rotı tov. Bryusovu

Raport

Proşu vaşeqo xodotaystviya pered vışesto- yaşim
komandirovaniyem o predostavlenii mne kratko-sroçno
otpuska s vıyezdom na rodinu.

Po adresu: Azerb. SSR qor. Barda, ul. Şarq 57

Ne vozrajayu.
Starşiy injener po ot v/ç 32113
SL. SA / Rodkin
Tofiq Xəzər
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Komandiru v/ç 11741 “Б”

Xodataystvuyu po suşestvu raporta v/str. ryad.
Babaeva Tofika Ali oqlı za aktivnoye uçastiye v
obşestvennoy jizni rotı i primernuyu voyennuyu distsiplinu.

Komandir 2-oy rotı l-nt / Bryusov
16.06.1971.»

Hər şey belə baş verdi:
Saat 11:05 Bryusovun gözlənilməz, tarixi tək- lifi!
Rodkinə qol çəkdirdim 16:40
O, mənə ev ünvanını da yazıb verdi. Nə kö- mək lazım
olsa, eləyəcəyini də bildirdi. Lap köv- rəltdi məni.
İndi rotaya gedirəm. 17:10
Tofiq Xəzər
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Raportu Bryusova verəcəyəm. O da üstünü yazıb,
verməlidir hərbi hissənin komandiri – podpolkovnik
Bezlepkinə. Bezlepkin də qol çək- sə, Allaha qurban
olum, çıxıram Bərdəyə.
Hadisə isə belə olmuşdu:
Adətim üzrə səhər işə gəlmişdim. Bir az otur-muşdum,
Rodkin telefonla məni “MSD”-yə ça-ğırdı. Getdim.
Podpolkovnik Serebryannikov yazmağa çox- lu iş verdi.
Altı ədəd böyük dəmir lövhəni rəngləyib rotaya qayıtdım.
Bir az keçmiş 10:45-də Bryusov gəldi. O, gə-ləndə
çöldə idim. İyirmi dəqiqə keçmiş o, yenə də ştaba gedib
qayıtdı və məni rotaya ça-ğırdı.
Sözlü adama oxşayırdı. Otağında xırda yaşıl gözlərini
qıyıb birdən, astaca dedi:
- 30 manat barədə heç kimə demə haaa...
- Yox, siz nə danışırsınız, – dedim.
- Həkim məni ilişdirmək istəyir...
- Həkimin nə işinə qalıb mən kimə nə verirəm, ya nə
alıram?
- Bilmirəm, o çalışır məni ilişdirsin. Sən kəl-mə də heç
kimə demə.
Tofiq Xəzər
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Birdən ağlıma nə gəldisə ona dedim:
- Sizin ailəniz var. Bilirəm çətindir. Heç yanda əmək
haqqı ilə dolanmaq olmur. Mənə dünən pul gəlib. 50
manatdır. İstəyirsiniz, yenə verim ?
O, sözümü kəsdi və rəngi qaçmış:
- Yox, yox, – dedi.
Mənim də rəngim qaçmış, nəsə eləmək istə- yirdim və
birdən əsgər formamın döş cibindən konverti çıxarıb, baş
hissəsini cırdım. Çox gö-rünsün deyə 5 ədəd qırmızı
onluqları xırda- latmışdım. Hər şey ani oldu. O, heç səsini
çı- xara bilməmişdi ki, mən yaşıl şaxlı üçlüklərdən on
dənəsini sayıb, ona uzatdım:
- Götür, – dedim, - qorxma. Mənə elə də pul lazım
olmur.
Əvvəl etiraz etdi. Əli ilə əlimi geri itələdi. Mən də
qaytarıb pulu zorla onun ovucuna basdım.
Və gördüm pul ovucuna girən kimi onun əli boşaldı,
rəngi açıldı.
Ayağa qalxdı. Bəstəboy, qətiyyətli, nazik do- daqlı,
seyrək və siçan dişli bu adam qıpqırmızı pörtmüşdü.
Pulları ovucunda bərk-bərk sıxıb, cəsarətlə dedi:
- Bax, biz daha dost olduq.
Tofiq Xəzər
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- Heç kim pul barədə bilməməlidir. Rotada daha heç
nədən qorxma. Nə istəyirsən elə.
Utana-utana:
- Çox sağ olun, – dedim.
- Gedək bizə, evimi sənə tanıtdıracağam. Bir yerdə
yeyək, içək, musiqiyə qulaq asaq...
Mən həqiqətən utanırdım. Etiraz etdim. Və birdən də
dedim:
- İstəyirsiniz ünvanınızı verin, sizə Azərbay- candan
konyak göndərtdirim.
Artıq ovucundakı pul onu qanadlandırmışdı. Konyak
məsələsini sanki heç eşitmədi. Əvəzin- də göz vurub dedi
ki, Rodkin gəlsin, məzuniyyət məsələsini də həll edərik.
- Rodkin gəlib, – tələsik dedim.
- Gəlib?
- Bəli!
O, çölə çıxdı. Hərbi paltarlar saxlanılan an-bardan
əlində bir vərəq gətirib qarşıma qoydu:
- Yaz, – dedi.
Tofiq Xəzər
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Ağlıma da gəlməzdi. Tez əlimə qələmi gö-türüb, hazır
vəziyyət alanda o, əllərini arxasında çarpazlayıb
addımlaya-addımlaya başladı:
- «Komandiru 2-oy rotı ...»
İşi dərhal başa düşdüm. Bu artıq məzuniyyət məsələsi
idi!
Rəngim qaçmış, dediklərini əlim titrəyə-tit-rəyə yazdım.
Qulaqlarım istilənmişdi. Elə bil ya- nırdı. Raportu
qurtaranda altını özü yazıb qol- ladı və dedi:
- Apar, qoy Rodkin də yazsın, qollasın.
Sevincimdən uçurdum. “UNR”-dən qabaq ştaba dönüb,
poçta girdim. Evimizə belə bir te- leqram vurdum:
«Siz gəlməyin, özüm məzuniyyətə gəlirəm.» Bu gün
onlar yəqin ki teleqramı alacaq, nə qədər sevinəcəklər!
Vaqif Baharoğlundan 3-cü, Tahirdən isə
70-ci
məktubları və bir də teleqram aldım. Sabah 21:00-da
Bərdəylə “pereqovor”a...
Xülasə, “MSD”-yə gəldim.
12 və 16 iyun tarixləri üçün telefon danışığı
teleqramlarını və raportu Aşota verdim ki, qol çəkmək
üçün Rodkinə versin. Düzü özüm ver-məyə utanırdım...
Tofiq Xəzər
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Aşot sevincək qayıtdı:
- Qol çəkdi! – dedi.
Sevincimi özünüz təsəvvür edin. Artıq göylərdə
pərvazlanıb süzürdüm...
Yuxu başlamışdı!
Dörd böyük plakat çəkdim, böyük dəmir lövhələrdə
yazdım: «Qaz, neft, uqol, stal»
Daha ləngimək vaxtı deyildi. Rotaya tərpən-dim.
Bryusovu tapanda tər məni aparırdı. Şəstlə raportu ona
uzatdım.
Baxdı, kürən sifətində yaşıl gözlərini qıyıb, nə isə
oxudu və
- Yoooxx... belə olmaz- dedi.
Elə bil məni ildırım vurdu, yuxudan, göylər-dən yerə
çırpdılar.
- Niyə? – dedim. Nə olub ki? Və öz dilimizdə də
heyvərə köpəyoğlu! - əlavə elədim.
- Raportun aşağısında yazmalıdır ki, yaxşı işləyir,
nümunəvi komsomolçudur, əmək zər-bəçisidir...
Qulaqlarım uğuldayırdı.
Tofiq Xəzər
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Bir sözlə başa düşdüm ki, bu əclaf 60 manat
məsələsinə görə (30+30) yükü Rodkinin üstünə qoymaq
istəyir... Yəni şübhə doğurmasın...
Yenə üzümə qaranlıq çökdü. Güclə dedim:
- Yaxşı, deyərəm yazar...
Gərək deyəydim ki, pulu sən almısan, ay qurumsaq, o
yox!
Yenə qanım it qanına döndü. Elə o həkim yaxşı eləyir,
səni ilişdirmək istəyir! Onun dərdi tökülsün sənin ürəyinə.
Etibarsız adam...
Səndən heç vaxt general çıxmayacaq! Bunu mən
deyirəm!
Klimenkoya teleqram gəlmişdi. Onu məzu-niyyətə
buraxdılar. Köpək oğlu, heç getməyə tələsmir də...
Uşnoya raportumu göstərdim, oxuyub dedi:
- Yox, işin belə düzəlməz. Mənim raportumu
podpolkovnik Kapno özü yazıb, Bryusova da gətirib, özü
qol çəkdirib. Yaxşı da yazıblar. Hələ yenə də Bezlepkin
buraxmır...
Bir anda göydən yerə endim.

Tofiq Xəzər
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Bryusovu da sonra tapa bilmədim ki, görüm Rodkin nə
yazsın, necə eləyək?..
Deyəsən, Bərdəyə də havayıdan teleqram vurdum,
üstəlik 30 manat da belə getdi...

Tofiq Xəzər
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III gцn.

Rodkin yazdı və qolladı.
«Komandiru 2-oy rotı v/ç 11741 “B”.

Xodataystvuyu po sujestvu raporta v/stroi-telya
ryadovoqo Babaeva Tofika Ali oqlı o pre-dostavlenie
yemu otpuska za xoroşuyu, dobro-sovestnuyu rabotu na
proizvodstve.

Starşiy injener po T/B
ot v/ç 32113
SL. SA / Rodkin 15.06.1971.»

İndi də əclaf Bryusovu tapa bilmirəm ki, ra-portu ona
verəm. Məzuniyyətə getməyə düzü ümidim azalıb...

Tofiq Xəzər
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Əlövsətdən məktub aldım. Onun yazdığı bu iyirminci
məktub ümumi məktubların 333-sü idi.
Cavab yazmağa həvəsim yoxdur. Xeyli cavabsız
məktublar yığılıb qalıb...
Axşam 17:30-dur. Hələ də Bryusovu tapa bil-məmişəm.
Əlim işdən də, xidmətdən də soyu-yub.
İşdən uşaqlar gələndə Bryusov da onlarla gəldi.
Həyəcanla ona yanaşıb raportu təqdim elədim. Gözlərini
qıyıb oxudu və razı halda:
- “Eto uje druqoqo dela”...
Qaldı Bezlepkin məsələsi!
Gecə gördüm ki, mənim raportum “Veçernıy proverka”
jurnalının arasındadır. Demək hələ verməyib, yəqin sabah
verər.
Açıq əclaflıq eləməz.
Axşam
şəhərə
telefon
danışıq
məntəqəsinə
getməliydim. Özüm getmək istəmədim. Düzü bu barədə
Bryusova deməyə üzüm gəlmədi. Heç evlə danışılası
sözüm də yoxuydu.
Komsomol iclası keçirildi.

Tofiq Xəzər
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Telman durub, Adili və öz yerlisi ağdamlı Çin-gizi də
pislədi.
Axşam bağa yığışdıq. Son sözü mən dedim:
- Bu gündən etibarən heç kim Telmanı da-nışdırmır!
Hamı razılığını bildirdi. Salyanlı Adil:
- Bu günə kimi sən öl, özüm ölüm sənə görə ona
dinməmişəm, – dedi.
Sonra Balaca:
- Səninlə üç-dörd dəfə mübahisəmiz düşüb, hamısı da
bu əyri çənə Telmana görə.
Bir sözlə bütün uşaqlar bildirdilər ki, sənin kölgən
olmasa, onun payını çoxdan vermişdik. Ona-buna
qışqırırdı, sənə görə dinmirdik. Qə-rara gəldik ki, heç kim
onu yanında belə dur-mağa qoymasın, vəssalam. Hamısı
bir ağızdan:
- Elə bizə də bu lazım idi!
Bu şam ağaclarından ibarət olan bağda bizim
keçirdiyimiz ilk iclasımız, ilk birliyimiz oldu. Təəssüf ki,
qarşı tərəf də özümüzünküydü...
Ancaq əsas məsələ birliyin təntənəsiydi!
Tofiq Xəzər
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Bağdakı iclası eşidən kimi Mamışev, filoloq Tofiq və
Eldar da yanıma gəldilər. Birliyimiz mü-nasibətilə məni
təbrik elədilər. Mamışev dedi:
- Mən beş-altı aydan sonra çıxıb gedirəm. Bu uşaqları
sən qanadının altına yığ. Ermənilər ki-mi bir olmaq
vacibdir. Tək əldən səs çıxmaz!
- Qurdlar sürü ilə gəzir, yeri gələndə pələngə də
hücum edirlər, – dedim.
- Qardaş, sən qeyrətli bir nəslin nümayən-dəsisən.
Uşaqların birliyini təmin etməlisən. Ha-mısının da sənə
hörməti var, – Mamışev dedi.
Xeyli söhbət eləyib dərdləşdik. Eldarla filoloq Tofiq
dirəndilər ki, baban haqqında olan söh-bətin ardını danış.
Erməni məsələlərini öyrən-mək çox maraqlıdır. Ancaq
bildirdim ki, bu mə-zuniyyət məsələsinə görə dilxoram,
qalsın baş-qa vaxta.
Gündüzlər isti olsa da, gecələr sərin keçir. Yatmaq
rahat olur.
Kirpikli
göygöz
Eldarla
Firəngizin
Bilalovu
Qazaxıstandan danışıb, qan ağlayır, istilik 50-60 dərəcə
idi deyib, dad döyürdülər. Sıra ilə bu istidə təpik döymək
gör nə deməkdir...

Tofiq Xəzər
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IV gцn.

Səhər yeməyində Telman iki qənd götür-müşdü.
Bunu bəhanə eləyib ona dedim:
- Sən kişi deyilsən! Öz ağdamlını satırsan. Qaytar
qəndləri qoy yerinə.
Heç kim də dillənmədi. O, qəndləri yerinə qoydu.
İşə getdim. Mayor Qasanovla Rodkin gəldi.
Görüşdükdən sonra dedilər ki, başqa otağa kö-çürsən.
Mənim üçün elə bir fərqi yoxuydu. Baş-ladım otağın
əşyalarını daşımağa. Rodkin so-ruşdu ki, raportdan nə
xəbər var? Dedim:
- Bryusovdadır. Bezlepkinə verməlidir. Görək bu gün
necə olur?
İndiki, köçdüyüm sayca üçüncü kabinetim genişdir.
Ancaq əlavə iki qoca kişi də mənimlə oturur. Bircə bu, pis
oldu. Sarıkirpikli gəlib, bu-rada daha siqaret çəkə
bilməyəcək...
Otağı köçürüb, “MSD”-yə getdim. Şüar yaz-maq üçün
altı ədəd də dəmir lövhə rənglədim.
Tofiq Xəzər
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Rotaya gələn kimi Dolqiyerdən vəziyyəti so-ruşdum. O
bildirdi ki, axşamdan Bryusov rapor-tu götürüb. Amma
hələ bir xəbər yoxdur.
Bu gün də məktub gəlmədi.
Bryusov da yox idi. Qayıtdım “MSD”-yə. Dü-nən
çəkdiyim plakatlardan ikisini oğurlayıblar. «Qaz» və «jiloy
dom»-u...
«Jiloy dom» olan plakatı yenidən işlədim. Və iki ədəd
şüar da yazdım. Kazarmaya girəndə Bryusovla
qarşılaşdıq. Məni görən kimi dedi:
- Bezlepkinin kefi yox idi. Ona görə
göstərmədim. Sən bir-iki gün də səbr elə...

raportu

Bir az rahat oldum elə bil.
“Umıvalnıy pomeşenya”da üzümü qırxdım. Bığımı bir
az böyütdüm. Rəngim yaxşı deyildi. Güzgüdə özümə
baxanda hiss elədim ki, arıqlamışam da. Sınıxdığım aydın
görünürdü.
Göygöz Eldar gəldi ki, Telman Adili yenə sa-tıb.
Uşaqları bağa yığdım. Növbəti iclası keçir-dik. Dedim:
- Heç kim heç nə eləməsin. Özüm onun dər-sini
verəcəyəm...
Kazarmadan çıxanda Telmanı tutdum.
Tofiq Xəzər
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- Adili yenə satmısan?
- Yoox, – dedi.
Sonra mənə yaltaqlanmağa başladı. Fikir vermədim.
- Özünü yığışdır, – dedim, - ayıbdır, erməni-lər görür,
sən özünü belə satqınlıqla hara apa-rırsan? Axırıncı dəfə
deyirəm. Sonra kəllələşə-cəyik.
O gülümsünüb, zarafata keçdi.
- Mənim arxam sənsən, – dedi.
Шиллерин 3 ясярини охумушдум. «Мякр вя мя-щяббят»,
«Гачаглар» вя «Вилщелм Телл». Азяр-байъан дилиня
тяръцмя едилян сонунъу ясяри «Gенуйада Фиесконун суигясди» иди. Ону оху-маьа башладым…

18.06.1971,

“MSD”-yə

V gцn.

gəldim. Beş ədəd dəmir lövhəyə

«Stoy! Opasnaya zona» sözlərini yazdım.
Sonra Muxtargilin işlədiyi yerə keçdim. Pul yığdıq.
Kolbasa, çörək aldıq. Ələkbər və Mux-tarla birlikdə yedik.
Tofiq Xəzər
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Yeməkdən sonra məktub arzusunda idim.
Poçt gəldi, məktub yox.
Bu gün nədənsə darıxırdım. Məktub həsrə-tindəydim.
... Burnumdan qan açıldı. Sonra elə bil yax-şılaşdım.
Yeməkdən sonra böyük bir plakata şüar yaz-dım.
İşlədiyim yerdə Rodkin gəldi. İşə baxıb, bəyənib soruşdu:
- Məzuniyyətə nə vaxt gedirsən?
Özümdən asılı olmadan:
- Birinci gün!
Özüm özümə təəccüb elədim... Niyə yalan dedim?
Elə bil sözü ağzımdan mən çıxarmadım, söz özü
ağzımdan çıxdı.
Ürəyimdə çox peşiman oldum. Yalan danış-maq
təbiətimdə yox idi. Əsgərliyə gələnə kimi mən bilmirdim ki,
insanlar yalan danışır. Əsgər-likdə ağ yalan danışanları
görəndə əvvəl qu-laqlarıma, gözümə inanmırdım. Sən
demə çox adam yalan danışırmış...
Axşama qədər məni peşimançılıq hissi tərk eləmədi.
Niyə yalan dedim Rodkinə?..
Tofiq Xəzər
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Йаланла баьлы Ниtsшенин эюзял бир кяламы йа-дыма
dцшдц: “Щeç кяс ону севмир, амма щяр кяс ону данышыр”.
Axşam serjant Dolqiyer və starşina Bandısik Odessaya
getdilər.

19.06.1971,

VI gцn.

Siyasi məşğələdən sonra “stroyevoy podqo-tovka” oldu.
Məni cərgənin lap qabağına keçir-mişdilər.
Hava çiskinli, dumanlı idi. Narın-narın yağış yağırdı.
“Qızlığı” alınandan sonra şaq-şaq şaqıldayan o
vahiməli ildırım nə “dincəlib!” - fikirləşdim...
“Voyentorq” mağazasının qarşısından keçir-dik. Ayaq
tappıltılarımız aləmi başına götür-müşdü, bizə ləzzət
verirdi. Qollar qalxır-enir, tə-piklər hökmlə yerə döyülür...
Bu anda “nağdı” elə bil vətən qoruyurduq.
Ancaq kaş qırıcı təyyarələr sürəydik, ya tank-larla
dağlara qalxaydıq.
Bir sözlə əsl əsgərlik çəkəydik!
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Sonra “spetspodqotovka” oldu...
Bu gün elə bil xəstəliyim yenidən təzələnib.
Üç məktub aldım.
Zeynəbdən 17-ci, Tahirdən 71-ci, Əlövsətdən 21-ci...
Zeynəb yazıb ki, bəs niyə gəlmədin? Bütün hamı sənin
yolunu gözləyir...
Teleqramı nahaq vurmuşdum. O teleqram ilə hamını
bir-birinə qatdım, məktub yazan da yox-dur. Elə bilirlər
artıq yoldayam.
Bryusov ikinci gün məzuniyyətə çıxacaq. Al-lah onun
üzünü qara eləsin. Bütün ümidlər bi-rinci günə qalıb. O
günü nahaq Bərdəylə tele-fonla danışmağa getmədim.
Sarıkirpikli ilə sabah şəhərdə görüşməliyəm. Ancaq
son gündə dəqiqləşdirə bilmədik. İndi lap “uvolnitelni”
alsam belə, nə fayda!
Axşam kinoya getdik. Pullu kino verirdilər. «Smert net
rebyata». Film yaxşı idi.
Axşam yeməyindən sonra isə pulsuz film ver-dilər. «A
yesli eto lyubov?» Məktəb uşaqların-dan, məhəbbətdən
bəhs edirdi. Yenə duyğu-landım...

Tofiq Xəzər
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İnstitut illəri yadıma düşdü: Qasım İsmayılov
rayonundan olan Cəfər, biz ona həmişə Cek de-yərdik.
Müəllim sinfə daxil olmazdan əvvəl kimsə ayağa qalxıb
qəflətən qışqırardı: Cek!
Hamı da birdən Cek deyənə qoşulub ayaq-larını yerə
döyə-döyə Cek, Cek, Cek - deyib çı-ğırışar, auditoriyanın
köhnə parket döşəməsin-dən toz dumanı qalxardı...
Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndindən olan Mahir
Eminov – o, mənim qrupda ən yaxın dostum idi...
Gürcüstanın Marneuli rayonundan olan Faiq Həsənov,
– o, şeir yazıb, şairlik arzusuyla özü-nə “Gülər” ləqəbi
götürüb, Faiq Gülər olmuşdu. Cılız bədəni, kasıb geyimi,
həmişəgülər qıyıq gözləri vardı...
Göyçay rayonunun Qaraməryəm kəndindən olan kürən
Elmdar Bağırov. O, cüssəli, kürən, qıvrım saçları olan,
göygöz, ortaboy bir oğlan idi. Elmdar həmişə qazaxlı
Mahirə, gürcüstanlı “şairə” lağ eləyərdi.
Bir dəfə fizikadan labaratoriya işini evdə hazırlamamışdım. Müəllim gələnə kimi ondan xa-hiş elədim
ki, dəftərini versin tez köçürüm.
O vermədi!

Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Elə o vaxt, elə o gecə, elə dərs gedə-gedə ona bir şeir
də yazmışdım. O yazdığım şeiri xatırladım:

Ona, buna sən eyləmə nəsihət,
Ölsən, de bir sarsaxca vəsiyyət.
Səndən şair olmaz, tullanıb düşmə,
“ELMin DARdı” heç bir yana sürüşmə.

Faiq biliklidir, ağılsız deyil,
Mahir qəzəblidir, vicdansız deyil,
Səndə sarsaxlığa var bir az meyil,
Az gəz küçələrdə sən veyil-veyil.

Fizikadan mən labaratoriya işini
İstəyəndə sən qıcadın dişini.
Eşitmədin yoldaşının xahişini,
Öyrənərəm eybi yoxdur
Tofiq Xəzər
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Mən lap onun “Firiş”ini!

Firiş, fizikadan labaratoriya işləri haqqında ki-tab yazan
müəllifin adı idi.
Elə dərhal da yazan kimi onlara oxudum. Qa-ralamada
idi. Elmdar, Mahir, Faiq – hamısı mə-nə maraq dolu
baxışlarla necə baxdılar!
Şeir alınmışdı!
Sonra da müəllimlərimi xatırladım. Tarix mü-əllimi
Abbasov Mamed, “Sopramat” Rəşad, kim-ya fənni
öyrədən Pəsəndə müəllimə...
İndi yəqin qrup yoldaşlarım üçüncü kursu bi-tirdilər.
Mən isə qaldım...
Teyqubad müəllim.
İlahi, o, mənim üçün necə boğaz çəkdi!
Teyqubad müəllim qohum idi. Ermənistanın Xələflilər
nəslindəniydi. Qardaşına kirvə Kə-mənd deyirdik. Kürən
adam idi, Elmdar Bağırov kimi. Qaş, saqqal, baş, dərisinin
rəngi – hamısı kürən idi.
Savadsız adamıydı kirvə Kəmənd. O nəsil-dən oxuyan
kiçik qardaşı, bircə bu Teyqubad müəllim olmuşdu.
Tofiq Xəzər
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İnstitutu bitirib, yenicə elmi işini müdafiə elə-mişdi.
Politexnik İnstitutunda saxlamışdılar. Mü-əllim heyəti onu
hələ yaxşı tanımırdı. Yazıq cavan, həddən artıq arıq,
köhnə, nimdaş paltarlı, təcrübəsiz və kimsəsiz idi.
Kirvə Kəmənd kişilənib ona demişdi ki, fəl-səfədən
mənim qiymətimi yazdırsın. Babaxan kişinin nəslindəndir
demişdi, Əli Babayevin oğ-ludur...
...İmtahan başlayanda gəlib yavaşca içəri keçdi.
Fəlsəfə müəllimlərindən heç kim onu tanımırdı. Utanautana, bir az da cürətlə gəlib, məndən imtahan götürən
müəllimin yanında oturdu.
Onun qulağına nəsə dedi. Başa düşdüm ki, mən də bu
institutda işləyirəm deyir. Sonra məni göstərib:
- Mənim yaxın qohumumdur, – dedi. - Dərə-ləyəz
mahalındanıq.
Optik eynəkli müəllimimiz qazaxlı idi.
Ona fərq eləməzdi, sən Dərələyəzdənsən, ya
haradansan. Sualdan üstümə yağdıranda Tey-qubad
müəllim yalnız onun eşidə biləcəyi bir səslə:
- Bunların nəsli ermənilərlə yüz ildir vuruşur. Çox itkilər
veriblər...

Tofiq Xəzər
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Səlim müəllim mənə daha qəliz suallar ver-məyə
başladı. Gözümü döyə-döyə qalmışdım. Uşaqlar ona 20
manatdan pul yığıb vermişdi. Demək olar hamı,
Mahir Eminovdan başqa. Yolçuyev Səlim çünki Mahirin
yerlisi idi.
Mən də Teyqubad müəllimə arxayın olmuş-dum.
Elmdar, Faiq, gürcüstanlı Rafayıl hamısı pul verib
qiymətlərini almışdı.
Cekin isə pulu yox idi. Oxumamışdı da. Oxu-mağa heç
“başı” da yox idi. Onu kəsmişdi bu optik eynəkli Səlim
müəllim.
Maddım-maddım baxdığımı görüb, müəllim səsini
qaldırdı:
- Hazır deyilsən?
Mənim əvəzimə Teyqubad müəllim cavab verdi:
- Bilmədiyini öyrənər. Mən sizə söz verirəm.
Müəllim bir az da ciddiləşdi. Qalın dodaq-larını birbirinə sıxıb, “2” alırsan deyib, adımın qabağına “iki”
sözünü yazmaq istəyəndə Tey-qubad müəllim onun
əlindən yapışdı. Yalvar-mağa başladı.
Dərələyəz mahalının ad-sanı vardı ortada...
Tofiq Xəzər
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Müəllim yumşalmadı.
- Əlavə sual verirəm bilməsən, get gələn il gələrsən, –
dedi.
Əlavə sualı da bilmədim...
Teyqubad müəllim, o da qardaşı kirvə Kə-mənd kimi
çilli, kürən idi. Əlini atdı öz uzun, arıq boğazına.
Boğazının hülqumundan yapışıb:
- Bu mən ölüm, ona iki vermə! Biabır olaram. Xələflilər
arasında ümid yerləri mənəm, – dedi.
Müəllimin yumşaldığını görüb davam elədi:
- Mən də bu institutun müəllimiyəm. Sizə borclu
qalmaram. Qurana and olsun, bunun atası bizim
ağsaqqalımızdı...
Müəllim gülümsəyib yaxşı, “3” yazıram de-yəndə
Teyqubad müəllimin sanki çiçəyi çırtladı.
Məndən çox o sevinirdi...
Yazıq çölə çıxanda dərindən elə bir nəfəs al-dı ki, elə
bil göy guruldadı, sanki çiyinlərindən “Dəli dağı”
götürmüşdülər...
Axı günah özümdə idi. Niyə oxumurdum ki, niyə də
belə vəziyyətə düşəm? Mən oxuyub is-tədiyim
Tofiq Xəzər
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imtahandan “5“ ala bilirdim. Bu tapşı-rıqlar, rüşvətxorluq
adamı oxumaqdan qoyur-du... eh...
Эеъя Ряфиг Зяканын вя Нцсрят Кясямянлинин шеир
китабларындаn хейли охудум. Щяр икиси мя-щяббятдян яла
йазырlar…

20.06.1971,

Komandirimiz

Bazar gцnц.

Bryusov

oradan-buradan

xeyli

danışandan sonra istirahət vaxtı başladı.
Mən nədənsə üşüyürdüm. Həm də dilxor idim.
Kəlbəcərli Sahib Əkbərovun da adyalını üstümə salıb,
12:00-a qədər yatdım.
Kino olasıydı. Nədənsə olmadı.
Məktub da almadım.
Yemək yedik.
Ermənilər nağara, qarmon gətirdilər. Vur-çat-lasın
düşdü. “Lenkomnata”da düzgün istirahət təşkil elədilər.

Tofiq Xəzər
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Mürşüd, Telman, Firəngiz Bilalov da onlara qoşulub
vurhavurda idilər...
Rota üzrə məni növbətçi qoymaq istədilər. Razı
olmadım:
- Xəstəyəm, düz 2 aydır qrip yaxamdan əl çəkmir.
Getdikcə vəziyyətim ciddiləşir-dedim.
Saat 18:00-da pullu kinoya baxdıq. Turab-xanla
Balacaya da bilet aldım. “300 spartansev” filmini
göstərdilər. Maraqlı idi.
Həmin filmi gecə pulsuz təkrar verdilər. Gəlib yerimə
girdim. Gündüz biletə pul verdiyimə ge-cə təəssüfləndim...

21.06.1971,

Tofiq Xəzər

I gцn.

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Səhər

2017

“razvod”dan sonra Bryusov dedi ki, get

dəftərxanaya.
Gəldim. Boyko da orada idi. Üşüyürdüm. Ha-va da
soyumuşdu. Gedib nümayiş formamı ge-yindim. Nümayiş
forması qalın parçadan tikilmişdi. Bryusovun son sözü
belə oldu:
- Görürsən, məzuniyyətə gedirəm. Darıxma, qayıdıb
avqustun 12-də səni də məzuniyyətə buraxacağam.
Elə bil ürəyimə güllə dəydi. Yerimdə silkə-ləndim. Bir
addım geri atıb özümü düzəltdim. Daha danışmağa söz
qalmamışdı. Çölə çıx-dım...
İşə gəldim. Rodkin yox idi. İstədim “MSD”-yə gedəm.
Elə dəhlizdə onunla qarşılaşdıq. Məni “paradnı” formada
görüb, sevincək dedi:
- Gedirsən?
- Yox! – dedim. - Qaldı avqusta.
Bu xəbərə o da pis oldu.
Əl görüşdü mənimlə...
«Stoy! Opasnaya zona» sözləri yazılmış löv-hələri
götürdüm. Getdik “Stokvartirni”yə.
Tofiq Xəzər
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Orada mənə kömək üçün iki “salaqa” əsgər verdilər.
Onları yaxşıca işlətdim. Dəmir lövhələri taxta çərçivələrə
saldıq. Sonra yer qazıb, taxta tirləri basdırdıq. Taxta
çərçivəli dəmir lövhələri də bu tirlərə mismarladıq. Yeni
tikilən binanın dörd tərəfini bu qaydada işlədik. Qurtarıb
ocaq-xanaya getdik.
Kəlbəcərli Sahib Əkbərovla salyanlı Adil ora-da idi.
Xeyli söhbət elədik. Dərdləşdik. Yeməyə gələndə onlara
qoşulub, dəstə ilə gəldim.
Hazırda Sumqayıtda yaşayan Nizami Bağı-rovdan 3cü və qonşu Qəribdən 10-cu məktub-ları aldım.
Orta məktəb dostum Bağırov yazmışdı ki, üç
imtahanımız qalıb. İyunun 30-da son imtahanı-mızdır.
Qərib yazmışdı ki, səni çox gözlədik. Niyə gəlmədin?
Maarifin də ünvanını yazmışdı. Ona da ilk məktubumu
yazdım.
Yeməkdən sonra işə gəldim. 15:00-da Rod-kin də gəldi.
Rəssam fırçalarımı da götürüb, “MSD”-yə getdik. Yol
boyu xeyli söhbət elədik. O, mənim tələbə olduğumu
bilmirmiş. Eşidən-də sevindi.
- Malyarlıq bilirsən? – soruşdu.
- Burada bir az öyrənmişəm.
Tofiq Xəzər
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- Bir qaraj var, işləyə bilərsən?
- İşləyərəm , – dedim.
10 ədəd «Stoy! Vısokoye napryajeniye» löv-hələri
yazdım. Yığışıb getmək istəyəndə Koşkin gəldi.
Salamsız-kəlamsız mənə ünvanını verib:
- Meyvədən, konyakdan göndərtdirərsən, – dedi.
- Yaxşı, ürəyimdə - “səni Nataşaya qurban olasan!”–
dedim.
Sarıkirpiklini bu gün də görə bilmədim. İstə-yirdim
deyəm ki, bu bazar hökmən görüşək. Pulum da var idi, 18
manat.
Gəldim rotaya. Uzununa tullanmaq üzrə ya-rış
keçirilirdi. Mən də yarışa qatıldım. Muxtarla mən hamını
çıxarıb, finala çıxdıq. Bütün rotalar azarkeşlik eləyirdi.
Çox maraqlı bir final alındı. Gah o, gah mən irəli çıxırdım.
Dörd metrdən çox tullandım. Axırıncını o büdrədi...
Rus əsgərləri Rezniçenko ilə Trofimov hər gün içir,
kefli olurdu. Onları bir dəfə də olsun döşəmə yumağa
çıxartmırdılar. İş yerində də ruslar ağır işdə işləmir. Ancaq
bizimkiləri işlədirdilər.
Bağda iclas çağırdıq. Qərara gəldik ki, gecə “naryad”a
bizimkilərdən çıxartsalar, hamı çıxsın. Söz bir olmalıdır,
Tofiq Xəzər
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vəssalam. Serjant mənim üs-tümə gələndə özüm işləri
qaydaya qoyaram.
Gecə elə də oldu. Kişik serjant nə qədər elə-di uşaq
tabe olmadı. Məcbur olub Stepanoviçi çağırdı. Mən divar
qəzetinə şəkil çəkirdim. Ste-panoviç gəlib, yatmaq əmri
verdi. Yenə heç kim əməl eləmədi. O, çox qışqırdı. Xeyri
olmadı. Gəlib məni çağırdı. Mən “yalandan” işi qaydaya
qoydum. Növbəti dəfə üçün daha geniş plan hazırladıq...
Qayıdıb divar qəzetini işləməyə başladım. Uşaqlar
yatmışdı. İşləyə-işləyə Bərdə xatirələri ilə yaşayırdım.
Pionerimin son cümlələrini bəlkə yüz dəfə ürəyimdə
təkrarladım:
“- Heç kimi istəməyəcəyəm! Gəlib elə-belə də məni
görəcəksən. Get! Ürəyini buz kimi saxla...”
Tahir yazmışdı ki, mayda mütləq get, get, get, sənin
yolunu həsrətlə gözləyən var. Getməmiş olma. Mütləq
get!
Ancaq gedə bilmədim. Neyləyim? Çox çalış-dım.
Hamıdan çox mən istəyirəm gedəm. Darı-xan da
hamıdan çox mənəm.
Komsomolum da yazmışdı ki, gələndə sual-larına
cavab verəcəyəm.
Neyləmək olar?
Tofiq Xəzər
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Əfsus! Gedə bilmədim...
Ancaq Bryusov avqusta söz verib. Ona qədər də
onların ailəsi Şuşadan qayıdar.
Şekspirin “Şıltaq qızın yumşalması” əsərini oxuyuram...

22.06.1971,

II gцn.

İşdə azərbaycanlı mayor Qasanov məni ça-ğırtdırdı.
Getdim. İlk dəfə öz dilimizdə danışdıq...
Başa saldı ki, şüşəni göy boya ilə rənglə, üzərindən də
qızılı rənglə mayor Qasanov yaz.
İndi “Pojarnı”ya şüşə gətirmək üçün gedəcə-yəm.
Rotadakı divar qəzeti üçün də bir səhifə ha-zırladım.
Yolda pullu dəlləkxanaya girdim.
Dəllək arvada saçımı qırxdırdım. 35 yaşı var. Yalandan
mənə deyir ki, qızam! Sən öləsən, sən dedin, mən də
“inandım”!

Tofiq Xəzər
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İş yerində çox sakitlikdir. O iki qoca kişi də gəlməyib.
Rodkin də yoxdur.
Özümlə aparacağım son iki gündəliyimi, yüz-dən çox
məktubları oxuyub qurtardığım kitabları, çoxlu fotoşəkilləri,
qeydləri, şeirləri və s... ha-mısını ağ parça alıb, Bərdəyə
poçtla böyük bir bağlama göndərdim. 1 man. 90 qəpik
xərcim çıxdı...
Sabahdan “Gündəliyi” yeni dəftərə yazaca-ğam. Allah
uğurlu eləsin!
Yeməkdən sonra bir məktub aldım. Ögey əmim oğlu
Mameddən idi. Mən onun adını eşit-mişdim. Ancaq üzünü
görməmişəm. Doğma əmim qızı Həmayənin nişanlısı idi.
Sonra da ev-ləndilər. Yevlaxda yaşayırdılar. Həmayə
gözəl qız idi. Mənim pionerimə oxşayırdı. İsa əmimin
ikinci qızıydı...
15:30-da Mamedin məktubuna cavab yazdım və
göndərdim.
Qayıdanda mağazadan konfet aldım. İş ota-ğıma
girəndə yerimdə bir qızın oturub yazı yazdığını gördüm.
Dinmədim.
Dəhlizdə gözlədim.
Rodkin gəldi. Mənə dedi ki, plakatları lakəvəzinə başqa
şeylə rəngləmisən. Süzülüb, bütün sözlər itib. Həm də
Tofiq Xəzər
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nədirsə qurumur. Get “MSD”-dən onları gətir. Gedib
gətirdim. Hamı-sını pozub yenidən sarı rənglə yazdım.
O qız hələ də mənim yerimdə oturub yazırdı. Tanış
olduq. İşləyə-işləyə xeyli mübahisə də elədik. O, öz
qayda-qanunlarını,
adət-ənənələ-rini,
mən
də
özümüzünküləri tərifləyirdim. Qəflə-tən soruşdu:
- Sevgilin var?
Hərbi biletimin arasından komsomolumun fo-toşəklini
fəxrlə çıxarıb, ona göstərdim. Baxıb:
- Əla qızdır, – dedi.
Cibimə qoymaq istəyəndə alıb bir də baxdı:
- Bir az da sənə oxşayır, – dedi.
18:30-da otaqdan çıxdım.
Yeməkdən sonra qarmon, nağara gəldi.
Bağa toplaşdıq. Çalıb oynamaq başladı. Mən nə
oynamağı, nə də çalmağı bacarırdım. Əvə-zində əl
çalırdım. Moskvalı uşaqların gəlib, “tvist” oynamaları
məclisin duzunu daha da artırdı.
Vaxtında yerimə girdim.

Tofiq Xəzər
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Daha mənə “naryad” vermirlər. İstədiyimi elə-yirəm.
Hətta istəyəndə “razvod”a da getmirəm. Səhər idmanını
da eləmirəm. “Uborka” söhbəti də mənim üçün bitib. Bircə
xəstəliyim də bir yol-luq qurtarsaydı...
Axşamtərəfi bağda yevlaxlı Hüsənlə tanış ol-duq. Dedi
ki, qatar-eşalonla Mamed bizimlə bu-ra qədər gəldi. Biz
düşdük, onları apardılar. Ögey əmim oğlu Mamedlə
Hüsən Yevlaxda bir küçədə olurlar. Dedi ki, toyu
əsgərlikdən sonra eləmək istəyirdilər. Həmayəni götürüb
qaçdı. Məcbur olub onu əsgərlikdən müvəqqəti altı ay-lıq
saxlatdılar. İndi isə canını qurtara bilmədi...

23.06.1971,

“MSD”-dən

qara

III gцn.

lak

gətirdim.

Hələ

işə

başlamamışdım dünənki qız gəldi.
Bir qoca qadınla böyük yeşikləri döşəməyə tökdülər.
Otaq karvansaraya döndü. Rodkinlə mayor Qasanov
gəldi. Rodkin vəziyyəti görən kimi onlara:
- Yığışın, buradan çıxın, – dedi.
Tofiq Xəzər
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- Bu nə həngamədir?
Qasanov da Rodkinin dediklərini təsdiqlədi. Axırda
onlar birtəhər xahiş-minnətlə bu günlük qaldılar...
12 ədəd dəmir lövhələri rəngləyib yeməyə getdim.
Tahirdən 72-ci məktubu aldım. Yazıb ki, ayın axırına
qədər yanına gələcəyəm. Arxayın ol...
Bu gün hərbi xidmətimin “200” günü tamam oldu. Qaldı
“500” günüm. Terdə qalan 30 gün heç...Dözməkdən
başqa çarə yoxdur.
Rotada hazırladığım divar qəzetimizi gətirib, iş yerimdə
başlıq yazdım: «Mir! Trud! Sva-boda!» №9.
Bir mayor gəlib yazmaq üçün elan verdi. Yazdım.
17:30-dur. Yağış yağır. O qız qonşu otaqda-dır. Təkəm.
Futbola baxdım: Dinamo Kiev – MOİK Mos-kva.
Kiyevlilər 4:1 hesabı ilə uddular.
Ящмяд Ханинин «Мяm вя Зин» китабыны оху-йурам.
Кцрдлярин севэи-мящяббятиндян бящс едир. Мараглыдыр…

24.06.1971,
Tofiq Xəzər

IV gцn.
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2017

remenin-də

yeddinci deşiyi açırdı. Ona dedim:
- Hələ 12 gün var, niyə tələsirsən?
Dedi:
- Əşşii nə fərqi var, onsuzda ay girdi, qurtarır dəəə...
Rodkin işə bu gün tez gəldi. Yeddi ədəd «Stoy!
Vısokaya napryajeniye» götürüb, “MSD”-yə getdik. Hazır
sarı rənglə yazdığım lövhə-lərdən də beş ədəd buradan
götürüb, “Stok-vartirni”yə gəldik. Beş ədəd lövhəyə
«Otvetst-vennıy za mexanizm» sözləri yazdım.
Saat 11:00-da işlərimi qurtardım.
Ocaqxanaya gəldim. Sahib Əkbərov, Çingiz və
Turabxan burada idi. Onlarla bir az söhbət eləyib, rotaya
getdim.
Yol boyu öz-özümə komsomolumla danışır, fit çalır,
hind musiqisini zümzümə edərək ge-dirdim. Xəstəliyim bir
az yaxşılaşıb. Dərman qə-bul eləsəm, çoxdan
sağalmışdım. Özüm nəysə dərmandan qaçırdım. Kefim
bu gün bir az kök idi.
Poçt gəldi. Mənə məktub yox idi. Bir az mə-yus oldum.
Tofiq Xəzər
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İş yerinə gəldim. Baxdım ki, ayın-oyunlarımın
arasından qaçış üzrə üçüncü dərəcə döş nişa-nımı
götürüblər. Kimə dedim, boynuna alan ol-madı. Növbətçi
əclaf da deyir:
- Heç nə görməmişəm.
Rodkin çağırdı. 12 ədəd balaca lövhəni sarı rənglə
boyadım. Üçünə isə yazdım:
«Otv. za stanok ryad...», «Otv. za lebyodka ryad...»,
«Otv. za elektronojnitsa ryad...»
Bununla da bugünkü işimi bitirdim.
Sarıkirpiklini bu gün də görə bilmədim. Xadi-mə arvad
da yoxa çıxıb.
Казармада зяиф, ямялиййатдан yenicə чыхмыш Mамед
Əдалятя ня данышмышдыса ешитдим дейир ки,- бу мяня нийя
трыз eləyir əə билмирям. Ядалят дя гайытды ки, сяня гыжых верир
дяə …

25.06.1971,

Tofiq Xəzər

V gцn.
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Çöldən, “komendantski rota”nın həyətindən gitaranın
yanıqlı həzin səsi gəlir. Bizim doğma dilimizdə kimsə “Ana”
mahnısını çalırdı.
Otaqda təkəm. Musiqi insanı diri-diri yandıra bilər.
Özümdən asılı olmadan gözlərimdən ya-nağım boyu yaş
gilələri süzüldü. Mahnı çalın-dıqca canıma istilik yayılırdı.
Və bu gün başa düşdüm ki, mənim 20 illik həyatımda ən
böyük səhvim musiqi alətlərinin birində çalmağı öyrənməməyimdir. Pianoda, tarda, skripkada, gi-tarada, ya
da bir başqa alətdə lap elə kontra-basda çalmaq
bacarsaydım, dərdim olmazdı... Bircə düzü zurnadan
başqa...
Bütün stresimi çıxarar, dərdimi musiqiylə bö-lərdim...
Özü də çox ürəkdən, yana-yana ça-lardım. Hansı işi
görürəmsə, ürəkdən görürəm...
Gitaranın səsi kəsildi. Yanaqlarım od tutub yanırdı.
Sonuncu yaş gilələri elə üzümdəcə qu-rudu. Üzüm alışıb
yanır, göz yaşlarımı qurudur-du...
İlk özünü dərk idi!
Mən böyük səhvə yol vermişəm. Musiqi alət-lərində
çalmaq həyatı vacib məsələ imiş...
Musiqidən sonra elə bil qəlbim boşaldı. Ra-hatlaşdım.
Tofiq Xəzər
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Yəqin “komendantski rota”da “stroitsya” oldu. Görünür
çalan da azərbaycanlıdır.
Yenə dostlarım, yaxınlarım yadıma düşdü... Aydın
artıq ikinci, Mahir Eminov isə dördüncü aydır məktub
yazmır. Mahir tələbə dostumdur. Aydın isə uşaqlıq. Onlar
əsgərliyə getsəydi, mən mütəmadi məktub yazar, pul
göndərər, hətta yanlarına da gedərdim. Onlar etibarsız
dostlar imiş. Hərbi xidmətdən sonra bunları nə-zərə
almalıyam...
Bu gün serjant mənə həvalə elədi ki, rotanı yeməyə
aparım. Bu ilk dəfəydi! Çox qürur du-yurdum. Heç bir
həyəcan keçirmədən bu işin öhdəsindən müfəffəqiyyətlə
gəldim...
Bu səhər də ruslardan yenə heç kim sırada yox idi.
Mən serjanta qışqırıb dedim ki, ruslar ni-yə sırada
yoxdur? O məcbur olub, Uşnonu, Rezniçenkonu və
Vakulenkonu tapıb gətirdi. Uşaqlar tualetə dağılışanda
Uşno üstümə hü-cum elədi.
Biz tutaşdıq.
Arxadan qəflətən Şahmar tullanıb, Uşnonu möhkəm
vurdu. Sonra uşaqlar tökülüşüb bizi ayırdılar. Mən serjantı
günahlandırdım ki, bizim uşaqlar döşəmə yuyur, cərgədə
gedir, ancaq sən rusları sərbəst buraxırsan. Serjant olay

Tofiq Xəzər
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barədə qorxusundan
eləmədi.

“zampolit”

Boykoya

məru-zə

Serjant Dolqiyer Odessaya gedəndən rotada tam
hakimiyyətsizlik hökm sürür...
Bu gün də məktub almadım.
15:30-da Rodkin MSD-yə çağırdı. Dünən yazdığım
lövhələrdəki “otvetstvenni”lərin famili-yalarını yazdım.
Polyakov, Mixaylov...
Ştaba gəldik. Rodkin mənə çoxlu yazı verib özü getdi.
Ağ kağızları kəsib bir-birinə kleylədim. Yazmaq üçün pero
tapa bilmədim. Odur ki, iş qaldı...
Rotaya gəldim.
Məni sabaha rota üzrə növbətçi təyin elədilər.
“Dnevalnı”larım salyanlı Adil və qızıldiş, uzun şümşadboy
Feruz oldu. Feruzun “qızıl” dişi ti-tandan yox deyəsən
misdən idi...

26.06.1971,
Tofiq Xəzər

VI gцn.
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Siyasi məşğələ oldu.
Sonra hərbi nizamnamədən bir saat dərs.
Bir saat “stroyevoy” getdik.
Daha sonra hərə öz peşəsi üzrə dərsə baş-ladı.
Mən azad idim. Sahib Əkbərovla soyunub yuyunduq.
Üzümüzü, saçımızı səliqəyə saldıq. Sonra mağazaya
getdik. Özümə bir bloknot al-dım. Klubun qabağında
fotoqraf Koptevə şək-limizi çəkdirdik. Dördüncü gün hazır
olacaq. Sonra da digər fotoqraf Rüstəm gəldi. O da şə-kil
çəkirdi. Ştabın yanında ona da şəklimizi çək-dirdik.
Koptevə pulu Sahib vermişdi. Rüstəmə də mən verdim.
Sahib Əkbərov sakit oğlandır. O, heç kimə qarışmır.
Sazda çalıb oxuya bilir. Atamın dostu kəlbəcərli Frontu da
tanıyırdı.
Poçt gəldi.
Üçüncü gündür məktub almıram.
“Dnevalnı”larımla adama 50-60 qəpik qoyub,
mağazadan kolbasa, balıq konservi aldıq. Çö-rək olmadı.
Dedilər, işıq olmadığından, gecə çö-rək bişməyib.
Tofiq Xəzər
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Axşam Mütəllibovdan pulsuz iki buxanka çö-rək aldıq.
Elə paltarlı yerimə uzanıb yatdım.
Axşam “razvod”undan sonra qol çəkib növ-bətçiliyi
qəbul elədim. Yeməkdən sonra “mis diş” Feruz
“tumboçka”da durdu. Qolumdakı qırmızı “povyastka”nı
Adilə verdim.
Sahib Əkbərovla kinoya getdik. “Prekrasnıye rabotı
Şnessare” filmi idi. “FRQ” çəkmişdi. Pis deyildi.
Rotaya yatmaq əmri verildi. Hər şeyi səliqəyə saldım.
Sonra “Lenkomnata”da domino oynadıq. Məndən başqa
Feruzla Adildən kim uduzsa, “tumboçka”da dururdu.
Sonra gündüz Sahiblə aldığım bloknotu gətirib,
fotoşəkilləri bloknota kleyləməyə başladım. Bloknot əla
çıxdı!
Gecə ikidə oturub, kolbasa, balıq konservini yedik. Çox
şirin, ləzzətlə yeyirdik. Onlar siqaret də çəkirdilər. Mən
çəkmirdim.
Hərbi hissə üzrə növbətçi Mustafin idi. 24:00-da gəlib
bizi yoxlamışdı. Odur ki, paltarlı yerimə uzanıb yatdım.
Feruzla da Adil növbədə bir-bir-lərini əvəzləməli idi.

27.06.1971,
Tofiq Xəzər

Bazar gцnц.
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altının yarısında məni durquzdu. Rüs-təmin

atası və bacısı Bakıdan gəlmişdi. Adili göndərdim
Rüstəmi çağırsın. Mən kişi ilə xeyli söhbət elədim.
Bacısı da gülərüz bir qızıydı. Burada hansı qız ana
dilimizdə danışırdısa, adam dəli olurdu.
Dilin sehri bu imiş!
Uzaq Ukraynada gözəl olmayan qız da azərbaycan
dilində danışanda gözəl olur...
Rüstəmin atası dedi ki, elə bilirəm iki ildir gəl-misiniz.
Hələ yeddi ayınız tamam olmayıb!
“Zampolit” Boyko gəldi. Farağat əmri verib məruzə
elədim. Sonra əl tutub görüşdük... “Za-qatovka”ya getdik.
Çox gözəl nizam-intizam ya-ratdım. Bu gün Bakıdan
gələn ruslar “prisyaqa” qəbul elədilər. İki dəfə “razvod”
oldu.
Ermənilər bizimlə birləşmək təklifi verdilər.
Onlar pis günə düşmüşdü. Gələn kimi çox bərk getdilər.
Mayorun qızını bəhanə eləyib ru-su döydülər. Sonra
ultimatumla yeməkdən imti-na edib, “Aclıq aksiyası”
keçirdilər. İndi də onları bölüblər. Nə ruslar, nə zabit
Tofiq Xəzər
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heyəti onları sevmir. Odur ki, yenə də quzu cildinə girib,
vəziyyətdən çıxış yolu axtarırlar.
Bağa yığışdıq. Mamışev də gəldi. Ermənilər əllərinə
fürsət düşən kimi həmişə bizə düş-mənçilik ediblər. Odur
ki, daha bu fəndləri keç-məməlidir.
Son qərarımız da bu oldu: Hərə öz qayğısına
qalmalıdır! Bura əsgərlikdir. Biz hərbi xidmət-dəyik. Dövlət
çevrilişi eləmirik ki, birləşək...
Üçüncü rotanın uşaqlarını bizim rotadan çı-xardılar. İki
yaruslu çarpayılar yenidən söküldü...
Köç başlamışdı. Yarım il əvvəlki kimi. Onda da bizim
uşaqları bölürdülər. Yenicə dostlaş-dığım ağcabədili
Nazimi də belə apardılar. O gün xidməti dövrümdə ən
darıxdırıcı gün idi. Hətta gündəliyimə qeyd də elədim:
“- Deyəsən əsgərliyi çəkə bilməyəcəyəm.”
O gün hönkür-hönkür ağlamaq da istəyirdim.
Bu gün isə elə yetim günündə ermənilər, bir də Bakı
rusları idi.
Mən sevinirdim. Sevinirdim ki, rotamızda əs-gərlər
azalır, çarpayılar bir yaruslu olur, kazar-ma işıqlanır. Yeni
“molodoy”lar gəlir, işimiz yün-gülləşir. Vəziyyətimiz
Tofiq Xəzər
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yaxşılaşır. Mahnıda deyil-diyi kimi, ey həyat, sən nə
qəribəsən!
İndi yeni gələn əsgərlər bizim yarım il əvvəl
keçirdiyimiz, hissləri keçirir, o günləri yaşayırdı. Nəsillər
nəsilləri əvəz edir. Dövran beləcə də-yişir. Qanun isə
qanun olaraq qalır...
Rota tam dəyişdi. Çarpayım onsuz da gün doğana idi.
Odur ki, yerimi dəyişmədim.
Yenə məktub almadım.
Yuxum ərşə çəkilmişdi. Durub “Molniya” divar qəzetinin
növbəti nömrəsini hazırlamağa baş-ladım.
Sabah Boykonun ad günü idi. Divar qəze-tində bütün
azərbaycanlılar adından ona gözəl bir təbrik yazdım.
Əsgər Dorofeyev məndən iki manat pul is-tədi. Verdim.
Cəmi 12 manat pulum qaldı.
Ağcabədili Nazim Əsədova köçürməylə pul gəlmişdi.
Məni kazarmadan çölə çağırdı. Get-dim.
- Pulun vay? – dedi.
- Hə! – dedim.
Birdən cibindən pul çıxarıb mənə uzatdı:
- Al, qoy cibinə!
Onun səxavətinə məəttəl qaldım!
Tofiq Xəzər
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Nə qədər elədi, pulu götürmədim...
Yeməkdən sonra yeni uşaqlar gəldi. Altı ay qabaq biz
gələndə “starik”lər sağ tərəfə, gün döyənə toplaşdıqları
kimi biz də sağ tərəfi tut-muşduq. İndi birinci “vzvod” bizik!
Ermənilər və Bakı rusları sol tərəfə yığışdılar. Onlar 2-ci
“vz-vod” oldu.
Rotada təmizlik işləri başladı. Ermənilər girişi yudular.
Ruslar isə kazarmanı. Bizimkilər isə or-tada gəzdi. Rota
tamam yuyuldu. Hər yan par-par alışıb yanırdı. Sanki
əsgəri xidmətimiz yeni başlayıb.
Bir də bu rota noyabr-dekabrda dağılacaq!
Mən rota üzrə növbətçi olduğum üçün necə qayda
yaratmışdımsa erməni və ruslar içəri-çölə çıxıb girəndə
“dnevalnı”ya və mənə “çest” verirdilər. “Lenkomnata”da
hamı başı açıq idi. Bəli, əsil “starik”liyə başlamışdıq.
Başqa rotalarda olan “starik” ermənilərdən beş nəfər
yığışıb yanımıza gəldi. Təklif verdilər ki, biz qafqaz
xalqları birləşməliyik. Birləşməsək ruslar bizi ayaqlayacaq.
Onların əsas marağı bizim rotada olan dörd erməninin
taleyi idi.
Bağa yığışdıq. Yenə son sözü mən dedim:

Tofiq Xəzər
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-İstəyir erməni olsun, istəyir rus, ya azər-baycanlı fərqi
yoxdur.
“Starik”
stariklik
eləmə-lidir,
“molodoy”
molodoyluq!
Belə də dağılışdıq.
Dəstədə, 103 nəfərin önündə mən, Mürşüd, Muxtar və
Adil gedirdik. İkinci rota bizim əlimizə keçdi!
“Krasnaya
Moskva”
odekalonu
ilə
axşam
odekalonlanıb, gül kimi ağappaq “postel”ə gir-dim... Rota
kinoda idi...
Гареэин Sевунсун «Горхулу Тещран» кита-бындан хейли
охудум. Йухуйа ня вахт кечдийими хатырламырам…

28.06.1971,
Tofiq Xəzər

I gцn.
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biz ayrı dayanmışdıq. Yeni gə-lənlər

ayrı...
O vaxt mən “starik”lərə baxıb həsəd apar-dığım kimi
indi də onlar bizə baxıb həsəd apa-rırdılar.
10:30-da işə gəldim. Rodkin yox idi. “Parad-nı”
formada otağımda oturub gündəliyimi yazı-ram.
Pəncərədən gün düşür. Əlimin kölgəsi dəf-tərdə elə
gözəl görünür! Yazdıqca qələmin də kölgəsi sürünür...
Bu gün hesabladım. Komsomolumu sevdiyi-min düz
600-cü günü idi. Yəqin ki, o bunu bil-məz. Görəsən indi
Şuşadadır, ya Bərdədə?
Eh... Allah qoysa, əsgəri xidmətdən sonra onunla
evlənəcəyəm...
Bu gün beşinci gündür ki, bir dənə də məktub almıram.
“Paradnı” formamı çıxarıb, köhnə, nimdaş “XB”-mi
geyindim. Nə qədər elədim, starşina 6 manata təzə “XB”
vermədi. Dedi ki, 10 manatdır, vəssalam!
Rodkin yox idi. Başımı stolda qollarımın üstü-nə qoyub
yatdım. Duranda soyuq oldu, nəydi bilmirəm, yenə
öskürməyə başladım. Rodkin gəlib çıxmadı.
Tofiq Xəzər
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Sarıkirpikli öskürəyimin səsinə gəldi. Çoxdan idi onunla
söhbət eləmirdik. Mənə çay gətirdi...
Otaqda ikimiziydik.
Birdən ayağa qalxıb qapını arxadan bağladı. Oturub
ayağını ayağının üstünə aşırdı. Bir “Nefertiti” çıxarıb
alışdırdı. Son vaxtlar o da si-qaret çəkəndə mənə ləzzət
eləyirdi. Ancaq o, ağ eynəkli qız qədər mənə əlçatmaz
görün-mürdü. Fikirləşdim ki, yəqin bu bizim dilimizi bildiyi,
Bakıda yaşadığı üçün belə uzaq görün-mür. Ağ eynəkli
isə sırf ya rus, ya ukraynalı ol-duğu üçün mənə daha
əlçatmaz görünürdü...
- Bəs “uvolnitelni”ni nə vaxt götürəcəksən? - soruşdu.
- Çalışaram bu bazara götürəm.
- Sənin “adamın” var burada?
- Yox! Nə danışırsınız, – dedim.
- Bəs onda niyə yubadırsan?
- Bir dəfə general Krasikin deputatlığına görə heç kimə
“uvolnitelni” vermədilər. Sonra sizi gö-rə bilmədim, hər
dəfə də belə bir iş çıxdı...
- Sən qorxursan şəhərə çıxmağa?
- Necə?
Tofiq Xəzər
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- Gecə “odboy”dan sonra sizin əsgərlərdən çoxu
şəhərə qaçır.
- Həəə...? Onun sözlərinə mat qaldım.
- Bəs necə? Həmişə belə olub. İndi də belə-dir.
Şəhərdə dəcəl əsgərlərin hamısının sevdiyi qızlar var.
- Bəs rotadan necə çıxırlar?
O, siqaretdən bir qüllab alıb, gülə-gülə mənə baxdı:
- Bir manatdır gecəsi!
- Necəə?
- Hə, starşina ilə danış, manatını ver, gecə get.
- Bəs serjantlar, “dnevalnı”, rota üzrə növbət-çi?
- Starşina özü qaydaya qoyacaq...
Elə bil məni yuxudan ayıltdılar. Deməli belə işlər də
varmış! Ancaq birdən soruşdum:
- Bəs “patrul”lar?
O, yenə siqaretini çəkib çox sakit və qayğılı halda:
- Qəbristanlığın içindən keçsən, “patrul”lar səni görməz.
- Qəbristanlıqdan?
Tofiq Xəzər
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“patrul”larla

qar-

- Bəs gecə harada görüşmək olar? Parkda və ya
şəhərdə haradasa görüşməyə milis işçi-ləri də qoymaz
axı... Özü də gecənin yarısı...
O, başını buladı. Sən lap uşaq kimisən, – de-di. Görənə də bir manat verərsən. Bir də qəb-ristanlıqdan
çıxan kimi otur taksiyə!
Hər şey aydın oldu. O, mənimlə görüşmək is-təyirdi,
bütün yollarını da başa saldı. Ancaq bir məsələ qaldı.
Odur ki, soruşdum:
- Sən mənimlə görüşərsən?
O, ikinci siqaretini yandırıb:
-Hələ başa düşməmisən?– soruşdu.
Doğrudan indi başa düşdüm...
Və birdən-birə bədənim od tutub yanmağa başladı...
dodaqlarım qurudu. Heyrətlə ona bax-dım. Onun təkcə
gözləri alışıb yanır, işıq saçırdı. Sonra gördüm sifəti də
tündləşib. Yəqin ona da istilik gəlmişdi. O, kürən idi. Üzü
həm də çilliydi. Odur ki, qızaranda ancaq rəngi tündləşirdi.
Qı-zarmırdı.

Tofiq Xəzər
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Qəflətən onu öpmək istədim. Elə bil o hiss eləyib
ayağa qalxdı. Yadında saxla, işdə heç vaxt... Sonra düz
gözlərimin içinə baxıb:
- Bazar gününə “uvolnitelni” götür. Şəhərdə görüşərik.
Qapını açmazdan əvvəl üzümdə əlini gəz-dirdi...

29.06.1971,

Siyasi

V gцn.

məşğələ oldu. Boyko dedi ki, kimin pul

kitabçasında pulu varsa, onlar məzuniyyətə ge-dəcək.
Oqanesyanın sözləri dərhal yadıma düş-dü. Aprel ayının
hesabatına görə dövlətə borclu qalmışdım. 114 manat 63
qəpik!
Sonra məlum oldu ki, Uşnonun və Şostakın pul
kitabçasında 18 manat pulları var.
Qalan
hamı
dövlətə
borcludur.
Şostak
da
məzuniyyətdə olub. Qalıb bircə Uşno. Deməli mənə ümid
var. Əmək haqqım artıb. İyun ayına görə bəlkə də
hökümətə borcu ödədim. Həm də gözüm xeyli açılıb. Bir
manat bu gün hökmən Oqanesyanın cibinə basacağam.

Tofiq Xəzər
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Belə olsa ya iyulun axırı, ya da avqustda gedə
biləcəyəm...
Gəldim “UNR”-ə. Qapım bağlı idi. Deməli Rodkin
gəlməyib. Dəhlizdən keçib Oqanesyanın otağına getdim.
O tək idi...
“XB” paltarında qıpqırmızı sifəti alışıb yanırdı. Onun
dodaqları da ətli və qırmızı idi. Sarıkirpik-lidən bu Şamxor
ermənisi gözəl idi...
Zorla bir manatı basdım cibinə. Quruyub qal-mışdı...
Otağıma qayıtdım. Rodkin gəldi. 12 ədəd ağ jurnal
verdi. Hər rotaya bir jurnal. Və hər rotanın jurnalına orada
olan əsgərlərə qol çəkdirməli-yəm.
Bütün batalyonumuz 12 rotadan ibarət idi.
Jurnalları qoltuğuma vurub, “UNR”-dən çıx-dım. Bir-bir
rotalara girdim. Komandir rotaları ta-pıb, jurnalları qol
çəkdirib vermək istəyirdim ki, onlar da öz əsgərlərinə qol
çəkdirsinlər.
Bir neçəsi yerində olmadı. Öz rotamıza gəl-dim. Jurnalı
“dnevalnıya” verib, hamıya qol çək-dirməsini tapşırdım.
10:30-da yerimə girdim. Növbətçiyə tapşır-dım ki,
12:30-da məni durquzsun. İki saat yaxşı-ca dincəldim...
Tofiq Xəzər
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Durub yerdə qalan jurnalları da payladım. Hansı rotada
komandir yerində olmadısa orada starşinalara qol çəkdirib,
jurnalları paylayırdım. İşimi qurtarıb, rotamıza gəldim.
Gecə də qol çəkilmiş jurnalları yığmalıyam.
Tahirdən iki məktub aldım. 73 və 74 nömrəli. İndi də
yazıb ki, gələn ayın 20-nə qədər yanına gələcəyəm.
Cavabında yazdım ki, buraya gəlmə, get Şuşaya.
Mənə dəqiq vəziyyəti öyrən yaz. Bu ona bu günə qədər
yazdığım yetmiş yeddinci məktub idi.
“XB” paltarım çox pis gündə idi. 10 manat da vermək
istəmirdim. Cəmi 11 manatım vardı. 12 idi. Birini zorla
Oqanesyanın cibinə basmışdım. 11-i qalmışdı. Starşinaya
da bir manat verib de-dim:
-Yaxşı təzəsini vermə. Başqa işlənmişini ver. Babat
olsun.
- Bu başqa məsələ! Starşinanın yaşıl gözləri güldü.
Bir erməninin də valideyni gəldi...
Telmanı gözünə görə hospitala qoydular. Onun yerinə
briqadirliyi Balacaya vermək istə-dilər. Nə qədər elədilər,
Balaca istəmədi.
Axşam starşina verən geyilmiş nimdaş “XB” paltarımı
yuyub sərdim.
Tofiq Xəzər
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Rotalara getdim. Çoxunda jurnallar hazır de-yildi.
Gecə qəbristanlıq məsələsi yadıma düşdü. Birdən
qorxdum. Gecə də qəbristanlıqdan keç-mək olar? Ölülərin
ruhu adamı dəli eləməz? Sonra fikirləşdim ki, rus, ukrain
qəbrləri heç nə eləməz. Mən müsəlmanam axı. Ölən ölüb,
çü-rüyüb gedib...
Bu gün hərbi xidmətimdən, həyatımdan, öm-rümdən
bir gün də getdi...

30.06.1971,

V gцn.

Bərdədən çıxdığım düz 7 aydır.
Aydına məktub yazmadığım düz 2 aydır.
“Razvod”a getmədim.
Jurnalların çoxu da hazır deyildi. Odur ki, işə getdim.
Rodkin gəldi. Qırmızı parça verdi ki, get qol sarğıları və
bayraqlar düzəltdir.
Mən də jurnallar barədə məlumat verdim.
Tofiq Xəzər
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Rotaya gəldim. Səbuhini tapdım. Onun dərzi tanışı
vardı. Səbuhi dərzi ilə danışdı. Axşam 18:00-da hazır
olmalıdır.
Yerimə girib iki saat yatdım.
Tahirdən 75 və 76-cı, Arif
Əlövsətdən 22-ci məktubları aldım.

Həsənovdan

5-ci,

Sərxanın oğlu Arif mənə bir yumru, balaca dəmir
parçası göndərmişdi. Üstünə “Azərbay-candan salam”
sözləri yazılmışdı. Dərhal duy-ğulandım. Sonra lap
kövrəldim...
Səbuhiyə və onun dərzisinə arxayın olub işə getdim.
Rodkin soruşsa deyərəm ki, “povyast-ka”lar üçün sapoq
yığırdım.
Saat 16:00-da Rodkin gəldi. Beş ədəd “Stoy! Vısokoye
napryajeniye” sözü yazdım. Sonra Səbuhini də götürüb,
çəkməçinin yanına getdik. 10 ədəd qol sarğıları üçün
sapoq materialından kəsdirdik.
İşə gəldim. Rodkin dedi ki, qol sarğıları hazır olsa,
səninlə sabah şəhərə gedəcəyik. Dinmə-dim...
Şəhər adı çəkilən kimi Sarıkirpikli yadıma düşdü.
Dərhal da canıma xoş bir istilik yayıldı... Rodkinə də
isinişmişəm. Ona etibar etmək olar. Bryusova isə yox.
Boyko da etibarlı adamdır...
Tofiq Xəzər
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Gecə kəlbəcərli Sahib Əkbərovla yatana qə-dər
dərdləşdik...
Ябу Яли Ибн Синанын «Бюйцк лоьман» кита-бындан хейли
охуйуб сонра йатдым.

01.07.1971,

IV gцn.

15 iyundakı fövqalədə hadisəni çıxsaq, ötən ay elə bir
yenilik olmadı. Darıxdırıcı ay oldu. Nə komsomolumdan
məktub gəldi, nə yanıma gələn oldu, nə də teleqramdan
bir xəbər çıxdı.
Bu ay mənə düşəcək!
Ümidlə yazsam da ümidsizəm...
İyul ayı üçün döşəməni təmizləmək üzrə növ-bətçilik
cədvəli tutdum. Könüllü surətdə öz adı-mı da lap başdan
yazdım.
Öz yatdığım hissənin girişini yudum. Gül kimi, tərtəmiz.
İndi rota bir mərtəbəli olandan, giriş-çıxış yerləri
genişlənəndən çox rahatlıq yaranıb. Ada-mın özünə
Tofiq Xəzər
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ləzzət verir. Bütün döşək ağlarını də-yişdim. Ağappaq
ağlar saldım.
Çarpayımı da “starik”lər gedəndən dəyişmi-şəm. Hər
şey qaydasındadır. Gecələr döşəmə yumaq məsələsi
mənim üçün çoxdan bitib. Yat-maq əmri verilən kimi
yıxılıb yatıram.
Adil, Muxtar və Sahib Əkbərovla yan-yana yatırıq.
Yatmazdan qabaq xeyli də söhbətlər edirik...
Gecələr daha darıxdırıcı olmur. Onlar yatan-dan sonra
“Lenkomnata”da oturub xeyli kitab oxuyuram.
Rodkinin ünvanını almışam. Ona konyak və meyvə
gətizdirməliyəm.
Koşkinə də!
Koşkinə düzü düşmür, ancaq Sarıkirpiklinin xatirinə...
Nədənsə ümid edirəm ki, beş-on günə yanı-ma kimsə
gələr...
Aydın əgər bu yay yanıma gəlməsə, onunla dostluğa
son qoyacam. Bu aya çox etibarım, ümidim var.
Uğurlu
ay
olacaq!
Komsomolumla
hökmən
görüşəcəyəm! Ya bu ay, ya da gələn ay – av-qustda.
Hökmən!
Tofiq Xəzər
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İnamsız halda inamlı cümlələr yazıram!
“Razvod”a getmədim.
Jurnalların çoxu hazır deyildi. İş yerinə gəl-dim.
Tahirə rəngbərəng tuşlarla bir məktub yaz-dım. Sonra
bir ədəd də «Stoy! Vısokoye nap-ryajeniye» sözlərini
yazdım.
Rodkin gəldi. Yenə də qol sarğılarının hazır olmadığını
görüb dedi:
- Tez get, üç-dörd dənə də olsa, düzəltdir gəl. Şəhərə
getməliyik.
Daha dayanmadım. Səbuhini durquzub qır-mızıları
ondan aldım. And içdi ki, məndə heç bir günah yoxdur,
dərzi arvad işə çıxmır.
Bizim hərbi hissədən sonrakı hərbi hissəyə qaçdım.
Dərzixananı soruşub özümü tələsik ora çatdırdım. Qapını
açanda cavan bir qızı gördüm. Ürəyimdə sevinib içəri
keçdim. Bir rus oğlan da gəldi. Nə qədər elədimsə,
dedilər:
- Olmaz!
Rodkin yazıq məni gözləyirdi. Əl çəkmədim. Dedilər:
- İş çoxdur. Sifarişləri başdan aşır...
Tofiq Xəzər
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Birdən onların ştab rəisi gəldi. Mayor idi. Gir-dim onun
kabinetinə.
- Mayor Qasanovun tapşırığıdır, təcilidir...
Yalvarıb yaxardım. Gördü komandirlərimin tapşırığını
necə can-başla, ürəklə yerinə yetir-mək istəyirəm,
gülümsünüb ayağa qalxdı və mənimlə dərzi qızın yanına
gəldi:
- Beş ədəd hazırla! – dedi.
O, gedən kimi qız mənə:
- Saat 13:00-da gəlib apararsan, – dedi.
Lap dəli oldum.
-13:00 nədir? – dedim. - Məni Rodkin gözlə-yir, şəhərə
getməliyik...
Əl çəkmədim. Rus oğlan getdi. Qız tək qaldı. Başladım
ona yaltaqlanmağa.
Bir nərmənazik gözəl qız idi. Xeyri olmadı. Qız
yumşalmırdı. Birdən Sarıkirpikli yadıma düşdü. Tez əlimi
cibimə salıb bir manat çıxart-dım və dərzi qızın cibinə
basdım. Qız başını bu-layıb gülümsədi.
Və axırı ki, tikiş dəzgahının arxasına keçdi. Qırmızıları
və sapoqdan kəsilmiş materialları qıza uzatdım. Üçüncü
Tofiq Xəzər
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qol sarğısını düzəldəndə iki azərbaycanlı oğlan gəldi.
Lyuda, Lyuda deyib qucaqlaşdılar. Lyuda onlara nazla
dedi:
- 15-i ad günümdür!
Xeyli söhbət elədilər. Uşaqlar heç
baxmırdılar da. Sonra onlar da getdi...

mən tərəfə

Üçüncü qol sarğısı düzələndə hirsim soyu-muşdu.
- Yenə də düzəldərsən? – soruşdum.
- İndi yox, sonra...
Birdən ağlıma nə verdisə dedim:
-15-i ad gününüzdür?
Çiynini çəkib:
-Sizə nə?-dedi.
-Təbrik edərəm də!
Düzü bu sözləri o iki azərbaycanlı oğlanın acığına
dedim...
-Yox! Gecikmisən, mənim ərim var.
Elə-belə də dedi:-Gecikmisən!
Tofiq Xəzər
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Guya bunu 10-15 il sevmişəm, sonra da 3-4 il atıb
harasa getmişəm. Bu da məcbur olub, bir başqasına ərə
gedib. İndi qayıtmışam, Canpo-lad kimi. Mənə deyir
gecikmisən. Yəni “Fatimə” filmindəki kimi İbrahimə ərə
gedib...
- Gecikmişəm?
- Hə, – dedi.
- Axı on beş gün var hələ 15-nə.
O, yenidən gülümsədi və qabarıq sinəsini nü-mayiş
elətdirərək dedi:
- 15-i də burada olacağam! Sabah da gəlib qalanları
apararsan!
Sağollaşıb ştaba gəldim. Rodkin orada olmalı idi.
Olmadı. “MSD”-yə getdim.
- Yarım saata gələr, – dedilər.
Mağazaya gedib konfet aldım. “UNR”-ə gəl-dim.
Yenicə gəlmişdim ki, Rodkin zəng vurub “MSD”-yə
gəlməyimi tapşırdı. Getdim. Mənə de-di:
- Günorta uşaqlarla şəhərə gələrsən “27 nömrəli evə”.
Özünlə iki ədəd qol sarğısı iki bayraq, fırça və sarı tuş da
götürərsən.
Tofiq Xəzər
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Saat 11:20 idi. Tapşırığı alıb, rotaya getdim.
Koptevdən 4 ədəd, Rüstəmdən 10 ədəd foto-şəkilləri
aldım. Şəkillərə baxanda öz-özümə təəccüb elədim. Nə
qədər arıqlamışam! Öskü-rək və qrip lap zəhləmi töküb.
Meymuna oxşa-yıram...
Məktub gəlmədi.
Günortadan sonra uşaqlarla maşına minib, şəhərə
getdim. Maşının taxta bortlu banında uşaqlar çalıboynayır, oxuyur, yolla gedənlərə “pilotka” yelləyirdilər...
İş yerində hərə öz işinə dağılışdı. Rodkin 16:00-a kimi
gəlib çıxmadı. Butkada uzanıb, onu gözləyirdim. Çiskin
yağış yağmağa başladı. Darıxıb, uşaqlar işləyən yerə
gəldim. Həyətdə yaxşı alma bağı vardı. Uşaqlar
Stepanoviçin gö-zündən yayınıb, alma qırıb yeyirdilər.
Almanın heç üstünün tozunu da yumurdular. Çiskin su
damcıları almanın üstünün tozuna bulaşmışdı. Özü də
almalar dəyməmişdi. Hələ kal idi.
Rodkin gəlib çıxmırdı.
Ruslarla uzun bir oğlan gəlmişdi. Onunla xeyli söhbət
elədik. Dedi ki, Bakıda Neft və Kim-ya İnstitutunda
oxuyub. Üçüncü kursdan sonra təhsilini atıb. İndi Kiyevdə
yaşayır. Bacısı Bakı-da ərdədir. Qardaşım Rafiq də o
institutun Energetika fakültəsində oxuyurdu. O, mənim
oxuduğum Politexnik institutunu da, yerləşdiyi Nərimanov
Tofiq Xəzər
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prospektini də yaxşı tanıyırdı. Yaşı 26-nı haqlamışdı.
Ailəliydi. Ancaq hələ uşağı olmamışdı. Bizim uşaqlara
tapşırdım ki, heç kim ona sataşmasın...
18:50-də hamımız maşına doluşduq. Yenə çığırbağırla, oxuyub-oynamaqla rotaya gəldik.
Ağdamlı Çingizin başı iş yerində yarılmışdı. Necə
oldusa, o, Dorafoyevlə tutaşdı. Bizim uşaqlar onun üstünə
tökülüşdü. Şkribanı da Muxtarla Sahib Əkbərov vurdu.
Sarıqlı başı ilə Çingiz tuturdun tutulmurdu. Remenini açıb
rus-lara soxulurdu. Birinci rotadan da səs-küyə bi-zim
uşaqlar tökülüşüb gəldi...Görünür kimsə xəbərə
qaçıbmış...
Trofimov kefli idi. Mən serjanta iradımı bil-dirəndə o,
acıqla məni qabağa çıxarıb, “naryad” elan elədi. Axşam
da döşəmə yuyacaqsan de-yəndə:
- Ölsən də, yuyan deyiləm - dedim.
Oturub raport yazdı.
Boyko hauptvaxtda növbətçi idi. Raportu gö-türüb,
onun yanına getdi. Mənə də:
- Gedək - dedi.
Getmədim.
Tofiq Xəzər
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Boyko özü rotaya gəldi. Məsələni araşdır-maq əvəzinə
məni günahkar çıxarıb:
-İşdən qovduracağam. hauptvaxta salacam... çığırıb –
bağırdı. - Hər gün döşəmə yuyacaqsan və s... – deyib
haray-həşir qopardı.
Səbrim tükəndi:
- Komandir otdeleniyan Trofimov keflidir!
Sən siyasi məsələlər üzrə müavinsən, indi də
komandiri əvəz eləyirsən. Niyə ortaya millətçilik salırsan?
Mən salmışam davanı? Mən içmi-şəm? Sən get kefli rus
serjantını tənbeh elə. Tutdur, saldır hara istəyirsən...
Boykonun ağ rəngi bir az da ağardı. Millət-çilik sözü
onu qorxutdu!
Sovet İttifaqı kimi nəhəng bir dövlətin içini ancaq
millətçilik qurd kimi içəridən yeyə bilərdi. Odur ki, Boyko
pis qorxdu. Söz onu tutdu. Və qəflətən çönüb, serjantı
vurdu.
- “Trofimov vıpil!?” – qışqırdı. Niyə mənə deməmisən?..
Beləcə məsələ çözüldü...

Tofiq Xəzər
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Utrennıy osmotr”da boynumun ağına bax-dılar, çirkli

idi. Cəza vermədilər. Əvəzində xə-bərdarlıq elədilər. Başa
düşdüm. Boyko hesa-bını götürmüşdü...
“Razvod”da bərk yağış başladı. Özümü “raz-vod”
qurtaran kimi rotaya saldım. Uşaqları üstü- açıq maşında
işlətməyə apardılar. Onların işlə-diyi yer də açıq havada
idi.
Son zamanlar işlədiyim işin qədrini bilmirəm...
Saat 10:00-dur. Rodkin yoxdur. “MSD”-yə ça-ğırdılar.
Getdim. “Rastvornu”dan maşına oturub, “27 nömrəli evə”
gəldik. İki ədəd dəmir lövhəni boya ilə sarı rənglədim.
Rəng qurtardı. Yemək-dən sonra qara “kuzbasslak”la sarı
rəng götü-rüb, oraya getdim. Üç ədəd dəmir lövhəyə
«Stoy! Opasnaya zona, vıxod i vyezd zapre-şen» yazdım
və onları girəcəklərə vurdum. But-kada bir az yatdım.
Duranda gördüm titrəyirəm. Yenə soyuq məni aldı.
İyul ayında titrəyərlər heç?
Qır qazanının yanına gəldim. Şahmarla İlyas qır
qaynadırdılar. Onlarla söhbət edə-edə xeyli qızındım. Qır
qazanının istisi və qoxusu əla olurmuş...
Söhbət duzlu çıxırdı!
Tofiq Xəzər
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Mülki adam olan “master” və Klimenko bizim uşaqların
üstünə yaman qışqırırdılar. Yaxşı ki, briqadada işləmirəm.
Ürəyimdə fikirləşdim ki, deyəsən Klimenko ilə də haqqhesab çürütmə-yin zamanı yetişir...
İş gününü bitirib, rotaya qayıtdıq.
Bir xəbər məni dəhşətə gətirdi! Göydə 25 gün gəzən
kosmonavtlar – Volkov, Debrovolski və Potsayev iki gün
əvvəl yerə qayıtdı. Onlar-dan biri ad gününü göydə
keçirmişdi. Bu gün televizorda elan elədilər ki, onlar yerə
düşəndən sonra qapını açıblar ki, hər üçü ölüb.
Bu xəbər məni musiqi qədər duyğulandırdı. Yaman pis
oldum. Ürəyim onlara elə yandı! Yazıqlar bu qəhrəmanlığı
elədilər ki, ağ günə çıxsınlar. Şöhrətin zirvəsinə qalxsınlar.
İyirmi beş gün kosmosda həsrətlə, intizarla yer
kürəsinin xiffətini çəkiblər. Ailə-uşaqları fəxrlə onların
yolunu gözləyir, şöhrətin zirvəsinə çıxdıqlarını zənn
edirdilər.
Bu da sonu!
Gözlərimdən yenə 2 muncuq yaş diyirləndi...
Gecə istədim Boykodan Sarıkirpikliyə görə “uvolnitelni”
alam. Utandım. Axı təzə dalaş-mışdıq, sırtıqlıq çıxardı...
Bir də istəyirdim bazar günü onunla görüşəm. Bu pul
zəhrimar da bir tərəfdən məni dilxor eləyirdi. Lap dedim,
Tofiq Xəzər
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icazə verdilər. Restoranda pulsuz necə oturacağam? Çox
götür-qoy elədim. Pul əsas deyildi. Uşaq-lardan pul
tapardım. Boykodan icazə almaq, gö-zü kölgəli olmaq,
vüqarımı sındırmaq istəmir-dim...

03.07.1971,

VI gцn.

Siyasi məşğələdə elə bir yenilik olmadı.
Qanunlar keçiləndə də nəysə baş vermədi.
“Spets-podqotovka” başlayanda isə mağaza-dan bir yeni
“Ümumi dəftər” alıb “UNR”-ə otağı-ma gəldim. İstəyirəm
bu dəftərə şeirlər yazam, fotolar yapışdıram. Öz əlimlə
rəsmlər çəkəm...
Sarıkirpikli yox idi. O, çox vaxt altıncı günlər işə gəlmir.
Xadimə arvad işdən çıxıb.
-Birinci gündən başqası gələcək-dedilər.
Rotaya gəldim. Məni yenə rota üzrə növbətçi qoydular.
“Dnevalnı”larım Muxtar, Şahmar və Əşrəfovdur.
Yeməkdən sonra “razvod”a hazırlaşdıq.
Tofiq Xəzər
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Üçüncü gündür heç kimdən məktub almıram.
15:00-da “razvod” oldu. Sonra rotada təmizlik işləri
başladı.
Mən yatdım. Duranda altıya işləyirdi. Özümü səliqəyə
saldım...
Hərbi köynəyim çirkli idi. Növbətçiliyi qəbul eləyəndə
mayor Dyakiv dedi:
- Səni belə görsələr, hauptvaxta salarlar.
Hərbi köynəyimi dəyişib, axşam növbətçiliyi qəbul
elədim...
Fotoqraf gəlmişdi.
Hərbi formada şəklimi çəkdirdim.
somolumun şəklini ona göstərib:

Sonra

kom-

- Bu iki fotoşəkli yan-yana çəkə bilərsən? – soruşdum.
- Hə! -dedi:
- Onda çıxart. Yaxşı çıxarda bilsən, sənə əla-və də
hörmət eləyəcəm.
Bu gün komsomoluma göndərdiyim bir ədəd lotoreya
bileti də oynayırdı. Kaş nəsə uda! Sonra fikirləşdim ki,
bəlkə heç lotoreya ona çatmayıb. Görək necə olacaq? İlk
Tofiq Xəzər
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dəfə düz 20 ay əvvəl onu həyatda görmüşəm. İndi
həyatımı onsuz təsəvvür belə edə bilmərəm...
04.11.1969 – 04.07.1971...
Axşam Şahmarla Əli rotada qaldı. Muxtarla kinoya
getdik. “Vratar” filmi idi...
Bu gün hamama da gedə bilmədim. İşim çox oldu.
Gecə rotada yatmaq əmri veriləndən sonra yefreytor
Pitomets, Uşno, Klimenko və Trofimov harasa getmək
istəyirdi. Şahmarla Muxtarı dur-quzdum. Onlar deyəsən
işi başa düşdülər. Ge-cə üçə qədər onları gizli şəkildə
izlədik. Hiss eləmişdilər ki, biz duyuq düşmüşük. Qorxularından rotadan çıxa bilmədilər.
Tahir Ağayevə 79-cu məktubumu yazdım. İçinə 2
manat pul və Sahib Əkbərovla çəkdir-diyim fotoşəkli də
qoydum.
Gecə 4-ə işləmiş hərbi hissə üzrə növbətçi mayor
Dyakiv gəlib bizi yoxladı. Hər şey öz qay-dasında idi. O
çıxıb getdi. Mən Muxtarın yerinə girib yatdım. Təzə
yuxuya keçmişdim, gördüm kim isə məni oyadır. Ayılıb nə
görsəm, yax-şıdır? Mayor Dyakiv özü idi!
Mən tez qalxdım. Paltarlı idim. O, mənə heç bir söz
demədən özü də elə paltarlı yerimə uzandı və:
Tofiq Xəzər
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- 06:30-da məni oyadarsan - dedi.
O, yuxuya keçən kimi mən də başqa çarpa-yıda
paltarlı uzanıb yatdım və Muxtara tapşır-dım:
- 06:00-da məni durquzarsan.
Muxtar məni, mən də Dyakivi danışdığımız vaxtda
oyatdım.
Bu gecəni də belə yola verdik...

04.07.1971,

Səhər

Bazar gцnц.

rotaya qalxın əmrini verdim.-“Raspor-yadok

dnya” üzrə iş başladı.
“Uborka”, “sobraniya” ...
Gedib düz 13:00-a qədər yatdım.
Məktub bu gün də gəlmədi.
Yeməkdən sonra kinoya getdik. «300 spar-taklı» filmini
düz üçüncü dəfəydi göstərirdilər. Elə başlayan kimi də
hamı yerdən fitə basdı.
Tofiq Xəzər
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Nə qədər yerə təpik döydük, filmi dəyişmədi-lər.
Uşaqlarımız hamısı klubdan yarımçıq çıxdı.
Rotaya gəlib televizorda “Dörd tankçı və bir it” filminin
21-ci seriyasına baxdıq...
Ermənilər yenə çalıb oxuyurdular.
Axşam növbətçiliyi təhvil verib, klubda kinoya getdim.
Erməni filmi idi. “Gecə yarıdan sonra partlayış”. Film
başlayan kimi ermənilər çığı-rışmağa başladılar. Sən
demə filmdə nağara vuran Mkrtıçyanın qardaşı da iştirak
edirmiş. Bəlkə də yalan deyirdilər. Mkrtıçyan özü kino-dan
yarımçıq çıxdı...
«Хариъи юлкя йуморлары» китабындан бир аз оху-йуб
йухуйа кечмишям…

05.07.1971,

I gцn.

Bu gün onu sevdiyim gündür. Düz 20 ay əv-vəl...
O vaxt o, qırmızı qalstukda idi. Pioner qalstu-kunda!

Tofiq Xəzər
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İkinci dəfəydi onu həyatda görürdüm və elə o gün də
ona vurulmuşdum. İndi onsuz həyatımı təsəvvür belə edə
bilmərəm.
Bu 607 gündən. Cəmi yetmiş dörd gün bir-birimizi görə
bilmişik...
Altı məktub yazıb mənə...
Düz üç dəfə etiraf edib ki, o da məni sevir. O tarixlər də
yadımdadır.

“29 avqust 1970
30 avqust 1970
22 noyabr 1970”

Bir də məktubunda yazdığı şeirdə hər şeyi etiraf edib:

Sənə bəslədiyim bu saf məhəbbət,
Bütün ömrüm boyu sönməyəcəkdir.
Göydə günəş qopsa, yerdə qiyamət,
Tofiq Xəzər
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Fikrim başqa yerə dönməyəcəkdir.

Ötən il bu vaxtlar o, Şuşada idi, mən isə Bər-dədə. Hər
iki gündən bir Şuşaya gedirdim. On-da biz bir yerdəydik,
ancaq sevmirdin məni. İndi hərəmiz bir diyardayıq,
sevirsən məni!
Bu gün beşinci gündür, heç kimdən məktub almıram.
Görəsən atam neyləyir? 41 yaşını ke-çirdimi? Beş gün
qabaq qardaşım Rafiqin son imtahanı idi. Görəsən verə
bildimi? Qardaşım Vaqif bu il orta məktəbi bitirir. İşlərini
hansı in-stituta verib? Anamın 38 yaşı tamam oldu! Görən necədir? Altı qardaşıq. Bir bacımız var, Ye-ganə
adında. Görən neyləyir?
Dostum Aydın, Ələsgər, Vaqif Baharoğlu, Sərxanın
uşaqları, Xosu tez-tez yadıma düşür.
İnstitutum... Cek, Mahir, Elmdar, Faiq Gülər. Görəsən
hansı “əsgərlik məsələsini” yoluna qo-ya bildi? Naxçıvanlı
Asif, şuşalı Elxan Əlizadə...
Bir erməninin də atası və kiçik qardaşı gəldi.
Qardaşının ayağında məxmər parçadan qəşəng ayaqqabı
vardı. Gözəl də kostyum geyinmişdi. Rotada xeyli
oturdular. Bütün rotalardan er-mənilər yığışıb gəldi.
Öpüşən öpüşənin idi. Öz dillərində danışırdılar. Biz heç
nə başa düşmür-dük...
Tofiq Xəzər
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Ürəyimə damıb ki, nə vaxtsa mənim də yanı-ma
gələcəklər. Başqa cür ola bilməz! Qardaşım Rafiq, dayım
Sabir, əmilərimdən biri, dostlarım Tahir, Aydın...
Yox, onlar gəlməyə bilməzlər! Mən qayıdan-da bəs
üzümə necə baxa bilərlər?
Rodkin gələn kimi dedi:
- Get, qol sarğılarını düzəltdir.
Getdim. Hər iki atelye bağlı oldu. Rotaya gə-lib “XB”nin şalvarını daraltdım.
15:30-da Rodkin gəldi. Yeni tapşırıq verdi. Dörd ədəd
dəmir lövhə götürüb, “SARM”-a get-dim və onları orada
yazdım.
Axşam televizorda əla futbol oldu. Dinamo Tbilisi –
Dinamo Kiyev 1:1, oyun heç-heçə qur-tardı. Bizim uşaqlar
futbola baxmırdı. Ermənilər isə baxırdılar...

06.07.1971,

II gцn.

Bu gün remenlərdə yeddinci deşiklər açıldı.
Tofiq Xəzər
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Tahirə 80-ci məktubu yazıb yola saldım.
09:30-dur. Rodkin hələ gəlməyib.
Çöldə möhkəm yağış yağır. İyul ayı girib. Bu-rada
hamı plaş geyinir. Hələ paltodan çıxma-yan da var. İndi
yəqin ki, Bərdədə od yağır... döngəmizə od ələnir...
Alma, alça, ərik, pomidor, xiyar, çiyələk, gilas, gilənar
yəqin ki, bazarlarda aşıb-daşır.
Rodkin telefonla məni “SARM”-a çağırtdırdı. Bərk
yağış yağmasına baxmayaraq çətirsiz-zadsız durub
getdim. Yolda Nəbiyevin dəllək-xanasında xeyli ləngidim.
Yağışda islanmağıma baxmayaraq özümü çox yüngül
hiss edirdim. Rodkin olmadı. Geri qayıdanda artıq yağış
sən-gimişdi. Lap çiskin həddində idi. Yer palçıq olsa da,
mənzərəli yerlərə baxa-baxa komsomoluma mahnı qoşub
oxuyurdum.
İkinci dərzi Lyudadan üç ədəd hazır qol sar-ğıları
götürdüm. Çıxanda xatırlatdım ki, Allah qoysa, doqquz
gündən sonra, iyulun 15-də gö-rüşərik. Başı ilə razılığını
bildirdi...
Poçt gəldi.
Tahirdən 77-ci, atamdan 18-ci, Vidadidən 17-ci
məktubları aldım. Və bir ədəd də teleqram. Sabah 21:00da Bərdəylə telefonla danışmaq üçün. Bu, sayca evdən
Tofiq Xəzər
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gələn beşinci telefon da-nışığı teleqramı idi. İkisində
danışmışam, iki-sində gedə bilməmişəm. Bu da beşincidir,
görək necə olacaq.
Atam yazmışdı: “Səndən xeyli vaxtdır layiqli məktub
ala bilmədiyim üçün mən də yazmırdım. İyul ayının 10-na
qədər səni buraxmasalar, ananı da götürüb, özüm ora
gələcəyəm...”

Tofiq Xəzər
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ODESSA - vOROШİLOVQRAD
QATARI

B

u

cümlələri

20:31

dəqiqədə

Odessa-Vo-

roşilovqrad qatarından yazıram.
Xöşbəxtlik məni qəfil basdı!
Hadisə belə oldu:
Atamın ilk cümləsi məni sarsıtdı. Mən ləya-qətsiz nə iş
görmüşəm ki!?
Bu sözləri düşündüyüm yerdə qərara gəldim ki, nə
məktuba cavab yazım, nə də Bərdəylə danışmaq üçün
poçta gedim...
Başımı stolun üstünə qoyub, bir az yuxuya keçdim.
Ayılanda özümü pis hiss edirdim. Qol sarğısı
düzəltdirmək adıyla rotaya gəldim. Hər ehtimala qarşı
Tofiq Xəzər
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dəllək Nəbiyevin yanında saçımı düzəltdirdim. İstədim
“UNR”-ə qayıdıb, Sarıkir-pikli ilə danışım.
Şəhər “məsələsi” indi lap telefonla danışma-sam da,
alına bilərdi. Ancaq yenə pul məsələsi qarşımı kəsdi...
Rotaya qayıtdım. Şahmar, Nadir, Rizvan, Cə-fər
söhbət edirdik. Birdən Boyko gəldi. Tez qa-çıb əl-üz
yuyulan otağa girdim ki, heç məni gör-məsin.
Bir neçə dəqiqə sonra Boyko məni kabinetinə
çağırtdırdı. Getdim.
- Get, hazırlaş, “10 sutka”lıq gedirsən!
Elə bildim məni hauptvaxta aparırlar. Rəngim qaçmış
halda:
- Niyə? – dedim.
Üstümə qışqırdı:
- Tez elə, səhərdən səni axtarırıq.
- Mən burda... iş üçün gəlmişəm. Rodkin...
O, sözümü kəsib:
-Tez get, uzatma, raport yaz, məzuniyyətə gedirsən.

Tofiq Xəzər
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Elə bildim məni dolayır. Serjant da yanında idi.
Cədvələ baxıb dedi:
-100 manat borcu var.
Elə bil kar olurdum... Dilim dolaşır, dodağım
quruyurdu... Key kimi idim. Onlar da qışqırışır-dılar. Mən
nə eşidirdim? Bəli, Boyko idi. “Məzu-niyyətə gedirsən”, –
deyirdi.
Tarixi gün yetişmişdi...
Onun səsi məni diksindirdi. Elə bil yuxu idi.
- Get ştaba... “Stroyevoy çast”a ... de ki, Babayev
mənəm.
Birdən ayıldım. Yəqin teleqram gəlib. Artistlik eləmək
lazımıydı.
- Nə hadisə baş verib? – təşvişlə soruşdum.
- Heç bir şey, qurtar, tez ol!
Həyəcanla ştaba tərəf götürüldüm. İçəri gi-rən kimi
xırıltılı səslə:
- Babayev mənəm, – dedim. - Nə baş verib?
Sən demə elə doğrudan da məni gözlə-yirmişlər...
Tofiq Xəzər
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Azərbaycan ünvanımı öyrəndilər. Çox söz-söhbətdən
sonra mənə 25 manat pul verib de-dilər:
- Get, hazırlaş. İndi podpolkovnik Bezlepkin gəlib,
sənədlərə möhür vuracaq. Bu gün gedir-sən.
Özümü kazarmaya necə saldığımı bilmirəm...
Dorofeyevi
tapıb,
“paradnı”
formamı
aldım.
Sevincimdən karıxmışdım. Nəyi, necə geyinmə-yi belə
bilmirdim. Xülasə, bir neçə dəfə paltar-larımı soyunub
geyindim.
Anam guya ağır xəstədir. Son günlərini yaşa-yır...
Teleqramda belə yazılmışdı.
İsgəndərov üzümü, qırxdı. Ətirləndim...
Qəmbər Alxasov mənə 10 manat pul verdi. Özümdə
də 8 manat + 25 manat vardı. Oldu cə-mi 43 manatım...
Ələkbərlə “UNR”-ə getdim. Həm Rodkinə xə-bər
verməli, həm də sonuncu yazdığım gün-dəliyi götürməli
idim. Rodkin yox idi. Növbətçiyə tapşırdım ki, gələndə onu
xəbərdar eləsin.
Sonra Sarıkirpiklinin otağına getdim. O, çay içir,
radioya qulaq asır, nə isə işləyirdi... Koşkin də orada
idi.Çox həyəcanla məsələni danışdım. Sarıkirpikli çox
sevindi. Koşkin dərhal:
Tofiq Xəzər
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- Mənim konyak və meyvə payımı gedən kimi göndər,
– dedi.
- Baş üstə! – deyib, görüşüb çıxdım.
Rotaya gələn kimi gördüm məni axtarırlar. Bezlepkinin
qəbuluna getmək lazımdır - dedilər.
Gəldim. Katibəsi məni içəri saldı. Podpol-kovnik
Bezlepkin necə getməyi, nə eləməyi öy-rətdi.
- Get, şalvarını ütülə - deməyi də unutmadı.
İyulun 21-də səhər “razvod”unda olursan! Son sözü bu
oldu.
Otaqdan çıxdım.
Bərdəyə gedirəm!
Daha burada söz tapmıram, hisslərimi sözlə ifadə edə
bilmirəm...
Düz 7 ay bundan əvvəl bugünkü gün axşam Bakıdan
Pervomayskiyə çıxmışam. İndi də hə-min gün həmin
axşam Pervomayskidən Bakıya çıxacağam.
Rotaya gəldim. Şalvarımı çıxarıb, ütüləməyə başladım.
Uşaqlar işdən gəldi. Eşidən yüyürüb, məni qucaqladı.
Hamı, ürəkdən sevinirdi.
Tofiq Xəzər
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Hamı bilirdi ki, mən Bərdəni, komsomolumu necə
ürəkdən sevirəm! Uşaqlar kömək elədilər, şalvarı əla
ütülədik. Hamı şirin sözlər deyirdi. Elə bil yuxuda idim...
Qəflətən məni xöşbəxtlik basmışdı. Hələ stresdəyəm.
Sevinə bilmirəm. Konsert qabaqdadır.
Sahib Əkbərov gəldi. Qol saatını çıxarıb mə-nə verdi.
- Yolda lazımın olar! – dedi.
Mən də Sahibə bir tapşırıq verdim. Fotoq-rafdan
komsomolumla mənim qoşa çıxacaq şəklimi alıb saxlasın.
Muxtarla Mürşüd ev ün-vanlarını verdilər.
Bərdəli axıska türkü Şükürü, Mamışevlə filo-loq Tofiqi
tapa bilmədim.
Sonuncu olaraq “KPP”-nin qabağında Sahib Əkbərovla
qucaqlaşıb ayrıldıq. Mən “KPP”-ni keçib, arxaya çönəndə
hamı mənə əl eləyirdi...
Yuxu da olsa, cibimdə “14 sutkalıq məzuniy-yət vərəqi”
Bərdəyə gedirəm.
Yolda ağcabədili Nazimlə görüşdük. Dəstə ilə işdən
gəlirdilər. Məsələni qısaca dedim. Dəstə gedə-gedə
ünvan verdi və birdən dəstədən ayrılıb məni qucaqladı.
Görüşdük. O, arxadan qaçıb dəstəyə çatdı. Və xeyli də
gedə-gedə mənə pilotka yellədi...
Tofiq Xəzər
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Dəmir yol vağzalına gəldim. Azərbaycanlı hə-kim
demişdi ki, təyyarə ilə getmə, yay vaxtı bi-let tapılmır.
Qatarla daha tez çatarsan. Ağlıma batmışdı. Cəmi iki gün
yol getməliyəm. Bunlar sürətli qatarlardır. Qatar – Eşalon
deyil ki!
Dörd manat 65 qəpiyə bilet aldım. Znamen-kaya qədər.
Dedilər, oradan Bakıya qatarlar çox gedir. Birdən
gördüm, vağzalda mənim hazırladığım o böyük, qatarların
gedib-gəlmək cədvəli asılıb. Sanki fərəhdən uçacaqdım.
Adam tapmırdım deyəm ki, bax bunu mən yazmışam.
Heç olma-sa sevincimi böləm...
Bileti almağımla dərhal da qatar gəldi. Odes-sa–
Varoşilovqrad qatarı...
Qatara mindim. 5 nömrəli vaqona. Yerim ku-pedir.
Polkovnik Arnaut bir hərbçi yola salırdı. Tə-sadüfən
onlar da mənim kupemə düşdülər. Bu da polkovnik idi.
Yanında da 13-14 yaşlarında bir gözəl rus qızı vardı. Qız
ya Arnautun qızı idi, ya da bu polkovnikin. Aşağı yarusda
başqa yaş-lı bir kişi də oturdu. Qatar tərpəndi...
Polkovnik adımı, hara gedəcəyimi, hardan gəldiyimi
soruşdu...
Qızla yanaşı oturmuşdum. Həddindən artıq gözəl qız
idi. Mənim komsomolumun yaşınday-dı. Dedi ki, biz
Tofiq Xəzər
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Donetskə gedirik. Qız mənimlə açıq - aşkar danışmaq
istəyirdi. Mən isə atasın-dan çəkinirdim. Odur ki, sualı
verəndə cavab verirdim. Bir qədər gedəndən sonra qızın
atası yol çantasından bir şüşə araq və çörək, sala, soğan,
duz çıxartdı. Mənə üzünü tutub:
- Sənə içmək olmaz, – dedi.
Sala da mən yeyə bilmirdim. O biri kişi ilə başladılar.
Qız da yemədi.
Saat 21:22-di. O qız qapının ağzında daya-nıb. Mən
gündəlik yazıram. Sonra qız kiçik, dar dəhlizə çıxıb,
pəncərədən çölə baxmağa baş-ladı. Bizim kupenin
qapısını da açıq saxlamışdı. Onun uzun ayaqlarını
gördüm. Elə bil rəssam çəkmişdi. Necə gözəl idi!
“Poleşnaya” stansiyasında qatar dayandı. Konduktor
qadın “pastel”ləri paylayırdı. Soruş-dum ki, Znamenkaya
nə vaxt çatacağıq?
- Gecə ikinin yarısında, – dedi.
Kişilər içə-içə, səslərini bir az da qaldırmış-dılar.
Stansiyada mülki paltarlı kişi düşüb, araq və mineral su
aldı.
Kupedə Tahirə 81-ci məktubu yazıb “Novo-ukraina”
stansiyasından poçt qutusuna atdım. Tahir məktubumu
alıb, sevincindən uçacaq!
Tofiq Xəzər
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Qız qayıdıb düz yanımda oturdu.
Onun nəfəsi məni vururdu. O, hələ toz görməyən yeni
açılmış yaşıl yarpaq kimi alışıb yanırdı. Gözləri yaşıl idi.
Onun gözləri o qədər təmiz, o qədər işıqlı, o qədər
cazibədar idi, adam baxmağa utanırdı. O istəyirdi
danışsın, mən isə kişidən qorxurdum. Məndən haraya
getdiyimi soruşdu:
- Bakıya! – dedim.
O, Bakını tanımadı. Mat qaldım. Necə yəni
Azərbaycan, Bakı, Xəzər dənizi tanımırsan? O, diqqətlə
gözlərimin içinə baxa-baxa gülümsü-nüb:
- Yox, tanımıram! – dedi.
Onun sarı ipək kimi yumşaq saçları ətir sa-çırdı. Qalın
ətli dodaqları qıpqırmızı idi. Dişləri ağappaq, tərtəmizdi.
- Neçədə oxuyursan? – soruşdum.
- Yeddinci sinfə keçmişəm, – dedi.
Düm ağ, zərif dərisi vardı. Ancaq dırnaqla-rında lak,
dodağında pomada yoxuydu.
- Sən nə yazırsan? – soruşdu.
- Gündəlik.
Tofiq Xəzər
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- Neynirsən onu yazıb?
- Həyatımı yazıram dəə...
O, yenə gülümsədi. Biz artıq danışırdıq. Ki-şilər isə
bərk-bərk danışır, tez-tez rusca söyüş söyür və tost
deyirdilər. O soruşdu ki, əsgərlik xidmətimi nə vaxt
bitirəcəm?
- Hələ 17 ayım durur, – dedim.
Bir neçə dəfə o, qapını açıb çölə çıxdı. An-caq mən
kişidən qorxdum. Yerimdən tərpən-mədim...
Axırıncı dəfə o qayıdanda üzr istəyib yuxarı yarusa
çıxdı. Öz yerinə. Ağı üstünə salıb, pal-tarlarını soyundu.
Bir az sonra üzünü divara tə-rəf çevirib yuxuya getdi. Mən
də Bərdəyə, öz adıma Şərq 57-yə bir məktub yazıb,
çıxdım yatmağa.
...Onlar aşağıda araqdan hələ də vururdular. Siqaret
də çəkirdilər. Polkovnik üst paltarlarını, qalstukunu
çıxartmışdı. Tez-tez “çolka” saçlarını əli ilə yana darayırdı.
Ağzında 3-4 dişi gümüş idi. O biri mülkü geyimlinin
həddən artıq qara sıx saçları vardı. Arxaya daramışdı.
Hərdən qapını və pəncərəni açıb havanı siqaret
tüstüsündən təmizləyirdilər. Artıq sür-sümüyü, siqaret
kötük-lərini, kağız-kuğuzu da elə vaqonun pəncərə-sindən
çölə tolazlayırdılar.
Tofiq Xəzər
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Gecənin yarısına az qalırdı. Onlar öz yerlə-rinə keçib,
soyunub, kupenin zəif işığını sön-dürdülər...
Gecə saat birdən keçmişdi, konduktor bizim qapını
döyüb qışqırdı:
- Znamenka! Znamenka! Hazırlaşın!
Təzə huşa keçmişdim. Şirin xəyallar, qarşı-dakı 14
bəxtəvər gün məni öz orbitimdən çıxar-mışdı. Sanki
göylərdə uçurdum...
Hamı yatmışdı. Qatar sürətini get-gedə azal-dırdı.
Çöldəki elektrik dirəklərindən düşən işıq-lar içərini
işıqlandırır. Sonra qaranlıq çökür, içəri yenidən işıqlanırdı.
Qatar hərdən fit verir, hərdən bir də fışıltı buraxır və
zülməti yararaq irəliləyirdi...
Yavaşca qalxdım. Birdən gördüm ki... o kiçik qız arxası
üstə yatıb. Yupyumru döşləri açıqda qalıb! Nəfəsim
kəsilmək dərəcəsinə çatdı. Vəhşi bir ehtirasla gözümü
onun açıq döşlərindən çə-kə bilmirdim. Vücudumu elə bir
hiss bürüdü ki, elə bildim ürəyim yerindən çıxacaq.
Astaca yeri-mə uzandım. Ancaq canımda qorxu hissi də
vardı. Özümdən asılı olmadan qəflətən əlimi aparıb onun
açıq döşünün üstünə qoydum. Lap düzü mən əlimi
aparmadım. Əlim öz-özünə get-di...

Tofiq Xəzər
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Ehtirasdan əlim titrəyirdi. Qız yuxudaydı. Onun daş
kimi yumru döşləri ovcumun içində idi. Birdən elə bil
ovcumun içi od tutub yandı.
O tərpənmirdi. Gözləri də yumulu idi.
Aşağıya baxdım, kişilər yatmışdı. Xorulda-yırdılar.
Qatarın taqqıltısı da onların xorultusuna qarışmışdı.
Qız sanki yüngül tərpəndi. Elə bildim ayıldı. Tez
pencəyimi götürüb dikəldim və ayaqlarımı yan tərəfdə
yerləşən yemək stolunun üstünə qoyub, ona bir dəfə də
baxdım. Ürəyim az qa-lırdı yerindən çıxsın. Gördüm
gözləri yumulu-dur. Ehtiras məni yandırırdı...
Əyilib düz dodaqlarından yüngül öpdüm. Öp- düm və
elə bil dodaqlarım ilişib orada qaldı. Onun isti nəfəsi gül
qoxusu verir, məni yandı-rırdı. Gördüm, səsini çıxarmadı.
Ürəyim ələ keçmiş quş kimi çırpınırdı. Əyilib bir də
öpdüm. Bu dəfə ürəklə öpdüm. O, yenə dillənmədi. İyirmi
yaşımın içindəydim.
Həyatımda ilk dəfəydi!
Həm də belə gözəl qız öpürdüm. Onun döş-lərini
yenidən əlimlə sıxdım. Od kimiydi. Ayaq-larının üstü də
açılmışdı. Əlimlə onun uzun ağ baldırlarını sığalladım.
Onun bədəni də od tutub yanırdı. Birdən onun dodaqlarını
ağzıma salıb filmdə gördüyüm kimi öpməyə başladım.
Tofiq Xəzər
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Ancaq ehtiyatla öpürdüm.
Bir də gördüm, ehtirasla inləyib, dilini ağzıma verdi.
Daha özümdən asılı deyildim. Onun qay-nar dilini dəli bir
ehtirasla əmməyə başladım. Özü də vəhşi bir çılğınlıqla.
O, ətir qoxurdu. Dili də od tutub yanırdı, yanaqları da...
Onun hərarəti məni dəli eləyirdi... Sonra o, gözlərini
açdı. Sakitcə əlləri ilə dodaqlarını sildi. Və məni yüngülcə
itələyib:
- Get, – dedi.
Qatar artıq sürətini tam azaltmışdı. Bərkdən ləngər
verib dayananda onu bir də öpdüm. Son-ra dilini,
dodaqlarını və döşlərini də növbə ilə ağzıma saldım. O,
daha etiraz etmirdi. Aşa-ğıdakıların xorultusu da ona
ürək-dirək verirdi.
Konduktorun çığırtısı, haray-həşiri məni on-dan ayırdı.
Son dəfə dodağından öpüb aşağı düşdüm. Ürəyim elə
sakit idi, nədənsə...
Kupedən çıxanda çönüb ona əl elədim. O gülümsünüb, üstünü örtdü və əlləriylə üzünü qa-padı...
Vaqondan düşdüm. Gecə yarı idi. Havada bir soyuqluq
vardı. Ağzım bal dadırdı. Yüyürüb onun pəncərəsinin
qabağına gəldim. Düşməyi-mə peşiman olmuşdum.
Fikirləşdim ki, gərək səhərə qədər onlarla gedəydim...
Tofiq Xəzər
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Sonra düşüb qayıdardım. Heç ünvanını da almadım...
Perronda, onun pəncərəsinin qarşı-sında on, on beş
dəqiqə durdum. O, məni gör-mədi. Qatar uzun bir fit verib
tərpəndi...
Arxasınca həsrətlə baxırdım. Onu məndən ayıran
qatar gecənin qaranlığında itirdi...
Əlvida! Odessa-Voroşilovqrad qatarı!
Əlvida nömrəli vaqon!
Və əlvida donetskli o kiçik qız!
Yəqin bu nağıl bitdi! Milyon il də keçsə, biz bir daha
onunla qarşılaşmayacağıq! Heyf, heyf... kaş ona ünvan
verəydim, ünvanını alaydım...

Tofiq Xəzər
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ZNAMENKO
STANSİYASI

V

ağzala gəldim. “Znamenka” dəmir yol stansiyasına.

Dedilər:
- Odessa-Bakı qatarı keçib.
Kiyev-Bakı isə gecə 04:20-də gedəsidir. Sə-hərə yaxın.
Deməli, azı 2 saat buradayam. Hələ kassa da
açılmamışdı, bilet də satılmırdı. Stan-siyanın kafesində
bulka ilə bir fincan kakao iç-dim.
Sonra gəlib oturacaqda oturdum. Gündəliyi yazmağa
başladım. Düz iki saata yaxın vaxtım var.
Filmin kadrları kimi bu günü bir də başdan gözlərim
önündə canlandırmağa başladım. Bir gündə nələr baş
verə bilərmiş! Allahın işinə bax...
Bir gün əvvəl heç nədən xəbərim yoxuydu...
Komsomolumla görüşəcəyəm... Bərdədə
paltarında gəzəcəyəm. Hələ bu donetskli qız!
Tofiq Xəzər
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Hər şey lap möcüzə kimi oldu...
İndi saat 03:30-dur. 19 manat 20 qəpiyə Kiyev-Bakı
qatarına bilet aldım. Plaskart. Üçün-cü vaqon. Qırx
dördüncü yer.
Əlvida Znamenko!

KİYEV - BAKI QATARI

A

ğları alıb, yerimi düzəltdim. 17 manat pu-lum qalıb.

O qədər rahatam... O qədər raha-tam... Girdim yerimə. O
qızın ətrini, qoxusunu, nəfəsini, onun yumru, bərk
döşlərinin hərarətini hələ də ovucmda hiss edirdim...

07.07.1971,
Tofiq Xəzər

III gцn.
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Saat 09:00-da durdum. Əl-üzümü yudum. Ukraynanın
böyük şəhəri olan Dnepropetrov-skiyə çatdıq. Qatardan
düşüb, üç ədəd bişmiş yumurta, qatarın restoranından isə
pivə və çö-rək aldım. Səhər yeməyini yeyib yerimə girdim.
14:40-a qədər yatdım... Yuxudan ayılsam da xeyli
uzandım, qatarın pəncərəsindən çölə ba-xa-baxa
xəyallara dalmışdım. Donetskli qızın hərarətini indi də
hiss edirdim. Dodaqları necə isti, dadlı idi... Nəfəsindən
ətir qoxusu, od tökü-lürdü.
Saat 15:20-də vaqon restoranda yemək ye-dim. Sabah
axşam Bakıya çatmalıyıq... Qayıdıb yenə yerimə uzandım.
Pəncərədən çölə baxır-dım. Azov dənizinin sahilləri... Don
çayının kə-narları ilə gedirdik.
Дон чайы бойунъа Михаил Шолоховун «Сакит Дон»
ясярини хатырладым. О бу ясяря, бах бу Дон чайына эюря
Нобел мцкафаты алмышды. Йахшы хатырлайырам 1965-ъи илдя
ядябиййат

üzrə

Нобел мцкафатыны Шолохова тягдим

едяндя «Русийанын сынаг дюврцндя Дон казаклары
щаггында йаздыьы бцтюв епоса эюря» лайиг эюрцлдцйц гейд
едилди. Мян бу китабы башдан айаьа охуйан бялкя дя илк вя
сон Бярдяли идим. Казак Григори Мелехов да мяним кими
гайнар тябиятя малик сярбяст фикир йцрцдян бирисийди. Григори
вятяндаш мцщарибя-синдя яввял аь гвардийачылар сонрадан
Tofiq Xəzər
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ися гыр-мызылар тяряфиндя вурушурду. Мян бу ясяри охуйанdан сонра эцндялик йазмаг гярарына эял-мишдим.
Фикирляширдим ки, Шолохов кими мян дя ня вахтса щяр шейи
олдуьу кими гялямя ала билсям бялкя мяня дя Nобел
мцкафаты верярlər.
Дон чайына баха-баха о вахткы садялювщлц-йцмя
эцлцмсцндцм дя… Дон бойу Григори Ме-леховун Ы
Дцнйа мцщарибясиндя яввял алман-лара, сонра вятяндаш
мцщарибясиндя неъя цряк-ля вурушдуьу, гоншуларындакы
ярли гадыны неъя севмясини хатырладым.
Щяля башга бир мягам да йадыма дцшдц. 1970-ъи илдя
Нобел мцкафаты алмыш Кисловодск шящяриндя доьулмуш,
Ростов-Dонда йашамыш мяшщур рус диссиденти Александр
Солжeнитсıн «Сакит-Дон» ясярини Şoloxovun yox казак
йазы-чысы Феодор Крйуковун йаздыьыны исрар едирди…
Бу диссидент Солженитсинин дя гярибя талещи олуб. 6
йашында Ростова кючмцшляр. О бурада орта мяктяби
мцвяффягиййятля битириб Ростов Уни-верситетинин физикарийазиййат факцлтясиня дахил ол-муш вя паралел Москва
Фялсяфя институтунун ги-йаби шюбясини битирмишдир.
О Ростовда орта мяктябдя бир гядяр рийазий-йат
мцяллими ишляйиб 1941-ъи илдя мцщарибяйя эе-дир. Мцщарибя
гуртарана йахын ону капитан рцтбясиндян мящрум едиб
щябс едирляр
Tofiq Xəzər
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Антисовет тяблиьат апардыьына эюря она щярби трибуналын
гярары иля 8 ил иш вериб Сибиря сцрэцн едирляр. Газахыстан
тцрмясиня кечириляндян сон-ра онун мядясиндя хярчянэ
хястялийи тапылыр.
5 март 1953-ъц илдя, И.В.Сталин юлян эцн ону
щябсдян азад едирляр вя Юзбякистан щоспиталын-да ону
шца терапийасы иля мцалиъя едиб саьалдыр-лар.
1970-ъи илдя «Бюйцк рус ядябиййаты янянясин-дя
яхлагын эцъцнц яхз етдийиня эюря» Нобел мцкфаты алды.
Мян мяшщур Дон чайына баха-баха еля щей
дцшцнцрдцм; бу ики рус Нобел лауреаты нийя бир- бириня
дцшмян кясилибмиш…
Taqanroq, Rostov-Дon arxada qaldı. Vaqon-da çox
tünlükdür. Bakavoyda ikinci yarusda ya-tıram. Yordu bu
yol məni. Taqqataq nə qədər getmək olar. Rusiyanın nə
ucu var, nə də bu-cağı...

08.07.1971,

Səhər

IV gцn.

08:00-da durdum. Əl-üzümü yuyub, vaqon-

restoranda bir çay içib, gündəliyi yazma-ğa başladım.
Tofiq Xəzər
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Yerim çox pis, həm də tünlükdür. Adamlar həddən artıq
çoxdur. Pintilikdir. Bakı-ya yaxınlaşdıqca havalar da isinir.
Axşam 18:00-da Bakıda olmalıyıq.
Rotaya, Sahib Əkbərova bir məktub yazıb yola saldım.
Yazdım ki, mənim adıma gələn məktubları yığıb saxlasın.
Dağıstanın paytaxtı Mahaçqala da arxada qaldı...
Restoranda bir pivə içdim. 11:20 dəqiqədir. Radioda
Azərbaycan musiqisi verdilər. Ancaq bu musiqilər “Arşın
mal alan”, “O olmasın, bu olsun” filmlərindən musiqi
parçaları idi.
Saat 14:30 dəqiqədir. Dərbənd, Xaçmaz da geridə
qaldı. Cəmi iki saata Bakıya çatıram...
Сярщядди
чохалырды…

кечяндян

сонра

билетсиз

сярнишинляр

Döşək ağlarını yığıb təhvil verdim.
Kiyev-Bakı qatarından düşüb, Bakı-Ağdam qatarına
minməliyəm...

Tofiq Xəzər
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18:00-da Bakıya çatdıq. Sevincimin həddi-hüdudu
yox idi. Vağzalda təsadüfən uşaqlıq dostum Ələsgərlə
qarşılaşdım. Adolf Hitlerin ox-şarı Qanboy kişinin oğlu
Ələsgərlə!
Öpüşüb görüşdük. Sanki dünən ayrılmışdıq. Tələsirdim.
Ondan ayrılıb taksi ilə Yasamaldakı evimizə getdim.
Darvaza bağlı idi. Qonşularla görüşdük. Dağlı Rafiq,
Şamil, Elmira ilə çox mehriban söh-bətləşəndən sonra
Elmira dedi ki, qardaşın Ra-fiq Bərdəyə gedib...
Taksiyə oturub, Nərimanov prospekti 66-ya sür - dedim.
Aydın evdə yox idi, qardaşı Yu-nislə görüşdük. O da
Bərdəyə getmək istəyirdi. Ancaq pulu yoxuydu.
-Aydın Bərdədədir, – dedi.
Yunislə Şamaxinkaya gəldik. Göyçaya gedən bir
“Volqa” maşının sürücüsü ilə danışdıq. Müş-tərisi
yoxuydu.Cibimdə qalan son 12 manatımı da ona
verib ”zakaz” sürdürdük.
Göyçayda Bərdəyə getməyə maşın tapmır-dıq. Pul da
yox. Nəhayət bir “ZİS” markalı yük maşını tapdıq. Pulsuz
aparacağına söz verdi. Kabinasında oturduq.
Tofiq Xəzər
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Maşında yuxulayır,
öpüşürdüm...

donetskli

o

balaca

2017
qızla

Yevlaxda Yunislə “ZİS”-dən düşdük. Bərdəyə gedən
şose yolun kənarına gəldik.
Bir “Volqa” markalı maşın gəldi. Köhnə “Vol-qa” idi.
Yunis minmək istəmirdi. Sürən Bərdədə “avtoinspektor”
işləyən Polad idi. Məni tanıyıb şirinlik qopartmaq
məqsədiylə zorla maşına oturtdu...
Bərdəyə çatanda Yunis öz qapılarının ağzın-da düşdü.
Mən gəldim evə. Həyət qapısından içəri girəndə birinci
atamla qarşılaşdım.
Qucaqlaşıb öpüşdük...
Anam, nənəm, qardaşlarım, bacım evdən məni görüb,
hamısı həyəcanla ayaqyalın, başı açıq həyətə
yüyürüşdülər.
Atam sürücü Polada şirinlik 25 manat pul verdi.

Tofiq Xəzər
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BƏRDƏ-ŞUŞA
09.07.1971,

D

...

V gцn,

ünən gecədən eşidib-bilənlər görüşmə-yə gəlirdi.

Dostlar, əmi - dayı, qonum-qonşu ta-nış-tunuş.
Hədsiz dərəcədə sınıxdığımı, xarab olduğu-mu
deyirdilər. Səsim kallaşmışdı. Sinəm də tutulub. Axı 3 aya
yaxındır xəstə idim.
Evdəki söhbətlərdən belə məlum oldu ki, atam axırıncı
bağlamanı alıb, gündəliklərimi diqqətlə araşdırıb. Mənim
teleqram üçün ke-çirdiyim hissləri, həyəcanlı, intizarlı
anları oxu-yub, çox məyus olubmuş.
Bakının Oktyabr rayonunun hərbi komissar-lığından
düz iki dəfə teleqram vurdurub. Üçün-cüdə komissar
istədiyi rüşvəti alandan sonra təcili teleqram göndərib və
elə bundan sonra da məni təcili də buraxdılar. Deməli,
Tofiq Xəzər
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Bərdəyə mə-zuniyyətə gəlməyimdə gündəliklərimin də
rolu olub. Demək “Nobel” mükafatı düşəcək!
Xəbər verdilər ki, Tahir Ağayev də Bərdədə-dir. Onlara
zəng vurdum. Telefonu qardaşı Ra-fiq Ağayev götürdü.
Məni gəlişim münasibəti ilə təbrik elədi. Sonra anası
mənimlə danışdı. Ana-ma göz aydınlığı verdilər.
Hamamı hazırlatdım...
Az keçmiş “412” markalı moskviçləri ilə Tahir özünü
yetirdi.
Yeddi aylıq ayrılıqdan sonra onunla qucaq-laşıb
görüşdük. O ağladı. Məni də kövrəltdi...
Heç danışmağa söz tapmırdıq.
arıqlamışam, xarab olmuşam.

Onu

dedi

ki,

Aydından xəbər gəlmirdi. Sonra məlum oldu ki, Yunis
gələn kimi yatıb, o da gec xəbər tutub.
Hamamda elə Tahirlə çimdik.
Yeddi ayın çirkini kisə ilə o ki var sürtdük. Dərim
təmizlikdən alışıb yanırdı. Hamamdan tə-zə çıxmışdıq ki,
Aydın “QAZ-21” volqaları ilə gəldi. Onunla da qucaqlaşdıq.
Ancaq Tahirlə görüşdüyüm qədər isti münasibət
göstərmədim ona...
Tofiq Xəzər
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Qardaşım Firdovsi qaçıb, bir-bir bilməyənlərə deyib
muştuluq yığırmış. O, mənim altıncı qar-daşım idi.
Axırıncı...
Sonra məlum oldu ki, Tahir məktubumu alıb,
oxuyandan sonra mənə Şuşadan bir xəbər versin deyə
gəlibmiş. Aydınla da danışıblar ki, sabah üçün Şuşaya
gedib, ətraflı bir xəbər gətirsinlər. Aydın da arıqlamışdı.
Tahir isə kö-kəlmişdi, yaxşı idi.
Dayım oğlu Müşfiqi gətirdilər. Mən gedəndə o danışa
bilmirdi. İndi isə danışırdı...
Bacım Yeganə qızıl diş qoydurmuşdu. Yara-şırdı ona.
Nəysə atam heyvan kəsdirdi. Dana və quzu. Həyətdə
geniş stol açıldı.
Aydının atasının 93-33 nömrəli volqası ilə Tahir, Aydın,
mən hərbi komissarlığa getdik. Hərbi uçota durmalıydım.
Qayıdanda
komso-molumun
yaşadığı
döngənin
qabağından ke-çəndə qonşuları Əlövsəti gördüm. Maşını
sax-layıb, onunla qucaqlaşıb görüşdük. Əlövsət xə-bər
verdi ki, mənim gəlişimi komsomol çox göz-ləyib. Üç gün
bundan qabaq gedib Şuşaya. Ata-sı, anası da bu gün
saat birdə gedəsidirlər...
Gəldik bizə. Artıq yeyib-içmək başlamışdı. Xəstəliyimlə
əlaqədar anam mənə iynə vurdu. Gündə iki dəfə gedənə
qədər vuracaq.
Tofiq Xəzər
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Əlövsət günorta bizə gəldi.
- Getdilər – dedi. - Sənin gəldiyini də bildilər!
Əlövsətin anası Maral xala onları muştuluq-layıbmış...
Saat 16:00-da Aydın,Tahir, mən 25 manata bir taksi
tutub sürdürdük Şuşaya.
Bərdədən ora bir saatlıq yoldur.
Evləri Cıdır düzünə çıxan yolun lap başlan-ğıcında idi.
Qapılarının qarşısından keçdik. Heç kim yox idi...
Cıdır düzünə qalxdıq. Düz bir iliydi Şuşaya gəlmirdim.
Cıdır düzünün oksigenlə bol təmiz havasını ciyərlərimə
çəkdikcə elə bil ruhum təzələnirdi. Bərdə istidən od tutub
yanırdı. Bir az hərlənib, hava alıb qayıtdıq. Onların qədimi
taxta darvazalarının qabağına çatanda onu gördüm!
O da məni maşında gördü. Gülümsəyib içəri keçdi. Bu
ömrümüzdə 75-ci görüşümüz idi. Yanaqları yenə lalə kimi
qıpqırmızı idi. Taksini texnikumun qabağında saxladıb,
Tahirlə piyada onların iki mərtəbəli evlərinə tərəf gəldik.
İkinci mərtəbənin balkonunda böyük bacısını gördüm.
Çağırdım. Baxmadı da. Heç qardaşları da biz tərəfə
gəlmədi. Yəqin valideynləri ağır olmaları-nı bərk-bərk
tapşırıb.

Tofiq Xəzər
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Xeyli dayandıq. O tərəf bu tərəfə keçdik. Xeyri olmadı.
Gecə düşürdü. Odur ki, geri qa-yıtdıq. Stepanakerti
keçəndən sonra elə maşın-daca Tahirə söykənib yatdım.
Duranda səsim tamam kallaşmışdı.
Aydınla Tahir taksidən düşüb evlərinə get-dilər. Mən
də evə gəldim. Həyətimizdə yeyib-içmək hələ də davam
eləyirdi. Anam iynəmi vur-du.

10.07.1971,

Dünən Şuşada

VI gцn, Bяrdя, Шuшa.

olanda xeyli adam gəlib, göz-ləyib,

mənimlə görüşə bilməyiblər...
Yevlaxda yaşayan İsa əmim, qonşulardan Xıdır dayı,
Nadir kişi gəldilər.
Xıdır dayını həbs ediblər. Yatıb, indi şərti cə-zayla
azadlığa buraxıblar. Nadir kişi də həbs-dən çıxıb. O,
qonşu rayonda milis rəisi vəzifə-sində, podpolkovnik
rütbəsində işləyirdi. Rüş-vətlə tutulmuşdu...
Səhər lap tezdən durmuşdum. İdman elədim.
Yeməyimi yedim. Tahir gəldi. Sonra dayım Sa-bir də gəldi.

Tofiq Xəzər
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Çamadanımı töküb, səliqəyə sal-dım. Aldığım məktubları
da tarixinə görə sıra-layıb iplə bağladım...
Aydınla Baharoğlu Vaqif gəldi.
Aydını xeyli məzəmmət elədim. O, birdən qa-yıdıb dedi
ki, məktub yaza bilmir. And da içdi atasının, anasının
canına ki, hövsələm çatmır, bacarmıram, məni o barədə
danlama, çox da qınama...
Sonra evə gələnlərin sayı artdı.
Çarıq ayaqqabılar yeni dəb düşmüşdü. Birini özümə
aldırdım. Ancaq xoşuma gəlmədi. Ay-dının ağ ayaqqabısı
ilə dəyişdik.
Tahirlə Əlövsətgilə getdik. Maral xala ilə gö-rüşdük.
Əlövsətdən
komsomolumun
fotoşəklini
aldım.
Komsomolgilin evində heç kəs yox idi. Maral xala dedi ki,
onlarda gecələr musiqi məktəbində xadimə işləyən bir
qadın qalır. Gündüzlər isə biz baxırıq.
Gəldik evə. Aydın, mən, Tahir, qardaşım Rafiq və
Baharoğlu Vaqif. Ayrıca stol açdıq. On-lar yaxşı yeyibiçdilər. Mən 100 qramdan artıq araq içmədim. Vaqif
Baharoğlu sağlıq dedi Ay-dının, mənim, Tahirin
dostluğumuzun şərəfinə:
- Birinin barəsində “daş-qalaq” olmaq şərtilə ölüm
kəsilir. Hamı onu daşla vurur. Qanı axsa da, başı dağılsa
Tofiq Xəzər
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da, ondan səs çıxmır. Bir dos-tuna növbə çatır. O, çox
fikirləşəndən sonra dostuna bir qərənfil tullayır. Elə bu
anda faciə baş verir. Dostu fəryad qoparıb zülüm-zülüm
göz yaşları tökür...
Ürəkdən araq dolu rumkaları hamı başına çəkdi. Məni
gülmək tutdu. Vaqifə dedim:
- Qərənfil atıb. Bəs nə atsın bu yazıq? Dostu da gərək
bunu başa düşə dəəə...
Tahir dedi:
- Heç gərək ora gəlməyəydi!
Aydın dedi:
- Qərənfili gərək elə ataydı ki, qərənfil ona çatmayaydı.
Tahirin cavabına son vaxtlar tamadalıq da eləyən
Baharoğlu fikrini belə izah elədi ki, yox, mütləq gəlməliydi
və nəyləsə onu vurmalıydı.
Tahir dedi:
- Onda su atardı!
Mən dedim:
- Su atdı, qərənfil atdı, nə fərqi var? Su atsaydı da, bu
qışqırıb ağlayacaqdı!
Tofiq Xəzər
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Beləcə mübahisə edə-edə, zarafatlaşa-zara-fatlaşa,
gülüb danışa-danışa xeyli oturduq.
Həyətimizdəki meyvə ağaclarının üstü mey-vəylə
doluydu. Göy rəng, xına rəng alçadan, gi-lənar-gilasdan
tutmuş ərik, alma, armuda qədər ağaclar barları ilə göz
oxşayırdı.
Qardaşım Rafiqi 62-70-in
Əzizxanın maşınının nömrəsi idi.

dalınca

göndərdim.

Axşamtərəfi qonşumuz xaltura eləyən Əziz-xanla
Şuşaya çıxdıq. Aydın,Tahir və Əlövsət mən. Əsgər
formasında getmək istəyirdim. Ta-hir qoymadı. Tahir
evlərindən bir ədəd də şam-pan götürdü. Yol boyu az-az
qurtumla şampan içdik.
Aydın nəşə çəkdi!
O, nəşəyə qurşanıb. Onu çox danladım. An-caq çox
iradəsiz adamdır. Onun gələcəyi yox-dur!
- Çəkməsəm, ölərəm, – dedi...
...Bir məktub yazıb Əlövsətə verdim ki, komsomola
versin. Onu evin yanında düşürüb, biz Cıdır düzünə
çıxdıq. Xeyli gözləyəndən son-ra Əlövsət gəldi ki,
qardaşları imkan vermədi. Məktubu çatdıra bilmədim.
Yenə çətinə düşdük. Belə də iş olar? Bu, nə deməkdi?
Tofiq Xəzər
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Bir az keçmiş “onun” kiçik qardaşı Cıdır düzünə gəldi.
Bizimlə görüşdü. Onu kənara çə-kib dedim bacısına desin
ki, gəlmişəm. Çıxsın Cıdır düzünə görüm onu...
- Gəlməz! – dedi.
- Niyə?
- Babam, anam qoymaz axı!
- Sən də onunla gəl.
Bu vaxt Tahir bizə yaxınlaşdı. O, Tahirlə də görüşdü.
Onu bir də dilə tutdum.
- Gəlməz. Mənə elə yazıq-yazıq baxma! – dedi.
Mat qaldım.
baxırammış?..

Yəni doğrudanmı,

elə yazıq-ya-zıq

- Niyə belə arıqlamısan? – soruşdu və üzü- aşağı,
evlərinə tərəf götürüldü...
Bir xeyli keçəndən sonra Tahirlə mən Cıdır düzündən
piyada onların qapısına tərəf düşdük. Tahirə xala və
uşaqlar qapının ağzında otur-muşdular. O tərəf bu tərəfə
çox keçdik. Nəhayət, komsomolumu gördüm. Ancaq
danışmaq müm-kün deyildi...
Tahir də Gürcüstana, əsgərlik çəkdiyi xidməti yerinə
qayıtmalı idi. Odur ki, Əzizxana 25 manat verdim, Tahirlə
Tofiq Xəzər
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Əlövsət onunla qayıtdılar. Ay-dınla mən maşınsız qaldıq.
Yenə o üz-bu üzə çox keçdik. Xeyri olmadı. Bu, niyə bəs
mənimlə söhbət eləmək istəmir?
Aydın nəşədən çəkir, öz aləmində uyuyurdu, dünya
heç vecinə də deyildi. Gecə düşdü... Bir köhnə Bərdə
taksisi tapıb, qayıdası olduq.
Bu da mənim həsrətlə gözlədiyim günlər! 76-cı
görüşümüz də belə bitdi...

11.07.1971,

Bazar gцnц, Bяrdя, Шuшa.

Gecədən qərarlaşdırdığımız kimi, 07:00-da hamımız
durduq.
69-70 nömrəli təzə “QAZ-21 Volqa”mızla ha-zırlaşıb
Şuşaya
çıxdıq.
Atam
Aydının,
Yunisin
atası
Məmmədhüseyngilə də zəng vurdu. Onlar da
gedəcəklərini bildirmişdilər.
09:00-da Şuşanın “İsa bulağı”nda özümüzə stol tutduq.
Atam, anam, Zəhra xala, Vidadi, Gözəl xala mən və
Firdovsi.
Tofiq Xəzər
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Zəhra xala, kiçik bacısı Gözəl xala və Fir-dovsi üçü bir
yerdə orta çəkili adamın yerini tut-murdular. Hər üçü arıq
idi...
Yeni oturmuşduq ki, atamın bir dostu ailəsi ilə gəldi.
Onlar da rahatlanandan sonra atamla dostu nərd
oynamağa başladılar.
Mən anama dedim ki, gəl səni aparım komsomolumgilə. Sən onun anası ilə söhbət elə. Anam dedi
ki, utanıram, ay bala. O qız hələ uşaqdır...
Atam da nərd oynayırdı. Mən yemək də istə-mirdim.
Odur ki, bu dərənin ağaclarının ara-sından çıxıb Şuşaya
getmək istədim.
Heç kimə heç nə demədən yoldan çıxıb, me-şəylə
xeyli gedib sonra yenə yola çıxdım.
Yanımda bir motosklet saxladı.
- Şəhərə gedirsənsə, otur! – dedi.
Oturdum. Şuşada bazarın qabağında motos-kletdən
düşdüm. Hava əla idi. Gün adama ləz-zət verirdi. Havada
isə sərinlik vardı. Özümü sə-liqəyə salıb aşağı düşdüm ki,
Cıdır düzünə tərəf gedəm. Birdən ağcabədili tələbə
dostum Sabirlə qarşılaşdım. Öpüşüb görüşdük. Birlikdə
söhbət edə-edə Cıdır düzünə tərəf getdik. O da komsomolum barədə bilirdi. Mənə dedi ki, kom-somolun
Tofiq Xəzər
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babası Şuşa qəbristanlığında, öz hə-yat yoldaşının qəbri
yanında böyük bir çardaq düzəltdirib. Qəbristanlığa
gələnlər burada otu-rub dincəlir, ona da Tanrıdan rəhmət
diləyirlər.
Komsomolgilin qapısı bağlı idi. Xeyli durub orada
Sabirlə söhbət elədik. Nə çölə, nə içəri girən vardı. Axırı
qayıtdıq bazarın qabağına. Sabirin maşını orada idi. O, öz
maşınıyla məni yenidən İsa bulağına gətirdi. Kamança
çalan erməni Şirinin və muğam oxuyan müğənni Mürsəlin səsi İsa bulağını başına almışdı. Manqal-ların
tüstüsü yüzlərlə yerlərdən havaya yayılırdı. İstirahətə
gəlmiş bu yüzlərlə ailələrin səs-küyü bu dağlara yayılır, bu
dərələrə həyat verirdi.
İnsansız gözəllik yoxdur!
İsa bulağının saf, buz kimi soyuq suyu dərə aşağı
süzülüb gedirdi. Bu bulağın suyu özünə cığır açmışdı. Bu
göz yaşı kimi şəffaf saf su qayaların, daşların arasından
qıvrıla-qıvrıla ge-dirdi
Hər gün bu bulağın üstündə yüzlərlə quzu kəsilərdi.
Köhnə dostlar, yeni qohum olanlar, haradansa qonağı
gələnlər – hamısı, hamısı bu bulağın başında oturub
xanəndə Mürsəlin, er-məni Şirinin kamançasının səsinə
qulaq asar-dılar. Tost söyləyənlərin sayı-hesabı olmazdı.
Yeşiklərlə araq butulkaları boşalardı. Kababdan yeyib
Tofiq Xəzər
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üstündən bu bulağın suyunu içəndən son-ra insan nə
qədər yüngülləşərdi! Bu bulaq bir möcüzəydi!
İsa bulağında yeyib-içənlər daha sonra Cıdır düzünə
qalxardılar. Cıdır düzünün havası Kislo-vodskın
havasından sonra Avropada ikinci sayı-lardı. Böyüklər
belə danışardılar...
Ətraf rayonların – Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Yevlax,
Jdanov, İmişli əhalisi iyul-avqust ayları yay istirahətlərində
əsasən Şuşada dincələrdilər. Ev tapıb qala bilməyənlər
Stepanakertdən, Şu-şaya yaxın kəndlərdən ev tutar,
günlərini bu Cıdır düzündə, İsa bulağında keçirərdilər.
Gənc oğlan və qızlar bu yerlərdə bir-birini görər,
sevişib adaxlanardılar. Yeni qız bəyənən oğlan evi qız
evinə yaxın stol tutar və bir az ye-yib-içəndən sonra
yaxınlaşıb tanışlıq yaradar-dılar. Yavaş-yavaş qadınlar bir
toplaşar, kişilər bir yerə yığışardılar. Tostlar deyilər,
manqallar yenidən alovlanardı...
Ətraf rayonların məzuniyyətə çıxa bilməyən kişiləri
gündüzlər işləyər, gecələrini Şuşada ya-tardılar...
Şuşada zavod, fabrik yoxuydu. Buranın ca-maatı kasıb
dolanardı. Üç ay yayı evlərini bu isti aran rayonlarından
gələnlərə kirayə verərdilər. Əsasən qazancları buradan
çıxırdı...

Tofiq Xəzər
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Bir də bazardan. Toyuq-cücə, arı, mal-qara
saxlayanlar bazarda gəlmə adamlara süd, qatıq, pendir,
nehrə yağı, bal, şor, yumurta, böyürtkən, moruq, dağ
çiyələyi, kəklikotu, əvəlik, qantəpər, baldırğan, qanqal da
satardılar...
Atamgilin oturduğu stola gələndə gördüm Aydıngil də
onlarla oturublar. Atası Məmməd-hüseyn kişi yaxşı adam
idi. Atamın yaxın dos-tuydu. Onlar çox maraqla nərd
oynayırdılar. Hə-mişə də qonaqlığın pulundan... Kim
uduzsa, qonaqlığın xərcini o çəkməliydi! Oğlan, kişi və
yaxınlıqda kimlər də yanlarında olardısa, onlara
azarkeşlik edərdi. Bircə qadınlar nərd olan yerə
yaxınlaşmazdılar...
Mən gecikmişdim. Bir partiya yeyib-içmişdilər. Anam
mənə isti manqalın kənarında, sönən közlərin üstündə
kabab saxlamışdı. Aydınla oturduq. 50 qram araq içib bir
az yedim. Aydın tox idi, o yemişdi, üstündən də bir
kazbek nəşə tüstülətmişdi.
İkinci partiya yemək 17:00-da başlayacaqdı...
Aydınla meşədə bir az gəzdik. O, gəzmək is-təmirdi.
Yatmaq istəyirdi. Yatmağa isə qorxurdu. Son vaxtlar onun
daima yatmaq istəməsi ata-anasını şübhələndirmişdi.
O, Politexnik İnstitutunun İnşaat fakültəsində oxuyurdu.
Qəşəng çatmaqaşları vardı. Boyu da uzun idi. Demək olar
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ki, yaraşıqlı oğlan idi. Üçüncü kursu artıq bitirmişdi.
İbrahim onun və böyük qardaşı Yunisin bütün qiymətlərini
yük-sək peşəkarlıqla yazdırmışdı...
Yunis də karamel-konditerski ixtisası üzrə oxuyurdu.
Üzündən kitab oxumağı bacarmırdı-lar. Bunlarınkı siqaret
və nəşə idi. Heç qadın da onları elə maraqlandırmırdı.
Heç kəsi sevmirdi-lər də.
Yatmaq və nəşələnmək!
Artıq ilk dəfə olaraq hiss elədim ki, Aydın və Yunislə
yollarımız ayrılacaq...
Qardaşım Firdovsi volqamızın içində radionu
qurdalayırdı. Qardaşım Vidadi isə yük yerini tə-mizləyir,
maşının içini səliqəyə salırdı. Gözəllə Zəhra xala anama
qulluq göstərirdilər.
Samovarı dəmləyib çay süfrəsi açmışdılar. Aydının
anası Şəqilət xalayla anam ev işlərin-dən, qayğılarından,
uşaqların gələcəyindən söhbət eləyirdilər...
Meşə çox heyrətamiz dərəcədə gözəl idi. Bənövşələrlə, müxtəlif rəngli çiçəklərlə demək olar ki,
doluydu. İllərlə yığılıb, üst-üstə qalanmış yar-paqlar yağış
yağdıqca çürüyüb gübrə olub tor-pağı qapqara
qaraltmışdı.
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Onların da ətri torpağın ətrinə qarışmış, gün vurduqca
nəm hava ilə özünəməxsus qoxunu ətrafa yayır və
adamda xoş əhval yaradırdı...
Artıq manqallar yenidən qalanmışdı. Zəhra ilə Gözəl
xala doğranmış ət tikələrini şişə çəkir-dilər. Pomidor,
badımcan, istiot, soğan və kartof kababları da şişə
çəkilmişdi. Duzlayırdılar. Ba-dımcanların ortasını kəsib
quzunun quyruğun-dan içinə doldururdular. Üzərinə də
ayrıca so-ğanı, keşniş və kərövüz göyərtisini xırda-xırda
doğrayıb, əlavə edib, qarışdırıb sumaqlayırdılar.
Kartofu pure halına salıb, şişə çəkir, sapla bağlayırdılar
ki, manqalda dayana bilsin. Lülə kabablar da ayrıca
hazırlanırdı. Lülə kababların ətinə quyruq, soğan, kartof
puresi qatıb, onu da sapla şişdə bağlayırdılar. Lülə
kababların ətini də ağac kötük üzərində xüsusi baltayla
döyüb, sonra şişə çəkirdilər. Bu, daha sulu və ləzzətli olur.
Döymə-lülə kabab adlanırdı.
Nərd vuranlar da son oyunlarını bitirirdilər. Erməni
Şirinlə müğənni Mürsəl yorulmaq bil-mədən çalıb
oxuyurdu.
Özləri ilə radio, maqnetafon gətirənlər də çox idi. Hər
stolda bir bayramsayağı qələbəlik vardı. Yeyib-içib
keflənənlər, yorğan-döşək salıb ya-tanlar, deyib gülənlər...
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Kabablar hazır oldu. Süfrəyə şüşə bardaq-larda İsa
bulağının suyu gətirildi. Araq butulkası açıldı və növbəti
yeyib-içmək başladı. Nərdi udanın şərəfinə, sonra növbə
ilə ata-anaların, oğul-qızların sağlığına badə qaldırdılar.
Mən cəmi 50 qram araq içdim. Məmmədhüseyn kişi
ayağa qalxıb mənim sağlığıma da, ayrıca tost dedi və
bildirdi ki, məndən sonda nəsə çıxacaq.
Yerdə qalan uşaqlardan isə ağlı bir şey kəsmir. Və
beləcə bir saata kimi yeyib-içdik. Yeyəndən sonra İsa
bulağının suyunu içən kimi adamın ruhu təzələnir,
bağırsaqlar əla işləyərdi.
Köp yaranmazdı!
Gözəllə, Zəhra xala samovarı kömürlə qala-dılar.
Kəklikotu çayı hazırlandı. Pürrəngi çayın ətri adamı
bihuş edirdi. Doğrudan da təbii dağ otlarının qoxusunun
yerini heç nə verə bilməz!
Saat 19:00-da yır-yığışa başladıq. Məmməd-hüseyn
kişi dedi ki, hələ tezdir, nə var bu vaxt Bərdədə. İndi ora
hələ də od ələnir. Gecələr də bürküdən yatmaq olmur.
Mən bir az yatıb din-cələcəm.
O, atam kimi ucaboylu adam idi. Bütün dişləri yuxarı
problu qızıldan, böyük daz başı, iri, ətli dodaqları vardı.
Etibarlı adam, yaxşı dost sayı-lırdı. Anam qayıdıb dedi:
Tofiq Xəzər
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- Biz hələ Bərdəyə çıxmırıq. Cıdır düzündə bir az hava
alacağıq...
Mənim üçün anamın bu sözləri göydən düşmə oldu.
Mənə lazım olan da elə bu idi. Yır-yığışı qurtarıb, biz
Şuşaya qalxdıq. Atam yolda “QAZ-21 Volqa”sını sürətlə
sürürdü.
Anam qəflətən atama dedi ki, Bərdədəki qon-şularımız
da buradadır, bəlkə təklif eləyəsən, elə ailəliklə birlikdə
çıxıb, Cıdır düzündə hava alaq?
Qulaqlarıma inanmırdım. İçimdə həyəcan ke-çirirdim.
Bu sözdən qulaqlarım isindi. Atam de-di:
- Hə, lap yaxşı, bu Tofiqin də ürəyi yerinə dü-şər!
Və məndən soruşdu ki, evlərini tanıyıram- mı?
Anam mənim yerimə cavab verdi:
- Gəldiyi üç gündür. Hər gün bura gəlir. Niyə tanımır...
Atam da əlavə elədi ki, qız hələ uşaqdır. Ayıbdır, qoy
böyüsün, səndən yaxşı kimə verə-cəklər ki?
Maşın onların qapısına yaxınlaşanda gizlincə göz
vurub, barmağımla anama evi göstərdim. Atam maşını
Cıdır düzünə qalxan yolun kəna-rında, böyük bir qoz
ağacının altında saxlayıb düşdü.
Tofiq Xəzər
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Atam hündürboylu adam idi. Saçının qabaq hissəsinin
tökülməsi onu yaşından bir az da bö-yük göstərirdi. 32
dişinin hamısını 999 “problu” qızıldan düzəltdirmişdi.
Geyindiyi qısa qol sa-roçkada, biləyinə vurduğu qızıl sepli
qızıl saatı qolunda bərq vurur, diqqət çəkir və əla görünürdü. Onun şümşad boy-buxununa baxıb qür-rələnirdim.
Atam boy-buxunu, kişi sayaq düz yerişi, şux qaməti və
geyimi ilə hamıdan seçi-lərdi.
Düşəndə bizə tapşırdı ki, heç kim maşından yerə
düşməsin. Qala divarlarına oxşar, hündür hasarın
ortasında, taxtadan yığılıb, dəmir kə-mərlərlə əhatələnmiş,
çox böyük qədimi bir qa-pının qarşısında dayandı. Dərhal
da üstündəki dəmir döyəni ilə qapını döydü. Mənim
həyəcan-dan ürəyim əsirdi.
Ancaq atama çox ümid bəsləyirdim.
Anam gülümsünüb, hələ də “gec deyil ümidi-lə” mənə
dedi:
- Bəs Xuramanı daha istəmirsən? Atan onu sənə
almaq istəyir.
- Yox! O, məni bəyənmədi. İndi isə daha gec-dir qətiyyətlə - dedim.
Qardaşım Vidadi söhbətə müdaxilə elədi:
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- Xuraman bir az soyuqqanlı, bir az da eqoist qızdır.
Bu isə çox sadədir.
Qardaşım Firdovsi dedi:
- Eqoist nədi?
Başa saldıq ki, eqoist özünü hamıdan üstün bilən,
özünü həddən artıq çox sevən adama de-yirlər. Firdovsi
tələsik və cəsarətlə:
- Tofiqlə atam razılıq versin, onu bıçağın qa-bağına
salıb, bu gün bizə gətirərəm.
Elə bu vaxt böyük taxta darvazanın balaca giriş qapısı
açıldı.
Qızın atası idi!
Atam onu, o da atamı görən kimi hər ikisi ürəklə gülüb
qucaqlaşdılar...
Komsomolun atası Bərdənin tarixi ərzində yeganə
adam idi ki, Bakıda oxuyub, Dövlət Mu-siqi
Konservatoriyasını bitirmişdi. Üzeyir bəy Hacıbəyovun
tələbəsi olmuşdu.
O mədəni, ziyalı, orta boylu, zövqlə geyinən, dolu
adam idi. Danışdıqca da əlləri ilə həddən artıq sıx, gur
saçlarını arxaya darayardı. Dri-jorluq fakültəsini bitirib
təyinatla Bərdəyə gələn-dən sonra ilk “Musiqi məktəbi”ni
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yaratmış və özü də o gündən bu günə oranın direktoru
vəzi-fəsində çalışırdı.
O, atamın qolundan tutub, mehribanlıqla evə dəvət
elədi. Atam isə ona bildirdi ki, İsa bula-ğından yeyibiçməkdən gəlirik. Onlar qapıdan içəri keçdi. Biz daha heç
nə eşidə bilmədik.
Zəhra xala dedi ki, əmim məsələni düzəlt-məsə,
oradan çıxan deyil.
Anam qəflətən ürəkdən bir şaqqanaq çəkib: məhəbbət
bəşəri bir vəzifədir! Hökmən həll olunmalıdır - dedi.
Biz hamımız onun bu sözünə mat qaldıq... On dəqiqə
keçməmiş
atam qapıdan çölə çıxdı. Onunla birgə
komsomolun babası, atası və iki qardaşı da çıxdılar. Nə
danışdılarsa, atam on-ları qoyub maşına tərəf gəldi. Biz
əvvəl heç nə soruşmadıq. O, volqanı işə salıb, Cıdır
düzünə tərəf sürdü. Anam maşın tərpənən kimi so-ruşdu:
- Nə oldu? Bəşəri vəzifəni həll eləyə bildin?
Atam təəccüblə çevrilib baxdı və cavabında:
- Yaxşı olar, – dedi.
Sonra hamımız onun üstünə düşdük ki, nə oldu, hara
gedirsən, nə dedilər?
Tofiq Xəzər
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O, gülə-gülə: onları ailəliklə Cıdır düzündə hava
almağa dəvət eləmişəm dedi. İndi gələ-cəklər.
İçimdən xoş bir duyğu keçdi. Elə bil ürəyimə sancılmış
xəncəri çıxardılar, elə rahatlandım. Onu görəcək, onu
danışdıracağam! Anam üzü-nü mənə tutub:
- Gəlsələr, ayıbdır, özünü yaxşı apar.
Atam maşını Cıdır düzünün nisbətən adam az olan
yerində saxladı. Biz hamımız maşından düşdük...
İyirmi dəqiqə sonra onların volqaları göründü. Ürəyim
çırpınırdı, birdən o gəlməz!?
Onların maşını düz bizim maşının yanında dayandı və
maşından tökülüşdülər.
O da anasının yanında idi!
Qadınlar bir-birləri ilə çox səmimi görüşdülər. Kişilər də
bir yerə toplaşdılar. Yaşda hamıdan böyük olan
komsomolun babası idi – Bəylər kişi.
Və onlar yerli şuşalıydılar.
Qızın qardaşları maşından düşüb dərhal yanıma
qaçdılar. Onlar çox kiçik idi. Böyüyü dördüncü, kiçiyi isə
üçüncü sinifdə oxuyurdu. Əsgərlik barədə məni sorğusuala tutmuşdular. Şuşadan oraya neçə günlük yol
olduğunu da soruşdular...
Tofiq Xəzər
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Bəylər kişi Səməd Vurğunun “Vaqif” dramın-dan
danışıb, bizi Xuramanın özünü atdığı qaya-nın yanına
apardı. Щараданса аьлыма эялди ки, каш мяним мяктябли
Хураманым да юзцнц бу гайадан атайды, сонунъу сящv
аддымлары щеч ат-майайды…
Oradan “Daşaltını” göstərdi. Dərənin dibin-dən axan
Daşaltı çayı, sonra “Qırx pilləkən” de-yilən yeri, sonra da
dərədən
başlayan
sıldırım
dağların
arasındakı
İbrahimxəlil xanın evini gös-tərdi. Və bütün bunlar
haqqında müfəssəl məlu-mat verdi. Qacarlar nəslinin
qəddarlıqlarından, Pənah xandan danışdı.
Komsomolun atası Qasım bəy Zakir, Üzeyir bəy
Hacıbəyov, Xan qızı Natəvan haqqında xeyli bilgi verdi.
Şuşada Xan qızının saxsı borularla içməli su
problemini necə həll etməsindən qürurla, fəxrlə danışdı. О
еля црякля, фярящля данышырды ки, гар-дашым Видади гулаьыма:
- Натяван ханымла го-щумдулар?- soruşdu.
Yalnız Şuşada bitən “Xarı bülbül” haqqında da:
-Bu gül eynilə bülbülün özüdür. Bülbülün gül formasıdır,
– dedi.
Zəhra ilə Gözəl xala гохусу алями башына алмыш эцлчичякли чямянлийя xalçalar salıb, döşəklər düzüb süfrə
açmışdılar. Samovar çayı dəmləyirdilər.
Tofiq Xəzər
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Sonra hamı süfrə başında əyləşdi. Komso-molum,
böyük bacısı ilə anasının arasında otur-muşdu. Yanaqları
lalə kimi qıpqırmızı qızar-mışdı. Danışmırdı. Anasına
qısılmışdı. Ürəyim tam sakit idi.
Anam kəklikotu çayı içə-içə onlara xəstə-ləndiyimi, çox
arıqladığımı, indi iynə, dava-dər-man qəbul elədiyimi
söyləyirdi.
Kişilər süfrənin baş tərəfində, qadınlar isə ayaq
tərəfində oturduqlarından onlar ayrı, kişi-lər də ayrı
söhbət edirdilər.
Atam qonşu Yevlax şəhərində zavod direk-toru
vəzifəsində işləyirdi. Rusiyanın Həştərxan şəhərindən
taxta- şalbanı necə gətirtdiklərindən danışırdı. Sonra
Bəylər kişi çar hökumətindən, onun məğlubiyyətinin
səbəblərindən danışdı. Çox qürurlu kişi idi. Həyat yoldaşı
çox namuslu bir qadın olub, cavan yaşında qəflətən vəfat
eləmişdi. Bir xeyli ondan danışdı.
Beləcə toran çalmağa yaxınlaşırdı.
Gözəllə Zəhra xala süfrəni yığışdırmağa baş-ladı.
Kişilər ayaqüstə qalxıb, yavaş-yavaş kə-nara çəkildilər.
Vidadi tez maşınları işə salıb döndərdi və hazır
vəziyyətdə saxladı. Arada bir komsomoluma da
yaxınlaşıb, nə isə dedi. Fir-dovsi yenə maşınların
radiosunda muğamat ax-tarırdı. Komsomolun qardaşları
Tofiq Xəzər
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mənim yanım-dan əl çəkmirdi. Sanki məni gözdən
qoyma-maq tapşırığı almışdılar, birdən bacılarına nə isə
bir söz deyərəm...
Ayrılmaq vaxtı yetişdi. Qadınlar qadınlarla, kişilər
kişilərlə görüşüb sağollaşdı.
Vətəni kişilər qoruyar deyib məni ürəklən-dirdilər,
layiqincə hərbi xidmət çəkməyi arzula-dılar. Maşınlara
doluşduq...
Şuşa qala qapısından çıxandan sonra atam dedi:
- Ürəyin yerinə düşdü?
Mən dillənmədim.
Anam başladı ki, çox yaxşı, ziyalı ailədir. Am-ma qız
hələ uşaqdır. Anası özü mənə dedi ki, qız onundu. Qoy
gedib əsgərliyini çəksin. Atam başladı:
- Şuşaya gəlməklə qurtar. Mən də atası, ba-bası ilə
danışdım. Hamı razıdır. Sənə başqa nə lazımdır?
Əsgərliyini bitir, Allah qoysa, toyunuzu da edərik...
Bəşəri vəzifən də həll olunar!

12.07.1971,
Tofiq Xəzər

I gцn, Bяrdя.
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olduğumu görəndə ürəyimə isti hərarət, xoş duyğu yayıldı.
Yerimdə ürəkdən gərnəşib, o üz-bu üzə çevrilib yenidən
gözlərimi yumdum:
Tahir getdi. İndi o, Gürcüstandadır. Aydın isə uçdu
göylərə. Daha o yoxdur...
Vaqif Baharoglu haqqın yolun tapıb. Hər axşam onu
içki məclislərinə aparırlar, onu, bunu tərifləsin. Hər gecə
səhər ağzı özü də evə kefli gəlir...
Ələsgər artıq anlayıb ki, işləməsə, dolana bilməyəcək,
atadan, əmidən, dayıdan ona kar yoxdur.
Araz artıq başa düşüb ki, onun əsl ata-anası Zeynəblə
Xıdır dayı deyil. Odur ki, savadı da olmadığından
qurşanıb nəşə çəkməyə. Günlər-lə halı özündə olmur.
Arif də Arazın taleyini yaşayırdı. O da artıq başa
düşmüşdü ki, Nadir kişiylə Məhbubə xala onun doğma
valideynləri deyil. O da Araza qo-şulub nəşə çəkir,
oxumağın daşını bir yolluq atmışdı. Xosrov, biz ona
həmişə Xosu demişik, hələ də özünü cəmləşdirə bilmir,
həddən artıq yalan danışır, yalandan danışmağına artıq
özü də inanır. Ona elə Xosrovdan daha çox Xosu adı
yaraşırdı. Uşaqların arasında məndən və qardaşım
Tofiq Xəzər
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Rafiqdən, bir də Vaqif Baharoğlundan sonra oxuyan uşaq
Xosu olsa da, oxuyanların arasında ən çox yalan
danışanı da o idi.
Sərxanın iki oğlu – Vaqif və Arif tamam baş-qa
respublika yaratmışdılar. Küçədə yeganə ailə idi ki,
bunların evinə heç vaxt qonaq gəl-məzdi. Elə bil evləri
bayquş yuvası idi.
Futbol oynamağa da can çəkirdilər. Əllərinə bir dəfə də
olsun, kitab almazdılar. Dayıları var-dı üç dənə. Biri nazir,
biri prokuror, biri də in-stitut müəllimi.
Dayılarına arxayın idilər. Dayılarına görə anaları
Xanım xala da bərk gedirdi. Əri Sərxanı heç adam yerinə
qoymurdu. Sərxanın bacısını, baldızı Zəhranı özünə
qulluqçu eləmişdi.
Yazıq Zəhra da qulluqçuluq eləyə-eləyə bir gün qan
qusub öldü. Həkimə aparanı da olmadı. Yazıq heç ərə də
gedə bilmədi. 53 yaşında öləndə “qız” idi
Bədbəxt Zəhra!
Vaqiflə Arif küçədə oynayan vaxt Zəhra xala yeməyi
gətirib onların nazı ilə oynaya-oynaya yedirirdi. Onlar da
doyan kimi hərdən də təpiklə Zəhra bibilərinin qarnınaqarnına döyəcləyərdi-lər.
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Şərq küçəsinin böyük oğlan uşaqları biz idik. Vaqif
Həsənov, Vaqif Baharoğlu, Ələsgər, mən, Zakir Quliyev,
bir də Tariyel Muradovla Soltan Abbasov. Bizdən sonra
ikinci dəstə gələrdi. Bizim Rafiq, Sərxan kişinin oğlu və
Nadir kişinin oğlu Ariflər, Molla Xeyrullanın nəvəsi Vidadi,
Xosu, Araz, Siyasət, İboş və klarnet çalan Sa-valan.
Üçüncü dəstə – qardaşlarım Vaqif, Vi-dadi qonşular Qərib,
Əsgər, Xanlar вя гармон чалан Мямиli, бир дя Bayram.
Байрам йахшы оь-лан иди. Она Бащароьлу йох атасынын
адыйла Бяй-ляроьлу дейярдик.
Bəli, gözümü yumub uşaqlar haqqında dü-şünürdüm.
Nə qədər ki böyüməmişdik, hər şey yolunda idi. Qayğısız
günlər...
Bu kiçik döngəmiz bizim üçün Vətən, dünya, kainat idi.
İndi isə böyümüşdük. Orta məktəbi bitirəndən sonra
uşaqların hamısının yolları ay-rıldı...
Heyf, heyf ötən o uşaqlıq, o qayğısız illəri-mizə, heyf...
Döngəmizdən ilk ölən də oldu...
Xosunun yeddi yaşında Validə adında gözəl bir bacısı
vardı. Samovarı qalayıb çay dəmlə-mək istəyirmiş.
Samovar qaynayıb. O da çay-nikə çay dəmləmək üçün su
tökmək istəyəndə samovar onun üstünə aşmışdı. Atası
Yusif kişi xəbəri eşidib öz taksisi ilə özünü yetirənə kimi
Validə yazıq keçindi. Qonum-qonşu anası Man-ya xalanın
Tofiq Xəzər
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tükürpədici fəryadına yüyürüb gələn-də biz də özümüzü
çatdırdıq.
Ancaq əlimizdən nə gəlirdi ki!
Bizi yaxınlaşıb baxmağa da qoymadılar...
Xosrov heç nə baş verdiyini dərk eləməmişdi də...
Ağlamırdı...
Biz onun başına yığışıb ona ürək-dirək ve-rəndə o,
qəflətən hönkürdü! O vaxt bir neçə gün Xosunun xətrinə
dəyib üstünə qışqıran da ol-madı...
Молlа Хейрулла кишинин баъысы базарда эюй-эюйярти
сатарды. Нявяси Vидади ися щяр сящяр лцт-црйан юзц
дцзялтдийи 4 тякярли «санка»сында ба-зара эюйярти дашыйарды.
О «санка»ны еля щявясля сцрярди!
Mən yuxudan duranda on biri keçmişdi. Gün artıq
qalxmışdı. Hər yanı yandırırdı... Qantel-lərlə idman elədim,
turnikdə oynadım. Sonra hovuzda çimdim...
Səhər yeməyini yeyəndən sonra həyətdə gə-zişdim...
Həyətdə bir xeyli gəzəndən sonra ha-sarın üstündən
Arifgilə keçdim.
Arif evdə yox idi. Yenə Məhbubə xala tək, yanlarını
basa-basa həyətdə qurdalanırdı. O, həmişə yeriyəndə
Tofiq Xəzər
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qazlar kimi yırğalanır, onlar kimi yanlarını basa-basa
yeriyirdi. Məni görüb, çox sevindi.
Gəl görüm deyib, məni bərk-bərk qucaqlayıb sinəsinə
tərəf sıxdı. Heç bu günə kimi hiss elə-məmişdim... Onun
canı elə yumşaq, elə rahat idi...
O, mənim üzümdən, gözümdən öpəndən sonra
qəflətən dodaqlarımdan da öpdü. Dəhşət dolu şirin bir
hiss məni bürüdü. Ecazkar bir duyğuyla özümü
unutmuşdum. Başım onun yumşaq sinəsinin üstündə idi.
O, məni burax- mırdı. Onun çırpınan ürəyinin tıppıltıları
qula-ğımda guppultuyla səslənirdi. Hərdən də üzgözümdən dönə-dönə öpürdü. Heç istəmirdim ki,
dodaqlarını çəksin. Ancaq mən onun dodaq-larından öpə
bilmirdim. Cürətim, cəsarətim çat-mırdı. Və nə baş
verdiyini anlamırdım...
Məhbubə xala uşaq doğmurdu. Arifi də götü-rüb
saxlamışdı.
Əri özünü çəkib apara bilmirdi. Heç əyilib-di-kələ də
bilmirdi. Mən quş kimi olduğumdan gö-rünür o da nəsə
özünü itirmişdi. Dodaqları, nə-fəsi, gözləri alışıb yanırdı.
Onun 35 yaşı olardı. Çox gözəl sifəti vardı. Beli nazik,
qolları normal olsa da, baldırları, əndamı həddindən artıq
kök idi. Onun budlarının mənim ortamdan yoğun ol-ması
isti yay paltarında açıq nəzərə çarpırdı.
Tofiq Xəzər
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Birdən necə oldusa, o, elə bil yuxudan ayılan kimi oldu.
Sanki diksindi və məni buraxdı... Qıpqırmızı olmuş
çöhrəsi alışıb yanırdı. Nəsə fi-kirləşib dedi:
- Günorta vaxtı gəlib, mənə kömək eləyə bi-lərsən?
Almaları ağacdan yığmağa boyum çat-mır...
- Hə, gələrəm, əlbəttə gələrəm, – deyib ud-qundum.
Dodaqlarım qupquru qurumuşdu. Elə rahat idi onun
sinəsi...
- Yaxşı, indi get...
Sonra mənə işarə
qayıtmağımı istədi.

eləyib

hasarın

üstündən

- Küçədən gedəndə görən çox olur, – dedi.
Mən getmək istəyəndə o, məni yavaşca bir də çağırdı
və var gücü ilə sinəsinə sıxıb, dodaq-larımdan ikinci dəfə
öpdü... və:
- Heç kəsə demə! – dedi.
Mat qalmışdım! Vaqondakı 13 yaşlı o qızla bu qadın
tamam fərqli, ayrı-ayrı adamlar idi. Ru-sun döşləri daş
kimi bərk, bununku isə yup-yumşaq. Mənə ilk öncə belə
gəldi ki, yumşaq döş daha yaxşıdır... Ətli sinə daha
rahatdır...
Tofiq Xəzər
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Öz
həyətimizə
keçəndə
ürəyim
döyünməyə,
tövşüməyə başladım. Və öz-özümü danladım ki, gərək
mən də onu öpəydim.
Ancaq sonra fikirləşdim ki, yox, ayıbdır. O, Arifin anası
sayılır. Yaxşı iş deyil. Yaxşı kişilər belə iş tutmazlar və s...
Həmişə ona xala demişik. Hasarlarımız birdir. Həm də
Məhbubə xala bütün qonşu arvadları kimi anamla rəfiqəlik
eləyirdi.
Çox götür-qoy edəndən sonra özümə söz verdim ki,
yox, ona başqa gözlə baxmaq olmaz! Ancaq hisslərim
oyanmışdı.
Onun ətli, qırmızı, isti dodaqlarının dadını hə-lə də
ağzımda hiss edirdim. Hiss etdikcə də qa-nım coşur,
başıma vurur, məni dəli eləyirdi... Bəs necə olub ki, bu
vaxta qədər bir dəfə də ol-sun, mənə qarşı belə hərəkət
eləməyib. İndi nə üçün belə elədi? O, artıq hisslərimi
oynatmışdı!
Anam gündəlik iynələrimi vurduğundan, anti-biotik
dərmanları atdığımdan öskürəyim tamam kəsilmiş, sinəm
açılmış, özümü çox gümrah hiss edirdim. Havalar da
həddən artıq isti idi. Bu da soyuqlamağımın sağalmasına
görə yaxşı idi...
Saat birdə günorta yeməyinə oturdum. Bu gün gələn
olmamışdı. Çox sakitçilik idi.
Tofiq Xəzər
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Adətən yayda, Bərdədə qalanların demək olar hamısı
iyul-avqust aylarında günortalar saat 14:00-dan 16:00-a
qədər kölgəliklərdə olar, ya da yatıb dincələrdilər...
Bu gün də adi isti yay günlərindən biriydi. Göydən
həqiqətən od ələnirdi. Vidadi atamla Yevlaxa getmişdi.
Atamın iş yerində ona kömək edirdi.
Qardaşım
zırlaşırdı...

Vaqif

Kirovabadda

imtahanlara

ha-

Rafiq Bakıya getmişdi. Oradakı evimiz yiyə-siz idi.
Qalan balaca qardaşlarım – Xəqani, Firdovsi və bacım
Yeganəyə isə anam yemək yeyən ki-mi:
- Axşam beşə kimi girin evə, çölə çıxmayın, – demişdi.
Anam özü də dincəlmək üçün ikinci mərtə-bəyə qalxdı.
Nənəm Xədicə isə kiçik yır-yığış işinə baxırdı.
Gözlədim, saat 14:00-ı vurandan sonra hasa-rın
üstündən onların həyətinə tullandım. Və elə həyətdə də
onu gözlədim...
Ürəyim tıppıldayırdı. Nəsə olacağını sanki hiss edir, az
qala nəfəsim kəsilirdi. Birdən on-ların ikinci mərtəbədəki
aynabəndinin qapısının açıldığını eşitdim.
Məhbubə xala əlində çit parçadan bir zənbil tutmuşdu.
Pilləkənləri enib yavaş-yavaş mən duran səmtə gəldi.
Tofiq Xəzər
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Onun dərisi düm ağ idi. Elə bil ömründə heç onu gün
vurmayıb. Ləngərləyə-ləngərləyə çatıb, zənbili mənə verdi
və əlimdən tutub, həyətin lap qarışıq bir yerinə apardı.
Alma ağacını göstərdi. Özü də yanımda dur-du. Mən
budaqları əyirdim. O da budaqdan tu-tub saxlayırdı.
Sonra ağacdan almaları qoparıb o çit zənbilə yığırdıq.
Birdən baxdım ki, onun əynində nazik çit xa-latdan
başqa paltar yoxdu. Xalatın düymə yer-lərinin arasından
onun lüt canı görünürdü. Məni həyəcan titrətməyə
başlayanda o, mənim başı-mı yenə sinəsinə sıxdı.
- Sən çox ağıllı oğlansan, – dedi. - Bizim uşaqların tayı
deyilsən. Mən səni ona görə çox istəyirəm...
Dodaqlarımdan bərk-bərk öpdü. Ancaq rus qızı kimi
dodaqlarımı əmmədi və dilini də mənə vermədi. Mən
düzü nələr yaşadığımı, bəlkə də nə vaxtsa başa
düşəcəkdim. Ancaq indi nələr baş verdiyini anlamırdım.
Almaların xoş qoxusu, 40 dərəcə günəşin is-tisi və
alovlanmaq dərəcəsində olan qadın nəfə-sinin ətri...
Halımı özünüz başa düşün...
Di gəl, mən tərəfdən heç bir əlavə hərəkət yox idi...
Həyəcanlıydım, həm də qorxurdum. Bəlkə məni
yoxlayırdı?.. Ortada Nadir kişi, bü-tün qonşular və bir də
uşaqlıq dostum Arif vardı...
Tofiq Xəzər
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Məhbubə xala da mənim kimi bəlkə də nə-dənsə
ehtiyat edirdi. 19 yaşımın tamam olduğu 6 ay idi...
Oğlu yaşında olduğumdan çox da irəli gedə bilmirdi.
Bəlkə də qorxurdu uşaqların yanında ağzımdan nəsə
qaçıra, haradasa olanları da-nışa bilərdim... O da görünür
məni sınağa çə-kirdi...
Ancaq bu sınaq onu da, məni də artıq təla-tümə
gətirmişdi...
Birdən o, xalatının qabaq hissəsini göstərib çox
həyəcanla pıçıldadı:
- Sinəmə almadan qurd düşdü!
Tez elə, mən qurddan çox qorxuram... Çıxart, öldür
onu.
Dərhal əlimi onun sinəsinə saldım. Həyə-canla qurd
axtarmağa başladım... və bir zaman gördüm ki, onun
əynində nə alt paltarı, nə də qurd var. Lüt canı idi...
Ancaq əlimi onun sinəsində, qarnında və qar-nından
aşağı gəzdirəndə o, sanki ürəyi gedirmiş kimi səndələdi
və yavaşca yerə çökdü.
Gözlərini yummuşdu.

Tofiq Xəzər
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Mən onun döşlərində əlimi gəzdirib alma qur-du
axtaranda əlim onun döşlərini, onun döşləri isə əlimi
yandırırdı. Və elə bil yenə yuxudan ayı-lan kimi olub:
- Məhbubə xala, sənə nə oldu? – deyəndə o, gözlərini
də açmadan dillənmədi də... və mən özümdə haradansa
cəsarət tapıb onun dodaq-larından öpdüm.
Elə bil dodaqlarımız qovuşanda nəsə cərə-yan axdı və
qığılcım çıxdı!
O yanırdı!!!
Mən onun ikinci dəfə dodaqlarından öpəndə və əlimi
yumşaq döşlərində gəzdirəndə nəsə cinsi orqanımdan
gur bir şeyin atıldığını hiss elədim... və mənim bədənimə
elə bir şirin həzz yayıldı ki, saçlarımın dibindən tutmuş
ayaq bar- maqlarımın ucuna qədər vücudumu xoş bir
anlamadığım, insanı lərzəyə gətirəcək dərəcə-də nəsə
yandırıb söndürdü...
Şalvarım və alt paltarım dərhal isindi. Ancaq sevindim
ki, nə yaxşı onun gözü yumulu idi və o, bu həngaməni
görmədi. Yoxsa lap biabırçılıq olardı.
Mənim əllərimin və dodaqlarımın hərarətinin dərhal
aşağı düşdüyünü o hiss edən kimi göz-lərini açdı. Və mən
gözü baxa-baxa onu bir də öpdüm və belindən, od tutub
yanan qoltuğunun altından yapışıb qalxmasına kömək
eləmək is-tədim...
Tofiq Xəzər
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O, nəsə eləmək istəyirdi...
Mən başa düşmürdüm... Tərəddüd edir... O da irəli
gedə bilmirdi. Sanki bir-birimizdən bizi nə isə çəkindirirdi.
Utanırdıq bəlkə də...
- Qurdu tapa bilmədin? – astaca soruşdu.
Onun səsi həyəcandan titrəyirdi.
- Yox! Bəlkə də yerə düşüb, – dedim.
Mənim başımı yenə özünə tərəf çəkib, do-daqlarımdan
vəhşi bir ehtirasla öpüb dedi:
- Sabah günorta yenə gəl, meyvə yığmağa kömək elə...
– dili ilə dodağını yalayıb, - indi ha-sardan keç, get! – dedi
və sonra əlavə də elədi:
- Bax, Arif, ya başqa uşaqlar eşidər - bilər, onda gərək
özümü öldürəm, bildin?
Mən də onun dodaqlarından ehtirasla öpdüm və:
- Elə iş olar? – dedim...
Hasarı aşıb, həyətimizə tullandım. Sabahkı görüş
haqqında fikirləşdikcə, nəfəsim kəsilirdi. Bu möcüzə idi!
Qatardakı rus qızı və Məhbubə xala!
Tofiq Xəzər
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14 günlük məzuniyyət vaxtımda bundan daha yaxşı
nəsə fikirləşib tapmaq olmazdı...
Bu sirli, sehrli nağıl idi!
Birinci mərtəbədə iç otaqların birində soyu-nub yerimə
girdim...
Elə rahat idim!
Ürəyim komsomolumdan da tam arxayın idi. Vidadi də
mənə demişdi ki, onun qulağına deyib ki, bir söz deyən
olsa, xəbər eləsin. O da cava-bında:
- Narahat olmayın! – deyib...
Allahın bu son surprizlərini yeddi aylıq çək-diyim təmiz
əzab-əziyyətlərimin mükafatı kimi qiymətləndirirdim.
Allahımdan tam razı idim...
Məzuniyyətə gəlməyim, qatardakı rus qızı, Şuşadakı
dünənki görüş və bugünkü Məhbubə xala məsələsi.
Yatsam, yuxuma girməyən hadi-sələr!
Heç belə bir şey arzulaya da bilməzdim...
Axşamtərəfi yuxudan ayıldım. Qart, kraxmal kimi
olmuş alt paltarımın və şalvarımın qabağını hamamda
təmizləyib sabunla yudum. İndi də şalvarın qabağı su
oldu. Ancaq hava çox isti olduğundan, hamama girib
Tofiq Xəzər
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çimdim və alt palta-rım soyunma otağında öz-özünə
qurudu...
Axşam küçənin uşaqları ilə yığışıb futbol oynamağa
getdik. Elə bil heç əsgərliyə gedən mən deyildim. Hamı ilə
dünən ayrılan kimi gö-rüşüb oynadıq.
Oyun qızışdıqca çığıranların səsi ucalır, sö-yüş
söyənlərin sayı artır, kimin nəyi varsa, or-taya qoyurdu...
Qılçası, qolu sıyrılan, başı əzilən bir-birinə qarışmışdı.
Axırda da sonuncu “qol”un üstündə mübahisə necə
düşdüsə, futbolu yarımçıq sax-layası olduq.
Qol vuran yalan deyənə söyüş söyürdü ki, top qapıdan
keçib. Qapıçı da yalan danışana söyüş söyürdü ki, top
yandan keçib.
Axı futbolda qapıda dirəklər olar, tor olar, or-tada
hakim olar. Məsələ də rahatlıqla həll edilər.
Gecə biz futboldan qayıdanda
müharibəsindən çıxmışdıq...

elə

bil

Vətən

Evə gələndə anam dedi ki, qonşu Nadir kişi səni qonaq
çağırıb hazırlaş, get onlara. Dünən-dən bu barədə
Məhbubə xala mənə bildirmişdi.
Özümü qaydaya salıb getdim.
Tofiq Xəzər
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Stolu həyətdə o “tarixi alma ağacı”nın altında
açmışdılar. Ağacdan 200-lük elektrik lampası asılmışdı.
Stolun üstü tam işıqlı idi.
Həyətdə tualetin qarşı tərəfində su hovuzları vardı. Bu
hovuz üzmək üçün yox, elə-belə su yığıb yayda ağacları
suvarmaq üçün istifadə edilirdi.
Onların bu tualeti bəlkə də yüz il bundan əv-vəl tikilib.
Çiy kərpicdən, divarı çox qalın hörül-müş bir tualet idi.
Üstüaçıq olduğundan içərisi iylənib iy vermirdi. Qapı
əvəzinə “meşox” mate-rialından bir-birinə tikilmiş
vəziyyətdə parça sal-lanırdı. Ayaq yeri taxtadan idi.
İçərisində su dolu aftafa vardı. Tualetin bir yaxşı cəhəti də
geniş olmasıydı. İçərisi çox böyük və vaxtaşırı süpürüldüyündən tərtəmiz idi.
“UNR”-in tualeti yadıma düşdü. Ora başqa aləm idi.
Oranın özünəməxsus şəhvət yaradan bir qoxusu vardı.
Yayda kedra ağaclarının qır-mızı taxtalarının iyi də o
qoxuya qarışır, istidə içi sərin olurdu. Burada isə
gündüzlər gün içə-rini döyür, yalnız səhər və bir də toran
çalandan sonra orada oturmaq rahat olurdu.
Uşaq vaxtı gizlənpaç oynayanda o qədər bu tualetdə
gizlənmişdik ki!
Ariflə, Nadir kişiylə görüşdük.
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Nədənsə Baharoğlu Vaqifi və Ələsgəri də
ğırmışdılar. Ancaq hələ onlardan bir xəbər yo-xuydu.

ça-

Nadir kişiyə diqqətlə baxdım. Yüz dəfələrlə onu
görmüşdümsə də, indi elə bil onu qəflətən kəşf eləmişdim.
Azərbaycanın xalq artisti Lütfəli Abdullayevin oxşarı idi
bu adam! İnsan insana nə qədər bən-zəyərmiş, ilahi,
bunlar elə bil bir almanın hərəsi bir üzüydü.
Nadir kişi Arifə tapşırdı ki, manqalı odlasın, Vaqifə bel
bağlamaq dəlilik olar.
Məhbubə xala hər şeyi hazırlamışdı. Nefti töküb, Ariflə
manqalı odladıq. Manqalın alovu həyətə düşüb, bir az da
romantik mənzərə ya-ratdı.
Arif hərdən mənə yalvarırdı ki, sən manqala bax,
tualetə dəyib gəlirəm. O, tualetdə xeyli lən-giyirdi. Birdən
yadıma bir fikir düşdü. Diksinən kimi oldum. O, bu dəfə
tualetdən qayıdanda diqqətlə baxdım. Yanılmamışdım.
Onun iri ba-damı gözləri yanırdı!
Ələsgər gəlsə də Vaqif hələ yox idi. Ялясэяр мянимля
гуъаглашыб юпцшцб, иришяндя эюрдцм аьзында йандан сыра
иля цч ядяд эцмцш диш дцздцрцб.
Бу нядир яя?- сорушанда, дайын Сабир дцзялдиб деди.
Даща динмядим. Аллащ касыбчылы-ьын цзцнц гара елясин.
Kabab bişənə qədər Məhbubə xala stolu tam qaydaya
Tofiq Xəzər
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salmışdı. Biz yeməyə oturanda Nadir kişi araq açdı. Özü
bir stəkanı başına qədər doldurub mənim sağlı-ğıma,
şərəfimə, qonşuluğumuza, Arifin yaxın dostu olmağıma
və Baharoğlu Vaqiflə, Ələs-gərlə Bakıda da uşaqlıqdan
davam edən dostlu-ğumuzu kəsmədiyimizə görə başına
çəkdi.
Mən də 50 qramı ürəklə içdim. Arif içmədi. Ələsgər yüz
vurdu...
Məhbubə xala samovarı da rahatlayıb, gəlib Ariflə
mənim aramda stulda oturdu.
Baxdım ki, Arifin gözləri süzülür. Aydında da eynilə
belə olurdu. Gözlər axır, sonra baş gedir, səksənib ayılır,
sonra bir də, bir də hər şey təkrar olur, axırda başını
stolun üstünə qoyub xoruldaya-xoruldaya yatır...
Nadir kişi Vaqifin ləngidiyini görüb, ikinci dəfə
stəkanına araq doldurdu. Mən bu dəfə də 50 qram içdim.
Kefim kökəlmişdi. Futbolun yorğun-luğu bədənimdən çıxır,
günorta baş verən şirin-lik canımda qanımla fırlanırdı.
Hər dəfə Məhbubə xala boşqabıma bir şey qoyanda
onun gözlərinə baxırdım. O da məni gözləri ilə yeyirdi.
Onun gözləri də elə bil nəsə işıq verirdi. Arifin gözlərində
itən işıq da elə bil onun gözlərinə dolmuşdu...

Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Ancaq bir kəlmə də başqa söhbət olmadı. Rəsmi
söhbət gedirdi. Nadir kişi Arifin sağlığına dedi və yenə
arağı axıra qədər başına çəkdi.
O, çox iri, ətli sifəti çopur adam idi. Onun otu-racaq
hissəsi istənilən qadının əndamından üç-beş dəfə böyük
idi. Başının qabaq hissəsindən saçı seyrəlmişdi...
- Türmə elədi hamısını, – dedi. - Arifi bu və-ziyyətdə
görəndə az qalır ürəyim partlasın. Arif mənim son ümid
yerim idi. Ömrümü, günümü bu uşağa sərf eləmişdim.
Nazı ilə uşaq kimi oy-namışam...
O, danışa-danışa kövrəlirdi. Nahaqdan həbs edildiyini
də xatırladıb dedi:
- Məgər rüşvət almayan var?
Məni rüşvətxor adlandıraraq bütün ömrüm boyu
yığdıqlarımı müstəntiqlər əlimdən alıb, özlərinə götürdülər.
Belə də hökümət olar? Arxam, yiyəm olsaydı, başqaları
kimi mən də çöldə olardım. Əclaflar!
İndi də bu!
Türmə məni çox sındırmadı.
Arifin düşdüyü bu vəziyyət məni sındırıb. Oxumadı. Siz
hamınız gedib oxudunuz. O isə gecə-gündüz yatır.
Soltana, İboşa, Araza qoşu-lub. Evimi yıxıb.
Tofiq Xəzər
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Bala, neçə gün burdasan, buna ağıl ver, o uşaqlardan
bunu arala. Səni çox eşidir. Bax, elə bil Məhbubə xalayın
bir oğlu da sənsən. Gəl-get. Arifi o uşaqlardan ayır...
Мящбубя халайын бир оьлу да сянсян дейян-дя
юзцмдян асылы олмадан чюнцб Мящбубя халайа бахдым.
Ъаным сойуду… О айаьы иля айаьымын цстцндян басды
Məhbubə xala söhbətə başlamasaydı, bəlkə də kişi
kövrəlib ağlayacaq, mən də nəsə büruzə verəcəkdim...
Ancaq Məhbubə xala ümidverici sözlər desə də, kişi
inanmadı deyəsən. Çünki tez-tez başını bulayırdı.
Araq qurtarmışdı. O, ikinci arağı açdı. Bu də-fə özünə
yarım stəkan süzdü.
Məhbubə xala stolun altından əlini salıb, bu-dumdan
çimdiklədi. Belə başa düşdüm ki, daha içmək olmaz.
Çünki araq çox adamın başını havalandırır, çox sirlərin
üstünü açır...
Nadir kişi nə qədər elədi, dedim ki, vallah bacarmaram.
Ələsgər də içmədi. Axırda özü tək yarım stəkanı başına
çəkəndə Məhbubə xala mənə dedi:
- Kömək elə, Arifi evə aparaq, qoy yerində rahat yatsın.
Cəld ayağa qalxdım. Hərəmiz bir qoluna girib onu
birinci mərtəbəyə apardıq.
Tofiq Xəzər
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Arifi yerinə uzandırıb, üstünü örtəndən sonra həyətə
qayıdanda o, məni dəhlizdə yenə sinə-sinə sıxıb,
dodaqlarımdan ehtirasla öpməyə başladı.
Mən də ilk dəfə olaraq arağın verdiyi cəsa-rətdən onun
dodağını öpüb, sonra sormağa başladım. Qəflətən o,
başını çəkdi.
- Neyləyirsən? Dodağım göyərər, – dedi.
Rus qızı isə belə eləməmişdi. Mən onun do-daqlarını
öpdükcə ona da ləzzət eləyir, o da mənim dodaqlarımı
öpür, hələ dilini də ağzıma soxurdu.
Məhbubə xala necə öpüşmək lazım oldu-ğunu mənə
başa saldı. Elə yenicə başa düş-müşdüm ki, Nadir kişi
bizi səslədi.
Vaqif Baharoğlu gəlmişdi!
Eh nəysə çölə çıxıb həyətə keçdik. Biz gələ-nə kimi
Nadir kişi Arifi aparmağımızı Vaqifə da-nışmışdı...
Vaqiflə öpüşüb görüşdük. Gec gəlməyinin səbəbini
soruşanda:
- Prokurorun bir ziyafəti vardı. Yola verib zor-la aradan
çıxmışam, – dedi.
Vaqifin danışdıqca dodaqlarına fikir verirdim. Onun
dodaqları eyni ilə bibisi Zeynəbin dodaq-ları kimiydi, ətli,
Tofiq Xəzər
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qıpqırmızı! Bircə fərq Vaqifin dodaqlarının solğun rəngdə
olmasındaydı...
Vaqif də içib gəlmişdi. Nadir kişi özünə və biz üçümüzə
də yenidən araq süzdü:
- Bəylər kişinin sağlığına, – deyəndə Məhbu-bə xala
xatırlatdı ki, elə Zeynəblə Xıdır kişinin də sağlığına için və
tez Vaqif də əlavə elədi:
- Ayaqüstə, ayaqüstə.
Mən cəld qalxdım. Vaqif özü də qalxdı. Ələs-gər də...
Ancaq nə Məhbubə xala qalxdı, nə də Nadir kişi. Nadir
kişi dağ kimi böyük, həm də təbiətən ağır adam idi. O,
oturduğu yerdən bir dəfə qal-xardı... Vaqif tez səhvini
düzəltdi:
- Cavanlara aiddir, cavanlara aiddir.
Biz onsuz da ayaqda idik.
- Fürerin oxşarı Bəylər kişinin, bacısı və yez-nəsinin
sağlığına! – Vaqifin qulağına pıçıldadım.
Və əlavə də elədim ki, bəlkə Adolf Qanboyun da
sağlığını bu sağlığa qataq? Vaqif gülümsə-mək istəyəndə
gəyirdi, tez özü sinəsinə, mən isə kürəyinə bir-iki yumruq
ilişdirdim, özünə gə-lib dedi:
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

- Yaman dedin haa...
Qanboyla Bəylər – hər ikisi Hitler kimi bığdan əlavə
“çolka” da saxlayırdılar...
Vaqif dediklərimi Nadir kişiyə də izah elədi. Nadir kişi
də bərkdən, ürək dolusu şaqqanaq çəkib:
- Yaman tapmısınız! – deyib şaqqıldadı, son-ra da
uğundu.
Araqları içdik. Mən bir qurtum alıb yerə qoydum.
Vaqifin gəlişinə Məhbubə xala yeni isti xörək gətirmədi.
Onsuz da o, tox idi...
Gecə ikiyə işləmiş ayağa durduq.

13.07.1971,

II gцn, Bяrdя.

Səhər yuxudan gec ayıldım...
Atam qardaşım Vidadi ilə işə getmişdi. Anam gəlib
iynəmi vuranda dedi:
- Axşam heç yana getmə. Ermənistanlı Mu-sayev Əli
səni görmək üçün arvad-uşağı ilə gə-ləcəklər...
Tofiq Xəzər
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- Yaxşı, – dedim.
Çox gümrah idim. Yerimdə yenə o üz-bu üzə çevrilib
günorta baş verə biləcək görüş haq-qında düşünürdüm.
Ürək oxşayan xoş duyğular məni məst edir, elə bil ürəyimi
sərinlədirdi...
Dünən axşamkı qonaqlığı düşündükcə nə-dənsə Nadir
kişi ilə bərabər Vaqifin bibisi əri Xı-dır kişiyə də acıyırdım.
O, yazıq da saxta araq üstə tutulmuşdu. Bərdə
mağazalarının hamı-sında bu iş görülürdü. Ancaq
nədənsə bunu tutmuşdular. Övladı olmayıb. Götürüb
saxladığı Araz da belə çıxıb. Həyat doğrudan həm mürəkkəb, həm qəribə, həm də kəşməkəşlidir!
İndi Xıdır kişi ümidini kimə bağlasın? Get-dikcə Araz
böyüyür, qayğıları artırdı. Onu ev-ləndirmək lazım idi.
Ona qız verəcəklərmi? Hələ əsgərliyə də getməmişdi.
Çalışırdılar evin tək övladı olduğu haqqında sənədləri
hazırladıb “komissavat” elətdirsinlər. İnstituta da girə bilmədi.
Yazıq Xıdır kişinin də Nadir kişi kimi əlində olanqalanını müstəntiqlər alıb, vəzifəcə böyük-lərinə
ötürmüşdülər.
Araz özü Tahir Ağayevdən, Aydın və Yunis-dən
savadsız deyildi. Sadəcə arxasız, köməksiz olduğunu
hiss edib, nəşə çəkməyə qurşanmışdı.
Tofiq Xəzər
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Məhbubə xala çox namuslu qadın idi. Ər evi-nə gələn
gündən bir dəfə də olsun ayağını ba-yıra qoymamışdı.
Qonşu qadınlarla yas yerlə-rinə gedərdi vəssalam.
Sonsuz idi. Arifi hələ bələkdəykən götürüb saxlamışdı.
Biz elə əvvəldən onlarla qonşu olmuşuq və demək olar ki,
oğlu Ariflə elə bir həyətdə böyümüşdük. Məhbubə xalanın
iki qardaşı da türmədə yatmışdı. Qardaşı Xanlar oğurluq
üstündə tutulandan sonra onun arvadı Qumruyla qonşular
bir neçə dəfə dalaşmışdılar. Ancaq onda biz uşaqdıq,
belə şeylərə əhə-miyyət verməzdik. Biz böyüdükcə
qonşulardan kim Qumru xalagillə dalaşırdısa, yeni-yeni
söz-lər eşidirdik.
Sən demə Rusiyada uzun illər həbsdə qalan Xanlar
kişi qardaşı ilə birlikdə oğurluq edib, hansısa mağazanı
yarıbmışlar.
Mağazadan oğurlanan malları milis işçiləri elə bizim bu
Şərq küçəsindən onların dalına yükləyib, əllərini
qandallayıb piyada milis şöbə-sinə apartdırıblar... Bu
hadisəni bütün küçəmi-zin sakinləri görübmüş.
Biz isə onda uşaq olmuşuq. O vaxt Qumru xalanın da
sütül vaxtı olduğundan bir ay, üç ay ötəndən, Xanlar
kişiyə 8 il iş kəsiləndən sonra yavaş-yavaş qonşuların
kişiləri onların evinə ayaq açır. Hərə bir bəhanə ilə kömək
göstər-mək adı altında...
Tofiq Xəzər
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Şəfi Hüseynbəyovun anası Qumru xala kör-pə
uşaqların,
gündəlik
qayğıların,
sosial
çətin-liyin
məngənəsində sonda özünü itirir. Və hər şey də elə
birincidən başlayır...
Xosrovun əmisi, boylu-buxunlu Əyyub kişi bir gecə
səhərə yaxın onlardan çıxanda görürlər...
Bir müddət keçir, arxa qonşuları – hamamda kisəçi
işləyən İbrahim kişi səhər ağzı onlardan çıxanda
Məhbubə xala özü öz gözləriylə görür...
O vaxt Qumru xalagilin evi bizim evlə Məh-bubə
xalagilin evinin arasında idi. Qardaşı ar-vadının bu
hərəkətini gözləri ilə görəndən sonra onlar bir-birlərini
cırmaqlayıb yolublar...
Getdikcə hadisələrin qabağını almaq müm-kün
olmayıb. Şəfi, qardaşı Sərdar, Novruz bö-yüyürdülər.
Hansı qonşu ilə sözləri çəp gəlsə, dava düşsə, tutduğu
əməlləri
Qumru
xalanın
üzünə
deyib
fahişə
adlandırırmışlar...
Sonra 8 il ötdü.
Xanlar kişi bir gün türmədən qayıtdı. Mənim atam
onlarda heyvan kəsdirdi, göz aydınlığı verdi, stol açdırıb,
qonum-qonşunu yığdı.

Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Yeyib-içməkdən sonra Xanlar kişi keflənib, qəflətən
yumruğunu stolun üstünə çırpıb qış-qırdı:
- “Zdes ploxo! Ya vernus v Rossiyu!”
Qohum-əqrəbası, qonum-qonşu Xanları bir-təhər yola
gətirib, stolda əyləşdirdilər...
- “Çto zdes?” – deyirdi tez-tez.
Ancaq elə ilk gecədəcə Qumru xala onun ha-vasını
aldı. Xanlar dayı Rusiyaya qayıdası ol-madı.
Atam onu yanında işə düzəltdi. Xanlar kişi tikinti üzrə
texnikum bitirmişdi. Hər səhər atam işə gedəndə onu da
özü ilə Yevlağa aparırdı.
Beləcə bir müddət özlərini düzəldəndən son-ra Qumru
xala gördü ki, deyəsən bu işlərin sonu pis görünür. Bir
gün, gec, ya tez Xanlar kişi onun tutduğu əməllərdən
xəbərdar olacaq.
Odur ki, iki ayağını bir başmağa dirədi ki, bu evi sataq.
Şəhərin kənarından geniş torpaq sa-həsi götürüb, yeni ev
tikərik. Qumru xala Xanlar kişini əl quzusuna döndərmişdi.
Odur ki, evlərini bizə satıb, bir gün köçdülər...
Xanlar kişi atamdan evin pulundan əlavə xeyli borc da
götürmüşdü. Özü də tikinti mü-təxəssisi olduğundan yeni
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həyətdə yaxşı, iki mərtəbəli bir ev tikdirib, geniş bağbağça saldı.
Köhnə küçədə köhnə əməllər xatirəyə dön-dü...
Sonra Xanlar dayı özünü necə düzəltdisə, başladı
atamdan əlaqədar təşkilatlara anonim məktublar
yazmağa. Gələn yoxlama atamla Xanları üz-üzə qoyanda,
xəttindən anonim mək-tubu onun yazdığı sübut olandan
və yazdığı böhtanları Xanlara sübut eləyəndən sonra onu
işdən qovdular.
Bütün qonşular bu işi eşidəndə quruyub qaldılar. Bu
adama olunan yaxşılığın əvəzində görün bu haramzadə
nə edir? Qumru xala elə yaxşı eləyib bunun papağını yerə
soxurmuş...
Təzə evdə də ilk qaranquş oxumuşdu. Qum-ru xala
yeni qonşuları – taksi sürücüsü işləyən Əmir adlı birisiylə
dəmdə idi.
Bu Əmir kişi əvvəllər “Avtolavka” maşını sü-rüb, palpaltar, ərzaq, təsərrüfat malları satardı. Sonra Qumru
xalanın tökdüyü tədbirlə o, “Avto-lavka”dan taksiyə
keçmişdi...
İndi hamı yeni xəbərdən danışırdı. Şəfigil isə Əmirin
taksisində şellənib gəzirdilər... Əvəzini Qumru xala
ödəyirdi...
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Nəysə... ayağa durub səhər yeməyini yeyən-dən sonra
küçəyə çıxdım. Artıq gün qızmışdı. Ətrafa od səpələnirdi...
Döngəmizin kiçik uşaqları hasarların kölgə-sində aşıqaşıq oynayırdılar. Ələsgərgilə dönən geniş küçədə, yol
kənarında tək-tük adamlar gözə dəyirdi. Evlərindən
Ələsgəri soruşdum. Anası bildirdi ki, Bakıdadır. Sübh
tezdən avto-busla çıxıb...
Evə qayıtdım. Səbirsizliklə gözləyirdim ki, saat iki
olsun...
Saat ikinin yarısında daha dözə bilməyib ha-sardan
Məhbubə xalagilin həyətinə tullandım. Ürəyim çırpınır,
məni möcüzəli bir hiss çul-ğayırdı...
Heç kim yox idi. Həyətdən keçib onların evi-nin
astanasına gəldim. Bilmədim nədən başla-yam, necə
çağıram...
On dəqiqəyə qədər gözlədim... Sonra yalan-dan Arifi
çağırmağa başladım. Bir - iki dəfə xırıltılı səslə Arif
deyəndən sonra Məhbubə xala ikinci mərtəbədə göründü.
Ürəyimin döyüntü-sünü də eşidirdim.
Elə bil o ağlamışdı və yuxudan yenicə dur-muşdu.
Səsimin xırıldaması məni təəccüblən-dirdi.
O, məni əlinin işarəsi ilə yuxarı çağırdı. Ayaqqabılarımı çıxarıb cəld yuxarı qalxmaq istə-yəndə o,
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pıçıltıya yaxın bir səslə bildirdi ki, ayaqqabılarımı da
özümlə yuxarı çıxarım. Elə də etdim. O, aynabənddən
görünən üç tərəfi nəzərdən keçirib:
- Hasardan keçmisənmi? – soruşdu.
Mən cavab vermək əvəzinə onu qucaqlamaq istədim.
O, əli ilə məni saxlayıb:
- Görərlər. Neyləyirsən? – dedi.
Tələsik:
- Hasardan keçmişəm, evin içində kim görə-cək ki? –
deyib, bir də onu qucaqlamaq istədim.
Yenə imkan vermədi. Beləcə düz on-on beş dəqiqəyə
kimi gözlədik... Sonra o, ayağa qalxıb, bir də ətrafı
diqqətlə nəzərdən keçirib arxayın düşəndən sonra qapını
arxadan bağladı. Pər-dələri çəkdi. Gün hər yanı yandırsa
da, pən-cərələrin arxasını da bağladı. Sonra əlimdən tutub məni içəridə olan bir yataq otağına apardı. Bu yataq
otağının bir pəncərəsi arxa qonşunun Molla Xeyrullanın
nəvəsi Vidadgilin həyətinə ba-xırdı. O, məni pəncərənin
qabağına gətirib, pər-dəni azca araladı. Qonşunun
həyətini göstərib dedi:
- Əgər Allah göstərməsin gələn olsa, elə bu-radan da
tullanıb gedərsən. Qonşunun həyə-tində səni görən olsa,
deyərsən ki, qürbət yerdəyəm Molla Xeyrullaya dua
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yazdıracağam. Mən onu bir də qucaqlamaq istədim. Yenə
qoy-madı.
- Pəncərənin qabağında olmaz! – deyib im-kan
vermədi.
Lap dəli olurdum... Ehtirasdan tir-tir əsirdim...
Sonuncu pəncərənin də pərdəsini çəkib, üs-tümə gəldi.
Məni qucaqlayıb, özünə sıxdı. Mən daha qorxmur və
utanmırdım.
Onun dodaqlarından öpdüm. Əllərimlə elə paltarın
üstündən onun döşlərini oynatmağa başladım. O,
ehtirasla məni qucaqladı. Və bir-likdə yatağın üstünə
yıxıldıq.
Paltarı çıxarmaq heç ağlıma da gəlmirdi. Onun
dodaqlarını dəli bir ehtirasla öpməyə baş-lamışdım. Bütün
bədənim od tutub yanırdı. Rus qızı kimi dilini öpməyə
vermirdi. Axırda özüm ondan başımı aralayıb dedim:
- Dilini ver, onu da öpüm...
Gülümsünüb, gözlərini yumdu. Sinəsini açıb, döşlərini
çıxartdım. Düz iki saata qədər beləcə bir-birimizə sarıldıq.
Onun da, mənim də paltarı-mız su içində idi.
Ayağa qalxıb o, özünə yeni quru paltar çı-xartdı. Ancaq
geyinmədi.
Tofiq Xəzər
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Yaş paltarlarını soyunanda ömrümdə ilk dəfə çılpaq
qadın bədəni gördüm! Və tez mən də soyunmağa
başladım.
Əndamı arxadan nə böyük idi!
O, mənim gözlərimi əlləriylə tutub yatağa uzatdı. Onun
ağappaq bədəni od tutub yanırdı. Axırıncı alt paltarımı
özü çıxaranda şəhvətdən alışıb yanırdım!
Əllərim balacaydı... Onun döşləri isə mənim ovcumdan
çox böyük idi. Döşlərinin iri qaratə-hər gilələrini əlimlə
sığalladım, dilimlə yaladım və sonra da ağzıma saldım.
O, məni üstünə çıxmağa qoymurdu, yanı üs-tə hər
şeyə icazə verirdi.
Nə oldusa, qəflətən o, arxası üstə çevrilib, mənim
bədənimdən iki dəfə yoğun ayaqlarını aralayıb və dizdən
büküb, məni iki gombul bud-larının arasına saldı.
Əli ilə hər şeyi qaydasına salanda dəhşətə gəldim!
Necə gözəl, necə şirin, necə ləzzətli idi! Göz-lərimi bir
müddət aça bilmirdim! Ereksiya necə bərk, güclü, od
kimiydisə, o, altımda qıvrılır, in-ləyir, yanırdı...
O da gözlərini yummuşdu. Ağ dişləri görü-nürdü.
Dodaqları qup-quru qurumuşdu... Mən daha da dərinliyə
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güc edirdim. Və birdən bədə-nim gərildi, son həddə çatdı,
yenə məndən gur bir maye açıldı.
Ömrümdə qadınla ilk cinsi əlaqəm başa çat-dı!
O da gözlərini açdı, dizdən bükdüyü həddən artıq
böyük olan baldır və budlarını taqətsiz hal-da aşağı uzatdı
və mən onun yumşaq quca-ğında qaldım. Yavaş-yavaş
onun bədəninin odu çəkilirdi. Bir neçə dəfə məni bərkbərk özünə sı-xıb, dodaqlarımdan öpdü... Onun yumşaq
ağu-şunda yerim o qədər rahat idi ki, heç düşməyi ağlıma
da gətirmirdim.
O da deyəsən xətrimə dəymək istəmirdi. Əl-ləri,
budları ilə məni sığallayır, hərdən də do-daqlarımdan
öpürdü.
Tez-tez də gözlərini yumub nə isə düşünürdü. Birdən
gözlərini açıb:
- Nə vaxt gedəcəksən? – soruşdu.
- Hələ beş günüm var! – dedim.
O bir az gülümsünüb, zarafatyana məndən soruşdu:
- Rus qızları ilə görüşürsənmi?
- Yox! – dedim. - Biri vardı, Sarıkirpikli, onun-la söhbət
eləyirdik. Görüşmək isə heç vaxt ol-mayıb.
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Mən ilk dəfəydi, qadınla cinsi əlaqədə olur-dum.
Həyatımın, intim dünyamın ilki siz ol-dunuz!
- Ağlına gələrdi bugünkü olanlar? – soruşdu.
- Yox! Nə danışırsınız, heç xəyalıma belə gə-tirə
bilməzdim. Həm də Nadir kişiyə, Arifə görə...
- Arif bütün ömrümüzü yedi, – dedi. - İndi də nəşə çəkir.
Xır-xır xırıldayır. Kişini də onun dər-di aparacaq.
Bütün yaşadığımız bu illər puç oldu. Daha axırımız
yoxdur. Kişi yaxşı adamdır. Mən sənə bir sirr açım. Ancaq
aramızda olanlar bizimlə də qəbrə getməlidir.
Mən səni seçməkdə çox götür-qoy eləmişəm. Sənə
etibar edirəm, inanıram... Mənim barəmdə nəsə kiməsə
danışsan, özümü həmin gün yan-dıraram!
Mən and içdim ki, bu sirr qəbrə qədər açıl-maz.
- Mənə güvənə bilərsən, – deyib onun do-daqlarından
öpdüm.
Onun soyuyub qurumuş dodaqlarına yenidən hərarət
yayılırdı...
O kövrək səslə:
- İnanırsan, mən də həyatımda ilk dəfədir kişi ilə
yatıram?
Tofiq Xəzər
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Təəccüblə onun gözlərinə baxdım:
- Necə yəni, bəs Nadir dayı?
O, gözlərini yumub pıçıltıyla dedi:
- Onun “kişiliyi” yoxdur!...
Görmürsən nə boydadır yazıq? Özünü tər-pədə bilmir.
Qarnı dizlərinə düşür. Heç özü is-təsə də, heç nə edə
bilmir. Düzdür yaxşı adam-dır. Ancaq mən də qadınam
axı...
Kişinin, Arifin
söndürmüşdü.

dərdi

bütün

həyatı

gözlərimdə

Səni Allah yetirdi mənə! Mən də ilk dəfə ola-raq “kişi
cinsi orqanı” ilə orqazma çatdım! Əs-gərliyə gedənə
qədər hər gün gəl... Əsgərliyini başa vuran günü
səbirsizliklə yolunu gözləyəcəyəm.
Birdən ağlıma nə gəldisə, dedim:
- İstəyirsən, Arifin adına tez-tez məktub ya-zım?
- Hə... – dedi. - Yazarsan.
Yenidən məni özünə sıxdı. Dəli kimi öpməyə başladı.
Baxdım ki, bədəni yenidən ehtirasdan alovlanır. Döşlərini
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

oynadıb gilələrini ağzıma saldım. Sonra dodaqlarını və
dilini də...
Ereksiya hazır idi. O, yenidən dizdən ayaq-larını bükdü
və budlarını açdı. Mənim dizlərim döşəyə dirəndi.
Əllərimlə onun döşlərindən tu-tub bir az dikəldim. Və o,
yenidən əli ilə hər şeyi qaydaya saldı...
O, yenə gözlərini açmır, elə hey qıvrılır, inlə-yir,
müxtəlif ehtiraslı səslər çıxarırdı, “içi” od tu-tub yanırdı...
Qurtarıb, onun yanında uzandım. O, məni elə hey
sığallayır, öpürdü...
Sabah saat 14:00-a görüş təyin eləyəndən sonra o,
məni geyindirib yola saldı. Paltarlarım havanın istisindən
qurumuşdu...
O, yalandan əski götürüb şüşələri silə-silə
aynabənddən hər tərəfi nəzərdən keçirib qapı-nı içəridən
açdı.
Mən çıxdım. Onların üstü açıq tualetinə girib, özümü
səliqəyə salandan sonra hasara dırma- şıb, sakitcə
həyətimizə düşdüm...
Bizim evdə sakitlik idi...
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Nənəm, anam günorta istisindən qorunmaq üçün
yatmışdılar. Mən də sakitcə keçib, birinci mərtəbənin içəri
yataq otağında yerimə uzan-dım...
Qonaqlar gələndə məni durquzdular. Paltar-larımı
dəyişib həyətə çıxdım.
Musayev Əli atamın yaxın dostu idi. O qaraşın uzun
adam idi. Onun bir ayağı “protez” olduğundan axsayırdı.
Həmişə əlində “əsa”sı olardı.
Gur, sıx qara saçlarını arxaya darayardı.
Onun həyat yoldaşı Zəriş xala ağır seyid nəslindən idi.
Kürdlərlə qohumluqları da vardı. Uşaqları bizdən balaca
idi – Məhəmməd, Afət, Sevil...
Bir-bir hamısı ilə öpüşüb görüşdük. Bacım Yeganə
qardaşım Vidadi və Firdovsi onların uşaqları ilə
oynamağa başladılar.
Dayım Sabir, Zeynəb və Zeynəbin anası Zəhra xala
yemək tədarükü görməyə başladılar. Anamla Zəriş xala
söhbət edirdi...
Atamla Əli Musayev hovuzun üstündə qurul-muş
“besedka”ya qalxdılar.
Nərd ortaya gəldi. Mən də onların yanında oturdum.
Tofiq Xəzər
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Əvvəl stola kömürlə qalanmış pürrəngi sa-movar çayı
gəldi... Əsgərlikdə əzik kruşkalarda verilən ilıq, açıq rəngli,
dadsız çay içməkdən bezmişdim.
Vidadi nasosu qoşub, hovuzun suyu ilə hə-yətin bütün
asfalt hissəsini yuyub sərinlik yara-dırdı. Bütün günü
günəşin yandırdığı asfaltdan buğ çıxırdı.
Dayım Sabirlə qardaşım Vaqif quzunu kəsib ağacdan
asmışdılar.
Dayım Sabir Bərdədə diş həkimi işləyirdi. Evimizdə
qonaqlıq olanda həmişə gəlib bizə köməklik göstərirdi. O,
anamın ögey qardaşı idi. Sərhədlər bağlananda atası
ilişib, İranda qalan-dan bizimlə yaşayırdı. Onu Tibb
İnstitutunda da atam oxutmuşdu...
Sabir dayı quzunun ətini doğrayıb, kabablıq eləyirdi.
Manqal alovlanmışdı...
Musayev Əli də əslən bizim kimi ermənistanlı idi. Onlar
necə oldusa, söhbəti o vaxtlardan sal-dılar. Necə oldu
didərgin düşdülər. Necə oldu gəldilər, necə oldu ata-baba
torpaqları bölündü...
Mən də qaranlıq olan müəyyən məqamları
dəqiqləşdirmək üçün suallar verərkən öyrəndim ki,
daşnaklarla vuruşan azərbaycanlılar, rusların ermənilərə
elədiyi köməyi ilə Dərələyəz maha-lından sıxışdırılıb
çıxarılırmışlar. İki ilə yaxın Araz çayının sol sahilinə
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yığışıb çadırlarda ya-şayan köçkünlər hökumət tərəfindən
kömək görmürmüşlər...
Nəhayət Naxçıvan vilayətinin fövqəladə ko-missarı
B.Vəlibəyov XI Qızıl Ordunun 28-ci di-viziyasının
komandiri Studnevlə Abbasqulu bə-yin görüşünü təşkil
edir.
Bu görüşün nəticəsini, illərlə Araz çayının sol və sağ
sahillərindəki, çadırlarda zülüm çəkən insan karvanı
səbirsizliklə gözləyirmiş...
Bəli, bu qərardan sonra babam İmran da ye-ganə sağ
qalan əmisi Qardaşxandan ayrılır. Biri Arazın sol, o birisi
isə sağ sahilində qalır. Onlar ayrılanda babam hönkürhönkür ağlayıb, əmisi-nin boynundan asılıbmış. Əmisi
Qardaşxan onu zorla özündən aralayıb deyir:
- Get bala, get, ata ocağımızı sən yandırma-lısan!
Hamı qırılıb... Mən qayıda bilmirəm o torpaq-lara. Mən
həyat yoldaşımın, qızımın meyitlərini gözlərimin
qarşısında yerdə qoyub gəlmişəm. Onları torpağa da
basdıra bilmədim. Mən necə gedim o yerlərə?..
Musayev Əli kişi ilə atam mənim suallarımı
cavablandıra-cavablandıra
nərd
oyununu
ta-mam
yığışdırıb kənara qoydular.
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O vaxt Naxçıvan hərbi inqilab komitəsinin qə-rarı ilə
Abbasqulu bəyə icazə verirlər ki, o, öz silahlı dəstəsini
yenidən bərpa etsin.
«Qırmızı tabor» adı altında erməni daşnak-larına və
quldurlara qarşı mübarizə aparsınlar.
«Qırmızı tabor»a yazılan ilk döyüşçü babam İmran
olub. Bu tabor dərələyəzlilərin qəhrə-mancasına
döyüşlərindən sonra Dərələyəzi er-məni daşnaklarından
tamam təmizləyib, ba-bamgil öz ata-baba yurdlarına
qayıdıblar.
Ancaq ruslar Dəmirçilər kəndində məskun-laşmağa
icazə verməyiblər. Babam İmran Al-malı kəndində
məskunlaşası olub.
Doğma diyardan erməni daşnaklarını təmiz-lədikdən
sonra qədim Azərbaycan torpaqları Rusiyanın təzyiqləri
altında parçalanaraq iki his-səyə bölünür. Arazın sağ
sahili İran, sol sahili isə Azərbaycan Respublikası
adlandırılır. Daha sonra isə Rusiyanın təzyiqi ilə
Azərbaycan Res-publikasında Zəngəzur və Ermənistan
Respub-likası yaratdılar.
Xələfli tayfasının sonuncu sağ qalan nüma-yəndəsi
babam İmran Almalıda ailə qurur. Əmi-si Qardaşxan isə
İranda qalır. Və o gündən bu günə qədər ondan nə ölüsü,
nə də dirisi barədə məlumatları olmur.
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İmran babamın beş oğlu və bir qızı dünyaya gəlir.
Onlar qayıdıb bir müddət Naxçıvanın Vay-xir şəhərində
yaşayır.
Sonradan yenə Almalıya qayıdırlar. Və Alma-lıda hər
ikisi, İmran babamla Zəriş nənəm qırx günün içində vəfat
edir. Başsız qalan ailənin ye-nə çətin, ağır günləri
başlayır...
1950-ci ildə beş qardaş, bir bacı əl-ələ tutub, ayaq
yalın, baş açıq Dərələyəzdən, evlərindən çıxırlar.
Ata yox, ana yox, ev onları sıxır. Dayana bil-mirlər. Elə
həmən günü də alatoranda üz tu-turlar ana tərəfdən
qohumları yaşayan Yevlax və Əli-Bayramlı şəhərlərinə.
Son xələflilər də Azərbaycana beləcə pənah gətirir.
Sonradan üç qardaş Yevlaxda, iki qar-daş, bir bacı isə
Bərdədə məskunlaşır...
Pis günün ömrü az olar – deyiblər.
Bax beləcə Xələfli tayfası yenidən qol-budaq atmağa
başlayır...
İndi əmilərimin, bibimin uşaqları və biz özü-müz əlliyə
yaxın əmioğlu, əmiqızı, qohum-qar-daşıq. İyirmi ilin
içərisində xeyli irəliləyiş olub. Əmilərimin hamısı evlənib,
bibim ərə gedib. O tərəfli, bu tərəfli yenə Xələfli tayfası
ayaqüstə qalxa bilib...
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Atam hətta Musayev Əli ilə danışdı ki, bir gün birlikdə
Dərələyəzə getsinlər. O yerləri bir də zi-yarət eləsinlər...
Atamın ağlına haradansa gəldi ki, lap burada atası
İmranın və anası Zərişin qara mərmərdən “baş daşları”nı
da düzəltdirib aparsın... Qəbiris-tanlıqda qohuməqrəbasının qəbirlərini ziyarət eləsin və gedib evlərini
tapsın. Həm də görsün oralarda kimlər qalıb...
Kabab stola gəldi. Arağı açıb başladılar. Mən də 50
qram içib yeməyə başladım. Bərk acmış-dım... Lap bərk...
Günorta hədsiz enerji itirmiş-dim. İndi bədən özünü bərpa
üçün yemək tələb eləyirdi...
Gecənin yarısına qədər oturduq...
Atamla dostu Əli kişi Ermənistanla bağlı xati-rələrindən
o ki var ürəkdolusu danışdılar. Onlar görüşüb ayrılanda
da dönə-dönə söz verdilər ki, qəbir daşlarını düzəltdirib
hökmən gələn yay Dərələyəzə gedəcəklər...
Musayev Əlinin də təzə “Qaz-21 Volqa”sı vardı. Oturub
getdilər...
Onlar Bərdə ilə Yevlağın arasında yerləşən, Yevlax
rayonunun Malbinəsi kəndində yaşayır-dılar.
Qonaqlar gedən kimi, atam anama dedi ki, köhnə
fotoşəkilləri yığdıqları qutunu gətirsin. Atamın fikri qəti
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imiş. O, atası İmranın və anası Zərişin fotoşəkillərindən
yaxşılarını seçib volqa-ya qoymaqlarını tapşırdı.
Görünür onları qəbri üçün
verəcəkdi...

14.07.1971,

“

baş daşı”

sifariş

III gцn, Bяrdя.

Səhər yenə anam iynəmi vurmaq üçün gə-ləndə məni
yuxudan oyatdı...
- Nə çox yatırsan? – dedi. Saat 12-yə işləyir. Dur,
yeməyini ye.
O üz, bu üzə çevrilib gözümün acısını çıxart-dım.
Əsgərlik tamam yadımdan çıxmışdı. Elə gözəl, elə rahat
idim...
Anam iynəni vurub gedəndən sonra hesab-ladım ki,
məzuniyyətimin qurtarmasına cəmi dörd günüm qalıb.
Rodkinə, Koşkinə, Bryusova, Boykoya bağlama düzəldib
göndərmək lazım-dır...
Şuşadan xəbərim yox idi. Ancaq ora getmək
istəmirdim. Çünki atama, anama söz vermişdim. Bir az
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abırlı,
həyalı
olmaq
lazımdır...
Məzuniy-yətdən
qayıtmazdan bir gün qabaq son dəfə ge-dərəm. Onda da
sırtıqlıq eləmərəm. Elə beləcə oradan keçəndə baxaram.
O da məni görər vəssalam...
Sonra Məhbubə xalanı düşündüm. Ona da yazığım
gəldi. Həyatda gör necə insanlar var! Bu qadın ər evinə
gələndən ərindən “kişilik” gör-məyib. Ancaq iyirmi ilə
yaxın bir vaxta kimi dö-züb oturub. Həyatının ən cavan,
ən gözəl çağ-larını namusuna qurban verib...
Bütün ümidlərini, götürüb saxladığı bu Arifə bağlayıb...
İndi də Arif belə olandan sonra son ümidini itirdiyini, artıq
qatarın getdiyini hiss edib...
Qonşuda qardaşı arvadı Qumrunun tutduğu əməlləri
görəndən və qardaşı Xanların qeyrə-tinə bələd olandan
sonra görünür cəsarətlənib, bu addımı atmaq qərarına
gəlib...
Yeməyi yeyəndən
Aydıngilə dəydim.

sonra

şəhərə

çıxdım.

Əv-vəl

Dedilər hələ yatır, ikinci mərtəbədədir. Anası Şəqilət
xala məni görəndə sevindi. Üzümdən öpüb görüşdü və
mənə dedi ki, yaxşı oldu gəl-din. Çıx, onu durquz. Bu
uşağın yatmağı bizi öl-dürüb. Nə qədər yatarlar?
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Çıxdım yuxarı. Aydın oyanmışdı. Görüşdük. Durub
geyindi. Yemək yemədi. Həyətlərində adama bir stəkan
çay içib, onların volqası ilə şəhərə çıxdıq.
Mən poçtla bağlama eləmək üçün mağaza-dan xeyli
konyak aldım. “Göy-göl” və “Azərbay-can” konyakları...
Aydın da özünə bir neçə qutu “kazbek” papirosu aldı.
Sonra poçta getdik. Bağlama göndərmək üçün zəruri
şeyləri aldım. Artıq saat bir idi. Məh-bubə xalayla
görüşməyə bir saat vaxtım qal-mışdı. Odur ki, Aydına
dedim:
- Mən evə gedirəm. Axşamtərəfi görüşüb, şəhərdə
gəzərik.
Razılaşdıq. O, məni maşınla evimizə gətirib sonra
qayıtdı.
Dörd ədəd bağlama düzəltmək üçün karton yeşikləri
yığıb, sıra ilə düzdüm. Həyətdəki mey-vələrdən yığdım.
Sonra səliqə ilə konyakları elə düzdüm ki, meyvələr
onların bir-birinə dəymə-sinə imkan verməsin. Yoxsa
yollarda hamısı qı-rılıb bir-birinə qarışardı. Aralarına
düzmək üçün qəzetlərdən də istifadə eləyirdim...
Saata baxdım ki, gecikirəm. Odur ki, bu işi axşama
qədər təxirə saldım.
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Və özümü həyətə verib, hər şeyin qaydada olduğuna
əmin olandan sonra hasarı aşdım.
Əvvəl həyətdəki üstüaçıq tualetə girdim. Oradan baxıb,
bir daha hər şeyin qaydasında olduğunu görəndən sonra
evə yaxınlaşıb, Arifi çağırmaq istəyəndə baxdım ki, ikinci
mərtəbə-nin pərdələri örtülmüş aynabəndindən əli ilə işarə eləyir. Cəld ayaqqabılarımı çıxarıb, əlimə gö-türərək
yuxarıya qalxdım.
Mən içəri keçən kimi o, qapını bağlamadı. Yataq
otağına keçməyimi işarə elədi. Yenə o, 15 dəqiqəyə
qədər aynabənddə vurnuxdu, ət-rafa diqqətlə baxdı və
əmin olandan sonra ki, sakitlikdir, qapını içəridən
bağladı...
Gündüz isti və işıqlı olmasına baxmayaraq pəncərələr
örtülü, pərdələr çəkilib bağlanmış olanda içəri
yarımqaranlıq olurdu.
Onların evləri çiy kərpicdən tikilmişdi. Divar-ları yarım
metrdən də qalın olduğundan evləri yayda sərin olurdu.
Aynabənddə küncdə döşə-məyə yun tökülmüşdü. Qalaq
halında idi. Yunu əyirmək üçün yanında cəhrə də vardı.
Məhbubə xala yundan corablar, köynəklər toxuyardı. Çoxlu dəmir ilmələri də elə toxuduğu yeni əlcəklərin,
corabların və jaketin üstündə idi...
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Qapını bağlayıb gəldi. Onun sifəti qızarmışdı. Elə bil
yenicə hamamdan çıxmışdı. Çox təra-vətli görünürdü.
Özünə ətir də vurmuş, saçları-na İran hənası qoymuş,
qaşlarını aldırmışdı. Düz burnu vardı. Ağ dişləri muncuq
kimi yan-yana düzülmüşdü. Ağ mirvari sırğalarını da nəyləsə yumuşdu. Par-par parıldayırdı.
Kefimi soruşub məni qucaqladı. Elə ayaqüs-tə
öpüşdük. Mən də dəli kimi onun dodaqların-dan,
boynundan, boğazından öpürdüm. Elə pal-tarlı yatağa
yıxıldıq.
Bir xeyli onun nəfəsindən, odlu dodaqların-dan ləzzət
alıb yavaş-yavaş özüm onu soyun-durmaq istədim.
- Uzan, qoy, səni özüm soyundurum, – de-dim.
Onun arxası o qədər böyük idi ki, yubkasını
çıxartmağa gücüm çatmırdı. Özü mənə kömək eləyəsi
oldu. Tamam soyunandan sonra məni enli, dəmir setkalı,
qalın yumşaq döşəkli çarpa-yının üstünə yıxdı.
- İndi dayan, mən səni soyundurum, – deyib güldü.
Və gülə-gülə də
ayaqlarımdan çıxardı.

şalvarımı

bir

anda

dartıb

Əlini yanıma çırpıb nə balaca götün var, – dedi.
Vəhşi bir istəklə “o” məsələyə başlamaq is-təyirdim.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

O, bunu hiss edib özünü rahatladı. Arxası üs-tə uzandı.
Həddindən çox böyük olan yançax-larının altından üstüstə əlavə iki iri yastıq qoy-du. Sonra başının altındakı
yastığı kənara itələ-di. Başı əndamına nisbətdə xeyli
aşağı düşdü. Sonra ayaqlarını dizdən bükdü və budlarını
açdı.
- Di gəl, – dedi.
Səsi artıq titrəyirdi...
Bu poza dünənkindən fərqli idi. Ancaq mən hələ belə
şeylər başa düşməzdim.
Dalbadal iki dəfə qan tərə batandan sonra yan-yana
uzanıb, söhbət eləyirdik.
Lap cəsarətli idim. İstədiyim sözü daha ona deyə
bilirdim. Artıq utanmırdım. Birdən ağlıma nə verdisə, ona:
- Çön, üzüüstə uzan, “arxana” baxım, – de-dim.
- Əsgərlikdən qayıdanda baxarsan, hələ uşaqsan, –
deyib güldü.
- Elə-belə marağım var, çön baxım, – deyib əl
çəkmədim.
Çöndü. Üzüüstə uzandı və:
- Nə qədər ürəyin istəyir, bax, – dedi.
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Əlimi onun yumşaq, enli ağappaq yançax-larında
gəzdirdim. Budlarına tərəf də əllərimlə endim, sığalladım,
sıxdım...
Nə oxuduğum kitablarda, nə baxdığım kino-larda, nə
küçələrdə gördüyüm qadınlarda bu boyda əndam
görməmişdim. Onun arxasının o yanını, bu yanını çox
əlləşdirəndən sonra birdən onun üstünə elə bu vəziyyətdə
uzandım...
Bu boyda əndamdan sonra onun beli elə balacalaşırdı
ki, elə bil qələmlə çəkib, incə bir bel yaratmısan. Onun
incə belinə gücüm çatırdı. Əllərimi aşağıdan salıb, onu
özümə tərəf sıx-mağa başladım.
O, yançaqlarını tərpədəndə mən nə qədər yüngül
olduğumu hiss eləyirdim. O, bir neçə də-fə əndamını
tərpədəndən sonra:
- Nə oldu? – soruşdu.
Mən anlamadım. Ancaq yerim çox rahat idi. Lap çox...
O, pıçıltıyla, qıpqırmızı olmuş sifətiylə mən tərəfə çönüb,
bir də:
- Nə oldu? – soruşdu.
- Nəə? – dedim.
- Bəs nə istəyirdin?
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Yenə bir şey başa düşmədiyimi görüb, üzü-üstə
sakitcə uzanaraq:
- Əsgərlikdən qayıdanda sənə başa salaram, – dedi.
Onun arxasının əti sərin idi. Beli, qolları, sifəti isə
hərarətliydi. O, yavaş-yavaş yan tərəfə çev-rilib, məni
qucağına aldı.
Və bu günün sonuncu akkordlarını vurduq. Ləzzətdən
dəli olurdum. O da məndən betər idi, sanki həyatı indi
yaşayırdı! Yanır, inləyir, qıvrılır, yay kimi açılırdı...
Mən qapıdan çıxanda:
- Sabah gözləyəcəm, – dedi.
Bəxtəvərlik adamı basanda deyəsən elə bir dəfəlik
basır. Dərd də gələndə batmanla gəlir, getmək bilmir,
üst-üstə qalanır.
Yeddi aylıq zülmdən sonra ən bəxtəvər gün-lərimi
yaşayırdım. Xəstəliyim tam sağalmışdı. Bir dəfə də olsun,
hələ öskürməmişdim. Özümü çox gümrah hiss edirdim.
Bütün işlərim də qay-dasında gedirdi...
Gəlib bağlamaları hazırladım. Tam qurtarıb, Aydına
telefonla zəng vurdum. Gəldi, getdik poçta.
Bağlamaları yola salandan sonra maşınla poçtdan
çıxanda fikirləşdim ki, gərək Oqanes-yana və
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Sarıkirpikliyə də bağlama göndərəydim. Oqanesyana da
ona görə ki, “UNR”-də Sarıkir-piklidən şübhələnən
olmasın. O Xumba üzvü, bic erməni nə vaxtsa bizim bu
isti münasibəti-mizdən xəbər tutacaq.
Bağlamanı göndərmiş olsam, bilsə də, susa-caq.
Ancaq Sarıkirpiklinin ad, familiyasını dəqiq bilmirdim. O,
Bezlepkinin qızıdırsa, deməli fa-miliyası Bezlepkina olar.
Oqanesyan da onun adının Nataşa olduğunu demişdi.
Özü isə Na-dejda.
Və birdən ağlıma gəldi ki, elə onu da “UNR” ünvanıma
öz adıma göndərim. Orada alanda heç açmaram, çağırıb,
özünə verərəm. Bu ta-pıntımdan sevindim də! Öz-özümə:
- Sabah Allah qoysa, onlara da mütləq poçt-dan
bağlama göndərəcəyəm, – dedim...
Aydınla şəhərdə maşınla o tərəf bu tərəfə xeyli
gəzəndən sonra Bərdənin mərkəzi sayılan yerdə “Nüşabə”
kino-klubunun qarşısında ma-şından düşüb, qarşıdakı
Lenin parkına girdik. Bir az gəzib, çayxanada çay içdik.
Orada orta məktəb yoldaşlarımdan İsgəndəri, Tariyeli,
Sa-qini və Baharoğlu Vaqifi gördüm. Hər biriylə öpüşüb
görüşdük...
Ortaya maraqlı bir fakt çıxdı. Bir yerdə otur-duğumuz
altı uşağın arasında əsgərliyə gedən tək mən idim.
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Halbuki arxa, imkan, savad sarı-dan mən onlardan üstün
idim.
Nə Sərxanın uşaqları, nə Hitlerin oxşarları Bəylərlə,
Qanboyun uşaqları, nə Xosu, nə Arif, nə Məmili, nə
Savalan, nə də Araz – məndən başqa heç kim, heç kim
əsgərliyə getməmişdi...
Ancaq mən yenə özümü onlardan üstün
gələcəyimi onlardan daha parlaq təsəvvür edir-dim.

bilir,

Vaqif Baharoğludan başqa hələ bu uşaqların heç biri
bir dənə də olsun bədii əsər adı bilmir-di...
İsgəndərlə Tariyel çay içə-içə siqaret də çə-kirdilər.
Aydın isə bir nəşə dolu kazbeki tüstü-lədib qurtarmışdı.
Vaqif, Saqi və mən siqaret çəkmirdik.
Saqi yaxşı tar çalırdı. Artıq son vaxtlar onu hətta kasıb
toylarına da dəvət eləyirdilər. Ra-yonda peşəkar
musiqiçilər olmadığı üçün varlı adamlar Bakıdan ansambl
gətizdirərdi...
Saqi onlarlıq deyildi. Saqinin burun deşiyinin üst
tərəfinin əti çapılmışdı. Bu, onun özəl nişa-nəsi idi. Toy
olmayanda öz şəxsi moskviç maşı-nında xaltura da
eləyirdi...
Gecə 23:00-a qədər mərkəzi Nizami küçəsi ilə piyada
o baş bu başa xeyli gəzdik. Ötən gün-lərdən, xatirələrdən
Tofiq Xəzər
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danışdıq. Hər dəfə oxudu-ğumuz Hüsü Hacıyev adına
1№-li orta məktə-bin qabağından keçəndə kövrək hisslər
keçirir-dik.
Birdən İsgəndər əyilib, qulağıma dedi:
- Xuramanla neyləyə bildin?
- Məni bəyənmədi, – dedim. - İndi bu mək-təbdə
oxuyan başqa bir qızla maraqlanıram. Onu da ürəkdən
Xuraman qədər sevirəm!
O, bu sözlərimi eşidəndə mat qaldı. Təəc-cüblə və bir
az da təəssüflə:
- Sən nə danışırsan? – dedi. - Siz axı Xura-manla birbirinizi nə cür sevirdiniz!
- Bilmirəm, əvvəl belə idi, – dedim. - Bakıya gedəndən,
Tibb İnstitutuna girəndən sonra get-dikcə yadlaşdı... İndi
salamlaşmırıq da...
İsgəndər Tağıyev valideynlərini uşaq ikən itir-mişdi.
Dayısı Şikar kənddən onu gətirib, şəhər-də, öz evində
oğlu kimi saxlayırdı...
Dayısı ekspertiza üzrə Yevlağın baş həkimi idi.
Xuramanın atası Məhərrəm kişi isə Bərdədə bu vəzifəni
daşıyırdı. İsgəndər də kürən idi. Si-fəti çilli, sarıya çalan
Tofiq Xəzər
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rəngi vardı. Dərslərini heç vaxt oxumazdı. Ancaq həddən
artıq ürəyi təmiz, cəsarətli, kişi kimi mərd oğlan idi.
O, bizim o cür saf müqəddəs, təmiz eşqi-mizin kədərli
sonluğuna çox təəssüfləndi...
Növbəti dəfə 1 №-li orta məktəbin qabağın-dan
keçəndə Tariyel dedi:
- Nizami Bağırov ilk dəfə bığını qırxdırıb, məktəbə
gəldiyi yadınızdadı?
- Hə!!! – üçümüz də birdən qışqırdıq.
Aydın başqa sinifdə - Xa, biz isə Xb sinfində
oxumuşduq. Odur ki, Aydın o məsələni bilmirdi.
Tez Saqi başladı ki, Tovuz müəllimə görən kimi
Nizamini ayağa qaldırdı. Özü lap yaxına gəldi. Eynəyini
düzəldib, diqqətlə onun sifətinə baxıb:
- Bığını qırxdırmısan, əə?
Sonra da bir şaqqanaq çəkib ürəkdən qəh-qəhəylə
güldü:
- Mübarəkdir! – dedi. - Gəl dərsini danış gö-rüm...
Uşaqların gülüşündən bütün sinif otağının şüşələri
titrəşirdi... Nizami lövhənin qarşısına çıxdı. Onun üzündə
qəşəng bir xal da vardı. Bu xal onu qadınlar kimi
Tofiq Xəzər
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cazibədar göstərirdi. O qımışırdı. Ancaq bığının yerini
gizlədə bilmirdi. Gülməkdən uğunmuşduq.
Tovuz müəllimə o günü onun bığ məsələsini “2”
qiyməti yazmaqla yudu...
Aydın üçüncü “kazbek”ini çəkib qurtarandan sonra
dedi ki, yuxu, aclıq öldürür məni, daha gedək. Və beləcə
qayıdası olduq.
Saqi ilə Vaqif qaldı. Tariyel, İsgəndər, mən Aydının
maşını ilə qayıtdıq. Nüşabə küçəsindən sağa burulub
Şərq küçəsinə dönmək istəyəndə qoymadım.
Tariyellə mən və İsgəndər düşdük. İsgəndər evlərinə
tərəf düz getdi. Mən Tariyellə doğma Şərq küçəmizə
döndük. Biz Xuramangilin qapısının qabağından keçəndə
içəridən danışıq səsləri gəlirdi...
Düz üç il üç ay mən bu qapının qarşısından keçəndə
həyəcan keçirmişəm. İntizarla, ürək döyüntüsü ilə bu
qapıya yaxınlaşmışam...
1966-cı ilin 16 may günündən sonra gözlə-rimdə bu
qapı ecazkar, müqəddəs bir məbədə çevrilmişdi. İnana
bilməzdim ki, Xuramansız nə vaxtsa yaşaya bilərəm.
Ancaq onun mənə qarşı bir soyuqqanlılıqla elədiyi
“saymamazlıq” 1188 günlük müqəddəs məhəbbətimi
Tofiq Xəzər
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məhv elədi! Onu məndən heç nə, heç kim ayıra
bilməzdi...
Tariyel Muradovun səsi məni diksindirdi:
- Görməmisən bunu? – deyib əli ilə onların qapısına
işarə elədi.
- Yox! – dedim. - Daha onu görməyin nə mə-nası var?
- Elə-belə də deyirəm, bəlkə...
Onun sözünü kəsdim:
- Yox, o qatar getdi... – dedim və əlavə elədim ki, sən
özün şahidsən ki, mən onu necə təmiz ürəklə sevirdim!
Aman Allah! Sevgi ilə nifrətin, məkrlə mə-həbbətin,
dahiliklə dəliliyin arası nə qədər yaxın imiş!
Ancaq daha ona heç nifrət də eləmirəm. Sev-mirəm də
onu. Amma bir dəfə yaşadığımız bu həyatda o, mənim
ömür yoluma adını yazdırdı getdi. Özü də necə!
Biz onunla kino-klubda yan-yana oturanda, kənardan
ona təsadüfən, ya tanıdığından elə-belə baxan olanda o
adamın diri-diri gözlərini çıxarmaq istəyirdim!
Mən oksigensiz, qidasız, susuz yaşaya bil-mədiyim
kimi “onsuz” da yaşaya bilmirdim.
Tofiq Xəzər
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Ancaq o, özünün və mənim saf, uşaq mə-həbbətimizi
çox asanlıqla qurban verməyi ba-cardı!
Özü də, ay Allah, kimə?!
- Kimə? – Tariyel bərkdən, elə bil səksənən kimi olub
qışqırdı.
- Ancaq, Tariyel, eşit, bil, sən nə vaxtsa, istər 20 il
keçsin, istərsə 100 il, eşidəcəksən, şahid olacaqsan.
Xuraman nə vaxtsa səhv etdiyini başa düşəcək. O,
xöşbəxt ailə həyatı qura bil-məyəcək!
Mənim hisslərim ülvi idi. Mən Məcnundan da,
Verterdən də, Romeodan da, Otellodan da güc-lü, yüksək
məhəbbətlə sevmişəm onu...
Bərdənin bütün tarixi ərzində bəlkə də mənim qədər
saf, ürəklə, uşaq qədər sadəlövh, filosof kimi müdrik,
səmavi bir məhəbbətlə sevən ol-mamışdı...
Allah mənə qismət eləmişdi bunu... Bu ilahi sevgini...
O, məni bəyənmədi... Gün gələcək, nə vaxt-sa hərə öz
hesabatını özü üçün çəkəcək...
Onda görərik kim nə dərəcədə ya udacaq, ya
uduzacaq...
Düzdür, onda fərq də eləməyəcək! Hər şey mənasız
olacaq, sadəcə hansımızasa təəssüf-lənmək qalacaq...
Tofiq Xəzər
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O, mənə desəydi, uç göylərdən ulduzu, ya ayı mənə
gətir, yaxud okeanı üz keç fikirləşmə-dən durub
tərpənərdim...
- Yox, de görüm kimə? – təkrar soruşdu.
Dinmədim... Susdum... Sonra dedim:
- Elçilər gələndə sən də bilərsən!
Bu mövzunu bağladıq daha.
- Gir evə, mən də getdim. Gecdir.
Xuramanla Tariyelgilin hasarı bir idi. Qapıbir qonşu
idilər...

15.07.1971,

IV gцn, Bяrdя.

Səhər anam yenə iynəmi vurmaq üçün gə-ləndə məni
yuxudan
durquzdu.
Ayıldım.
aydınlaşdırıb sevindim...

Harada

olduğumu

Yuxuda köpək oğlu erməni Oqanesyanı gö-rürdüm.
“Bütün “UNR”-in işçilərini başına yığıb danışırdı:
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- Tofiq Sarıkirpikli Nataşa ilə qanunsuz ya-şayır. Uşağı
olacaq. Kəbin kəsdirməyib. Bu iş bütün qarnizona ləkədir,
– deyib hay-küy salmış, haray- həşir qoparmışdı”.
Ayılanda sevindim ki, nə yaxşı məni satma-yıb... Sonra
da düşündüm ki, axı neyləmişəm ki, nə də satsın...
Birdən qəti qərara gəldim ki, yox, bu iki ada-ma poçtla
bağlama göndərməsəm, yaxşı çıx-maz. Bağlama almağın
əsgər üçün, hərbçi üçün nə demək olduğunu görmüşəm
axı...
Səhər yeməyini yeyib şəhərə çıxdım.
Çoxlu konyak və poçtdan bağlama ləvazimatı alıb, evə
qayıtdım. Həyətdəki meyvələrdən də yığıb iki dənə də
yaxşı bağlama düzəltdim. Oqanesyana və Nataşaya.
Hər
ikisini
“UNR”-in
ünvanına
göndərdim.
Nataşanınkını öz adıma yazdım... Aparıb poçt-dan
sifarişlə yola saldım.
Möhkəm isti idi. Bütün paltarım əynimdə tər-ləyib su
olmuşdu. Gəlib, evdə soyunub çimdim. Yaxşıca kisələnib,
maçalkalanıb özümü səli-qəyə saldım. Çimə-çimə
fikirləşdim ki, yaxşı ol-du. “Komu” yerində “Nataşa
Bezlepkina” yaz-saydım, biabırçılıq olardı. Orada onun
adını, ki-min qızı olmasını axı çox adam bilmirdi. Həm də
anası da “UNR”-də işləyirdi. Ağıllı tərpən-dim...
Tofiq Xəzər
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Sonra komsomolum yadıma düşdü. Onun barəsində
çox fikirləşdim və birdən ağlıma gəldi ki, lap kənardan da
olsa bəlkə komsomolumun da ürəyi məni görmək istəyir...
Birdən yenə duyğulandım. Mən ona açıq-aş-kar
xəyanət edirdim. Başım deyəsən burada ke-fə bərk
qarışıb, heç onun yanına neçə gündür gedə də
bilməmişəm. Belə də iş olar?
Düzdür, hər şey danışılıb, ancaq qarşıda uzun ayrılıq
günləri olacaq. Heç olmasa bir dəfə də olsa, ona
dəyməliyəm. Və son qərara gəldim. Sabah mütləq,
mütləq axşam Şuşadayam. Anamdan pul alaram...
Hamamdan çıxanda artıq 13:02 idi. Birinci mərtəbədə,
geniş aynabənddə divana uzanıb ağ mələfəyə büründüm.
Zeynəbi çağırıb mənə çay gətirməsini tapşırdım.
Zeynəb bizim evdə qalırdı. O vaxt o, yeddinci sinifdə
oxuyurdu. Onun anası Zəhra xala mə-nim ögey əmim qızı
idi.
Atam onlara Bərdədən torpaq sahəsi alıb ev tikdirirdi.
Evləri tam hazır deyildi, ancaq Zəhra xala artıq təzə tikilən
evə köçmüşdü. Həyətlə-rində bostan bitkiləri əkmişdilər –
tərəvəz, pomi-dor, xiyar, lobya, kartof, soğan, istiot,
badım-can...
Zeynəb çayı gətirəndə ona ilk dəfə diqqətlə baxdım.
Uşaq kimi baxdığım bu qız da elə bil bu yeddi-səkkiz
Tofiq Xəzər
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ayda böyümüşdü. Ev paltarında, yüngül pambıq çit
xalatda idi.
Döşləri böyümüşdü!
Gülə-gülə məndən soruşdu:
- Şuşaya nə vaxt gedəcəksən?
- İstəyirsən səni də aparım? – dedim.
- Fatma xaladan icazə almaq lazımdır.
- Getmək istəsən, anamdan sənə icazə ala-ram.
Şuşada da sən “onunla” danışa bilərsən. Mən tək getsəm,
onu görsəm də, danışa bilmə-yəcəyəm.
Zeynəb çiyinlərini çəkib işvə-nazla gözlərini süzdürdü...
Bu qız böyümüşdü!
Çayımı içib, tərimi soyudub, əynimə yüngül təmiz
paltar geyinib həyətə çıxdım. Vaxt idi.
Heç bir həyəcan, ürək çırpıntısı, ümidsizlik yox idi.
Əksinə çox rahat, özümdən razıydım. Artıq özümü kişi
hesab edirdim!
Hasardan keçib getdim. Hər şey qaydasın-daydı.

Tofiq Xəzər
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İstidən itlər də dillərini çıxarıb ləhləyirdilər... Cırcırama
səsi aləmi başına götürmüşdü. Gecə-lər olanda da
qurbağaların səsi səhərə qədər kəsilmirdi. Ancaq onu da
deyim ki, elə bu qurbağa səsləri də nəğmə kimi adama
ləzzət eləyirdi.
Yayda Bərdədə istidən, cəmi üç saat ömrü olan
ağcaqanad və milçəkdən başqa hər şey gözəl olurdu.
Qonşuların çoxu yaylaqlara getdiyindən kü-çədən,
evlərdən səs-küylər azalmışdı. Günorta vaxtlarında isə
hansı evdə adam qalmışdısa, onlar da istidən
daldalanmaq üçün yatıb dincə-lirdilər...
Bir sözlə, Şərq küçəsində xüsusilə bizim dön-gədə
14:00-17:00 arası həyatın öldüyü vaxt idi...
Bal arıları vızhavızla səhər-axşam
işləsələr də indi dincəlirdilər.

dayan-madan

Vertalyotlara oxşayan cırcıramalar havada, yerində
asıla dayanıb qanadlarını sürətlə vızıl-dadaraq özlərinə
məxsus səslər çıxarır və yalnız istidə beləcə ləzzətlə
oxuyurdular...
Quşların oxuması da bu istidə azalardı. An-caq
ağacların budaqları arasından, torpaqdan qarışqa və
müxtəlif böcəklər tapıb yeyir, hərdən də bir-iki səs çıxarıb,
elə bil nə isə cikkildəşirdi-lər.
Tofiq Xəzər
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Alma, gilənar, armud ağaclarının altında bir kök toyuq
məni görən kimi sarı balaca balalarını başına yığıb,
tüklərini qabardaraq bərkdən qı-rıldamağa başladı. Tez
balaları toyuğun altına doluşdular. Toyuq elə görkəm
almışdı ki, elə bil yaxınlaşsam üstümə tullanıb məni
döyəcək, üz-gözümü cırmaqlayacaqdı!
Sakitcə evə tərəf keçib getdim. Yataq ota-ğına girəndə
gözlərimə inanmadım. O, mənə süfrə açmışdı!
Kiçik jurnal stolunun üstündə çolpa çığırtma-sı,
şampan və meyvə vardı. Məni içəri salıb, qapıları
bağlayandan sonra heç nə demədən qucaqladı.
Sinəsinə bərk-bərk sıxıb buraxmaq istəmirdi. Sonra
dodaqlarımdan yüngülcə öpdü...
Hərarətdən dodaqları bütün içimi lərzəyə gə-tirdi.
Yenə içəridə damarlarımda qanla bərabər xoş nəsə
axdı. Bütün halım birdən-birə dəyişdi.
Elə bil təlatümə gəldim!
Daha bir an belə gözləməyə taqətim yox idi. Soyun
deyəndə artıq dodaqlarım qupquruydu. Əllərim titrəyir,
özüm isə od-alovun içində qov-rulurdum.
Soyun sözünü sanki mən demirdim. Səsim xırıldayır,
nəfəsim təngiyirdi.
Tofiq Xəzər
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Beləcə işimi bitirib, özümə gələndə yanı üstə
yumalanıb onun üstündən düşdüm. O yuyunub
qayıdanda özünə yeni ətir vurmuşdu. Qoxusu dəyişmişdi.
Yüngül bir xalat geyinib yanımda oturdu. Durub
yuyunmağa getdim.
Mən gələnə kimi o, iki badəni şampanla dol-durmuşdu.
Mən birnəfəsə içdim. O, üç dəfəyə...
Rəngi get-gedə qızarırdı. Elə bil uşaqlaşmış-dı...
Diqqətlə baxanda hiss elədim ki, bu son gün-lər
əvvəlkinə nisbətən o cavanlaşıb, sulanıb, ruhlanıb...
Gözləri işıqlanıb, dirilib, sanki od sa-çırdı...
Onun dərisi də, əti də elə bil gözəlləşmiş, qə-ribə bir
özəl qoxusu yaranmışdı. Döşləri əvvəlki ölü vəziyyətindən
çıxmışdı. Bir az yığışıb yum-rulanmış, bərkimişdi.
Gözlərindən qəm-qüssə, kədər, əlacsızlıq, çarəsizlik
çəkilmişdi. İlk dəfə onu görəndə gözləri nisgilli idi...
İndi isə gözlərinin ağı canlı və tərtəmizdi...
Qulaqlarındakı ağ mirvari sırğaları da elə bil canlanmışdı.
Şampan dolu badənin ikincisini də vurdum.
Vurmazdan əvvəl o, dodaqlarımdan bərk-bərk bir neçə
dəfə öpdü.
- Sənə qurban olum – dedi. - Özümü yandır-maq
istəyirdim. Bax, o həyətdəki alma yığdığı-mız ağacın altını
Tofiq Xəzər
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2017
özümü

Səni Allah mənə günahsız olduğum üçün ye-tirdi. Səni
gör neçə ildir tanıyıram. Qonşuluqda gözlərimin
qabağında böyümüsən.
Mən namussuz qadın deyiləm! Özün də yə-qin hər
şeyi bilirsən. Oxumamışam. Heç orta məktəb təhsilim də
yoxdur. Valideynlərim məni ərə verib. Ər evinə gələn
gündən bu günlərə qə-dər bir kişi üzü görməmişəm.
Bala, mənim yerimə kim olsa, çoxdan çıxıb getmişdi.
Arif doğulanda bizim üçün doğuldu. İlk gecəsindən onu
götürüb saxladıq. O, Lətif kişi-nin oğludur...
Kədərli halda bütün bunları danışıb, yenə də şampan
süzdü. Bir neçə qurtum alıb dedi:
- Səndən heç nə gizlətmək istəmirəm. Bütün
arzularımı, puç olan cavanlığımı bu uşağa ba-ğışladım...
Ərim də yaxşı, çox yaxşı insandır.
Di gəl “kişiliyi” yoxdur. O, yazıq nə eləsin? O da
günahsız idi! Allahın verdiyi bəladır. Fikirlə-şib taleyimlə
barışdım və bu Arifə bağladım ümidimi!
And içdim ki, namusumu heç kimə satma-ram.
Qardaşım arvadı Qumru da bir tərəfdən bi-zi biabır elədi...
Tofiq Xəzər
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Satmadım da!
Arifin indi 17 yaşı var... Böyüyüb... Nə istəyib
eləmişik...
Kişinin tutulmağı da yenidən hər şeyi alt-üst elədi. Arif
yazıq da təkdir, uşaqdır. Nadir kişinin tutulması bizi məhv
elədi! Allah onu ilişdirənlərin evini bizimkindən də pis
günə qoysun! Bütün ra-yon bizə baş əyirdi...
Onun gözləri dolmuşdu. Səsi zəifləmiş, rəngi qaçmışdı.
Ayaqüstə qalxdım və onun dodaqla-rından ehtirasla, bir
az da mərhəmətlə öpüb pı-çıltıyla dedim:
- Olan olub... Hələ qarşıda bütöv bir ömür du-rur...
Sənin heç qırx yaşın da yoxdur. Qoy ge-dim, əsgərliyi
qurtarıb gəlim, sənə hər cür kö-məklik göstərəcəyəm! And
içirəm! – dedim...
Onun gözlərindən iri mirvari kimi ağ yaş gilə-ləri
dalbadal yanağı boyu diyirlənməyə başladı. Ancaq o
ağlamırdı. Əllərimdən tutdu. Gözlərini bərkdən sıxıb açdı:
- Keçdi, – dedi. - Otur, onsuz da sən məni həyata
qaytarmısan!..
Bir neçə qurtum da şampandan içəndən son-ra:
- Əsgərlikdən sonra sən Bakıda yaşayacaq-san? –
soruşdu.
Tofiq Xəzər
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- Sən necə istəyirsən! – dedim.
- Mənim üçün fərq eləməz...
Gələcəksən əsgərlikdən, institutunu oxuya-caqsan,
ailə quracaqsan... Mən sənin xöşbəxt olmağını çox
istəyirəm və inanıramdakı belə olacaq!
Məni heç vaxt da Bakıya aparmazlar... Sən ata evinə
nə vaxt gəlsən, onda görüşərik. Mənə bu da bəsdir!.. Bu
mənim qismətimdir!.. Allahın yazdığı alın yazımdır.
Onu yenə qucaqladım...
Yenə ehtiras meydanda at oynadırdı!
Yenə hər şey təkrar başlayır, yenə dünya hərlənirdi...
Onun döşləri bərkimiş, gilələri dim-dik durmuşdu!
O da yanır, qıvrılır. Son akkordların vuruldu-ğunu hiss
edib kam almaq istəyirdi...
İndi mən ona fiziki cəhətdən bağlanmışdım. Həyatda,
19 illik ömrümdə ilk qadınım olmuşdu! Təbii yolla “ilk cinsi
partnyor”um bu qadın idi. Kişi kimi sınaqdan kişi kimi də
sağlam, salamat çıxmışdım! Həzz, ehtiras, cinsi yetkinlik,
şəhvət, lüt qadın bədəni! Mən bu dünyada deyildim...
Yataq cır-cır cırıldayırdı!
Bu yataq da həyat yaşayırdı! Səs-küy qo-partmışdı!
“Sevindiyindən” idi bu cırıltılar, bu səs-küy...
Tofiq Xəzər
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O, altımda qıvrıla-qıvrıla:
- Yatağın da canına can gəlib, – pıçıldadı.
Otaqda qələbəlik idi.
Həyat başlamışdı doğrudan da...
Döşəmənin taxtalarından tutmuş tavanın çıl-çırağına
qədər hər şey oyanmışdı! O, gözlərini yummuşdu...
Elə bil cansız əşyalara da həyat verilmişdi. Otaq özözünə səs-küy qaldırmışdı. Mən də gözlərimi
yummuşdum... Ancaq hansı əşyanın hansı səsi
çıxarmasını aydınca ayırd eləyirdim. Yatağın səsi, çılçırağın səsi, döşəmənin səsi, pəncərə şüşələrinin səsi,
saatın səsi, onu ya-şadan iniltilərin səsi, məndən özüm də
bilmə-dən ağzımdan çıxan anlaşılmaz, titrək səslər,
sözlər...
Döşəyin üzünün ağappaq, kraxmallanmış və ütülənmiş
pambıq ağlarının səsinə qədər hər şeyi ayırmaq olurdu.
Onun nəfəsinin, ürəyinin ritmi mənimki ilə eyni idi, tez-tez
vururdu hər ikisi. Nəfəs çatmırdı elə bil, havasızlıqdı
sanki, çəkisizliyə düşmüşdük...
Son yeddi ayın əzab-əziyyətini elə bil canım-dan
çıxarırdım.
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“O”, yazıq da bütün ömrü boyu çəkdiyi, döz-düyü,
həyasına, namusuna qurban verdiyi ca-vanlığının acısını
indi canından çıxarırdı.
Kişi həsrətinin qübarını çıxarır, yaralarını sa-ğaldırdı.
İllərlə susuz qalmış çöllərdə pardaq-pardaq, cadarcadar olmuş, yanan torpağa sanki su ve-rilirdi...
Susuzluqdan yanan, günəşin qovurduğu tor-paqdan
qalxan alova bənzər tüstü pərdəsinin dilim-dilim olub
səmaya yayılan dilləri kimi o da “kişi həsrətini” illərlə
həsrətlə, yana-yana çək-mişdi.
İndi bu torpağa su verilirdi... Bu torpaq nəfəs alır,
oyanır, yaşamağa başlayacaqdı...
Bu torpaq toz olub küləklə başqa yerlərə sovrulmayacaqdı.
İndi bu torpaq sinəsində illərlə gəzdirdiyi to-xumlara
can verəcəkdi! Bu boş səhralarda nələr bitməyəcəkdi!
O da bu torpaq kimi bar verməliydi...
Bu, onun haqqı idi!
O, həyata bunun üçün gəlmişdi, dörd divar arasında
çürümək üçün yox...
O, yetişmiş qadın idi!
Tofiq Xəzər
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İndi o, altımda inləyir, yanırdı... Ancaq bu yanğı, bu
inilti ləzzətdən qopurdu!
Yaşamaq yanğısıydı...
İndi o qönçələnib, gül açacaqdı!
Gözlərimi açıb ona baxdım. Nəfəsi kəsilirdi sanki!
Onun nəfəsinin ritmi yenə dəyişmişdi. Tez-tez, qısa
nəfəslər alırdı. Elə bil nəfəs ona ciyərlərindən yox,
sinəsindən, boğazına yaxın bir yerdən gəlib-gedirdi. O,
artıq yanırdı...
Bir an ara verib, təkrar onu öpmək istəyəndə gördüm
onun dodaqları azca açıla qalıb və ağ-zından od çıxır. Dili
də dodaqları kimi qurumuş-du.
Dodaqlarına dodaqlarımı yapışdıranda gör-düm
dodaqları soyuyub, buz kimi idi. Bərk-bərk bir neçə dəfə
ehtirasla onu öpdüm.
Gözlərini açmadı. Əvəzində hər iki əli ilə mə-nim
arxamdan tutub, özünə tərəf çəkdi. Başa düşdüm ki,
dayanmaq olmaz. Onu artıq ekstaza çatdırmaq lazımdır.
Orqazma çatmalıdır, vaxt-dır. Eyakulyasiya başlamasa, o
yanardı! Onun vücudu yanırdı! O, təlatümlə çırpınırdı.
Arxası üstə altımda bütün bədəni ilə elə gərilirdi... Mən
dəhşətə gəlirdim, mənə ləzzət eləyirdi...
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...Sonra yan-yana uzandıq. Sakitləşdik... Xırda
saçlarımı barmaqları ilə sığallayırdı. Mən də əllərimi onun
açıq sinəsində, saçlarında, qulaqlarındakı ağ mirvari
sırğalarında, boyun-boğazında gəzdirir, elə bil sönmüş
odun yerinə su səpir, onun tüstüsünü söndürürdüm...
O, birdən gözlərini yumub pıçıltıyla dedi:
- Sənə bir söz demək istəyirəm...
- De, – dedim.
Bir müddət susdu...
- De dəə.
- Desəm, inanarsan?
- Niyə inanmıram ki?
- Yox! – dedi. Sonuncu gün deyəcəyəm... Sən mənim
ilk kişimsən, bilirsən? – dedi və gözlərini açdı.
Mən onun dodağından öpüb, gözlərinin içinə baxabaxa:
- Sən də mənim ömrümdə intim əlaqədə olduğum ilk
qadınsan, bilirsən?
O gülümsünüb:
Tofiq Xəzər
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- Doğrudan? – dedi və əlavə elədi:
- Xoşuna gəldi?
O, “xoşuna gəldi” sözünü deyəndə artıq iş-vəylə,
nazla, səmimiyyətlə, qadın hiyləsiylə mə-ni imtahan
eləyirdi.
- Hər şeyin ilki unudulmur, – dedim. - İlk nə varsa
nübardır, hamısı əl çatmazdır, müqəd-dəsdir...
- Baldır! Sən də mənim nübarımsan! – dedi .
Gözlərini yumdu... O məst idi... O səmada buludlarla
dolaşırdı...
Bir fərqimiz vardı: Bu intim əlaqə mənim star-tım, onun
finişiydi...
İlk dəfə onun kirpiklərini gördüm. Düzü Elda-rınkına
çatmazdı, ancaq qara və uzun, nəzərə çarpacaq idi...
O, indi xöşbəxt idi.
Ancaq gözlərinin dərinliyindən qüssə, qəm, kədər tam
çəkilməmişdi... Mən hiss edir, duyur-dum onu... O,
diqqətlə onun gözlərinin dərinliyi-nə baxdığımı görüb,
sanki ürkdü...
Yığışdı, yumrulandı və dözməyib məni qu-caqladı,
bərk-bərk özünə sıxdı, qoymadı axıra kimi baxam.
Tofiq Xəzər
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Onun nəsə gözlərinin dərinliyindən çaşqınlıq,
təlatümlülük,.. nəsə fırtınadan qabaq qabaran dalğalar
kimi qeyri-müəyyənlik oxuyurdum. Nə-dənsə dözməyib,
gözlərini tez qapadı. Məni qu-caqladı. Tələsik və ürkək
hərəkətlərlə tez-tez öpdü... Onun bədəni birdən soyudu...
O, gözlə-rini açıb:
- Bilirsən, – dedi. - Mən üç dəfə özümü as-maq
istəmişdim, ancaq asa bilməmişdim.
Alma ağacında o mənfur məftil hələ də asılı-dır...
Allah bu işi yubatdı...
Nəsə hər dəfə son anda qərarımı dəyişdim... Qoy
üstümə neft töküb yandırım, dedim. Sonra nefti də,
spiçkanı da alma ağacının altına gə-tirdim. Yenə hər dəfə
qərarımı dəyişdim... Yox, asmaq yaxşıdır, asmaq asandır
fikirləşib, be-ləcə bu məhşər gününü uzatdım...
Sənə bütün ömrümü borcluyam, – dedi. - Mən indi
torpaqda olmalıydım...
Onun gözlərindən yenə yaş gilələri diyir-lənməyə
başladı. Necə diyirlənirdisə, sanki yaş gilələri bir-birini
qovurdu...
Mən artıq duyğulanmışdım. Onu bir də bütün
bədənimlə, ruhumla ağuşuma almaq istədim. Düzdür, bir
az alınmadı, o, məndən canlı idi. Əndamı xüsusilə böyük
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idi. Ancaq bütün bun-lara baxmayaraq mərhəmətlə, qayğı
ilə ona acı-dığımdan onu qollarım arasına alıb ovundurmaq, arxa, kömək olduğumu, onu ürəkdən mü-dafiə
elədiyimi, lap elə kişisi olduğumu bildirmək istəyirdim...
O, məni başa düşürdü... O bilirdi ki, mən hələ də
uşağam. Nə olsun ki, əsgərlik çəkirəm. Mə-nim vur-tut 19
yaşım vardı. Ancaq hiss edirdi ki, məndə qeyrət.., kişilik...
var.
O, mənə konyak açdı. Şampan azalmışdı. Onu özünə
süzdü. Bir də məni öpüb dedi:
- Sən olmasan... indi o dünyadaydım... Alla-ha qurban
olum, səni mənə necə qismət elədi!
Mən alma ağacından özümü asmaq, ya yan-dırmaq
istədiyim halda gör mənə nələr qismət oldu. Mən səni ilk
dəfə elə o alma ağacının al-tında başa saldım. Bu mənim
son ümidim idi. Son!
Sən məni anlamasaydın, bu günkü günləri
yaşamasaydım, bəlkə də artıq həyatda yoxuy-dum...
O, yenə gözlərini yumub öz dünyasına qa-pıldı...
Mən yenə onu öpüb, ağ mirvari sırğalarını sığallayıb:
- Gözlərini aç, – dedim pıçıltıyla...
Tofiq Xəzər
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O, gözlərini açdı. Əlləri ilə boynumdan tutub, məni
qucaqlayıb, sinəsinə sıxdı.
- Sən bilmirsən nə qəhrəmanlıq elədiyini, – deyib,
bütün lüt bədənimi duz kimi yaladı.
Sonra o, şampan, mən konyak içdim. O, çox kövrək
olmuşdu. Məni yüngülcə öpə-öpə:
- Sən gedəndən sonra sənin qoxunu o alma
ağacından, o hasardan, bir də tək-tənha keçir-diyim
gecələr sübhədək bax bu yataqdan ala-cağam, – dedi...
Və məni dəli bir ehtirasla qucaqlayıb altına saldı.
O qədər yumşaq, o qədər rahat idi o... Bütün bədəni
elə bil buxarlanır, ətir saçırdı. Onun tə-bəssümü də,
gülüşü də, kövrəlməyi də dəyiş-mişdi. O, nə qədər
gözəlləşmişdi! Onu belə şən, oynaq, diri görəndə ürəkdən
sevinirdim.
Altda olsam da, vəziyyətim pis deyildi. O, ilk dəfə
olaraq əli ilə cinsi orqanımdan tutdu.
İlahi! Nə yaxşı, nə şirin idi... Ereksiya və-ziyyətində
cinsi orqanım artıq onun əlini yandı-rırdı... Artıq ehtirasım
cilovlanmırdı...
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...Yemək soyumuşdu. Bir-iki tikə çolpa budundan,
qənədindən yeyib 50 qram da kon-yak içdim. Və özümü
toparlayıb, qəflətən de-dim:
- Sabah Şuşaya gedirəm. Birisi gün günorta saat ikidə
görüşərik.
Onun üzünə qaranlıq çökdü.
Tez
onu
qucaqladım.
Üzündən,
gözündən,
qulaqlarından, ağ mirvari sırğalarından, saçın-dan öpüb
dedim:
- Mütləq getməliyəm!
O, özünə gəlib xırıltılı, naümid bir səslə pıçıl-dadı:
- Gözləyəcəm səni...
- Yaxşı, – deyib dəlicəsinə onu qucaqladım.
Onu o qədər öpdüm ki, rəngi özünə gəldi. Tam arxayın
olandan sonra durub geyindim. O, məni yola salanda:
- Darıxacam, – dedi.
- Birisi gün saat ikidə məni gözlə! – dedim...
Mən hasardan keçəndə o, əli ilə öpüş də göndərdi.
Gözlərindən qüssə yağırdı...
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Evə girib ikinci mərtəbədəki otağıma qalxan-da
güzgüdə özümə baxdım.
Rəngim avazımışdı, gözlərimin altı azca şiş-mişdi.
Saçım çoxalmışdı. Sıx qara saçlarım var-dı. Həddən artıq
cod idi. Saçlarımı daraq dara-ya bilmirdi... Gözlərim isə
saflaşmışdı. Gözü-mün ağına diqqətlə baxdım. Çox
təmiz, işıqlı idi. Dodaqlarım lalə kimi qırmızıydı.
Yanaqlarımın da rəngi gözəl, sağlam idi. Qaşlarım, bığım
zil qaraydı. Bığlarım nazik idi. Xeyli baxıb öz-özü-mə
fikirləşdim ki, bığlarımı bir az qalınlatsam, daha yaxşıdır...
Boğazım yoğun idi. Bakıda, “Dinamo” idman
cəmiyyətində getdiyim güləş məşqlərinin bəh-rəsiydi bu.
Kürəklərim enli, belim nazik idi.
Bu da əsgərlikdən qabaq məşğul olduğum qantel
idman tərminlərinin və güləş məşqlərinin nəticəsiydi.
Qılçalarım boksçuların, futbolçuların qılçaları kimi
muskullu, ancaq arıq idi.
Bu da uşaqlıqdan toz-torpaqda oynadığım futbolların,
qovduğum
topların
verdiyi
bəhrəydi.
Ancaq
kökəlməmişdim.
Arıq idim. Boyum kişilərin ölçüsünə görə orta boy
sayılırdı. 1 metr 68 sm. Çəkim 58 kiloqram idi.
Həmişə gözəl, dəblə geyinərdim...
Tofiq Xəzər
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Yorulmuşdum. Uzanıb yerimə girdim. Heç iç-ki
xoşlamırdım. Ancaq şampan və konyak içdi-yimdən, fəal
cinsi əlaqədən sonra süstləşmiş-dim. Qış yuxusuna
getmişəm...

16.07.1971,

V gцn,

Bяrdя, Шuшa.

Səhər yenə məni anam durquzdu.
Son illərdə bəlkə də belə dərin yatdığım ol-mamışdı.
İynəmi vurdu.
- Nə vaxt gedəcəksən? – soruşdu.
- Sabah yox, birisi gün son günümdür. 19-u iyul Bakıda
olmalıyam. Təyyarə ilə Odessaya uçacağam. Bakıdan
özümə bir qol saatı və maqnetafon almalıyam...
Даныша-даныша диггятля анама бахдым. Мян атамдан
чоx анама охшайырдым.
Бястябой, аьbəniz, аьаппаг щяйалы чющря-синдя хына
рянэ чилляри варды. Бу она чох йара-шырды. Сачларына дян
дцшмцшдц…
Anamdan 30 manat da pul istədim.
Tofiq Xəzər
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- Şuşaya gedəcəksən? – soruşdu.
- Hə! – dedim. - Nə bildin?
Anam gülüb dedi:
- Nə var, bunu bilməyə, ay bala...
- Özünü ağır apar, gedirsən get, – dedi. – Ancaq daha
bu axırıncı olsun...
Allah qoysa, qayıt, əsgərliyi qurtar. Sonra hər şey
qaydasında olacaq.
Durdum. Hamamda çimdim. Üzümü qırxıb, paltarımı
geyinib yeməyə oturdum.
İştahla anam bişirdiyi yumurta-pomidordan çaşır
turşusu ilə yedim. Çox ləzzətli idi. Əsgər-likdə belə
yeməklər olmur....
Sonra qonşulara baş çəkdim. Xosrov Kirov-abaddan
gəlmişdi. Dedilər:
- Yatıb, durquzaq?
- Hə! Durquzun, yeməyini yeyib, bizə gəlsin-dedim.
Yarım saat keçməmiş Xosu gəldi.
- Gəl, gedək Şuşaya. Axşam qayıdarıq.
Tofiq Xəzər
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Taksi tutmadıq. Vaxt çox idi. Odur ki, Stepa-nakert
avtobusu ilə getdik. Hava tam qızma-mışdı. Üzü dağlara
tərəf gedirdik. Gün qızanda artıq biz Dağlıq Qarabağın
mərkəzində olacaq-dıq.
Ağdamı keçib Əsgərandan adlayandan sonra hava
sərinləşdi.
Avtobusda adam çox idi. Erməni, rus da var-dı. Hamısı
da kasıb adamlar idi. Özləri ilə qaz, ördək, toyuq
aparırdılar, çoxunun zənbilləri meyvə ilə doluydu.
Pomidor, xiyar avtobusda yeşik-yeşik idi...
Stepanakertin
avtovağzalında
düşüb,
Şuşa
avtobusuna bilet aldıq. İki saata qədər vaxtımız vardı.
Odur ki, Xosrovla şəhəri gəzdik. Erməni arvadları
qocalanda çirkin, cavan qızları isə qəşəng olur. Bunu
böyüklərin danışığından çox eşitmişdik. Qoca erməni
kişiləri də çox eybəcər olurdu...
Şəhər sərin və səliqəli idi. Şəhərdə “Moskviç-412”,
“Volqa qaz-21”, “Paz”-avtobusları, yük maşınları, “Zil”lər
çox idi. “Pobeda” maşınları da burada çox gözə dəyirdi.
Əhalinin əksəriyyəti bina evində yaşayırdı. Burada
Bərdədəki kimi deyildi. Beş mərtəbəli kubik evlər çoxluq
təşkil eləyirdi. Stepanakertdə institut da vardı. Pedaqoji
institut. Müəllimlərinin çoxu azərbaycanlılar idi.
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Stepanakertdə yaşayan bir neçə azərbay-canlı qoca
kişilərlə söhbət elədik.
Onlar bizə dedi ki, Stepanakertin köhnə adı Xankəndi
olub.
Ruslar I dünya müharibəsindən sonra bura-ları
Ermənistana qatmaq istəyirdilər. Sağ olsun Nəriman
Nərimanovu son anda buraları xilas elədi. Ancaq Dağlıq
Qarabağa muxtariyyət veril-di...
Biz qayıdıb, Şuşa avtobusuna minməyə gə-ləndə
yolun kənarlarında ermənilərin küçə tica-rətinə rast gəldik.
Qiymətləri soruşanda lap təəccüb elədim. Bərdə ilə
müqayisədə qiymətlər iki dəfə ucuz idi... Öyrəndik ki,
mağazalarda da belədir. Bura-da hər şey ucuzdur...
Şuşa avtobusunda da erməni və rus millətin-dən
adamlar var idi. Ruslar Şuşa sanatoriya-sına “putyovka”
ilə gedirdilər.
Hava sərin, dağlar yaşıl meşəli, talalı, düzənli
olduğundan çox mənzərəli görünürdü. Dolama yolları
qalxdıqca bütün Stepanakert aşağıda qa-lır, gözəl
panorama açılırdı...
Şuşanın axırıncı “pereval”ını dönəndə Qala qapısının
üstündə gözəl işlənmiş “Şuşa” sözü oxundu...
Tofiq Xəzər
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Bu, Xosunun Şuşaya ilk gəlişi idi. Onu dağ-lar,
“pereval”lar, gül-çiçək ətri məst eləmişdi. Yol boyu dinibdanışmır, arada bir neçə dəfə ürəyi də bulandı.
Avtobusdan “Bazarbaşı” adlanan meydanda düşdük.
Yayda Şuşada qələbəlik olardı.
Xüsusən də axşamlar. Bütün gəlmələr şəhə-rə
səpələnib, iki-iki, üç-üç, ailəliklə qol-qola, əl-ələ verib
gəzişərdilər.
“Güllü bağ”dan keçib Cıdır düzünə tərəf yol-landıq.
Xosu tez-tez ah çəkir, ciyər dolusu nəfəs alır, gəlibgedənlərə baxmaqdan ağzı açıla qal-mışdı...
“Güllü bağ”da rus və erməni dilində danışan-lara da
rast gəlmək olurdu. İl boyu Bakıdan da xeyli insanlar gəlib
burada dincələrdi. Xüsusilə də yayda!
Sanatoriyada yay aylarında yer tapmaq müş-külə
dönərdi, iki aylıq xüsusi ev kirayələmək üçün də yaz
başlayandan hərəkətə gəlməliy-din...
Yayda Şuşanın şahlıq dövrü olardı.
Şuşada “detdom” adlanan bir yer vardı. Ora-da atasızanasız, kimsəsiz uşaqlar yaşayırdılar. Yayda bir də
görürdün “detdom” uşaqları gəlmə uşaqları daşlayar,
dəcəllik eləyər, özlərindən ki-çik gəlmə uşaqlarla savaşar,
Tofiq Xəzər
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yoldan keçənlərə söyüşlər söyüb, sonra “detdom”un
həyətində gizlənər, bir sözlə tərbiyəsizlik edərdilər.
Biz də “detdom”un qabağından keçirdik. Qəf-lətən
səkkiz-doqquz uşaq qapıdan çıxıb, güllə kimi üstümüzə
gəldi. Dərhal Xosrova, - qaç, – deyib, özüm də güllə kimi
götürüldüm.
Xosrov yolda az qalırdı məni keçə...
Fəlakətdən qurtarmışdıq!
Onlar bizə çatmayacaqlarını görüb, bizi arxa-dan daş
yağışına basdılar. Əllərimizlə başımızı tutduq. Uzaqdan
atılıb bizə çatana kimi sürətini azaldan daşların
bədənimizə elə də təhlükəsi yox idi...
Bədənimizin müxtəlif yerlərindən daş qəlpə-ləri alsaq
da, vəziyyətdən çox müvəffəqiyyətlə çıxmışdıq. Xosrovun
rəngi ağappaq ağarmışdı. Yaman qorxmuşdu. Ancaq
kövrək olsa da, özünü sındırıb ağlamadı...
Su istədi...
- Natəvanın çəkdirdiyi saxsı borulardan ta su gəlmir, –
dedim.
Gəlib çatdıq komsomolumun evlərinin yer-ləşdiyi iki
küçənin birləşib Cıdır düzünə çıxan tərəfinə.
Tofiq Xəzər
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Fikirləşdim ki, anam nə yaxşı Zeynəbin gəl-məyinə
icazə vermədi... Yoxsa Zeynəbin başını “detdom”lar indi
dağıtmışdı...
Qapıda yenə heç kim yox idi... Onların evinin
yanındakı mağaza açıq idi.
Deməli tum satan Əsədin oğlu qara Bayram oradaydı.
Gəldik mağazaya. Bayram mağaza-da təkiydi. Bir nəfər
də olsun alıcı yox idi. Onun-la öpüşüb-görüşdük. Haləhval tutub bir saata qədər mağazada oturduq.
Komsomolumgildən xəbər çıxmırdı. Bayram dedi ki,
onlar ancaq axşamlar həyətə, qapının ağzına, çıxırlar
hərdən də ailəliklə Cıdır düzünə gedirlər...
Xosrov su deyib mələyirdi. Su tapılmadı... Mağazadan
çıxıb piyada yavaş-yavaş Cıdır düzünə tərəf qalxdıq. Teztez də dönüb, arxaya baxırdım. Molla Pənah Vaqifin
məqbərəsinə çatdıq. Yoldan sola dönüb, məzar olan yerə
endik. Xeyli orasına-burasına baxıb qara daşın üstünə
yazılmış sözləri oxuduq. Sonra da Cıdır düzünə qalxıb
Mehdinin “pavliyon”unda bir çaynik çay içdik. Bir az
dincəlib, yenə şəhərə tərəf düşdük.
Burada yol boyu və həyətlərdə çoxlu qoz ağacları
əkilmişdi. Çınqıl və yerli çay daşla-rından döşənmiş yolla
endikcə komsomolumun evi görünür, yaxınlaşır, ancaq
heç kim gözə dəymirdi.
Tofiq Xəzər
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Sağ tərəfdən, texnikumun binasının qaba-ğından keçib
“Bazarbaşı” meydanına tərəf gəl-dik.
Mədəniyyət evinin qabağında Bülbülün və Üzeyir bəy
Hacıbəyovun heykəllərinə xeyli bax-dıq. Keçib Xan qızı
Natəvanın çəkdirdiyi sıra-lanmış bulaqlardan su içdik.
Sonra yuxarı qal-xıb, sağa dönüb avtovağzala tərəf
gəldik.
Şuşada doğulub boya-başa çatan əslən er-məni
Nelson Stepanyan Georgiyeviçin tunc büstünə baxdıq.
Büstün üstündə yazılmışdı: “1913-1944” Qvardiya
podpolkovniki 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, 3 dəfə
Qırmızı Bayraq ordeni, 1 dəfə Lenin ordeni alıbmış.
Hücumçu-təyyarəçi olub...
- Bizimkilər də “stroybat”larda “slujit” eləyirlər, – dedim.
Xosrov nəyə işarə vurduğumu heç anlamadı da.
Yuxarı, sanatoriyanın həyətinə çıxdıq.
Lap əvvəllər bura “Dom otdıx” adlanırdı. Xeyli orada
gül-çiçəyə, açıq-saçıq geyinən rus qızlarına baxıb geri
qayıtdıq. Şəhərdə yavaş-yavaş qaynaşma başlayırdı.
Artıq yeyib, yatıb dincələnlər şəhərə səpələnirdilər. “Güllü
bağ” adlanan parkdan keçib, yenə Bayramın mağazasına gəldik. Bayram bizi gözləyirdi. Görən kimi dedi:
- Mehdinin “pavliyon”unda kabab sifariş ver-mişəm.
Tofiq Xəzər
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Mağazadan çıxıb, qapını çöldən qıfılla bağ-lamaq
istəyəndə əl çəkmədim ki, yemək istəmi-rik, bizə “o”
adamı görmək lazımdır deyib, əlim-lə “onların” evinə işarə
elədim.
Bayram kasıb olmasına baxmayaraq kişi kimi bizə
ürəkdən yemək təklifi eləmişdi! Belə şeylər məni tez
duyğulandırır.
Xosrov dinmədi. Mən təkid elədim. Axırda Bayram
mən deyənlə razılaşıb, mağazanın qa-pısını yenidən
açdı.
Çox keçmədi nəhayət onların taxta qapıları açıldı.
Əvvəl qardaşları, sonra bacıları ilə özü göründü... Mən
onu hər dəfə görəndə həyəcan keçirir, özümü itirirdim.
O da gördü!
O, məni görəndə gözlərində sevincdən işıq parladı.
Tez gözünü aşağı dikdi hiss elədim ki. O da mənim kimi,
özünü itirdi... Xosrov da onu gördü. Özünü saxlaya
bilməyib təəccüblə:
- Bu o deyil? – soruşdu.
Başımla, təbəssümümlə onu başa saldım ki, bəli, bu
odur!

Tofiq Xəzər
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Onlar öz açıq qapılarının içəri tərəfində stul-larda
oturub yerlərini rahatladılar. Beləcə düz iki saat, biz
mağazadan onlara baxdıq... Mən iki gündən sonra
Ukraynanın Nikolayev vilayətinə gedəcəkdim. O da bunu
bilirdi. Ancaq başqa heç nə mümkün deyildi. O, məni,
mən də onu danışıqsız, lal sükutla da olsa bir-birimizi çox
dərindən dəqiqliklə hiss edir, başa düşürdük...
Bayram sonda bizi tələsdirdi:
- Ağdam, Bərdə avtobusları gedib. Tez elə-yin, heç
olmasa Stepanakert avtobusuna gecik-məyin. Oradan
Ağdam avtobusunu tutarsınız. Sonra gec olacaq...
Xosrovla naəlac, mağazadan çıxıb, Bayramla öpüşüb
vidalaşanda onlar da başa düşdülər ki, artıq biz
qayıdırıq...
Mən son dəfə onlara baxanda əlimlə öpüş göndərdim.
O, qıpqırmızı qızarıb başını aşağı dikdi. Və biz getdik...
Stepanakertdə avtobusdan düşəndə hələ qaranlıq
çökməmişdi. “Kruq”dan 100 -150 metr aralıda yerləşən
avtovağzaldan Bərdəyə bilet tapmayıb, Ağdama bilet
aldıq. Bərdəyə gündə bir dəfə avtobus gedirdi. O da
getmişdi...
Düz 52 dəqiqə vaxtımız vardı. Yenə gəzmə-yə
başladıq. Vağzalın aşağısından gedən yol Ballıca kəndinə
gedirdi. “Pekarnı” və “inkubator” istiqamətində getdik.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

2017

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

Suvarma
sistemləri
stan-siyasını
ötdük,
partiya
komitəsinin “Qonaq” evi-nin yanından keçib şəhərə
qayıtdıq.
“Obkomun” binasının yanında
“Qarabağ” mehmanxanasına baxdıq...

dörd

mərtəbəli

Burada yeni tikilən ayaqqabı fabrikinin bü-növrəsi
qoyulurdu. Bünövrədə aparılan işlərə baxıb, sonra Stepan
Şaumyanın adına olan sta-diona getdik. Sonra da aşağı
sol tərəfə çıxan yola çıxıb, “Qarabağ şərabçılıq tresti”nin
yanına gəldik. “Şərabçılıq kombinatı”nda onlar çaxır
istehsal edirdilər. Stadionun yanında yerləşən İpəkçilik
kombinatına da baxdıq.
Şuşada erməni orta məktəbi olduğu kimi burada da “4
№-li orta məktəb” azərbaycanlı-ların doğma dildə təhsil
aldığı yeganə məktəb idi...
“Proqress” mağazasına gəldik. Burada hər şey vardı.
Mebeldən tutmuş, ərzağa, parçaya, təsərrüfat mallarına
qədər hər şey. Mağazanın üstü yaşayış binası idi.
Mağaza çox böyük və möhtəşəmdi! Nə axtarsan, burada
tapa bilər-din...
Avtobusla Ağdama gələndə yolda bizdən qabaq
cərgədə oturan iki yaşlı kişi danışırdı: Martuni rayonunun
kəndlərindən birində məktəb direktoru işləmiş Ərşad
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müəllimi Stepanakertdə yaxın illərdə uşaq ölümü ilə
əlaqədar mühakimə edib, 10 il iş kəsiblər.
Məhkəmənin hökmündən dərhal sonra sa-londa oturan
Ərşad müəllimin cavan arvadı qış-qırar ki, Ərşad qorxma!
- Mən ölməmişəm!
Azərbaycanın Ali məhkəməsində bu haqsız-lığa son
qoyduracağam, – deyib, hönkür-hönkür ağlayırmış.
On il iş kəsiləndən sonra məhkəmə zalından Ərşad
müəllimi çıxarıb, türmə maşınına min-diriblər. Elə bu vaxt
bir dəstə daşnak peyda olub, türmə maşınını əlləri ilə
basıb, aşırıb, sonra da od vurublar.
Stepanakertin 4 №-li azərbaycanlılar oxuyan orta
məktəbinin müəlliməsinin gözləri qarşı-sında əri Ərşad
müəllim diri-diri yandırılıb...
Cavan arvadı fəryad qoparıb saçlarını yolsa da haya
nə milis, nə ictimaiyyət, nə təcili yardım maşını, nə də ...
heç kim gəlməyib.
On il iş alan Martuninin 40-42 yaşlı məktəb direktoru
faciə ilə diri-diri yandırılaraq qətlə ye-tirilib. Od-alovun
içərisindən Ərşad müəllimin tükürpədici çığırtısı ərşə
qalxıbmış. O vaxtkı respublika rəhbərliyi bu işə qarışsa
da, heç kimi həbs edə bilmədilər...
Tofiq Xəzər
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Belə söhbətlər də məni duyğulandırırdı. Ağ-damdan
çıxıb, “Uzundərə”dən keçəndə elə bil havam çatmırdı...

17.07.1971,

Adəti

VI gцn, Bяrdя.

üzrə anam məni yuxudan oyadıb, iy-nəmi

vuranda soruşdu ki, bu gün qonaqların gə-ləcək?
- Hə, – dedim.
Bu gün Bərdədə son gecəmi yatacaqdım...
- Axşam gələcəklər, – dedim və əlavə elədim ki,
Zeynəbi yaxşı eləyib buraxmadın. Şuşadakı “detdom”lar
bizi yaman qovdular...
- Görə bildin? –anam soruşdu.
- Həə.
Qapılarında gördüm. Ancaq danışa bilmə-dim.
- Nə danışacaqsan, ay bala, o, uşaqdır. Əs-gərliyini
qurtar gəl, nişan qoyarıq, nə qədər istə-yirsən,
danışarsan...
Tofiq Xəzər
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Ayağa qalxdım. Hamamda çimmək istəyir-dim. Anam
dedi ki, “kolonka”nın altını daş kö-mürlə qalamışam,
hazırdır. Çimirsən, get, çim.
Hamama girdim. Yaxşıca kisələndim. Zeynə-bin anası
Zəhra xala da gəlib, belimi kisələyib, sabunla
maçalkaladı.
Hamamdan çıxanda özümü tanımırdım. Rən-gim
qızarmış, sifətim dolmuşdu. Xəstəlikdən əsər-əlamət belə
qalmamışdı...
Özümü quş kimi rahat hiss edirdim. Bir neçə saatdan
sonra baş verəcəkləri gözlərim qarşı-sına gətirdikcə
ehtiraslanır, içimdən xoş hisslər, duyğular keçirdi.
Yeməyimi yeyib, uşaqlara bir-bir zəng vur-mağa
başladım. Vaqif və Arif qardaşları, Bahar-oğlu Vaqif,
Ələsgər, Məhbubə xalanın oğlu Arif, Xosrov, Zakir
Quliyev, Tariyel Muradov, Soltan və Savalan qardaşları,
qarmon çalan Məmili ilə də danışdım.
Axşam 18:00-da bizim evdə olmalarını tap-şırdım.
Sonra yadıma düşdü kü Aydına da demək lazımdır. Ona
da zəng vurdum.
- Hələ yatıb bizimki, – Şəqilət xala dedi.
- Duranda deyərsiz axşam altıda bizdə olsun. Sabah
gedirəm.
Tofiq Xəzər
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- Yaxşı yol, ay bala, – dedi. - Deyərəm.
Saat 12-yə qalırdı. Hələ vaxta iki saat vardı.
Darıxmağa, həyəcanlanmağa başlamışdım. Ki-tabxanaya
keçib kitablarla başımı qatmağa ça-lışdım. Sonra əsgərlik
yoldaşlarıma – Sahib Ək-bərova, ağcabədili Nazimə,
axıska türkü Şü-kürə, Özbəkistana Süleymana və
Gürcüstana Tahir Ağayevə məktublar yazdım...
Saat 13:50-də evdən çıxıb həyətə keçdim. Gün od
ələyirdi. Sakitlik idi. Onlar tərəfi də diq-qətlə nəzərdən
keçirib, hər şeyə əmin olandan sonra hasarı aşdım.
Yenə qızmar yandırıcı yay gününün təsirin-dən ağaclar
da, gül-çiçək də sanki yorulub yı-ğışmış, parlaqlıqlarını
itirmişdilər.
Arılar, cırcıramalar, kəpənəklər isə öz işlə-rində idi.
Dincələnlər dincəlir oxuyanlar isə oxu-yurdu... Hərdən də
quşların cikkiltisi eşidilirdi. Aynabəndə baxan kimi onu
gördüm...
...Yataqda
sığallayıb:

yan-yana

uzananda

məni

əlləri

ilə

- Bilirsən nə var? – duruxub... sözlü adamlar kimi sənə bir söz deyəcəm. Ancaq bir azdan. Hələ tezdir. İndi
məni çoxlu öp, – dedi. - Lap çox, dünənin də əvəzini
çıxmalısan...
Tofiq Xəzər
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O, sözlərini axıra çatdırmayıb, məni ağuşuna aldı. Kök
ayaqları ilə necə sıxdısa, sanki məni içinə çəkmək
istəyirdi.
Mən onun yumşaq sinəsində bihuş olmuş-dum. O,
məni duz kimi yaladı. Mən də tam sa-kitləşmişdim...
Sonda dedi:
- Kişi Arifi Bakıya aparacaq, sabah tezdən çıxacaqlar.
Gecə evdə tək olacağam. Gəl, ge-cəni bir yerdə keçirək...
– düz gözlərimin içinə baxırdı.
- Sabah gedirəm axı? – dedim.
- Sabah gecə qatarla getməyəcəksən?
- Hə, – dedim.
- Gəl, gecəni bizdə qal, səhəri tezdən durub yol maşını
ilə gedərsən, – dedi.
Cavab gözləyirdi. Bir az fikirləşib:
- Yaxşı, – dedim. - Uşaqları qoymaram gecə dəmiryol
vağzalına getməyə. Özüm də qatara bilet almaram.
Yalandan deyərəm ki, bilet almı-şam.
O, məni təkrar-təkrar öpüb:
- Həyatımın ilk intim gecəsini yaşamaq istə-yirəm!
Tofiq Xəzər
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Ölürəm o gecə üçün! – deyib bir də məni ağuşuna
salıb, həsrətlə iyləməyə başladı...
- Danışdıq?
- Danışdıq: – dedim.
- Sabah onlar gedən kimi aynabəndin pərdə-lərini aralı
qoyacağam. Onda mənə telefonla zəng vurarsan, – dedi.
- Yaxşı, – dedim.
Durub geyindim. O da xalatını əyninə geyin-di.
Güzgünün qarşısında dayanıb saçlarını da-rayanda onu
arxadan qucaqladım. Mənim boyum ondan bir az hündür
idi. Ancaq onun çox böyük yumşaq arxası hər baxanda
məni vəcdə gətirirdi.
Onu özümə sıxdıqca yenidən ehtiraslanır-dım. O, məni
saxlayıb, çönüb, dodaqlarımdan öpüb:
- Qonaqların gələcək. Davamını sabaha sax-la.
Arxama da belə həsrətlə baxma. O da sə-nindir. Sabah
gecə nə istəsən, edərsən.
Deyəndə düz gözlərimin içinə baxıb pıçıltıyla:
- Ölürəm sənin üçün, – dedi.
...Evə gəldim. Dayım Sabir, qardaşlarım Ra-fiq, Vaqif,
Vidadi, Xəqani, Firdovsi, bacım Ye-ganə, anam, nənəm,
Tofiq Xəzər
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Zeynəb, Zəhra xala və Gözəl xala hamısı axşamkı
qonaqlıq üçün ha-zırlıq görürdülər.
Nənəm savadsız idi. Heç orta məktəb də oxumamışdı.
Əslən iranlıydı. Yoldaşı Sahib onu Azərbaycana gətirib.
Yevlaxda ev alıb, yerləş-dirəndən sonra qayıdıb ki,
İrandan var-dövlətini gətirsin. O vaxt sərhədlər bağlanıb
və hərəsi bir ölkədə qalıblar.
Nənəmi qucaqlayıb, dönə-dönə öpüb əziz-lədim. O,
çox nurani, sadə, xanım-xatın qadın idi. Qocalmışdı... O,
bizim hamımızı körpə olan-da belinə şəlləyib gəzdirərdi...
Çalğıçılar Savalan, Soltan və Məmili ilk gə-lənlərdən
oldular. Soltan nağarasını, Savalan klarnetini, Məmili də
qarmonunu taksidən dü-şürüb, taksini yola saldılar. Onlar
üçün xüsusi yer düzəlmişdi...
Savalan klarneti çıxarıb, püfləyən kimi Məmili qarmonu
bir-iki dil getdi. Soltan nağaranı döyəc-ləyəndə yavaşyavaş qonşular tökülüşüb gəldi-lər.
Manqallar alovlandı.
Quzu şaqqalandı, elə isti-isti, ət soyumamış tikələnib,
duzlanıb şişlərə çəkildi...
Savalan klarneti necə çalırdısa, sanki bütün Bərdəyə
səs salmaq istəyirdi ki, Tofiq əsgər ge-dir!
Tofiq Xəzər
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Qonşu arvadlar da əllərindəki işi qurtarıb, bir-bir
gəlirdilər. Zeynəb xala, Xanım xala, Manya xala, Samaya
xala, Sehran xala gələndən sonra onların qızları da gəldi.
Camaat çoxaldıqca çalanlar da cuşə gəlib tər tökürdülər.
Vaqif Baharoğlu artıq məclisi ələ almışdı. Sağlıqsağlığa calanmışdı.
Getdikcə məclis qızışırdı. Atam da gəlmişdi. Sonra
qonşu kişilər də gəlməyə başladı. Köçəri dayı, Xıdır dayı,
Yusif dayı, Əyyub dayı da gəl-dilər. Kişilərə başqa stol
açılmışdı. Qadınlar isə yemək yemirdi. Ayaqüstə durub,
çalanlara və oynayan cavanlara baxırdılar...
Xanlar dayı da təzə məhlədən klarnetin sə-sinə
gəlmişdi. Qumru xala isə gəlməmişdi. Sər-xan dayı ilə
arxa qonşulardan kisəçəkən İbra-him də gəlmişdi. Hamı
araqdan içir, hərdən ça-lanların cibinə pul basıb, onları
ruhlandırırdılar.
Məhbubə xala Nadir kişiylə gələndə lap ürə-yimdən
oldu. Gözlərimiz bir-birinə dikiləndə isə bir badə arağı
başıma çəkdim...
Kişilərin səsi bütün həyəti başına götürmüş-dü. Növbə
ilə Nadir kişi, Xıdır dayı, Sərxan dayı, Bəylər dayı, Köçəri
dayı və Xanlar dayı sağlıq-lar deyirdilər. Onlar bərkdən
danışır, ürəkdən gülür, yeyib-içirdi.

Tofiq Xəzər
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Savalan, Məmili, Soltan çalmaqlarına bir az fasilə
verib, Arif, Araz və Aydınla kazbek “vu-rub” özlərini
qaydaya saldılar.
Zakir and içirdi ki, içə bilmir, içsə, qusacaq.
Ələsgər, Vaqif Baharoğlu, qardaşım Rafiq, Tariyel və
İsgəndər içirdilər...
Dayım Sabir kababları bişirdikcə Vidadi və küçənin
kiçik uşaqları Əsgər, Qərib, Xanlar şiş-ləri stollara
daşıyırdılar.
Bibim qızı Gülxar və bibim Həvva da klar-netin səsini
eşidib “Kolxoz” küçəsindən gəlmiş-di.
Beləcə düz gecə saat ikiyə qədər yemək, iç-mək,
oynamaq, çalmaq, oxumaq davam elədi. Vaqif Baharoğlu
sonuncu dəfə “Bakının işıqları” mahnısını oxuyub
qurtarandan sonra Savalan və Məmili dağılışmaq üçün bir
“tuş” verdilər...
Мямилиэил гармон, наьара, кларнети йыьышды-ранда ондан
сорушдум:
- Сянин адын нийя Мямилиди? О йумру сифяти ени иришиб:
йох Аллащ щаггы билмирям- деди.
Дейим билясян: -Мямли
Петербургда Азярбайъанын
Tofiq Xəzər
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Демократик Республикасынын Загфедераси-йада илк сяфири,
профессор, сонралар ися «халг дцш-мяни» елан олунан
адамдыр.
Бах атан онун адыны сяня гойуб.
О мяни гуъаглайыб юпдц…

18.07.1971,

Anam

Bazar gцnц, Bяrdя.

saat 12-yə yaxın məni oyatdı. İynə-min

sonuncusunu vurmalı idi... Oyananda əzgin olsam da, çox
gümrah idim. Özümə gəlib, iynəni vurdurub ayağa
qalxdım. Bu gün Bər-dədə son günüm idi...
Vaxtımı artıra, “bülletеn” açdırıb, bir həftə də artıq qala
bilərdim. Ancaq atama bu əziyyəti vermək istəmirdim.
Odur ki, bu gün “gecə qa-tarı” ilə Bakıya çıxmalıydım.
Zeynəb, Zəhra və Gözəl xala, nənəm, anam – hamısı
həyət-bacanı səliqəyə salır, qab-qa-caqları yuyur,
dünənki məclisin tör-töküntülərini yığışdırırdılar.
Mən yol çamadanımı hazırlamaqla məşğul oldum.
Bakıdan maqnetafon və özümə qol saatı da almalıydım.
Yol üçün iki ədəd çolpa soyut-ması, pomidor, xiyar,
Tofiq Xəzər
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göyərti də hazırlamaq-larını anama bildirdim. Beləcə
işlərimi qaydaya salıb həyətə çıxdım.
Hasardan baxanda gördüm ki, Məhbubə xala şüşəli
aynabəndin bütün pərdələrini çəkib. İçim-dən bir boşluq
keçdi. Sevindim və tez evə gəlib, ikinci mərtəbəyə qalxıb
telefonla ev nömrələrini yığdım. Məhbubə xala dəstəyi
qaldırıb, səsimi eşidən kimi:
- Hər şey qaydasındadır, – dedi. - Nadir kişi Arifi
Bakıya müalicə elətdirməyə apardı. Səhər Bakı avtobusu
ilə 10:00-da çıxdılar, – dedi.
Gecəyə vədələşdik. Dəstəyi yerinə qoyandan sonra
həyəcanlanmışdım. Gecə nələr baş verə-cəyini kino lenti
kimi gözlərim qarşısına gətirir və həyəcandan titrəyirdim...
Həyatımda qadınla ilk gecə keçirəcəydim!
Həyətə çıxıb anama dedim ki, qatara bilet al-mağa
gedirəm. Hamı öz işində, öz qayğılarında idi.
Bizim evdən, Xosrov, Qərib və Əyyub dayı-gilin
həyətlərində radiodan muğamat konsertinin səsi aləmə
yayılmışdı. Bərk isti idi. Bəlkə də 40 dərəcəyə yaxın.
Saata baxdım 14:07. Radioda muğamatı hər bazar
günü günorta saat ikidən üçə qədər verirdilər. Anam dedi
ki, bilet almağa saat beş-dən sonra gedərsən. Nənəm
əlavə elədi:
Tofiq Xəzər
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- Bu vaxt çölə çıxmazlar bala. Səni gün vu-rar.
Muğamatın səsi də məni uyudurdu. Evə qayıtdım.
İkinci mərtəbəyə qalxıb, böyük zalda divana uzanıb
muğamata qulaq asırdım. Sakit idim. Ürəyimdən elə bu
vəziyyətdə, bir neçə saat yatıb dincəlmək keçdi.
Axı gecə uzun olacaq...
Zeynəb mən uzandığım zalı səliqəyə salma-ğa
gəlmişdi. O, qoşa şüşəli taxta pəncərələrin aralarını açıb
şüşələri təmizləyir, quru əskiyə nəsə töküb, parketləri
silirdi. Onun əynində si-nəsi açıq, pambıq çitdən xalat
vardı. Döşləri xalatın sinəsini tarıma çəkmişdi. O, mən
uzanan divanın lap qarşısına gəlib, əyilərək parketi
siləndə xalatın açıq sinəsindən döşləri aydınca göründü.
Ağappaq idi, dolu və yupyumruydu.
Məndə ona qarşı heç bir hissiyat yox idi. O, bizim evdə
böyümüşdü. Odur ki, mən və bütün qardaşlarım onu bacı
gözündə görürdük. Hava çox isti olduğundan o, belə
nazik geyinmişdi, liftçik də taxmamışdı. O da 13-14
yaşında olar-dı.
Təzə açılan qönçələr kimi bu qız da qönçə-lənirdi!
Diqqətlə ona baxdım. Dodaqları qıpqırmızı idi. Alt
dodağı tən ortadan iki yerə bölünmüş ki-mi görünürdü,
beli nazik, əndamı irilmişdi. Bə-dən fiqurası yaxşıydı,
Tofiq Xəzər
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ancaq savadı xoşuma gəlmirdi. Oxumaqla elə də arası,
dərin həvəsi yoxuydu.
Muğamat xırdalandıqca gözlərimi yumub yat-maq
istəyirdim. Odur ki, Zeynəb də yatmaq istə-diyimi hiss
edib, başqa heç nə soruşmadı...
Yuxudan axşamtərəfi ayıldım. Mən yuxuya keçəndən
sonra Zeynəb üstümə yüngül adyal salmışdı. Radio bağlı
idi. Muğamat görünür çox-dan qurtarmışdı.
Şəhərə çıxıb “Sberkassa”ya getdim. Zabillə görüşüb
ona dedim ki, axşam doqquzda bizə gəlsin.
- Xeyirdimi? – soruşdu.
- Məni dəmiryolu vağzalına aparmaq lazım-dır, –
dedim.
- Gedirsən?
- Hə. Bu gün gedirəm, – dedim.
- Vaxt nə tez gəldi?
Və bildirdi ki, axşam doqquzda bizdədir...
Oradan çıxıb evə qayıtdım. Uşaqlar məni yo-la
salmağa gələsiydilər. Yol boyu bu gecə haq-qında
düşünürdüm.
Tofiq Xəzər
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Həyatımda ilk gecə olacaqdı bu!
Tənha qadınla sübhədək bir yerdə yatmaq-bu bütün
gənc oğlanların ilahi bir istəyi, arzu-suydu. İndidən bunun
şirinliyini dərk edir, ehti-raslanır, vəcdə gəlirdim.
Nüşabə küçəsindən öz küçəmizə dönüb, ilk qapının
qarşısından keçəndə həyətdə Xurama-nın səsini eşitdim.
O, qardaşı Ramizlə voleybol oynayırdı. Təəssüfləndim
nədənsə...
Sinəmdə, ürəyimdə, ömrümün ilk səhifələ-rində bu qız
iz qoymuşdu. Şirin, ali, müqəddəs hissləri ilk olaraq o
yaşatmışdı mənə. Bu xatirə-lər ölənə qədər mənimlə
yaşayacaqdı, o bilsə də, bilməsə də...
Ancaq ona bu xatirələr barədə bir məktub yazacağam.
Nə vaxtsa mütləq yazacağam!
Beləcə
düşünə-düşünə
Xuramangilin,
sonra
Tariyelgilin, sonra Zakir, Savalangilin qapıların-dan keçib,
Arazgilə, Arifgilə dönən ensiz döngə-ni keçəndə ayaq
saxlayıb diqqətlə baxdım.
Bax bu gecə bu döngədən dönəcəkdim... Sonra bizim
döngə gəlirdi. Qərib, Sərxanın oğlu Vaqif və Arif, Xosrov
və bizim evimiz!
Evə gəldim.
Tofiq Xəzər
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Rafiq, dayım Sabir, qardaşım Vaqif çay içib nərd
oynayırdılar.
- Bilet aldın? – soruşdular.
- Hə, aldım, – dedim.
- Ver baxım. Neçənci vaqondu? – qardaşım Rafiq
soruşdu.
Birdən elə bil dondum. Tüklərim qabaran kimi oldu və
tez özümü ələ alıb:
- 13-cü vaqonadır. Kupeyə almışam, alt yerdir, –
dedim.
Nərd oyununun şirin yeri olmasaydı, bəlkə də
düşdüyüm vəziyyətdən kimsə şübhələnəcəkdi...
Bu mənə belə gəldi.
Qardaşım Vidadi ilə atam da gəldi. Sonra əmilərim,
bibim və hamısı da uşaqları ilə gəldi. Bir-bir mənimlə
görüşür, ürək-dirək verib, bir stəkan da çay içib gedirdilər.
Qonum-qonşular da tökülüşüb gəldi. Eyni qaydada hamı
ürək-dirək verir, yaxşı yol arzulayırdılar. Hətta bəzi-ləri
cibimə az, çox pul da basırdı. Hamı gəldi.
Bir Vaqif Baharoğlundan başqa.
O da zəng vurub məni telefona çağırtdırdı.
Tofiq Xəzər
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- “İspolkom”un məclisi var, – dedi. - Onu yola
verməliyəm, üzürlü hesab elə...
Mən onu yaxşı başa düşürdüm. Vaqif bilirdi ki,
gedirəm, qonaqlığım da dünən olub. Bu gün yeyib içmək, araq, sağlıq demək yox idi. Sağ-lıq demədiyi gün o
ölərdi...
Vaqif Baharoğluna ayaqüstə durub, əldə içi dolu araq
rumkası, şərəfə, kişiliyə sağlıq de-məsi nə qədər ali,
müqəddəs idisə, Arifə, Aydı-na, Araza da “kazbek” əldə
tüstülənəndə, nə-şənin iyi
eləcə idi. Onlar onda
həqiqətən yaşa-yırdılar!
Yoxsa quru görüşmək üçün “İspolkom”un məclisindən
yarım saat ayrılmaq olardı?
Heç bəlkə də “İspolkom”u da yalan uydu-rurdu,
hansısa bir araq stolunda tost deyirdi.
Dostlar, qohumlar, qonşular, eşidən, bilən hamı gəlib,
görüşüb gedəndən sonra doqquza bir neçə dəqiqə qalmış
Zabil xaltura elədiyi moskviçlə qapıda dayanıb tanış
siqnalı verdi...
Qardaşım Vidadi yol çamadanımı götürüb, Zabilin
maşınının yük yerini açdırdı. Anam tez dedi:
- Yol üçün qoyulan ərzağı ayrıca zənbilə qoymuşuq.
Onu unutmayın.
Tofiq Xəzər
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- Səni kim yola salacaq? – atam soruşdu.
- Heç kim lazım deyil. Uşaq deyiləm ki, Zabil qatara
qədər məni müşaiyət edəcək, – dedim.
Sonra öyüd-nəsihətlər gəldi.
Ayrılıq məqamı yetişmişdi. Anam, nənəm məni
qucaqlayıb yenə kövrəldilər. Öpüşdük... Sonra Zəhra
xala, bacısı Gözəl xala, Zeynəblə də öpüşüb vidalaşdıq.
Zeynəbin qulağına dedim ki, komsomolumdan göz-qulaq
olsun. Axırda qardaşlarımla, dayım Sabirlə, sonra da
atamla qucaqlaşdım. Atam cibimə pul qoydu. Anam bu
vaxt kənardan:
- Özünə Bakıdan maqnetafon və qol saatı da almalıdır,
– dedi.
Atam əlavə iki yüzlük də verdi. Beləcə Zabilin
moskviçinə oturdum. Anam, nənəm, Zəhra xala, Gözəl
xala arxamca adama bir kasa su da at-dılar.
Bir vedrə su da Vidadi tulladı... Döngədən yenicə
çıxmışdıq ki, Zabilə dedim:
- Heç kim bilməsin, indi maşından düşəcə-yəm.
Əşyalarım sənin maşınında qalsın. Səhər erkən saat
06:00-da gəlib, camaat oyanmamış məni düşdüyüm
yerdən götürərsən.
Tofiq Xəzər
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- Qatarla getməyəcəksən ki?
- Yox, sabah sən apararsan, – dedim.
O sevindi. Axı Bərdədən Bakıya hər vaxt si-fariş
olmurdu.
Hava qaranlıq idi.
- Nadir kişigilin döngəsinə çatanda saxla, – dedim.
Cəld maşından düşüb, onların evinə tərəf gö-türüldüm.
Maşınının səsindən Zabilin uzaqlaş-dığını eşitdim...
Qarşıma çıxan olmadı. Qaranlıq olduğun-dan onsuz
da məni heç kim tanıya bilməzdi. Mülki yay paltarında
idim.
Aynabəndin pərdələri çəkilmişdi. Həyətin işıqları
yanmırdı. Zülmət qaranlıq idi. O, taxta pilləkəndə oturub,
məni gözləyirdi. Elə çöldə qaranlıqda qucaqlaşdıq.
O, nə qədər ehtiraslı qadın idi!
Sonra qolumdan tutub yuxarı çıxardı, ayna-bənddən
içəri salıb:
- Dur burada, gəlirəm, – deyib getdi.

Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. II cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Həyətin bütün işıqlarını yandırdı. Zülmət hə-yət
işıqlandı. O, geri qayıdıb, qaranlıq ayna-bəndin
içərisindən həyətdəki alma ağacını göstərib:
- Ora bax. Alma ağacının yuxarı budağından asılan
məftili görürsən?
Diqqətlə baxanda orada qara bir məftil gözü-mə
sataşdı.
- Hə, gördüm, – dedim.
- Bax mənim əzrayılım orada gözləyirdi. Yaxşı baxsan
bir butulka neft və kibrit qutusu da, hasarın dibində
görərsən. Üç dəfə cəhd elədim.
Özümü yandırım, yoxsa asım?
Allah hər dəfə bir az da səbr eləməyi, sanki qulağıma
pıçıldayırdı...
Sonra da bax səni göndərdi...
Mən onu yenə qucaqladım. İsti dodaqların-dan hər
dəfə öpəndə elə bil yenidən doğulur-dum. Hərarətlə bir
neçə dəfə öpəndən sonra:
- Sən daha ölməyəcəksən! – dedim. - Məni
gözləyəcəksən, qayıdanda gizli şəkildə sənin üçün nə
desən, eləyəcəyəm...
Tofiq Xəzər
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O, pərdələri nəzərdən keçirib, qapını arxadan bağladı.
İçəri keçəndən sonra yataq otağında zəif yaşıl işığı olan
torşeri yandırdı...
Yenə üstü şüşədən olan jurnal stolunun üstündə
şampan, konyak, plitka şokolad, çığırtma çolpa, çörək,
xiyar, pomidor...
Qucaqlaşdıq. Bir müddət ağız-ağıza, nəfəs-nəfəsə
dayanıb öpüşdük. Ehtirasdan nəfəsim kəsilirdi. Bir-iki dəfə
istədim onu yatağa yıxam, imkan vermədi.
- Tələsmə, – dedi. - Qarşıda uzun bir gecə-miz var!
O, məni buraxıb yeri hazırladı.
Yeri hazırlayanda arxası mənə tərəf dayan-mışdı. Enli,
kök əndamına baxanda özümü sax-laya bilməyib onu
arxadan qucaqladım. Elə eh-tirasla özümə sıxdım ki, elə
bil dəli olurdum.
- Belə xoşlayırsan? – soruşdu.
Özümdə deyildim.
şəhvətləndirmişdi:

Yaşıl

işıq

məni

bir

az

da

- Hə, – dedim.
Birdən o, elə durduğu vəziyyətdə paltarını çı-xarmağa
başlayıb:
Tofiq Xəzər
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- Onda soyun! – dedi.
Sonra isə... Elə bil dərin bir yuxu görürdüm. O, nə isə
anlaşılmaz qırıq-qırıq sözlər işlədirdi. Mənim isə nəfəsim
kəsilirdi. Hərarətli döşlərini sıxdıqca ürəyim yerindən
çıxmaq istəyirdi...
Ya ritmi sal, ya da sürətləndir sözləri eşitdim. Elə bil
vücudum təlatümə gəldi. Ali məqam ye-tişirdi. Ritmi bir az
da sürətləndirib, ekstaza çat-dım. Güclü bir axın
orqanımdan onun “arxa-sı”na atıldı. O, şəhvətdən ya
nədənsə başını o yan-bu yana çırpırdı...
Birdən hiss elədim ki, onun yumşaq, böyük əndamının
ət hissəsi soyumağa başladı. Ancaq incə beli, döşləri hələ
də hərarətli idi... Sonra o, üzüüstə yatağa çökdü. Elə bil
ləzzətdən qəşş eləmişdi.
Arxasına uzanıb, əlimlə üzünü yana çevir-dim. Bir
neçə dəfə dodaqlarından öpdüm. Onun nəfəsinin odu
çəkilmiş, atəşi sönmüşdü. Bir xeyli bu vəziyyətdə qaldıq.
Hər ikimiz özümüzə gələndə pıçıltıyla:
- Olmuşdun kimləsə arxadan? – soruşdu.
Və sonra da and içib əlavə elədi ki,”belə işi” hamamda
qadınlar danışanda eşidibmiş...
Və beləcə hər ikimiz ilk dəfə anal sekslə məşğul olduq!
Tofiq Xəzər
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- Düş, – dedi.
Hamama keçib yuyunduq. Alt paltarımı ge-yindim. O
da xalatını geyindi. Sonra üzbəüz oturduq.
- Şampanı aç, – dedi.
Mən şampanı açanda o, gözlərini yumub qu-laqlarını
əlləri ilə tutdu.
Ona şampan süzüb, özümə konyak açdım. O, bizim
evdəki qonaqlıqdan söz açdı. Mənim ona diqqətlə baxıb
araq rumkasını başıma qal-dırmağımı xüsusi qeyd elədi.
Sonra badələrimizi bir-birinə vurub ilk bir yerdə
keçirəcəyimiz bu “gecənin” şərəfinə içdik. İçən kimi də
dodaq-dodağa öpüşdük.
- Bu da bunun “zakuska”sı! – dedik.
“Moskovski şokolad” plitkası açdım. Plitka-dan bir
dişlək alıb, onun yanına keçdim. Xala-tının qabaq
düyməsinin bir neçəsini açıb döş-lərinin arasına şokolad
plitkasının tini ilə yaz-dım: “18 iyul 1971” Şokolad isti
olduğundan ra-hat yazılırdı. Plitka şokoladın hamısını
işlətdim. O, sakitcə mənə baxırdı...
Ayağa qalxıb, güzgünün qarşısında sinəsinə baxdı.
Ürəkdən gülüb dedi:
- Özün yalayacaqsan!
Tofiq Xəzər
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Əlavə elədi:
- Yuyan deyiləm...
Sonra adama bir rumka da süzdüm.
- Gəl, qucağımda otur, – dedi.
Onun enli yumşaq budlarının üstündə otur-dum.
Şampan rumkasını mənə verdi. Konyak rumkasını əlinə
aldı.
- Bax indi sənin sağlığına içək, – dedi.
Və əlindəki konyak rumkasını mənim dodaq-larıma
yapışdırıb arxasından qaldırdı. Rumka 40 qramlıq idi.
Mən içib qurtaran kimi əlimdəki rumkanı onun ağzına
qoyub:
- İndi də sənin sağlığına! – dedim.
Və rumkanın arxasından qaldırdım. O, birnə-fəsə
içməli oldu və dodaqlarının kənarlarından şampan
damcıları sinəsinə axdı. Mənim də do-daqlarımın
kənarından sinəmə bir neçə konyak damcıları
tökülmüşdü.
O, konyak süzülən yerlərimi dili ilə yalayıb isti
dodaqları ilə öpməyə başladı. Düz qarnımın al-tına qədər
yalaya-yalaya, öpə-öpə endi...
Tofiq Xəzər
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Sonra mən onun xalatını çıxarıb şampan tö-külən
yerlərini və şokoladla yazdığım 18 iyul 1971 sözlərini
yalamağa, öpməyə, sonra da döşlərinin artıq ereksiya
halına gəlmiş gilələrini dodaqlarımla oynatmağa
başladım. Şokoladın, şampanın və döşlərinin gilələrinin
dadı bir-birinə qarışmışdı...
Artıq göylərdə uçurdum. Onun dodaqlarını ağzıma
salmışdım. Dodaqları suluydu. Nəfə-sindən şampan iyi
gəlirdi. Birdən dodaqlarını çı-xarıb:
- Oyatma məni, – dedi. - Keç yerində otur. Səhərə çox
var hələ. Gücün çatmayacaq son-ra...
- Nəyə gücüm çatmayacaq? – soruşdum.
O, məni yenidən sinəsinə bərk-bərk sıxıb:
- Tələsmə... – dedi.
Mən yerimə keçib onunla üzbəüz oturdum. O, xalatının
qabağını düymələdi. Ayağa durub, çərçivəsinə cuna
tutduğu pəncərələrin bir neçə nəfəsliklərini açdı. Ancaq
içəri çöldən sərin ol-duğundan isti, bürkülü hava otağa
doldu.
- Qoy, oksigen gəlsin, – deyib kiçik nəfəslik-ləri açıq
qoydu.

Tofiq Xəzər
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Və yerinə qayıdanda əlləri ilə açıq belimə sı-ğal
çəkdi... Saçlarımı barmaqları ilə daraqlayıb sağa-sola
hərəkət elətdirdi. Yerinə oturub:
- Bax ayaq dırnaqlarıma, saçlarıma, əl dır-naqlarıma,
hamısına İran hənası qoymuşam- dedi. Məndə yaşamaq
həvəsi oyanıb. Bəlkə də sən gəlməsəydin, artıq niyyətimi
həyata keçir-mişdim.
Sən mənim həyatımsan. Sən mənim ilk və son
kişimsən!
Qırxa yaxın yaşım var. Kişinin qadın üçün nə olduğunu
indi dərk edirəm!
Görürdün mənim bu yatağım, tavanım, döşə-məm,
pəncərələrim, çıl-çıraqlar necə səs-küy qoparmışdılar?
Heç vaxt ərimlə bu otaqda yat-mamışam. Onun 150 kq.
çəkisi var. Heç bu ya-taq onunla məni götürməz də. Bax
yan otaqda onun dəmir çarpayısı var. O, orada uzun
illərdir tək yatır. Çox sakit, namuslu bir adamdır. O, məni
buyurmağa belə utanır. Gecələr onun göz yaşı axıtmasını
görəndə mənim də ürəyim par-çalanırdı...
- Niyə ağlayırdı ki?
- Bilirsən onun heç kimi yoxdur. Lətif kişi də onun
doğma qardaşı deyil. O, tək, yetim oğlan olub. Lətif kişinin
oğlunu özünə oğulluğa götü-rüb, o da belə çıxıb...
Tofiq Xəzər
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Görək, Bakıya müalicəyə apardı. Allahın on-lara yazığı
gəlsin!
- Nadir kişinin niyə heç kəsi yoxdur? – so-ruşdum.
- O da sizin kimi, mənim kimi ermənistanlıdır. Bax
erməni iddialarının, terrorlarının ... daşnak-larla uzunuzadı, yüz ilə yaxın bir dövrün vuruş-malarının, sonsuz
torpaq davalarının acı nəti-cəsidir bu.
Nadir kişi də, mən də bütün valideynlərimizi, qohuməqrəbamızı o dağlarda qurban verə-ve-rə sağ
qalanlardanıq...
Mən ona ərə gələndə uşaq idim. O, məndən çox
böyükdü. Ermənistanlılar məni ona verdi ki, biz xoşbəxt
olaq. İki qardaşımla nəslimizin son yadigarı idik...
Bizimki də belə gətirdi...
Onun gözlərində yenə muncuq-muncuq yaş gilələri birbirini qovmağa başladı.
Mənim atam, babamgilin də taleləri bu ermə-ni
hadisələri ilə eynilə bağlı olduğundan duyğu-landım. Bir
az kövrəlib ayağa qalxdım.
Onun yanına gəlib dizlərinin üstündə otura-raq
əllərimlə gözlərini qapadım. İsti dodaqların-dan bərk-bərk,
mərhəmətlə, dönə-dönə öpdüm. Yanaqlarını sildim.
Tofiq Xəzər
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Üzümü onun üzünə sürtüb, öpüşlərə qərq elədim. O,
məni yenə sakitləşdi-rib yerimə qaytardı.
- Sən olmasaydın, hər şeydən bezmişdim da-ha.
Erməni ilə vuruşub ölmək mənim sənə qə-dər
yaşamağımdan min dəfə şərəfliydi, – dedi.
Yeməyi tamam soyutduq, çolpanın xoşladı-ğım
yerlərindən - qənədindən, budundan qopa-rıb, mənim
boşqabıma qoydu, özünə də döş hissəsindən götürüb:
- Başla, – dedi.
Qəflətən hiss elədim ki, bərk acmışam. Və bir ədəd
acı, göy bibər qənədin birini təndir çörəyi ilə ləzzətlə
yedim. Sonra budu da yedim... Özümə konyak, ona
şampan süzdüm.
- Tələsmə, – dedi. - Yeməyini rahat sona qə-dər ye...
Sonra içərik... Sən bu gecə mənim əsl kişimsən!
- Mən də bu dünyaya qadın kimi gəlməyimin mənasını
indi anlayıram. Qadın olmağımın da-dını indi çıxarıram.
Sən məni öpən, oyadan, yandıran ilk kişimsən!
İçimdə səndən başqa heç kim olmayıb. Ol-mayacaq
da! Mən binamus qadınlardan deyi-ləm. Heç ölümdən də
qorxmamışam.
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Atam, anam, dayılarım, bibilərim dağlarda yüzlərlə
erməni qırıb, öz cəsədləri də elə o dağ-larda, o qayalarda
kimsəsiz qalıb. Torpağa bas-dıranları da olmayıb. Qurdquş yeyib cəsəd-lərini...
Ancaq
şərəflə, qeyrətlə ölüblər.
qoruyublar. Düşmənlərinə də dağ çəkiblər.

Torpaqlarını

Elə bilirsən mən gündə, Nadir kişi günündə erməni
daşnaklarında yoxdur? Ermənilər bizdən də çox qırılıb
bizdən də pis gündədirlər. Ruslar onları zorla vuruşdurur.
Biz isə könüllü vuruşu-ruq. Eh... Danışmaqla qurtaran
deyil...
Dur, gəl qucağıma, mənim balaca kişim!
Onun dizləri üstündə oturdum.
- O, döşlərini açıb ye... – dedi. - Doyunca ye... O qədər
ye ki, mən də dincəlim... O qədər ye ki, taqəti qalmasın,
ildən çox gözləyə bilsin, dadı, ləzzəti unudulmasın...
Gilələri sorduqca başımla da irəli-geri təkan-lar
vurmaqdaydım. O, axırda tab gətirməyib, ar-xası üstə
yatağa uzandı. O, bihuş olmuşdu. O, kişi nəfəsinin döş
giləsini necə yandırıb-yax-dığını yaşayırdı!
O, halsızlaşır, nağıllaşır... Göylərdə qol-qa-nad açıb,
dərdsiz-qəmsiz buludlar kimi süzür-dü...
Tofiq Xəzər
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Mən quş kimi yüngül olsam da, onun yumşaq canında,
sinəsində uzanıb onun atəşini söndürə bilirdim. O, az
qalırdı şəhvətdən yansın... Xala-tının düymələrini başdan
ayağa qədər açıb onun qucağına girmişdim. Bədənim
onu, onun bədəni məni yandırırdı... Yenə ereksiya məni
öl-dürürdü...
Dayana bilmirdim. Nəfəsimin ritmi artıq po-zulmuşdu.
Gözlərim torlanmışdı... Onu tor gö-rür, tez də gözlərimi
qapayıb, onun nazik, incə belində qollarımı dolayıb
özümü ona daha çox ehtirasla sıxırdım.
O da altımda qıvrılır, məni qolları ilə necə sı-xırdısa,
nəfəsim çatmırdı. Birdən gördüm ki, o halsızlaşır,
dodaqlarından öpəndə dodaqlarının yenə soyuduğunu,
quruduğunu hiss elədim. Nəfəsi zəif gəlirdi...
Onun intim əlaqə üçün iyirmi ildən də artıq vaxtda,
həsrətdə qovrulan bədən üzvləri indi işıq saçır, ətirlənir,
ətrafa yayılırdı. O, məst olub cənnətdə üzürdü...
Kürəyimdən, saçlarımın dibindən üzüaşağı tər
damlaları axır, sanki bu damlalar oynaşır, bir-birlərini
qovurdular. Onun da döşlərinin ara-sı, qarnı, budları
tərləmişdi... Beləcə qurtarıb, onun üstünə yıxılanda artıq
hər ikimiz suyun içində idik...
Gecə üçə qədər yüngül yedik, içdik, intim söhbətlər
elədik. Hər ikimiz eyni hissləri keçi-rirdik. O da ilk dəfəydi,
Tofiq Xəzər
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bütün gecəni kişi ilə ya-tırdı... Mən də qadınla ilk gecəmi
keçirirdim. Ancaq biz fərqli adamlardıq.
O, iyirmi yaş məndən böyük idi... Mənim qar-şımda
yaşanmamış hələ bütöv bir ömür durur-du. Onun isə
qurubu başlamışdı...
Mən gedəndən sonra fəal həyata başlaya-caqdım. O,
isə bu dörd divarın arasında il yarı-ma yaxın bir dövrdə
məni gözləməli idi. Ancaq tez-tez:
- Qismətim budur, taleyim belə yazılıbmış.
Dərindən köks ötürür:
- Bu günə də şükür, – deyirdi.
Yenə onun gözlərindən yaş axırdı. Sifəti ye-nə nəmli
idi... Mən onu ovuda biləcək bir söz tapmırdım. Yalnız
üzümü onun üzünə sürtüb, duzlu, nəm sifətindən
gözlərindən bərk-bərk öpür, onun bu duzlu göz yaşlarını
dodaqlarımla içimə çəkirdim.
- Ağlama, – deyirdim. - Sənin ən çətin, ən ağır günlərin
arxada qalıb. Mənə məktub ya-zarsan. Vaxt ötəcək, özü
də tez ötəcək. “Pis gü-nün ömrü az olar”, – deyirlər.
Onsuz da sənə olan olub bundan o yanı olmayacaq. Sən
nə oğuldan, nə ərdən yarımısan.
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Bu, sənin taleyindir! Bayaqdan tək idin, özü-nü asmaq,
ya yandırmaq istəyirdin... İndi şükür mən varam. Sənə
həm oğul, həm qardaş, həm də ər olacağam...
Bu sözü eşidən kimi o, məni qucaqladı:
- Belə olmasaydı, indi mən yox idim... – dedi.
Və bir dəfə dərindən, içdən gələn həsrət, zülm dolu
səslə hıçqırıb, üzünü qarnımda gizlədərək hönkürtülərinin
səsini boğmağa ça-lışırdı. Onun saçlarını sığallayıb,
başını yuxarı qaldırdım və zorla ağzımı onun dodaqlarına
yapışdırıb, sakitləşdirməyə çalışdım...
Bir neçə dəqiqə ötdü və qəflətən o, hıçqırıb, dərindən
nəfəs alıb sakitləşdi...
Mən dərhal onun üzündən, saçlarından, dodaqlarından əllərimlə yüngül sığal çəkib, isti məlhəm
öpüşlərə qərq elədim. Onu ovundu-rurdum. O, bunu başa
düşürdü. Daha heç bir sözə ehtiyac yox idi...
İçki, şampan da onun sinirlərini zəiflətmiş, onu
kövrəltmişdi.
-Yatmaq istəyirsən? – soruşdu və mənə üs-tündən
düşməyimi bildirdi.
Mən qalxdım. Hər ikimiz birgə hamama gir-dik...
Hamamın işığında onu daha yaxından, daha işıqlı
Tofiq Xəzər
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vəziyyətdə sanki ilk dəfə görürdüm. Onun saçları açılıb
kürəyinə tökülmüşdü. Ye-riyəndə yırğalanan enli yumşaq
arxası saçları ilə tamam örtülmüşdü...
Onun nə uzun hörükləri varmış!
O, hörüklərini ilk dəfəydi açırdı. Mən həmişə onu
görəndə ehtirasdan diqqətlə baxa bilmə-mişdim.
O,
ağappaq,
yumşaq
bədən
cizgiləri
olan
azərbaycanın klassik qadın obrazının təcəs-sümü idi!
Sanki rəssam fırçasıyla onun timsalında öz idealını
yaratmışdı...
Onun bir eybi vardı. Qaz yerişi yeriməyi. Bir yana
gedəndə yanlarını basa-basa yeriyərdi. Bəlkə də
yanlarının, budlarının böyüklüyündən belə yeriyirdi...
O, maçalkanı sabunladı. Yavaş-yavaş sabu-nun
köpüyünün qoxusu şəhvət hissini artırırdı. O, hörüklərini
yığıb, başında yumruladı. Artıq isti suyun buxarından içəri
dumanlanmış, tavan-dan buxar su damcılarına çevrilib
muncuq-mun-cuq, tək-tək düşürdü.
Yuxum qaçmışdı. Bəlkə də saat beş olardı. Bu
sonuncu intim əlaqə idi. Mən də sabunlu vəziyyətdə onu
qucaqladım. Suyun istisi, onun bədəninin hərarəti,
sabunun, içkinin qoxusu, buxar dumanı cazibəli erotik
vəziyyət yarat-mışdı.
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Əlimlə döşlərini oynadanda əlim sabun köpü-yündə
sürüşür, sıxmağa imkan vermirdi.
- Sonuncunu necə istəyirsən? – soruşdu.
- Bəlkə yatağa gedək? – dedim.
O da dərhal razılaşdı. İsti suyu açıb tez yu-yunduq. İsti
su şırhaşırla axdıqca bizi rahat-layırdı. Mən ondan tez
qurulanıb yerimə uzan-dım. O, başını dəsmalla bağlamış,
yanaqları od tutub yanırdı. Sifəti qıpqırmızıydı!
Yanıma uzandı...
...Hava işıqlaşanda, döngənin başında Zabilin
“Moskviç”inin siqnalını eşidəndə o, məni son dəfə özünə
sıxıb, dodaqlarımdan öpdü və ayağa qalxdı. Bir bağlama
gətirib:
- Əsgərlik elədiyin yerdə açarsan, – dedi.
Sonra aşağı düşdük. Onların aynabəndindən bizim öz
həyətimiz aydınca görünürdü.
Sakitlik idi. Hamı yatmışdı...
Qurbağalar
susmuşdular...

da

quruldayıb-quruldayıb

Dan yeri yenicə sökülürdü.
Tofiq Xəzər
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Эцнорта эцняшин гызмар шцалары алтында чичяйин, эцллярин
лячякляри, йарпаглары архасында динъялян бал арылары артыг
дайанмадан ишя баш-ламышдылар…
Кяпянякляр дя кефдя идиляр. Ня рянэ десян кяпяняк
тапмаг оларды. Онлар да гырх дяряъя эцнорта истисиндя
кюлэяли йерлярдя динъялся дя, артыг сцбщ тездян ишя
башламышдылар. Бир мараглы факт да йадыма дцшдц. Сакарийа
кяпянякляринин юлцм рягси вя бязи кяпяняклярин бир эцнлцк
юмрц. Сящяр доьулуб ахшам юлян бу нюв кяпяняклярин
щалына аъыдым да…
Günəşin
qıpqırmızı
şüaları
artıq
görünməyə
başlamışdı. O, mənim arxamca bir kasa su atdı. Son dəfə
çönüb, ona baxdım.
...Zabilin maşınının qapısını açıb, arxa oturacaqda
oturub:
- Tez sür, – dedim.
Maşın tərpəndi...
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abil daima xaltura elədiyindən çox ehti-yatlı idi.

Ondan yastıq istədim, dərhal çıxarıb verdi.
- Yük yerində döşək, yorğan da var, – dedi.
Ancaq hava isti olduğundan, yuxusuzluq mə-ni
öldürdüyündən elə paltarlı başımı yastığa qo-yub yuxuya
keçdim.
Maşın gedir, məni atıb-tutur, yuxumu daha da
dərinləşdirirdi. Dumanlı şəkildə yadıma düş-dü ki, o,
haradasa maşını saxlayıb, üstümə yün-gül bir adyal saldı.
Bakıya çatanda məni durquzdu.
Xeyli yatmışdım. Başım bir az yüngülləş-mişdi. Mən
ona bildirdim ki, əvvəl dəmiryol vağ-zalının yanına,
Aerokassaya sürsün. Odessaya bilet almaq lazımdır.
Elə də elədik. Odessa reysi sabah axşama idi. Birtəhər
bilet alıb, maşını köhnə mərkəzi univermağa tərəf
sürdürdüm. Qol saatları şö-bəsindən öz zövqümə uyğun
bir ədəd saat və radio-televizor şöbəsindən bir ədəd gözəl
maq-netafon alıb Yasamaldakı evimizə gəldim.
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Qonşu Elmiradan açarları alıb qapını açdım. Zabil
çamadanımı, zənbili və Məhbubə xalanın qoyduğu
bağlamanı da evə gətirdi. Onun pu-lunu verib yola saldım.
O gedəndən sonra istədim yatam. Ancaq bərk ac idim.
Soyutma çolpanı çıxarıb xeyli ye-dim. Sonra yığışdırıb
yerinə qoydum. Və gəlib yerimə girdim. Gözlərim tor
görürdü. Özüm də əldən düşmüşdüm...
Saat 15:25 dəqiqə idi. Heç nə haqqında dü-şünə də
bilmirdim. Yuxuya nə vaxt keçdiyimi heç özüm də
bilmədim. Yuxudan bir dəfə gecə yarısı ayıldım. Hər yan
zülmət idi. Təkrar göz-lərimi yumub yuxuya keçdim.

20.07.1971,

Yuxudan

II gцn, Bakы, Odessa.

ayılanda artıq günəş evin pəncərə-lərini

qızdırmışdı. Bir yaxşı gərnəşib o üz-bu üzə çevrilib, nə
edəcəyimi planlaşdırırdım.
Saat 16:00-da Binə aeroportunda olmalıy-dım...
Evin bütün pəncərələri bağlı olmasına bax-mayaraq
hər yan toz idi. Gecə yatmazdan qa-baq pəncərələri
açmışdım.
Tofiq Xəzər
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Mətbəxdə nə ərzaq vardı, nə də soyuducu iş-ləyirdi.
Qardaşım Rafiq Bərdəyə gedəndə hamı-sını cərəyandan
ayırıb, gedib.
Pəncərələri bağladım. Mətbəx tozlu oldu-ğundan
özümə çay qoymağa həvəsim olmadı.
Qapını bağlayıb şəhərə çıxdım. Эениш асфалт йолу
кечяндя бярдяли аптек Садайы эюрдцм. Цстц-башы тоз иди.
Санки давадан чыхмышды. Так-сийя отуруб эетди. Мяни
эюрмяди.
Yasamal bazarının qarşısındakı “Azərbaycan xörəkləri”
restoranına gəldim. Yaxşı yeyib, içib özümü hala gətirdim.
İstədim institut yoldaş-larımdan bir neçəsi ilə görüşəm.
Ancaq fikrim-dən vaz keçdim. Yəqin Cek Qasım
İsmayılovda, Mahir Eminov Qazaxda Daş Salahlıda, Faiq
Gülər
Gürcüstanda,
Elmdar
Bağırov
Göyçayın
Qaraməryəmində, Elxan Əlizadə Şuşada...
Taksiyə oturub, “Malakan” bağına gəldim. Hava bərk
isti olsa da, hərdən xəzri küləyi əsir, meh adamı vururdu.
“Araz” kinoteatrının afişa-larındakı şəkillərə, filmlərin
adına baxıb, Natə-vanın heykəlinin yanından keçib,
“Azərbaycan” kinoteatrının da afişalarına baxıb, sonra
yeraltı keçiddən keçib dənizkənarı bulvara çıxdım. Burada külək bir az da artmışdı. Qağayılar qay-ğısızqayğısız süzür, ləpələrin üstündə başlarını suya salıb nə
isə axtarır, sürü ilə ləpələrin üstü-nə qonub özlərini günə
Tofiq Xəzər
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verirdilər. “Göyərçin” kafesinin yanına qədər gedib geri
qayıtdım. Bir nəfər də olsun, tanış uşaqlardan qabağıma
çıxan olmadı. Bulvarı dənizdən ayıran daş məhəccərlərə
söykənib xeyli qağayılara baxa-baxa ötən günlərimi
xatırladım.
Məhbubə xala, Pervomayskidən gələndə qa-tardakı
rus qızı, komsomolum barədə xeyli dü-şündüm. Məhbubə
xala məsələsi lap möcüzə idi... Ariflə Nadir kişi indi yəqin
Bakıdadırlar. Kaş təsadüfən qarşılaşaydıq, fikrimə gəldi
ki, rast-laşsaq, ona başa salardım ki, nəşə çəkməyi tərgitsin...
O, bizdən altı-yeddi yaş böyük olan Mütali-bin dostu
Familin bacısını sevirdi. O qız da mə-nim komsomolumla
bir sinifdə oxuyurdu. Qara-yanız, şirin, tərbiyəli bir qız idi,
yaxşı da oxu-yurdu...
Beləcə özümlə danışa-danışa “tarqovu”ya gəlib
çıxdım. “Nizami” kino-teatrının yanına qə-dər gəldim.
Orada da afişaların üstündəki şəkil-lərə baxa-baxa xeyli
veyilləndim. Sonra taksiyə oturub, Yasamaldakı evimizə
sürdürdüm. Ev-dən çamadanı və bağlamaları götürüb,
taksinin arxa oturacağına yerləşdirdim. Evin qapılarını
bağlayıb, açarları qonşu Elmiraya verdim. Son-ra taksiyə
oturub:
- Aeroporta sür, – dedim...
Tofiq Xəzər
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