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Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
“Ədəbiyyatda çağdaş kreativ cərəyanların analizi və
virtual təbliğatı”. Elektron Kitab N 79 (31 - 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 bir hissəsini maliyyələşdirib:
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.kitabxana.net
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Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On
altı cilddə. II hissə. X cild. Bakı, 2011. "Gənclik" nəşriyyatı.
311 səhifə.

Tofiq Xəzər. "Bərdədən görünən dünya". Roman-epopeya. On
altı cilddə. İkinci hissə. X 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, 311 səh. 2011
Тофиг Хязярин охуъулара тягдим етдийи 16-ъилддян ибарят
«Бярдядян эюрцнян дцнйа...» адлы автобиографик романы онун эениш
охуъу кцтляси иля илк эюрцшцдцр.
Мцяллиф əsərin ilk hisələrində ССРİ адланан нящянэ бир
империйанын ейбяъярликлярини, совет - rus забитинин тамащкарлыьыны,
рцшвятхорлуьуну, юзбашыналыьыны, миллятчилийини вя 18-19 йашлы
азярбайъанлы ясэярляря гаршы щагсыз щярякятлярини мящарятля ачыб
охуъуйа эюстярир. Əsərin davamı əslində qəhrəmanın və XX əsr
Azərbaycanın canlı ədəbi salnaməsidir...

Китабда йцз илляр бойу Дяряляйяз мащалынын Тарп, Терп,
Дямирчиляр, Ъул вя Алмалы кяндляриндя йашамыш Хяляфлиляр тайфасынын ермяни дашнакларына гаршы апардыглары сону эюрцнмяйян
мцбаризясиндян də эениш бящс едилир.

qrifli nəşr

c Tofiq Xəzər
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On altı cilddə
X cild
Bakı-2011
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Nüşabə qalası,
motorelsürən Zöhrab
və Zöhrə müəllimə
tragediyası

Odessa, 13, 14 və 15 iyul 1972-ci il,
ıv, v və şənbə gönləri.
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Bu səhər dənizə qaça bilmədim.
Dünən çox hiyləgərliklə həyata keçirdiyimiz “Barbarossa”
planının təsirindən və gün ərzində də yaşadığım həyəcanlardan,
çəkdiyim iztirablar-dan sonra gecəni də az yatdığımdan, ayılsam
da yorğun, daş kimi ağır idim.
Xeyli müddət yerimdə qurcalanıb,- dünənki ağır, batman
tarixi gündən sonra, çaldığımız qəti qələbənin eyforiyasından
ləzzətlə həzz alır, heç doymaq bilmirdim.
Məst idim, pişik kimi yerdə xumarlanırdım.
Səhər yeməyi vaxtı gərnəşib nazla qalxdım.
Yeməkdən sonra uşaqların işini bölüb, ruh yüksəkliyi ilə
atsifət, qayışbaldır Turabxanı götü-rüb özümlə şəhərə aparmağı
qərara aldım.
Turbazaya gedib, Tomagildə
əsgər
forma-larımızı
dəyişməyə nədənsə ərindiyimizdən, risk edərək, elə xebedə
getdik.
Закрепитель və фиксаж almaq lazım idi. Heç bir
mağazadan tapa bilməyəndən sonra na-əlac qalıb,
Deribasovskayada yerləşən “Одесса” fotoatelyesinin böyük
laboratoriyasına getdik.
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...Orta yaşlı, dolu, qalın qaşlı bir qadın idi. Qaşlarını sanki
iri bir kömür parçasıyla sürtüb, kobudcasına çəkmişdilər.
Acizanə formada xahiş eləyib закрепитель və фиксаж istədim.
Qadın heç gözləmədiyim halda əlində, düz iki kiloqramdan
artıq dənvari və toz halında olan bu məhluldan gətirdi. Nə qədər
elədim, qaraçıya- oxşar pul da götürmədi. Gülə-gülə:
- Əsgərlər bizim ana vətənimizi qoruyur, bu da mənim sizə
hədiyyəm olsun.
Ona sonsuz minnətdarlıq eləyib, qayıtdıq.
Bu günkü Правда qəzetinin son səhifəsin-də, hələ
Pervomayskidə olan vaxt aldığım on iki ədəd lotereya biletinin
uduş tirajı çıxmışdı.
Qəzet də alıb, sevincək qayıtdıq.
Çamadanımda qoruyub aylarla saxladığım şaxlı lotereya
biletlərini çıxarıb, közərən ümidlə, maşın udmaq arzusuyla
yoxlamağa başladım.
Qırmızı qələmlə üzərinə özmün və
Komsomolun mübarək adını, xüsusi ehtiramla qeyd elədiyim
lotereyaların kiçik nömrələri düşdü, amma son böyük rəqəmləri
düz gəlmədi.
Qəzetin tirajında son rəqəmlər 06 və 07, bizdə isə 04 və
05 idi.
Az qalmışdı, lap az...
Tofiq Xəzər
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Gözlərimə inanmır, dönə-dönə baxırdım.
Üzərinə Komsomolun mübarək adı xüsusi qeyd olunan
bilet bircə xal yandırdı. Demək ki, Орск soyuducusunu
Pervomayskidə Voyentorq-dan məndən sonra lotereya bileti
alan əsgər, ya hansısa bəxtəvər zabit udub!
Kazarmada sakitçilik idi. Getdiyimizdən heç kimin xəbəri
olmamışdı.
Bu gün planyorkanı nədənsə,vaxtından düz iyirmi dəqiqə
əvvəl başladılar. Qiyamat yenicə qopmuşdu, qapı qəflətən açıldı
və talğasız gənc leytenant Qreşnoy sakitcə içəri girdi.
Pervomayskidən gəlmişdi.Deməli, Boyko bu gün o gözəlçə
arvadıyla qayıdır?
Düzü həm Qreşnoyun gəlməsinə, həm də Boykonun
gözəlçə arvadının gedişinə bir qədər məyus oldum.
Ömrünü yenicə hərbi xidmətə bağlamış, ca-van, enerjili
zabit işə çox canıyanan və dəqiq ol-duğundan, bu əclaf
yanımızdan heç yana arala-nan deyildi.
Boyko öz kefində olur, gözəlçə arvadı isə heç kəsə
yendirməsə də, hər gəlişi rotaya həyat verirdi. Ağ bəxtəvərin
körpəsini Pervomayskidə Boykonun anası saxlayır, özü isə öz
dəmindəydi.
Qəhvəyi kürə çörəyi yadıma düşdü...
Tofiq Xəzər
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Ancaq Qreşnoyla işimiz çətin olacaq.
Bəlkə, “Kərbəla müsibəti” məsələsini eşidib, podpolkovnik
Dyakiv şəxsən özü onu göndərmiş-di? Kim bilir?
Planyorkadan sonra Sahib Əkbərovu da gö-türüb
hamamxanaya
getdim.Son
günlər
çox
əziy-yət
çəkmişdim.İdman da eləyə bilmirdim,artıq da-xili gərginlik özünü
göstərirdi...
Bəxtimizdən hamama isti su lap erkəndən verilmişdi.
Həyətə keçib maraq üçün zivədən as-dığım qırmızı çimərlik
paltarına baxdım.
Yox idi!
Elə istəyirdim, o qırmızı купальник-i geyən qadını, ya qızı
görəm. Bilmirəm bunun nəyə dəxli vardı axı...
Çox xəyalpərvərəm.
Özümün iç dünyam var. Və orada hər şey mənim üçün
əzizdir.
Uşaq vaxtı,qışın sərt soyuğunda palçıqlı əy-ri küçəmizin
nəm hasarları üstündə oturub... bur-numuzun suyu axa-axa
nənəmizin düzəltdiyi kə-rə yağı çəkilmiş üstüballı yaxmacını
yeyə-yeyə, ağacların çılpaq budaqlarında büzüşüb mürgülə-yən
boz sərçələrlə, öz iç dünyamda o qədər söh-bət eləmişəm...
Tofiq Xəzər
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Düzü o vaxt elə bilirdim, o boz sərçələr də bərdəlidirlər.
Heç ağlıma da gəlməzdi, dünyanın harasındasa sərçə ola bilər.
Yay girəndən mütəmadi Qara dənizdə çim-diyimdən bu
hamamda çimmirdim. Arada bir-iki dəfə də bənövşəgözlüylə
anasının evində çim-mişdik. Ehh, nə isə...
Sahiblə bir-birimizi
maçalkaladıq...

o

ki

var,

canıdildən,kisə-ləyib

Rotada tam sakitçilik idi.
Daha nə lağlağı eləyən vardı, nə bir-biriylə iyəşib-söyüşən,
nə də dalaşıb-tutaşan. Hərə öz iş-gücündə, öz qayğısındaydı...
Gömgöy saf səmada, quzey qarı kimi ağ-appaq lal pəmbə
buludlar irili-xırdalı,topa-topa ki-riyib durmuşdu,sürünmürdülər.
Hava günəşliydi.
Odessanın havası Bakıya nisbətən təmiz idi. Bakı binədən
küləklər şəhəridir və havada toz həddindən artıq olurdu. Buranın
havası isə yan-dırıb-yaxıcı və tozlu deyildi.
Hamamxanadan qayıdandan sonra da doq-quzuncu
mərtəbədə taxta-tuxtadan özümə yer düzəldib, bir qədər yatdım.
Saat 16:02 idi.
Kaşşeyev gəldi ki:Bu gün yaman isti keçdi, bəlkə bir pivə
içək?
Tofiq Xəzər
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Sahib Əkbərovu göndərdim ki, üç litrlik şüşə balonda buz
kimi soyuq, наливной, qara çex pi-vəsi alıb gətirsin.
Kaşşeyev də hardansa tapıb yenicə bişmiş buğlanan
noxud, duz, çörək və pendir gətirdi.
İyirmi ayda ilk dəfə olaraq ikimiz qabaq-qa-bağa oturub, bir
balon pivəni boşaltdıq. Bir litrə yaxın mən içdim, qalanını isə
o...Çex pivəsi deyi-lənə görə dünyada ən keyfiyyətli və dadlı
pivə-lərdən sayılır. İçə-içə xoş söhbətlər eləyirdik. Sən demə o,
Neft texnikumunu bitiribmiş.
Məni başa saldı:
- Səni əsgər göndərən voyenkom teleqram vursa ki, sən
tələbəsən və institutda qış sessiya-sındakı imtahanlarda iştirak
eləməlisən, onda sə-ni hamıdan əvvəl tərxis eləyə bilərlər... Bu
yolla çox əsgər gedib. Приказ çıxan günün lap səhəri səni
buraxa bilərlər.
Pul da verib приказ günündən sonra gedə bilərsən, yəni,
tələbə olmaq elə də əsas şərt de-yil.Sovet hərb sistemində
rüşvət, onsuz da əməl-li-başlı baş aparır. Kim pul versə, qanun
ona işlə-yir, biləsən.
Doğrudan eyy...
Heç ağlıma gəlmirdi!

Tofiq Xəzər
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Amma, teleqram vurdurmaq lap qanuni idi. Axı doğrudan
tələbə idim, rüşvət niyə verim ki?
Yazıq Katerina... Mənsiz tək-tənha necə qa-lacaqdı?
Başım yaman hərlənirdi...
Kaşşeyev saxladığı qadıngilə getdi,mən ka-zarmaya
qayıtdım. Bir litrə yaxın pivə məni yuxu-ladırdı. Son gecələr
ikiyə-üçə qədər oyaq qaldı-ğımdan çox yuxusuz, yorğun olur,
“ölümünə” yat-maq istəyirdim. Yuxu üçün içim tökülürdü...
Kazarmaya girməyimlə vaskı Nazının başı-mın üstünü
alması bir oldu.
Könlünə alma düşmüşdü.
Mürşüdlə Sahib Əkbərovu da ona qoşub al-ma oğurluğuna
göndərdim.
Yerimə girəndə Hüseyni çağırıb,- o, dneval-nı idi - sübh
tezdən 04:55- də, bərk-bərk də tap-şırdım ki, oyanmasam, lap
zorla durğuzsun...
Zarafatyana, amma ciddi hərbi qaydada əli-ni alnına
aparıb təlimata uyğun ayaqlarını şappıl-dadaraq cütlədi:
- Baş üstə, yoldaş kiçik serjant! - dedi.
Bu gün Mürşüdün işlətdiyi bir atalar sözü məni çox
düşündürüb güldürmüşdü:
Tofiq Xəzər
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“Kasıb çörək tapdı, di gəl, yeməyə yer tap-madı!”
Çarpayımda uzanıb gözümü yumanda da bu sözləri
yadıma salıb gülürdüm...
Oyananda gecə yarını keçmişdi.
Kazarmada yenə starik əsgər ruslar rezin doğrayıb möhür
düzəldirdi. Onlara baxıb yaman həvəsləndim və ikisini əvvəldən
düzəltsəm də qalxıb üçüncüsünü,- üçbucaq formasında möhürştamp hazırlamağa başladım.
Üçbucağın hər üç tərəfində, qoşa paralel xətlərin arasında
yazdım:
“Tofiq Komsomolu sevir!!!” Və üçbucağın ortasında isə
musiqi emblemiylə yanaşı, oxudu- ğum Ç. İldırım adına
Azərbaycan Politexnik İns-titutunun emblemini çəkdim. Rezin
möhür hazır olanda maçalkaya hopmuş mürəkkəbə döyəclə-yib,
hovlayıb ağ vərəqə basdım.
İlahi, necə yaxşı çıxmışdı!
“Tofiq Komsomolu sevir!!!”
Möhür basılan vərəqəyə 14.07.1972-ci il ta-rixini yazıb,
qarşısından imza qoydum.
Necə möhtəşəm alındı!

Tofiq Xəzər
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Növbəti məktubu Komsomola göndərəndə bu möhürştampdan istifadə edəcəyəm...
... Odeyalı kim isə üstümdən dartıb atdı.
Gözlərimi heyrətlə açanda düz başımın üs-tündə Hüseyini
gördüm.
O bir əlində saat tutmuşdu: 04:55-idi.
- Dur!
Yuxu gözlərimdən sallanıb qırraşsa da, kir-piklərimdən sel
kimi yağsa da, əlacsız qalıb, üz-gözümü ovuşdura-ovuşdura,
candərdi durası ol-dum.
Ağ idman ketlərimi geyinib, vaynösə Sahib Əkbərovla
Ədaləti oyatdım.
Dünya hələ ağarmamışdı...
Birlikdə dənizə qaçdıq.
Quma basdırdığım hantel və rezinləri hə-vəslə çıxarıb
dayanmadan,ardıcıllıqla bütün təm-rinləri yerinə yetirdim. Sonra
da çimərlik boyu o tərəf-bu tərəfə qaçıb dənizə girdim.
Sahiblə Ədalət oturub siqaret sümürürdü.
Yarım saata qədər də üzüb çıxdım.
Tofiq Xəzər
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Elə rahatlaşmışdım!
Naharda iki məktub gəldi. Bahar arvadın oğlu, nitqpərdaz
tamada Vaqif Hüseyinov və Ta-hir Ağayevdən idi.
Qasırğa Tahir məktubu Kirovabaddan gön-dərmişdi.
İçərisində kəlmə söz yoxuydu, dördcə ədəd ağ açıqca idi.
Bahar arvadın oğlu Vaqifin məktubu isə mə-nim üçün çox
maraqlıydı. Az qalıb hərbi xidməti qurtaram, nə əcəb yadına
düşmüşəm?
Ümumi dəftər qoşa vərəqinin doxsan faizi üzrxahlıqla
bağlıydı. Ata-ana, qardaş -bacı, kişi-lik, qonum-qonşu, dostluq
haqda xeyli goplayıb, “Pələng dərisi geymiş pəhləvan”dan da
bir neçə misal gətirib, məni vəsf eləmişdi!
Amalsız, əqidəsiz, məsləksiz əclaf gədə,
bu qədər
üzrxahlıqdan əlavə səfeh, məni lap dəhşətə gətirəcək bir xəbər
də yazmışdı:
“Tahir Ağayevin dop-doğmaca bacısı, - öz sözü olmasın,
çox güllələrdən məharətlə yayına bilən, “Berlin komendantı
olmuş” Soltan “kişi”nin qızı - Zöhrə müəllimə suç başında
yaxalanıb.
Sübh çağı dünya ağaranda, qonşularında yaşayan yaşlı,
səkkiz uşaq atası,- motorelsürən Zöhrab adlı birisinin
qucağında, qədim Nüşabə qalasının şam ağacları və yeni
qızılgül kolları salınmış bağında, üçtəkər motorelin yanındaca...
Tofiq Xəzər
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xalçanın üstündən salınmış yun döşəkdə, qəflət yuxusundaykən
mərdüməzar, sırtıq milis işçiləri tərəfindən yaxalanıb.
Süzəndə xalanın sözü olmasın:
“Di hı!”
Ehtiras çılğını Zöhrə müəllimə, iraq qulaq-lardan Zöhrabın
qucağında çılın-çılpaq imiş...
Hovu alınmış, motorelsürən analüt Zöhrab alt paltarını
geyinib, külli miqdarda pul istəsələr də... üstündə olanı verib və
yerdə qalanını da ve-rəcəyinə and içib, “dil” olandan sonra, milis
işçi-ləri onları “əfv” edib.
Guya heç belə şey olmayıb!
Səkkiz uşaq atası, motorelsürən Zöhrab verdiyi vaxtvədəyə naxələf çıxanda isə... xiyar əyri bitib, bu məşum hadisə
sürətlə yayılmağa başlayıb. Gərək verdiyin sözü tutasan də!
Qədim Nüşabə qalasının iki metrlik eni olan çiy kərpicdən
hörülmüş qala divarlarının bayır hissəsində, oynaş Zöhrab və
doğma ata-anası-nı,- iki dağdan ağır qardaşlarının papağını
yerə soxan, qızmış seks dəlisi, məşuqə Zöhrə müəlli-mə qonşu
evlərdə yaşayırdılar.
Zöhrabın səkkiz uşaq doğmuş arvadı, adı bakirə Zöhrə
müəlliməni saçlayıb,dizlərini yerdə sinəsinə qoyanda, qonumqonşu...”
Tofiq Xəzər
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Tfuu!
Tüklərim qabardı!
Əvvəllər bir-iki adamdan eşidib inanmasam da, bu artıq
fakt idi. Nitqpərdaz, gədə Vaqif qor-xusundan yalan yaza
bilməzdi.
Yazıq Tahir, eşitsə qasırğalığını sübut et-məliydi! Demək
tarixi an yaşanacaqdı!
Məktubu bükmələyib cırdım.
Çox maraqlıydı... dünyanın hələ düz vaxtı özününkülər
bundan betər olsa da, bu “kişi qəh-bəsi” niyə Zöhrə müəllimədən
yazır?
Yoxsa özününküləri sığortalayır?
Əgər belə bir iş həqiqətən olubsa, yazıq Ta-hir eşitsə,- söz
yox geci-tezi eşidəcək, ya bacısı-nı öldürməli, təhsilini yarımçıq
saxlayaraq bütün gələcək həyatını məhv edib qazamatda çürüməli, ya da ömrüboyu başıaşağı, qeyrətsiz bir bi-namus oğul
kimi gəzməlidir.
Bu xəbər məni şoka saldı.
Nankor Vaqif özü belə bir “bataqlıqda” xirt-dəyinəcən
batsa da, bunu mənə nəyə görə yaz-mışdı? Məqsədi nəydi?
Bu işin zərəri zəhərindən acı olacaq!
Tofiq Xəzər
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Dünənki tarixi qələbəmizin şirinliyini düz-əməlli dadmamış
bu nə xəbər idi? Məktubun ge-risini oxuya bilmədim. Sevincim
duman kimi qeyb olub göyə çəkildi. Bu dərbədər olmuş, nə
xəbərdi yazıb mənə...Tahir bədbəxt eşitsə, qəlbi viran qalacaq.
Qeyriixtiyari, gözlərimdə bir neçə bağırdə-lən iri yaş
damlaları gilələndi...
Bu zərərin tək bir başı var: Söz yox, Tahiri görənlər
pıçhapıçla bu biabırçılığı bir-birlərinə danışacaq. Küçələrdə
yatan paxan Səfər eşitsə, xəbər bütün Bərdəyə yayılacaq...
Hava tutulmuşdu.
Bir andaca göy üzünü tələsik gələn boz du-man qarışıq
qara buludlar aldı. Və qəflətən, hik-kəylə nərilti salıb,şaqşaraq
gurultuyla ildırım çax-mağa başladı.
Səmada əyri-üyrü axan çaylar kimi, ağ işıq saçan qorxunc
ildırımlar çaxır və necə şak-şak şaqqıldayıb, gur-gur
guruldayırdısa, adamın qor-xudan ürəyi qopurdu.Yaxşı ki,
sonsuz kainat belə dəhşətli səsləri içinə çəkə bilirdi, yoxsa
inanın yer kürəsi ortadan catlayardı!
Yağış qonşudakı köhnə mülki həyət evlə-rinin talvarındakı,
paslanmış, çürüyüb deşilmiş qara dəmir damlarını döyəcləməyə
başlamışdı.

Tofiq Xəzər
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Vaxtilə, quşlar o qədər çör-çöp daşıyıb tal-varda yuva
qurmuşdular ki, güclü yağış indi bəzi-lərini yerindən tərpədib
navalçaların kiçik gözlə-rini bağlamışdı.
Navalçalardan axa bilməyən köpüklü su şır-haşırla yanyörəsindən daşıb yerə tökülürdü.
Yaxınlıqdakı beşmərtəbəli yaşayış binası-nın, rüşvət
hesabına yanları qanunsuz şüşələn-miş eyvanına bir qız çıxıb,
pəncərəni açdı.
O, kədərli görünürdü.
Yağışa maraq və heyrətlə baxır, üzünə tö-külmüş qara
saçlarını hərdən əliylə oynadırdı.
Bu qız söz yox, romantik qızıydı!
Boz sərçələr ağacların nazik budaqlarında, yarpaqların
altında büzüşüb cikkildəşərdilər.
Bizim bərdəli boz sərçələr!
Doğrudan deyirəm, inanın, uşaq vaxtı elə bilərdim,
sərçələr ancaq Bərdədə yaşayır, bizim kimi onlar da bərdəlidir.
Uşaqlıqda, əsasən qış aylarında tələ qurub saatlarla
onlarla əylənərdim.
Köhnə aşsüzənin, şadaranın, ya xəlbirin bir tərəfini
qaldıraraq altına taxta parçasını dikinə söykəyib, aşağı
Tofiq Xəzər
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tərəfindən də uzun ip bağlayar-dıq. İpin ucunu evimizin
pəncərəsindən içəri atar, özümüz sərçələrdən gizlənərdik ki, bizi
görüb ür- küb qorxmasınlar və rahatca tökülüşüb xəlbirin altına
səpdiyimiz dəni dənləsinlər.
Bu, nənəmizin öyrətdiyi tələ idi!
Boz sərçələr ac olduqlarından nərmənazik qara qılçaları
üstündə tullana-tullana xəlbirin altı-na kimi gəlib, dənlənərdilər.
Çox vaxt tələsdiyimizdən naşılıq eləyib, ipi tez çəkərdik.
Uçuşub dağılışardılar.
Bəzən də tələ-ovumuz çox uğurlu alınar, sevincimizin
həddi-hüdudu olmazdı!
Sərçəni ovucumuzda tutanda yazığın kipki-çik ürəyi
qorxudan necə çırpınardı!
İndi də yadıma düşəndə, isti, yumşaq tüklü kiçik canı, ürək
çırpıntıları əllərimdə sanki tıp-tıp-la döyündü...
Bərdəli boz sərçələr!
Maraq üçün, xala deməyə düzü heç dilim gəlməyən Bahar
arvadın gədə oğlunun yazdığı məktubun cırıqlarını yerdən yığıb,
yan-yana dü-zərək ardını oxumağa başladım, yazırdı:
“Yoluq Ələsgərlə bir erməni axperin evində kirayədə
qalırıq.
Tofiq Xəzər
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Erməni xozeynin arvad-uşağı Пятгигорски-yə köçüb, əclaf
tək qalır.
Gecələr
oynatdırır.

darıxdığından,

bizi

hərifləyib

zorla

domino

Hünərin var oynama! Ya uduzma!
Özü də nə vaxtkı görür uduzur, qəflətən do-mino daşlarını
qarışdırıb böyürür:
“Ни тебе, не мене!”
Yuxu qırraşıb gözlərimizdən tökülsə də qor-xumuzdan
yenidən başlayırıq.
65-70 yaşlarında bic bir ermənidir.”
Cırıq vərəqləri bir qədər də sahmanlayıb, oxumağa davam
elədim:
“Gecə yatanda onu ələ salmaq məqsədiylə, yorğanın
altında müxtəlif səslər çıxarırdıq. Bir gecə bu səslərdən bezib
Ələsgəri
yorğan-döşək
qarışıq
beşinci
mərtəbənin
pəncərəsindən atmaq istəyirdi. Çox yalvarıb-yaxarandan sonra
birtəhər onu saxladım, Ələsgər ölümdən döndü.
Qoca olsa da, erməni köpəyoğlu çox güclü idi...”
Bərdədən, Komsomolumdan kəlmə də söz yazmamışdı.
Tofiq Xəzər
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Davam edərək yazırdı ki, qardaşı Siyasət, tələbə yoldaşı, Ağcabədinin Hüsülü kəndindən olan, daqqaqarın Rafaellə
barışıb, dostlaşıblar. Hətta, Azdramanın arxasında, Poluxin
küçəsində Çovdarovla kirayə ev tutub bir otaqda qalırlar...
Vaqifə nə qədər nifrət eləsəm də, onda yu-mor hissi
olduğundan, körpəlikdən bir yerdə bö-yüdüyümüzdən, köhnə
xatirələrimizdən və orta məktəbdə əlavə məşğələlərdə bir yerdə
çalışıb oxuduğumuzdan... onunla ötən ömrün xatirələri mənim
üçün onun özündən daha əziz idi.
Vaqif artıq yolunu azmış, mənən məhv ol-muşdu...
Öz ocağına belə köz sala bilməyəcək, birisi olacaqdı...
O da şaqren dərisindən gödəkcə geyinən İl-ham Babayev
kimi şabalıd cinsindən idi. Ən mü-asir dəzgahlarla, yeni
texnologiya ilə sıxsan da, “yağları” çıxmazdı.
Hələ toylarda şalaxo gedən vaxtlarıydı!
Sərpayı Vaqifin toy-düyünlərdə, sünnət və məclislərdə
elədiyi tamadalıqla əlinə pul gəlmiş, müftə qonaqlıqlarda sağlıq
deməkdən, getdiyi məclis yiyələrinin səxavətindən əməlli-başlı
bəh-rələndiyindən, gözü ayağının altını heç görmür-dü. Artıq
qudurğanlıq eləyirdi.
Yaxşı nitq qabiliyyəti və müftə yeyib-içmək onu yolundan
sapdırmışdı!
Tofiq Xəzər
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Yaxşı gündə yağlı əppəyi bəyənməyənlər, yaman gündə
quru çörəyə salam verər.
Əlvida, ey uşaqlıq, ey ilk gənclik dövrümün əbədi sirdaşı!
Əlvida!
Biz ayrı-ayrı yolların yolçularıyıq...
Amma çox maraqlıydı, İlham Babayev kimə arxalanıb iri
gedirdi?
Qudurasan qurbağa!
Elə sənə yaraşır a yazıq...
Get dostlarının evindən tula kimi oğurluq elə! Qalstuk, alt
geyimləri, cib dəsmalı, corab çır-pışdır...
Bu deyilsən?
Sən öl bir gün tutulacaqsan!
Özün tutulmasan da, vallah uşağın, nəvən, qohumların
tutulacaq, əmin ol...
Yüz min dəfə sənə qonaqlıq vermiş adam, yüz min
birincidə oturanda da, həyasız-həyasız gözləyirsən hesabı o
ödəsin.
Heç utanmırsan?
Tofiq Xəzər
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Görüşəndə, yalandan üzümə hırıldamaqla deyil ey...
Get tamada Vaqif və zatən satqın, kimdən olduğu dürüst
bilinməyən, “iş verən” raypo Nov-ruz Əliyevi də götür, sığının
əfətli Hüseyin əmi-nin oğlu Elgiz Abbasovla Cavadın oğlu Vaqif
Şə-rifovun qanadları altına bala...
Onlar, ölənə kimi sizi müftə yedizdirər. Bax buna
inanıram...
Əlqərəz, Tahir Ağayevin dörd ağ açıqcanı Kirovabaddan
göndərməsindən belə çıxırdı ki, o, artıq Bərdədə olub. Görəsən
Komsomoldan bir xəbər yazacaqmı?
Yağışa
baxmaqdan
və
düşüncələrimdən
kazarmadakı yeməkxanamıza qayıtdım.

bezib,

Düzəltdiyim üçbucaq şəkilli möhürdən ağ vərəqlərə vurub
Əlövsətə, zavallı Tahir Ağayevə məktublar yazdım. Möhürü
vuran kimi yazılırdı:
“Tofiq Komsomolu sevir!!!”
Bu gün Pervomayskidən Rüstəmgil gəldi.
Hərbi hissəmizin yerləşdiyi gen həyətin tən ortasında yer
hazırlayıb bizim rotanın əsgərləri üçün konsert verirdilər.
Bayırda, taxta hasarın arasından o qədər mülki adamlar
yığılıb baxırdı...
Tofiq Xəzər
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... Sübh tezdən dənizə getməyə nədənsə ərindim. Yağış
kəsmişdi, amma hər yan nəmişlik idi.
Səhər yeməyindən sonra политзанятия başlayanda, has
Məhəmmədlə gözdən yayınıb, gizlincə сапожникин yanına
girdik.
Hər gecə ikidə - üçdə yatdığımdan həddən ziyadə yorğun
oluram.
Yenə yuxum tökülürdü.
Qapını arxadan bağlayıb içəridə yatdıq.
Развод başlayanda
Budyonnu bizi durğuzdu.

sarı

sallaqbığ

çəkməçi

əsgər

Развод-dan sonra da yorunuq və çox əzgin olduğumdan,
doquzuncu mərtəbədə özümə yer hazırlayıb yatdım.
Nahar yeməyi vaxtı sinc çalınanda uşaqlar məni oyatdı.
Yeməkxanada sakitlik hökm sürürdü.
“Bərk gedənlərin” çoxu heç gəlməmişdi. Ta-ğım
komandirləri, - Kaşşeyevlə gənc Podqornu, serjant Fedirko və
iş icraçıları da yoxuydu...
Nahar yeməyindən sonra uşaqlar işləməyə çıxanda,
hazırlaşıb hamama getdim.
Tofiq Xəzər
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Hamamda Anna adlı bir qızla tanış olduq. Paltar yuyurdu.
Turist gəlmişdi.
Turbazadakı ünvanını da verdi:
“Dördüncü korpus, altıncı otaq.”
Axşam turbazanın rəqs meydançasında gö-rüşməyi qərara
aldıq...
Dusyagildən mülki paltarlarımı götürdüm,ta- ğım komandiri
Podqornu onlara qoymuşdu.
Rota kinoya gedəndən sonra mülki geyinib çıxdım.
Turbazadan Sofiya Rotarunun
mahnıyla açılan rəqsə tələsirdim.

gur

səslə

oxuduğu

Hər axşam əsasən Sofiya Rotaru,sonra da Alla Puqaçova
və italyan Robertino Lorettinin mahnılarıyla hamı rəqs edirdi.
Bu axşam isə Sofiya Rotarunun “Çervonı rutu”-su səslənib
qurtaran kimi, musiqi səsi xırp kəsildi.
Bir qədər keçmiş də elan elədilər ki, yalnız turbazaya
putyovkası olan xarici və yerli turistlər üçün Çexoslavakiyadan
gəlmiş musiqi qrupu pul-suz konsert verəcək.
Turbazada demək olar ucdantutma, hamı məni tanıyırdı.
Bir-ikisinə ağız açıb, çaxır boyun olan kimi içəri buraxdılar.
Tofiq Xəzər
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Çox gözəl konsert gedirdi.
Çexlər arada, bir gürcü mahnısı oxudular. Bu mahnı məni
o qədər duyğulandırdı...
Nə qədər turist varmış!
Turistlərin çoxu da sosialist respublikaların - Bolqarıstan,
Macarıstan, Yuqoslaviya, Polşa, Çe-xoslovakiya, Rumıniya,
Əfqanıstan, Vyetnam və Kuba vətəndaşlarıydı.
Xaricilər qibtə ediləcək dərəcədə gözəl ge-yinmişdi.
Onlardan bahalı ətir qoxusu gəlirdi.
Tamaşaçılar arasında demək olar ən səli-qəsiz və pis
geyinən mən idim...
Xəcalət çəkməyə başladım.Əyin-başım ütü-süz və çirkli idi.
Annanı bir xeyli axtarıb tapa bilməyəndən sonra Дружбаya, əsasən kasıbların toplaşdığı tansa getdim.
Annanın əvəzində burada ağcabədili vaskı Nazını tapdım.
Nazı Tomadan mənim o biri dəst mülki paltarımı alıb geyinmişdi.
Ağ neylon köynəkdə idi.
Çox mehriban görüşüb, həvəslə, birlikdə hərlənməyə elə
yenicə başlamışdıq ki, Yuliya ilə rəfiqəsini tapdıq. Onlarla
mehriban görüşsək də, bizimlə rəqs eləyib əylənməkdən boyun
qaçır-dılar.
Tofiq Xəzər
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Yuliya gözəl-göyçək bir rus oğlanla rəqs elədi. Elə gözəl
rəqs edirdilər!
Özüm də onlara qibtə elədim.
Həyatımın səhvi özünü bariz qaydada bü-ruzə verirdi.
Rəqsi və çalğı alətlərinin hər hansı birində çalmağı hökmən
öyrənməliyəm.
Zurna, qara zurna, dümbək, tar, balaban, dütdək, qaval,
şeypur, qarmon, ionika, nağara, kamança, kontrabas, ud,
sintezator, klarnet... -bunları beynimdə fırlatdıqca görürdüm yox
eyy, zurna, saksafon lap biabırçılıqdı...
Seçim edərdim:
“Tar, gitara, skripka, ya da pionino...”
Kontrabas da mənlik deyildi.
Patrik
Zuskindin
heyratamiz
“Kontrabas”
əsərini
oxuyandan sonra bu alət mənə nə qədər əziz olsa da, yox, - onu
da çalmazdım.
Solo konserti olmayan alət mənə lazım deyil!
Yenicə xəyallara dalmışdım, bizim Müslüm Maqomayev
oxumağa başladı. Elə sevinirdim!
İlahi, necə möhtəşəm idi!
Tofiq Xəzər
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Birdən tağım komandiri, gənc Podqornunu gördüm.
Qıpqırmızı gözdeşən patrul sarğısı sol qolunda, köməkçiləri
Saviçev və Nikulin də düm - düz yanında...
Bizi gördülər.
Mülki paltardaydıq. Yazıq Podqornu tez özü yanıma gəlib,
təlaşla dedi:
- Leytenant Qreşnoy burdadır, özü də mülki geyimdə, tez
əkilin.
Cəld Nazıyla bir-birimizdən ayrılıb cama-atın arasında
gizləndik. Başlı başın saxlasın.
Artıq aradan çıxmaq lazım idi. Kəklik qaq-qıldamasa,
qaraquş onu tapmaz. Elə sakit-sakit yenicə sivişib aradan
çıxmışdım ki, Qreşnoyla qarşılaşdıq.
O da ağ neylon köynəkdə idi, zira, üstün-dən qara jiletka
geyinmişdi.
Cəld yüz səksən dərəcə çevrilib, həşirlə, vurnuxaraq
oynayanlara tamaşa edən kütləyə qarışdım.
O deyəsən şübhələndi, incəvara arxamca gəlmədi.
Asta qaçana göy İmam qənim, qaranlıq his-sədən keçib
tez xiyabana tərəf götürüldüm. Tur-bazada Tomagilə girənə
qədər yalan olmasın, nəfəs də almadım.
Tofiq Xəzər
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Toma evdə yoxuydu.
Tolya evi süpürüb təmizləyirdi. Evin arvadı ola-ola yemək
bişirib, ev təmizləyən kişilərdən zəhləm gedirdi.
- Evdə elə bil qara enerji var, - dedi, bu To-liklə heç yola
gedə bilmirik...
Kəsək oturub daş üçün ağlayırdı, mən isə tələsirdim. Odur,
ona çox da baş qoşmayaraq, əsgər xebemi geyinib kazarmaya
qaçdım.
Nazı da özünü yetirmişdi, məni görən kimi həyəcanla:
- Köpəyoğluyla lap qayşı-qayşıya gəldik əə, amma
deyəsən məni tanımadı...
Qreşnoy proverkaya gələndə artıq zabit for-masındaydı.
Sıra meydanında növbəti yoxlama sakitliklə başa çatdı.
Deməli, bizi tanımayıb!
Xeyli vaxtdır evimizdən məktub almırdım.
Görəsən nə olub?
Birdən yadıma düşdü, axı hər il yayda bi-zimkilər dağa,istirahətə gedirlər. Bəlkə artıq Şu-şa, Turşsu, Kəlbəcər, İstisu, ya
da ki, Tatarlar ça-yı, Dəlidağ adlanan yurddadırlar...
Poçta getdim.
Tofiq Xəzər
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Bu gün Katerina növbədəydi.
Məni görəndə yorğun sifətinə xoş, ilıq bir təbəssüm yayıldı
və gözləri dərhal işıqlandı. Biz onunla sabah görüşməliydik...
Biz müştərilərdən aralanıb piştaxtanın lap küncünə
çəkildik. Gözlərimizlə öpüşüb görüşdük. Az qala pıçıltıyla, haləhval tutduq. Gözlərində sir dolu nəsə qaynaşırdı:
- Sənə deyiləsi sözüm var, - dedi.
Çox rəsmi və ciddi görkəm almışdı.
Açıq-saçıq, sapsarı kip kətan donuna, mən “veto” qoyan
gündən, o donu işə geyinmirdi... Necə oldusa, ağlıma gəldi və
dərhal dedim:
- Canım, sabah sizə gələndə, o, sarı kətan donunda məni
qarşıla...
- Sənə ciddi sözüm var, - təkrar elədi.
- Buyur həyatım, səni dinləyirəm. Nə əmrin olsa, can-başla
hazıram.
- Yox... ya da sabah deyərəm,- dedi.
- Necə ürəyin istəyir...
O boğazını arıtlayaraq, bir az rahatlaşıb:
Tofiq Xəzər
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- Nəyə gəlmişdin?- soruşdu.
- Teleqram vurmaq istəyirəm...
Atamın adına bir teleqram vurdum ki, məni telefon
danışığına dəvət eləsin.
Pulu ödəyəndə xırdası olmadı, üç manatım onda qaldı.
Yazıq heç pul götürmək istəmirdi...
Biz xüdahafizləşib ayrılanda:
- Gələn dəfə üç manatı verərəm,- dedi.
Əlini sıxdım, zarafatla:
- Rüşvət verdim sənə,- dedim.
Gecə 01:04-də turbazaya getdim. Dördün-cü korpusda
hamı otağındaydı. Bircə Annanın al-tı nömrəli otağının
qapısından qızılı şifrəli qıfıl asılmışdı.
Bəlkə Anna biryolluq gedib, bəs məni niyə aldadırmış?
Qayıdıb kazarmaya gəldim.
Bir əsgər gecəsi də bax, beləcə yaşandı...

Tofiq Xəzər
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Katerina qusurdu...
Kontrabas əsəri barədə
düşüncələr...

Odessa, 16, 17, 18 və 19 iyul 1972-ci il,
bazar və ı, ıı, ııı günlər...

Sübh tezdən növbətçi oyadanda, heç nə düşünmədən
cəld qalxıb idman formamı və ağ ketləri geyindim. Xeyli vaxtıydı
dənizə seyrək ge-dirdim, odur birbaşa ora tərpəndim.
Qumdan hantel və rezinləri çıxarıb bildiyim bütün təmrinləri
tam ardıcıllıqla yerinə yetirdim. Çimərlik boyu da xeyli qaçıb,
yarım saat da açıq dənizdə üzəndən sonra geri qayıtdım.

Tofiq Xəzər
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Qayıdanda, günəş al şəfəqlərini artıq qıp-qırmızı
qızartmışdı.Yolüstü dönüb turbazada 4-cü korpusa baş çəkəndə
gördüm şifrəli qıfıl ye-rində yoxdu.
Qapı açıq idi.
Kamali ehtiramla yaxınlaşıb, içimi çəkmiş, çox incə bir
tərzdə qapını döydüm.
İçəridən səs gələn kimi, Annanı soruşdum.
- Anna indicə çimərliyə getdi,- rəfiqəsinin səsiydi.
İçimdən qırıla-qırıla qalsam da, deməli hələ Odessadadır,
yaxşı oldu, bu gün onu hansı de-şikdə olsa taparam.
Kazarmadan çıxıb cərgəylə yeməkxanaya
qəflətən kimsə bərk çığırdı və səs-küy qopdu.

gedəndə

Səf pozuldu.
Piruyev lümpen proletariat, nazlı Əhlimanı vurmuş, özü də
yaman pis vurmuşdu, düz, qara gözünün altından. Əhlimanın
gözünün altı dom-balıb qızardı və gözü sulandı.
Dərhal rota iki yerə parçalandı.
Ruslar onun, bizimkilər də nazlı Əhlimanın tərəfində...
Kaşşeyevlə araya girdik. Səhər- səhər nə dava? Təmkinli
və batman leytenant Qreşnoy da özünü yetirdi.
Tofiq Xəzər
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Öz dilimizdə başa saldım ki, səs-küy lazım deyil, gecə
yatmaq əmrindən sonra bu hesabı çürüdərik.
Yeməkdən sonra uşaqların işlərini bölüb turbazaya
yollandım. Axır ki, saçı kəsik Annanı otağında tuta bildim.
Yalandan dedi ki, gecə teatrda olub.
- Gecə saat birdə teatr olur?- soruşdum.
Bir xeyli söhbət elədik, and içdi ki, bu gün işi başından aşır
və görüşməyə heç bir imkanı, vaxtı yoxdur, həm də sabah sübh
tezdən gedir, hazırlaşmalıdır.
Müxtəsəri, yol həmişə bostan kənarından düşməz. Bu
görüş qaldı qiyamata!
Bir-birimizə
mülki
ünvanlarımızı
yazıb
ver-dik.
Vidalaşmazdan əvvəl rəfiqəsi bəhanəylə ba-yıra çıxdı, - zər
qədrini zərgər bilər.
Düz yeddi dəqiqə öpüşdük.
Zərd bəzərəkdən yağ çıxardar...
Kazarmaya
qayıdanda,
rota
yenicə
dənizə
getmişdi.Nəsibovla mağazadan çörək, pomidor, soğan və çex
pivəsi alıb yeməkxanada oturduq.
Pivə kefimi kökəltdi.
Tofiq Xəzər
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Leytenant Qreşnoydan uvolnitelni istədim. Yazıq heç nə
soruşmadan, yazıb, məni sərbəst şəhərə buraxdı.
Özümü tam səliqəyə salıb, parad formada kazarmadan
çıxdım.
Tomagildə heç kəs olmadı, qapı bağlıydı. Odur, mülki
paltarlarımı geyinə bilmədim. Parad formada getmək üçün isə,
hərbi biletlə uvolnitel-nimi götürməmişdim.
Tez qayıdıb kazarmadan sənədləri götürüb çıxdım.
Hələ vaxta xeyli vardı, odur, əvvəl taksiylə Deribasovskaya
getdim. Bir qədər mağazalarda hərlənib - fırlanandan sonra,
üstü şəkilli, iri və yaraşıqlı bir foto-albom tapıb aldım. Xatirə foto
şəkillər üçün yarayacaqdı.
Hava isti idi.
Yataqda eşq macərası yaşamaq üçün sa-zaqlı, çovğunlu
günlər kimi, bu gün də ideal ha-vaydı. Çaxır,Жигулевский пиво
və kolbasa, çör-ək, mer-meyvə alıb, taksiylə bənövşəgözlü Katerinagilə getdim. Artıq bütün vücudum qadın ar-zulayırdı...
Məni sapsarı kətan donunda, işvəli bir tə-bəssümlə
qarşıladı...
Onun bu paltarda
qoymuşdum.

şəhərə,

işə

çıxmasına

Qaşlarını aldırmışdı!
Tofiq Xəzər
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Ayaq və əl barmaqlarının dırnaqlarını tuta-raq, mən
dediyim qaydada, - uksuslu, ilıq suda xeyli saxlayıb qurudandan
sonra, dırnaqlarına xoşladığım zoğalı rəng lak çəkmişdi.
O çox kasıb dolanırdı.
Zəxirəsin fikr eləyən, peşman olmaz.
Aldığım içki və ərzağı, açdığı süfrəyə əlavə elədi.
- Nə söz deyəcəkdin? - soruşdum.
O çox ciddi görkəm alıb məni qucaqladı və şampunla
yenicə yuyulmuş, hələ də nəmliyi qa-lan saçlarını sinəmə töküb,
mənə söykəndi.
Bir qədər də lal-dinməz dayanıb, qıyılmış baxışlarıyla ürək
döyüntülərimi dinlədi.
Sözlü adama oxşayırdı.
Saçlarını tumarladım...
Nə fikirləşdisə məni yataq otağına dartdı və sonra da
parad əsgər formamı tələm-tələsik bir-bir əynimdən çıxartmağa
başladı.
Özüm soyunmaq istəsəm də, işvəylə, incə nazla aman
vermədi. Alovlu baxışlarıyla:
- Sən də məni soyundurarsan, - şəhvətlə dedi.
Tofiq Xəzər
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Barmaqlarım sinəsindəki düymələri açanda uçum-uçum
uçunurdu...
Katerinanın
titrəyirdi...

ehtirasdan

qurumuş

dodaqları

titim-titim

Artıq söz danışmağın məqamı deyildi...
Zoğalı dırnaqlarıyla, o ki var cırmaqlayıb di-dəndən
sonra... yorulub üstümə çökdü.
Ağ sinəsinin tərinə bələnmişdim...
İçimi hey gəmirsəm də, onun nə deyəcəyini ayırd eləyə
bilmirdim.Ağ-qara televizor işləyirdi.
Gözüm ekrana sataşdı.
Hər iki tərəfi sıx meşəylə əhatə olunmuş hündür dağların
dibiylə iti axan və çox enli bir çay axınına qarşı iki xarici
vətəndaş mühərrikli qayıqda, səs-küylə irəli şığıyırdı.
Mühərrikli qayıq suyu yarıb şırıldatdıqca xa-ricilər çığırışır
və balıqlar çaydan sıçrayaraq düz qayığın içərisinə atılır,
çabalayır, havaya tullanıb düşürdülər.
Aparıcı bildirdi: “Bu balıqlara, rəqs edən ba-lıqlar deyirlər.”
Mühərrikin səsinə və qayığın iti axan suyu şırımlamasıyla
qaldırdığı səs-küylü xoş şırıltıya sevinib oynaşan dəcəl, diribaş
Tofiq Xəzər
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balıqlar özlərini ehtirasla, birbaşa qayığın içinə atır və düzgün
şalaxo oynayırdılar.
Nə xüsusi tor lazım idi, nə bizim bərəkətli dəli Kür, Tərtər
çaylarına atdıqlarımız “amanal”, nə də ki, balıq tutmaq üçün
qarğıdan, ağacdan düzəltdiyimiz ucu soxulcanlı qarmaqlı tilov...
Bu rəqs edən balıqlar nə yaxşı idi!
Mühərrikli qayıqda əyləşən əzələli iki xarici vətəndaşa
bircə qalırdı, hoppanıb-düşən balıqları meşoxlamaq!
Belə balıqçılıq eləyib, belə balıq tutmağa, belə bala
saxlamağa nə vardı!
Yeriniz məlum ay Tariyel Muradov, ay Mət-ləb Xanımzər,
ay naxçıvanlıya başı bərk qarış-mış Vaqif Şərifov! Hardasan ay
gopçu, it yalan-çısı Xosrov Mamedov, yalandan deyəsən: ”Sən
ölməyəsən, Xanların əziz canına, anam canı, birinə bir onluq
qızıl saymışam...”
Özün öləsən ha!
Bərdədən görünən dünyada nə belə gic, ehtiraslı balıqlar
vardı, nə də ki, qucağımda lüm -lüt uyuyan belə sinəsi tərli, ərli,
şəhvətli dişi!
Bəlkə də, mənə belə gəlirdi...
Böyüklər danışardı: ”Kəlbəcər, Dəlidağ və İstisu tərəflərdə,
sərt qayalıqların dibiylə, qıjovla axan köpüklü Tərtər çayında da
Tofiq Xəzər
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xırda, möcüzəli qızıl balıqlar var və bu balıqlar axına qarşı üzür,
həddindən artıq da şirin ətləri olur...”
Mən yeməyə elə də meyilli olmadığımdan belə şeylərə fikir
verməzdim...
Amma nədənsə, ağlıma hardansa girdi ki, elə bu Katerina
özü də balıq kimidir...
Sevgiylə əməlli - başlı, mükəmməl məşğul olmağı onunla
biryerdə öyrənirdik...
Həyat özü də bir məktəbdir və yaşadıqca da səni daim
öyrədir, hamarlayır, cilalayır...
Katerina bənövşə gözlərini mənə zilləyib:
- Yaman qusuram,- dedi.
- Qusursan?- soruşdum.
- Hə, xörəklərdən iyrənir, tez-tez öyüyür və qusuram.
- Xəstələnmisən? Yəqin soyuq olub sənə...
-Tofik Babaev!!! Bu iştah, soyuqdəymə so-yuqlamasına
heç oxşamır...
- Bəs nəyə bənzəyir?- təşviş və təəccüblə soruşdum.
O, tərli döşlərini bir az da sinəmə sıxıb, öz-özünə:
Tofiq Xəzər
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“Deyəsən hamiləyəm,” - dedi.
Saçlarım qabardı!
Kəkildəyib, çaşdım və boğuq səslə:
-Kimdən?- heyrətlə soruşdum.
O nədənsə, deyəcəyi sözləri yubadırdı...
Düzü bir az əndişələndim.
- Katya... Katya... Sən nə danışırsan axı? Bilmirsən ki,
mən üç-dörd aya çıxıb gedirəm? Mənim sevdiyim var... axı...
Komsomol qız məni iyirmi aydır gözləyir... mənn... onaa...
xəyanət edirəmm?
Bənövşəgözlü Katerina sanki məni eşitmir, öz iç
aləmindəydi... O uyuyur... göz yaşları isti si-nəmə damcılayırdı,
qəhərlə:
- Hamısı rəfiqəmlə ərimin ucbatından belə alındı...
Zəhmətlə, sevgiylə yeyilən acı soğan, ərimin, rəfiqəmin
minnətiylə yeyilən baldan min dəfə şirindir...
Və qəflətən mənə sarıldı.
Bənövşə gözlərindən axan duzlu iri göz yaşları qarışıq,
titrək, od kimi əncir dodaqları qu-ru dodaqlarıma yaxınlaşanda,
artıq...
Tofiq Xəzər
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İş-işdən keçmişdi... Əbləh odur dünya üçün qəm çəkər,
tanrı bilər, kim qazanar, kim yeyər...
Katya möhkəm yuxuladı...
... Axşam yeməyindən sonra kazarmada isti əsgər
formamı dəyişdim.
Adətən sıravi əsgərlərin uvolnitelnisi saat 21:00-a, serjant
heyətininki isə, saat 22:00-a qə-dər yazılırdı.
Kaşşeyev artıq şişi çəkilib, gözünün altı gö-yərmiş
Əhlimanla Vahidə icazə verməmişdi.
Onlara dedim:
- Hərəniz bir плавки-i geyinin, barı dənizə gedək.
Belə də elədik.
Özüm də lalaqırmızı, quru qumlu cimərlik paltarını
geyindim və üçlükdə söhbət edə-edə dənizə doğru getdik.
Bu gün hava lap Bərdədəki kimi çox isti keçmişdi. Axşam
olsa da, havada hələ də xəfəlik vardı.
Küçə, xiyaban boyu heç kəsə əhəmiyyət belə vermədən,
arın-arxayın, lüt, çimərliyə gəlib çıxdıq.
İnsan əlindən tərpənmək olmurdu.
Tofiq Xəzər
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Kənardan разгом götürüb, hamıdan əvvəl, qaça-qaça
suya tullandım.
Canım duzlu suda bir xeyli göynəyəndən sonra Katyanın
cırmaq yerləri sakitləşdi.
Axşam düşsə də qum isti idi.
İsti qumda xeyli uzanıb yuxuya getmişəm.
Oyananda
çökmüşdü.

tamam

rahatlaşmışdım.

Axşam

qaranlığı

Bu gecə nədənsə, tans olmadı.
Turbazanın güllü-çiçəkli həyətində Lora və Anyanı tapdım.
Onlarla xeyli hərləndik, dedilər:
“Mişanı da götür, gecə bizə gəlin.”
- Yaxşı, - dedim, çaxır, kolbasa, çörək də alıb gecə gələrik.
Qaranəfəs Mişanı tapıb, sevincək bu şad xəbəri ona
çatdıranda, sən öləsən, əclafın tükü də tərpənmədi.
Nə qədər elədim getmədi.
Sən demə
döydürübmüş...

Tofiq Xəzər

qızlar

bunu

yerli

lotulara
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Gecə yatmaq əmrindən az sonra, uşaqlar taxta silahlarıyla
ikinci mərtəbəyə yığışmışdı.
Piruyevin dərsi verilməliydi.
Qreşnoy deyəsən xəbər tutmuş, öz rahat vaqon-otağını
qoyub kazarmada yatmağa qərar vermişdi.
Əhlimanı öyrətdim, nə qədər dilə tutdu, qor-xutdu, söyübbatırdı, yenə Piruyevi çölə çıxara bilmədi.
Gec-tez Piruyevin də gözünün altı lümpen Əhlimanınkı
kimi dombalıb göyərəcək...
...Sübh tezdən oyanıb, yenə dənizə gedə bilmədim.
Katerina məni necə yormuşdusa, yu-xudan ayıla bilmirdim...
Qasırğa Tahir Ağayevdən məktub aldım.
Çox müəmmalı yazmışdı, heç nə baş aça bilmədim.
Bərdədə olub, Komsomolum Şuşadaymış, guya onu
görməyə gedib, amma vaxtı çox az olduğundan görə bilməyib...
Güvəndiyim Tahir də... deyəsən Aydın və Yunis qardaşları
kimi yolunu azmağa başlayır. Hələ irfan olmuş bacısı Zöhrə
müəllimə və üç- təkər motorelsürən Zöhrab məsələsi də ki, bir
tərəfdən!

Tofiq Xəzər
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Ali təhsilli, gözəl-göyçək müəllimə, niyə me-taldiş, iyrənc
ağızlı, üçtəkərli motorel sürən, sək-kiz uşaq atasına “erkən
qucaq açıb” gecəni Nü-şabə qalasında onun ağuşunda keçirir?
Kələyə gəlməyə, hovunu almağa bir ərən, savadlı oğul
tapa bilmir?
Bərdə kimi kiçik şəhərdə bu qədər daxili azadlıq olar?
Bəs “Berlin komendantı,” yalançı, gopçu və maymaq
atası Soltan kişi, doğmaca anası, böyük bacıları, böyük
qardaşı,- Bərdə İnternat məktəbin direktoru, bic və arvadbaz,
bazburutlu Rafiq mü-əllim - niyə əlçatar motoreldə seks yapan
bacı-sını nəzarətdən bu qədər buraxıb?
Psixoloji dərinliyə gedəndə,deyəsən çox dü-yünlər var. Az
qalıb, əsgərliyi bitirən kimi bu dü-yünlərin hamısı açılacaq...
Hardansa, bir el məsəli yadıma düşdü:
Dəliyə dedilər:
“Dünyada dəli çoxdu, ağıllı?”
Dedi:
“Dəli!”
Dedilər:
“Nə üçün?”
Tofiq Xəzər
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Dedi:
“Dəli bir nəfərdir, ona dəli deyən minlərlə!”
...Yazıb ki, Komsomolun böyük bacısı haq-qında yeni bir
xəbər eşitmişəm. Bu xəbəri isə yazmayıb.
Xeyir ola?
Niyə məni neştərləyirsən?
Niyə oxu atıb, yayı gizlədirsən ay gic? Çox həssas
adamam, axı bu xəbər məni günlərlə na-rahat edəcək...
Tahirin məktubu sanki lüt canıma sancaq basdı. Yaman
pis yandım.
Komsomoluma yazıb, ümidlə Tbilisiyə gön-dərdiyim
məktubu da görünür heç verməyib. Bir kəlmə də olsun bu
barədə yazmamışdı.
Bəlkə Tahir bacısının üçtəkər motoreldə qə-bahətini
eşidib?
Görəsən oynaş Zöhrabı, ya bacısı Zöhrə müəlliməni
öldürməz?
Tahir gözlərimdə qasırğa kimi canlandı!
Yox o eşitsə, dinc dayanmaz.
Tofiq Xəzər
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Hamısını güllələyəcək!
Tərs kimi evimiz də susur...
Vurduğum teleqrama da cavab gəlmədi. Görəsən nə baş
verib? Öz-özümə çox düşünüb daşınandan sonra, son qərarım
belə oldu ki, ai-ləmiz artıq Bərdədə deyil. Bəlkə də Dəlidağa, ya
Şuşaya gediblər. Axı Bərdə indi od tutub, yanır...
Bəs Tahir?
Yaman mütəəssir oldum...
Səkkizinci mərtəbədə taxtadan özümə yer düzəldib xeyli
yatdım.
Hər gün, gündə də iki dəfə çörəklə soğan-pomidor salatı
yeyirəm. Yaman xoşuma gəlir. Son vaxtlar kaşadan,
qarabaşaqdan, donuz əti və salasından bişirilmiş sulu
yeməklərdən lap iyrənirəm.
Tahir Ağayevə və atama məktub yazıb,vay-nösə Sahib
Əkbərovla poçta göndərdim.
Axşam planyorkada, yüz on kvadrat metr suvaq
vurduğumuzu söyləyəndə mayor Deqtyar məni xeyli təriflədi. Elə
bu vaxt, gənc leytenant Qreşnoy içəri girib elan elədi:
“Babayevin briqadasının suvaq işlərini
ölçmüşəm, düz səksən doqquz kvadrat metrdir!”
Tofiq Xəzər
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Əclaf köpəyoğlu!
Məşədi İbadın sözü olmasın:”Heç hənanın yeridi?”
Yaman pərt oldum. Yaman...
Bu mürtəd oğlu mürtəd, serjant və bütün komandirlərin
yanında yalanımı çıxartdı.
- Ola bilməz! - vurnuxub, həşirlə çəmkir-dim, birlikdə
ölçərik...
Sifətim allandı.
Hər gecə ikiyə-üçə qədər söhbət eləyirik. Sağ və sol qonşu
çarpayılarda iki ağcabədili -Na-zıyla Hüseyin, baş tərəfimdə, üst
yarusda isə tə- pərsiz Mürşüd yatırdı.
Artıq bütün söhbətlərin mövzusu qarşıdan gələn mülki
azadlıq haqqındaydı.
Kim nədən başlayacaqdı?
Tahirin məktubu, məni həm də çox hiddət-ləndirmişdi.
Komsomoldan xəbər gözləyirdim.
Yaman yadıma düşmüşdü, onun üçün lap darıxmışdım...
Gecə ikini keçsə də, qalxıb ona romantikayla dolu bir risalə
yazmağı qərara al-dım. Dəftər-qələmi qarşıma qoysam da, çox
dü-şünsəm də heç nə yaza bilmədim.
Tofiq Xəzər
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Axı nə yazım?
O Bərdədə deyil, kim çatdıracaq məktubu?
Evlərində kiminsə əlinə keçər, ata-anası bi-lər... Utanar...
Amma, axı o da nigarandı...
Və bu qatmaqarışıq, lazımsız, lüzumsuz fi-kirlərin, xaosun
içindən çıxa bilmirdim.
Nəhayət tapdım!
Dümağ bir qoşa vərəqin içərisinə səliqəylə Odessa
ünvanımı yazıb, dörd qatlayaraq zərfə qoydum. Üzərində:
Одесса, Mорской Вокзал- sözləri yazılmış və iri gəmilərin
dayandığı Qara dənizin fonunda fotosu olan zərfin, üstünə onun
Şuşa ünvanını yazdım: Aзерб. ССР, г. Шуша, ул. Узеир
Гаджибеков, дом № 12.
Vəssalam...
Onsuz da o evdə kim görsə, biləcək ki, zərfi mən
göndərmişəm. Heç olmasa, Komsomol rah-at olar, həm də
Odessa ünvanımı bilər.
Холера xəstəliyinə yoluxmamaq üçün bü-tün rotanı yığıb,
Училиш-ə apararaq, hamıya qa-baqlayıcı peyvənd iynəsi
vurdular.
Qurtarıb qayıdanda artıq saat 12:00 idi.
Tofiq Xəzər
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Tağım komandiri Kaşşeyev,
Klimenko cərgənin önündə gedirdik.

2017

mən və bir də

serjant

Mayor Deqtyar təmkinlə komanda verirdi.
Hərdən də o susur, sütül leytenant Qreşnoy şövqlə davam
eləyirdi:
“РАЗ, РАЗ,
ВЫШЩЕЕЕ!”

РАЗ...РАЗ,

ДВА,

TРИ...

НОГИ-ИИ

Çox əla строевой getdik.
Çoxdan idi, lap çoxdan, belə строевой get-məmişdik.
Necə qürurla təpik vururduq!
Bu təpiklərin səsi təbii musiqi idi, verilən ko-manda isə bu
mahnının sözləri...
Xeyli vaxt məşq eləməsək də, çox yaxşı alındı. Belə
şeyləri pulla almaq olmur, azadlıqda da olmayacaq.
Hərbi xidmətin bir atributudur bu!
Əsgər laylası!
Vətən vicdanlarının, yurd - yuva, od - ocaq əmanətlərinin
laylasıydı bu!
Vətənin sabahı Kremldən “Salam əsgər!”- lə başlamalıdır!
Tofiq Xəzər
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Ürəyim riqqətə gəldi...
Служу советскому народу! - bu da bizim əsgər
möhürümüz!
Səkkizinci mərtəbədə uzanıb azca yatmaq istəyirdim, səsküy çox olduğundan, qayıdıb ka-zarmada paltarlı çarpayıma
sərildim.
Xeyli yatmışam.
Oyananda axşamtərəfi idi.
Komsomolun məktubunu yola salmalıydım, özü də
aviasifarişlə. Pulum yox idi. Uşaqlardan pul soraqlayıb,
Vahiddən iyirmi qəpik tapana ki-mi, poçt bağlandı.
Qaldı sabaha...
Axşam планйорка-da yetmiş beş kvadrat əvəzinə, doxsan
kvadrat metr suvaq vurduğu-muzu, - deyəndə Qreşnoy və
Dyakiv bu dəfə ya-lanımı tuta bilmədi. Bildilərsə də, daha üstünü
vurmadılar.
Gecə Mürşüd və Nazıyla alma oğurluğuna getdik.
Mürşüd oğurluq almadan dərdikcə, nostalji hisslərlə
Laçından, Minkənddəki həyatından hə-vəslə danışırdı:
“Qoyunun tükünün duruşundan bilirdim ki, yağış yağacaq,
ya yox...”
Tofiq Xəzər
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Mən də ona bir misal çəkdim:
“Alacəhrə quşu aydın havada zərif və uca səslə, dəyişən
tonda oxusa da... yağışlı hava gözlənilən kimi, alçaqdan və
monoton səslə oxu-yur.”
Nazı bizi diqqətlə dinləyib, qımışaraq öz-özünə bərkdən
dedi:
“Bunnay nə danışıy əə?”
Bir əsgər günü də ömrünü beləcə bitirirdi...
...Gecə çox gec yatsam da, saat 05:00-da növbətçi məni
oyatdı və idman formamı geyinib, cəld dənizə qaçdım.
Adətim üzrə hər şeyi yerli-yataqlı yerinə ye-tirəndən sonra,
kazarmaya qayıtdım.
Səhər yeməyindən sonra da uşaqların işini yerbəyer
eləyərək, yeməkxanada irsal-mərsulla məşğul olmağa getdim.
Nahar yeməyinə qədər məktub yazdım. Bü-tün yazdığım
məktubların üzərinə təyyarə, qatar rəsmləri çəkib, üstünə
yazırdım:
“Ckopo!!!”
Çox əla alınırdı.

Tofiq Xəzər
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ДМБ-1972 yazılmış rezin möhür-ştampı da rəsmlərin yanyörəsindən vurduqca, risalələr lap дембл-ski alınırdı.
Kaşşeyevdən üç manat borc alıb, poçta yol-landım.
Katya növbədəydi.
Görüşən kimi fərəhlə dedi:
- Sizin görkəmli şərqşünas aliminiz, Mirzə Kazım bəy,
Kazan universitetində görkəmli rus yazıçısı Lev Nikolayeviç
Tolstoya ərəb və türk-tatar dillərindən dərs deyib,- xəbərin
vardı?
Mat qaldım. O məni həqiqətən sevirdi!
Komsomola yazdığım məktubu aviasifariş-lə, qalanını isə
adi qaydada göndərdim.
Dayım qara Sabirin də adına bir teleqram vurdum ki, məni
переговор-a çağırsın. Bəlkə da-ğa getməyib ümidiylə... çünki
onu Bərdə Mərkəzi Stomotoloji poliklinikaya baş həkim
vəzifəsinə tə-yin ediblər.
Üçlüyü Katyaya uzadanda götürmədi:
- Sənə hələ üç rubl borcluyam,- dedi.
Zorla pulu verib, geri qayıtdım.
Kazarmada yerimi yenicə açıb yatmışdım.
Tofiq Xəzər
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Çingiz dnevalnı idi. Mayor kazarmaya girib vəziyyətlə tanış
olanda, lap uzaqdan yatdığımı görüb soruşar:
“Kimdi orada yatan?”
Balacaboy ağdamlı Çingiz
tərpənərək yalandan deyər:

özünü

itirməyib,

çəpik

“Ələsgərovdur, освобoждения-sı var, yatır, xəstədir, yoldaş mayor.”
Qanımı satın alıb.
Oyananda saat 17:36 idi.
Bu axşam planyorkada yüz kvadrat metr доложит elədim.
Heç əhəmiyyət verən olmadı...
Sovet ordu sıralarında yüyənsiz yəhərsiz kəhər ata bənzər,
-старик-lik!
İyirmi ayın ağır hərbi günlərinin bəhrəsiydi bu! Bariz
nümunə...
Hərbi hissəmizin həyətindəki turnikdə xeyli idman elədim.
Sonra voleybol oynadıq.
Əməlli-başlı
tərləmişdim.Turbazanın
hamamda çimməyə getdim.
Tofiq Xəzər
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Dusya qarşıma çıxan kimi əllərini havaya qaldırmaqla
günahkar olduğunu bildirib bəd bir xəbər verdi:
- Sarı vodolaska oğurlanıb!
Bakıdan qardaşım Rafiqin gətirib mənə ba-ğışladığı, yeni
dəbli, sarı rəngli vodolaskanı zivə-dən oğurlayıblar. Olmadı ki!
Məsələ belə olub:
“Klimenko geyinib çirkləndirəndən sonra, verib ki, Dusya
səki yusun. O da yaxşıca yuyub şəritdən asıb. Zavallı səhər
obaşdan durub ki, sarı vodolaska nə gəzir?”
Yazıq Dusya vəziyyətin gərgin olacağını duyub, özbaşına
mağazadan on səkkiz manata Polşa istehsalı olan mavi rəng bir
sviter alıb. Sviter təzə, dəbə uyğun və həm də ölçümə idi.
Götürmək istəmirdim. Zorla verdi və dönə-dönə də üzr
istəyərək, pırsımış soğan iyi verən ağzıyla üz-gözümdən öpdü...
Hamamda çimib, tərimi-tozumu aparırdım, Dusya qapını
döyüb, ərklə qışqırdı:
- Qapını arxadan
maçalkalayacam...

bağlama,

gəlib

özüm

səni

Dul Dusya yaşlı, çirkin, qupquru həm də içən idi. Onubunu beləcə sabunlayıb çaxır pulu alardı. Məni də yaxşıca
çimizdirib yola saldı.
Tofiq Xəzər
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Qardaşım bağışlayan sapsarı vodolaskaya yaman heyfim
gəlirdi.
Hamamlanandan sonra da, buğlana-buğla-na mavi sviteri
qoltuğuma vurub Tomagilə apar-dim. Toma qapını açıb,
hamamdan çıxdığımı gö-rəndə heyrətlə qışqırdı:
- Əlimə yaxşı düşmüsən!
Cəld qapını arxadan bağladı.
Canıyanmış evdə tək imiş...
...Qayıdıb kazarmaya gələndə, şəhvət
şərbətimi çəkib çıxarsa da, kefim kök idi.

dəlisi

Toma

Dolabçamın üstünə alıb qoyduğum yaşıl gecə lampasını
yandırıb, qəzet və jurnalları oxu-yandan sonra, gizli yolla rus
dilinə tərcümə olun-muş - Patrik Zuskindin “Kontrabas” monopyesini oxumağa başladım.
Əvvəllər bu əsər haqqında müxtəlif qəzet və jurnallardan
parçalar oxumuşdum. Bu əsər XX-əsr dünya ədəbiyyatının
çağdaş dövrümüzə aid olan ən yaxşı əsərlərindən hesab edilirdi.
Ədəbiyyat tənqidçiləri bunu povest də ad-landırır... Girişdə
yazılan ön sözdə göstərilirdi ki, yazıçı kontrabas ifaçılığı ilə
məşğul olmasa da, heç bir bəstəkarın edə bilməyəcəyi bir şeyi
real-laşdırıb, melonxolik əsər yaratmışdır.
Kitab nazik və az həcmli idi.
Tofiq Xəzər
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Birnəfəsə oxumağa başladım. Düzü alman yazıçısı çox,
həddindən çox gözəl yazmışdı. Bəzi yerləri lap məni heyrətə
gətirdi, yazıçı yazırdı: “Kontrabas yeganə alətdir ki, ondan
uzaqlaşdıq-ca onu daha yaxşı eşidirsən!”
Orkestr dirijorsuz keçinər,kontrabassız isə yox! Əsrlər
boyu orkestr dirijorsuz mövcud olub.
Dirijorluq yeni dövrün icadıdır.
Bütün simfonik sərvətlər isə, son iki əsrin orkestr musiqisi,
əsasən dörd simli kontrabasın çiyinlərində özünə rahatlıq tapır.
Görkəmli bəstəkarlardan yalnız Brams kon - trabasdan
istifadə edib, daha doğrusu atası...
Bethoven ümumiyyətlə simli alətdə çalma-yıb. Motsart
royalda çaldığı kimi skripkada da ça-la bilirmiş.
Kontrabasın uzunluğu, qoluyla birlikdə düz iki metrə yaxın
imiş, - 1 m. 92 sm.
Mənə elə gəlir ki, fleyta və trubaya nisbə-tən kontrabas
çox ehtiraslıdır.
Patrik Züskind davam edərək yazırdı:
“Hər konsertdə tamamilə suyun içərisində oluram. Bir
operaya görə mən düz iki litr, bir sim-fonik konsertə görə bir litrə
yaxın su itirirəm.”
Tofiq Xəzər
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Ürəyimdə fikirləşdim:
“Camaat hantellə, qaçmaqla bu qədər su iti-rə bilmir.
Görünür kontrabasda çalmaq daha çox fiziki güc tələb edir...”
Bizim küçənin dilində də əlavə eləsən, yəni zurna- balaban
çalmağa nə var ki?!
Əziyyətinə görə heç bir uşaq-muşaq, -kon-trabasdan da
balaca bizim mayıf Mamed, ya bir metr yarım boyu olan Çingiz
kimilər onu çala bil-məz.
O ki, qaldı kontrabas... yüz faiz deyərəm ki, onu dünyada
könüllü çalan yoxdur.
Əllə gəzdirmək qəti mümkün deyil, “Lenin ordenli Hüseyin
Ağayevin” oğlu Tariyelin pendir motalı kimi, gərək “dalda ”
daşına.
Minik maşınına sığmır, ya gərək qabaq sağ oturacağın
söykənəcəyini aşağı əyib düz uzada-san, onda da özün
oturmağa yer qalmır.
Yük maşınında aparanda isə, gərək iki gün isti yerdə
saxlayıb simləri dincəldəsən ki, səslər düz çıxa.
Müxtəsəri, tütək, balaban kimi cibdə gizlət-mək mümkün
deyil.
Evdə royal, mebel kimi yaraşıqlı görünür, bu isə gərək mıx
kimi düz dayana.
Tofiq Xəzər
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Qaranlıqda kim görsə qorxar.
Hətta evdə intim situasiyalarda belə, onun hənirini
üzərinizdə hiss edəcəksiniz.
Ciddi görkəmi var.
Kontrabasda çalmaq dövlət qulluğunda işlə-mək kimi bir
vəzifə sayılır.
Züskind yazır:
“Opera tribunasındakı gənc müğənni qıza bərk
vurulmuşdum.Adı Saradır. Sara hamıya ba-xır, minnətdarlıq,
təşəkkür edir, məni isə o “ye-kəltdə” kontrabasın yanında
görmürdü...
Yağış yağan kimi kontrabas işləmir. Şaxta olan kimi
quruyub yığılır. Ağır xəstəyə baxan kimi onu daim nəzarətdə
saxlamalısan.
Kontrabası qucaqlayıb çalanda elə bilirəm ki, anamı
qucaqlamışam və hər dəfə də bu sim-volik cinsiyyət aktı mənəvi
qəza doğurur...
Orkestrdə
psixoanalitikdir.

çalan

126

musiqiçinin

yarıdan

Vaqner nevroz idi.

Tofiq Xəzər
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Onun yaratdığı əsərlərdən ən mükəmməli, “Тристан”
olmuşdu. Dostunun arvadıyla sevgi macərası yaşayıb-yaratdı
bunu. Bu ləyaqətsiz hərəkət onun içini necə yedisə, o bütün
zəma-nələrin məhəbbət faciəsini yarada bildi.
...Festival premyerası olacaq, xarici dirijor çıxış edəcək,
birinci cərgədə baş nazir şəxsən özü oturacaqdı.
Sevdiyim Sara isə... Velqundanın ariyasını oxumalı idi.
Bədənimin su balansını saxlamaq üçün pi-və içdim.
Kontrabas meşə yırtıcısıdır. Güləş nö-vüdür. Bir simdə aşağıdan
yuxarıya çalmalı ol-san, duruşunu on bir dəfə dəyişməlisən. Hər
simi var gücünlə sıxmalısan.
Xüsusilə sağ əlinin gücü, dəmirçi biləyin-dən də güclü
olmalıdır ki, kontrabasın yeşik his-səsindən nəsə bir səs çıxara
biləsən.
Yay üçün fiziki güc tələb olunurdu. İllərlə çalım, mənə tərəf
baxan da olmur. Ağlınız olsun, heç vaxt orkestrdə işləməyin.
Saranın mənə baxması üçün, müxtəlif fənd və yollar
axtarırdım.
Bəlkə, konsertin şirin yerində iki metrlik kon-trabası
aşırım? Bəlkə açıq-aşkar “xaric” çalım?
Ya qəflətən, dəli kimi bərkdən öskürüm? Ya dəhşətli
asqırım? Ya da, elə qəflətən böyürüm:
Tofiq Xəzər
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“Sara!!!”
Yox, dərhal işdən qovarlar.
Bir dəfə qışda, səki konsertə gedirdik. Qar tufanında ilişib
qaldıq.
Yük maşınının üstündə məcbur qalaraq paltomu soyunub
kontrabasın üstünə atdım ki, simlər soyuqlamasın. Konsertdən
sonra angina olub, bir ay xəstə yatdım.
Solo konsertlər üçün nəzərdə tutulmayan kontrabas...
Qadın fiqurasına bənzəyən alət!
Dünyada bir dənə də olsun, məşhur qadın bəstəkar
yoxdur.”
Özüm tez əlavə elədim:
“Niyə? Bəs
Axundovası?”

bizim

Üzeyir

Hacıbəyovumuzun

Şəfiqə

Kontrabas, milli dütdək, zurna kimi solo çal-mayan, daim
müşayiətçi kimi istifadə edilən alət-dir.
Bizdə zurnadan başqa hələ bir qara zurna da var. Onu
adətən gözüyumulu balaca və or-taboylu, qarınlı, qalın bığlı qara
kişilər çalır. Bu zurnanı çalmaq üçün barmaq da lazım olmur,
göz də, musiqi talantı, ağıl da...
Tofiq Xəzər
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Musiqi talantı olmayan və anadangəlmə korların əsl sənəti
elə budur. Yetər ki, üfürməyi-püfləməyi bacarsın. Bunlar bütün
konsert boyu ovurdlarını qəribə şəkildə şişirdir, doldurub-boşaldırlar. Necədir?
Oldun sənətkar! Xalq artisti!
Bu zavallıların işi balaban çalanlara züy tut-maqdır. Eyni
zümzümədə püfləyib, püfüldədib səs çıxarırsan, vəssalam.
Gözəl, ya pis çaldın, ürəkdən, ya yalandan çaldın heç kəs
bilmir, heç kim heç nə anlamır.
Yalnız fon yaradırsan.
Qara zurna çalan azad sənətkar ola bilməz. Yanında tütək,
balaban olmalıdır ki, nəsə alına bilsın.
Bəd ayaqda da, - toyda dava-qırğın düşsə, konsertdə işıq
kəsilsə, kolxozda sədr bir “şey” verməsə, zurnanı sox qoltux
cibinə, bas bayıra!
Amma şəhər bombalansa da... zira, dövlət orkestri, lap
ölüm cəzası alan məhbusların ka-meralarında olsa belə, məşq
edirlər ki, dövlət or-kestri susmamalıdır.
İkinci dərəcəli orkestrin birinci kontrabasçı-sı haqda
yadımda qalan bunlar oldu.
Halal olsun alman Patrikə!
Tofiq Xəzər
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Yazanda da belə yazasan!
Bu vaxta kimi ən sevdiyim yazıçılardan olan Gi de
Mopassana, Dostoyevskiyə, Çexova, Tur-genevə, Lev Tolstoya,
Bulqakova, Hüqoya, Dray-zerə, Stefan Sveyqə, alman Herta
Müllerə, Hes-seyə... Balzaka və Kamyuya, Patrik Zuskind də
əlavə olundu.
Makulu, Qaragin Sevuns, Knut Hamsun, ya Böll və ya
bizim azərbaycanlı Məhəmməd Əsəd bəy...
Əlabbas, Əvəz Zeynallı və Mircəfər də ki, “öz yerində...”

Kəhriz göyərçinləri...
Qiyam

Odessa, 20 iyul 1972-ci il, ıv gün...

Tofiq Xəzər
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Pазвод qurtaran kimi uşaqları iş yerinə göndərdim.
Gündəliyi və qəzetləri götürüb yeməkxana-ya gedirdim ki,
səkkizinci mərtəbədən təpərsiz Mürşüd məni harayladı: “Uşaqlar
səni çağırır.”
- Gündəliyi yazıb gəlirəm, - dedim.
Bir az keçmiş arxamca Kulakov gəldi ki, ley-tenant
Qreşnoy da yuxarıdadır, uşaqlar nəsə de-mək istəyir... Deyəsən,
bəzi əsgərlər işləmək is-təmir...
Cəld qəzetləri və gündəliyi dolabçaya dol- durub,
səkkizinci mərtəbəyə qalxdım.
Qreşnoy yox idi.
Uşaqlar dəstə ilə oturmuşdu.
- Nə olub? - soruşdum.
Heç kim dillənmədi.
Təkrar soruşanda isə, Mürşüd dilləndi ki, Ələsgərov, Sahib
Əkbərov, Nəsibov, Arif, Çingiz, Mamed və Ədalət: “Biz
Babayevlə daha işləmək istəmirik”, - deyirlər.
Elə bil qulaqlarımda göy guruldadı.
Tofiq Xəzər
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İlahi!
Yuxuma da girməzdi, mən bu gün nələr eşi-dirdim? Ancaq
bu yuxu-zad deyil, gerçək-həqiqət, həyatın boz sifətiydi.
Elə bildim qulaqlarım yandı... Sanki diksinib yuxudan
ayıldım.
- Necə? İşləmək isəmirsiniz mənimlə?
Heç kim dillənmədi.
- Lap yaxşı!
Bu vaxt leytenant Qreşnoy içəri girdi.
Hamı susurdu...
Məsələni Qreşnoya başa saldım. O bu an, öz zabit
formasında çox əzəmətli görünürdü.
Diqqətlə qulaq asıb, alnını düyünlədi:
- Что за повод? Вчем смысль?
Leytenantın nə soruşduğunu onlar heç ba-şa düşmədi.
Tərcümə elədim.
Yenə susdular...
Təkrar başa saldım ki, sovet zabiti səbəb soruşur. Səbəb!
Tofiq Xəzər
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Təəssüf, milli həzəratlarımız, heç bir səbəb göstərə
bilmədi.
Rusca, sütül leytenant Qreşnoya bildirdim ki, səbəbləri
yoxdur:
- Нема!
-Когда забастует коллектив, мысль долж-но быть
обязательно.
Tərcümə elədim.
Yenə də dillənən olmadı.
- Когда формалируется мысль в основе должно быть
кaкая-то причина. Это армия, если нет причины то встаньте,
будете рабо-тать по прежнему...
Deyilənləri sözbə-söz tərcümə elədim.
Onlar sanballı səbəb olmadığından:
“İşləmək istəmirik, vəssalam. Nə səbəb?” - kinayə ilə
soruşdular.
Onların,- tərcümə elədiyim bu lüzumsuz ca-vabından
sonra, Qreşnoy hiddətlə qışqırdı:

Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

- Приказываю! Если будете срывать во-енную
десциплину вас посажу в гауптвахт. Выбирайте caми!
Работа или гауптвахт?
Ədalət mızıldana-mızıldana bildirdi ki:
- İş ağırdı... Babayev də bizə söyür...
Vaynösə Sahib Əkbərov da ona qoşulub:
- Düzdü söyür, hələ bir dəfə də məni lap ba-sıb döydü... dedi.
- Nə vaxt? - sütül leytenant soruşdu.
Sahib rəngi qaçmış, amma, iftixarla:
- Biz Pervomayskidə olanda...
Bədənimə istilik yayıldı.
Özümü möhkəm saxlamağa çalışırdım.
Düşmən əyildiyimi hiss etməməlidir. Biabır-çılıq artıq baş
vermişdi, indi bütün rota - əlli nəfər azərbaycanlı, yetmiş nəfər
də rus əsgərlər bu haqda xəbər tutacaq, müsəlman “Sibir
uşaqları” sevinəcəklər.
Nə pis oldu.

Tofiq Xəzər
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Qreşnoy işləmək istəməyən yeddi əsgərlə birlikdə məni də
dəftərxanaya, nüfuz məmuru mayor Deqtyarın hüzuruna apardı.
Mühakimə başladı...
Xallı Arif dedi:
- Vahid Həsənov, Kulakov bizə lazım deyil, istəyirik yeni
briqada yaradaq, briqadirimiz də Elman olsun. Yüz, yüz əlli faiz
də gündəlik plan verəcəyik...
Kəlbəcərli vaynösə Sahib Əkbərov dedi:
- Babayev bizi söyür, bizi döyür, iş ağırdır...
Lilipud Çingiz söhbətə qarışdı:
- Yeddi nəfərik, bizə Elmanı briqadir verin, ayrıca işləyək...
Yerdə qalanlar,- Ələsgərov, Nəsibov və bir də Məhəmməd
peyğəmbərimizin mübarək adını valideyinləri təhrif edərək,
ruslaşdırıb Mamed qoyduqları mayıf Mamed dillənmədi.
Mayor onları dinləyib, çox təmkinlə üzünü mənə tutaraq:
- Həmyerlilərin nə istəyir? Səninlə niyə iş-ləmək istəmirlər?
- soruşdu.
- Plan tələb edirəm, yoldaş mayor, işləmə-yənə, işi pozana
söymüşəm də, lap vurmuşam da...
Tofiq Xəzər
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Mayor Deqtyar gözlərini qıyıb ciddi şəkildə:
- Başqa sözü olan var? - soruşdu.
Heç kim dillənmədi.
Bu gün mayor rütbəli iri ulduzlu paqonları, zabit geyimi
Deqtyarı çox hökmlü, əlçatmaz və ixtiyar sahibi kimi göstərirdi.
O haray-həşir qopartmaq, məni danlamaq əvəzinə
gözləmədiyim məqamda çox sakitcə, heç nə olmamış kimi:
- Onu komandir siz təyin eləməmisiniz, siz də
çıxarasınız.Babayevin hərbi rütbəsi var, kiçik serjantdır. Tutarlı
səbəbiniz də НЕМА, yoxdur...
Piyanıskalıq, сачковатлыг, narkomanlıq, ya millətçilik,
eləmir ki? Əsgər həyatınızın qurtarma-sına da cəmi üç ay qalıb.
Nə yeni briqada ya-ratmaq istəyirsiniz?
Koмандир отделения sizin gördüyünüz işin əlli faizi qədər
işləməlidir. İşləmirsə, işləmək əvəzinə yatırsa, sərxoşluq eləyirsə,
sizi döyür-incidirsə, oğurluq, əyyaşlıq eləyirsə, ya cibinizə girirsə,
- buyurub deyə bilərsiniz...
İçdiyimi,işləmədiyimi, ürəyim istəyəndə lap yatdığımı və
hər gün samovolkada olduğumu, haqq üçünə heç biri dilinə
gətirmədi...
Mayor hamını bir-bir dinləyib, son sözünü kəsə deyəndən
sonra, çıxıb getməyimizi istədi.
Tofiq Xəzər
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Konsert də bu vaxt başladı.
Tələblərinin açıq iflasa uğradığını görəndə “yeddi yəzid”
pərt olub otaqdan çıxmaq istəmədi.
Mayor bu dəfə hərbi qaydada əmr etdi.
Uşaqlar qırraşıb durmuşdu.
Mayorun son, üçüncü cəhdindən sonra da, əsgərlərin tabe
olmadıqlarının fərqinə varan ley- tenant Qreşnoy, boğazlı yay
zabit çəkməsiylə, qəflətən vaynösə Sahib Əkbərovun düz
götünə möhkəm bir təpik ilişdirdi:
- Суки, разгильдяй! -deyib, sonra da uzun Ədaləti necə
vurdusa, Ədalətin pilotkası uçdu...
Qapını açıb təpikləyə-təpikləyə, itələyə-itə-ləyə hamısını
çölə qovdu. Tez-tez də:
- Xaвно, xaвно, - deyirdi...
Yer yarılsa torpağa girərdim. Xəcalətdən tər məni basdı.
Kəlbəcərli Sahib Əkbərov ağlaya-ağlaya qışqırırdı:
“Özümü doqquzuncu mərtəbədən ye- rə atıb öldürəcəyəm...”
Mayor Deqtyar, sütül leytenant Qreşnoya göstəriş verdi:
- Onları geri qaytar.
Tofiq Xəzər
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Yenidən dəftərxanaya yığıldıq. Qreşnoy ha-mıya üstbaşını düzəltməyi əmr etdi.
Mayor Deqtyar yenidən ciddi görkəm alıb:
Babayevi
komandirlikdən
çıxarmaq
üçün
Pervomayskidən, hərbi hissənin komandiri pod-polkovnik
Dyakivdən yazılı əmr alınmalıdır.
O da bunu heç vaxt eləməz!
Yeni briqada yaratmaq üçün də Pervomay-skidən yazılı
əmr gəlməlidir. Demblə gedirsiniz, cəmi üç ayınız qalıb. Bir
sözlə sizin tələbiniz müşkül məsələdir:
- Фиаско!
Və çox söz-söhbətdən, bic hədə-qorxudan, məsləhətməşvərətdən sonra uşaqları ram edib, iş yerinə yolladı.
İçəridə tək qaldım. Çox sakit tərzdə:
- Bu nə məsələdir? Kim durur bunların ba-şında? soruşdu.
- Yoldaş komandir, plan çox, iş də ağırdır, uşaqlar işləmək
istəməyəndə, mən tələb edirəm. Bu isə onlara pis gəlir...
Mayor mənə inanırdı. Odur ki, səsini alçal-daraq qətiyyətlə
dedi:
Tofiq Xəzər
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- Heç kəsdə şübhə yaratmadan, əl altından öyrən, gör
bunları yoldan çıxaran kimdi? Onu ha-uptvaxta saldıraram, ağlı
başına gələr...
Zəfər çalmış təkə qaliblər kimi, təkəbbürlə dəftərxanadan
çıxaraq, şeşə-şeşə, saymazyana düz doqquzuncu mərtəbəyə,
uşaqlarımızın yanı-na qalxdım.
Mürşüd məni qarşılayıb rəngi ağarmış, hid-dətlə:
-Babayev, uşaqlar tam hazırdı, bunları əziş-dirməsək,
ayaqları yer alacaq,nə deyirsən? Qac-laşaq?
-Sən nə danışırsan, heyvan, nə elədiyinizi bilirsiniz? Belə
axmaqlıq olar? Heç nə lazım deyil. Hər şey öz qaydasına
düşəcək.Bizi istəməyənləri, düşməni tanıdıq. Əsas məsələ
buydu...
Uşaqların yanına gəldim. Heç biri üzümə baxa bilmirdi...
- Gərək sizi vaxtında, kor - kəhriz göyərçin-ləri kimi ruslara,
ermənilərə elə Pervomayski-dəykən dənlədəydim, - təkəbbürlə
dedim.
Heç nə olmayıbmış kimi kəlbəcərli vaynösə Sahib Əkbərov
hırıldayıb:
- Babayev, kor - kəhriz göyərçinləri nədi? - soruşdu.
- Bilmirsən kəhriz nədi?
Tofiq Xəzər
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-Yox, Allah haqqı bilmirəm, - dedi.
Nağıl elədim ki:
“Orta məktəbdə oxuyanda, bizi, sentyabr-oktyabr aylarında
kolxoz tarlalarına pambıq yığmağa aparardılar.
Bir dəfə cüvəllağı, bəzzad, bic dəcəl oğlan uşaqları
hövlnak, qışqıra-qışqıra gəldilər ki, bəs kəhriz tapmışıq!
Yığışıb, hayla getdik.
Genişağızlı, mağaraya oxşar iri bir yeriydi.
Torpağı qapqaraydı.
Haradansa, - sonralar dəqiq öyrəndik ki, qonşuluqdakı
kənddə qohumları yaşayan dəcəl uşaqlar kənddən kəndir
gətiribmiş, - gətirdikləri yoğun quyu kəndirini Tariyel Muradovla
kürən İskəndər bellərinə bağlayıb kəhrizin içərisinə endilər.
Filmlərdə, nağıllardakı kimi hər ehtimala qarşı, kəndirin bir
ucunu yerə paya vurub ona bağlamışdıq.
O gün növbə ilə, hamı bir-bir enib, sərin kəhriz suyu içdi.
Kəhrizdən su sısqayla gəlirdi, lap
olduğundan adına kor - kəhriz deyirmişlər.

qurumaq

üzrə

Mən də yayın isti cırcırama çağında, sərin kəhriz suyunu
ovucumda
horthahortla
içəndə
yaman
sərinləyib
rahatlaşmışdım...
Tofiq Xəzər
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Kəhrizin içi elə səriniydi!
Yerin altıyla uzanan geniş “mağaranın” içərisində, ən
hündür hissələrdə, torpağı nazik dırnaqlarıyla eşib özlərinə yuva
qurmuş yüzlərlə göyərçin yuvaları gördük.
Bu necə möhtəşəm idi!
Göyərçin yuvalarının
dimdikləriylə çikkildəşirdi.

çoxunda

ətcə

balalar

sapsarı

Sonralar dayım, - qara, qayış Sabirdən də öyrənmişdim ki,
kəndin çoxbilmiş ərən cavanları fənərlərlə “silahlanıb” gecələr
kəhrizlərə enər, göyərçin yuvalarını işıqlandırıb ana göyərçinləri
tutarmışlar.
Gur işığı olan, böyük yumru batareyalarla işləyən
fənərlərlə ana göyərçinlərin üzünə işıq salanda onlar uça
bilmirmiş. Göyərçinləri əllə tutub boş kisələrə doldurar və sonra
da çöl göyərçin ətini,- ceyran-cüyür ətindən də dadlı bilən
ermənilərə satırmışlar.
Ax! Yenə bu ermənilər...
Elə çoxbilmiş nankor, xain, nadürüstlərdilər ki, bunlar!
Ermənilər Bərdədə də barmaqla sanansa da yaşayırdı.
Hamısı da, ya xarrat idi, ya bənna, ya da bir sözlə: Usta,
sənətkar...
Tofiq Xəzər
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Arvadları bazarda xırdavat satar, qızları əsasən idarə,
müəssisə rəhbərlərinin, kolxoz sədrlərinin yanında katibə
işləyərdilər.
Katibə işləyəndə də katibəydilər haa!
Bir olmuş hadisə yadıma düşdü:
“Bir kolxoz sədri öz idarə, müəssisə, zavod, fabrik rəhbər
dostlarıyla evində məclis qurur. Araqdan dümləyib dəmlənəndən
sonra, hərə
lovğalanıb öz mataq katibəsindən ehtirasla
danışmağa başlayır...
Katibənin qara gözlərindən, titrək səsindən, hədsiz gözəl,
cavan olduğundan, başqa bir çox yaxşı məziyyət və
keyfiyyətlərindən arqumentlər gətirib hərə özünkünü tərifləyir.
Biri qəflətən ayağa qalxıb, məclis əhlindən soruşur:
- Katibə işdən çıxıb evə gedəndə sizə nə deyib gedir?
Biri deyir saçımı sığallayır, biri deyir daz başımdan öpüb
gedir, biri də deyir, sən öləsən, mənimki pul almamış getmir...
Bu minvalla hərə kişi-kişi qürrələnib öz katibəsindən bir
misal çəkir.
Bu vaxt biri də qaydıb hamısının üstünə qışqıraraq deyir:

Tofiq Xəzər
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- Katibə nədi, getdi nədi əəə... Katibə körpə bir quzu kimi,
sümüyü də yeyilmədisə, gecəni kabinetdə analüt keçirib “səni”
elə lübudum udub sübhü açmadısa, o nə katibədi əə?
İşçilərin işə gəlməyinə вот а вот,lap üç-beş dəqiqə qalmış,
dodaqlarından öpə-öpə:
“Ayıl əzizim, sabahın xeyir, samovara od salmışam, işçilər
indicə gələcək,- demədisə, o niyə katibə olur əə...
Hamısı qəhqəhə çəkib gülür və katibələrin sağlığına mıx
kimi ayaq üstdə qalxıb, badə qaldırırlar.”
Erməni qızları katibəliyin dərin fəlsəfəsini - ingilisdən,
yəhudidən, rusdan, ispandan, yaxud fransız və almandan, ya da
italyandan dərin bilirdilər.
Fəlsəfələrinin məğzi beləydi:
“Katibə məşuqə, ikinci arvad, həm də halal arvadından da
hörmətli - izzətli, sözü keçən birisi olmadısa, heç nə...
Katibənin sapla kökündən alınıb, yerinə karandaşla
çəkilmiş düz xətt kimi çatma qaşları, ətri-kirşanı, ürək vuran
parfümünün xoş qoxusu, yandırıcı nəfəsi, gətirdiyi pürrəngi çayı,
qıyğacı, ehtiras oyadan baxışı, büzdüyü bal dodaqları...
Bunun yerini nə verər?
Bir sözlə: Katibədən nostalji, əbədiyyət ətri, qoxusu
gəlməlidir! ”
Tofiq Xəzər
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Bizim Bərdədə cəmisi bir yəhudi yaşayırdı. Yaşı səksəni
adlamışdı.Ev-eşiyi, mal-dövləti olsa da, övladı yoxuydu və öz
halal arvadını çoxdan torpağa tapşırmışdı.
Yerli, cavan bir qız gətirib, evində saxlayırdı.
Qızın valideyinləri də gözlərini qocanın ev-eşiyinə, vardövlətinə dikmişdi, - bəlkə cuhud ölə, bunlar da bir ağ günə çıxa!
Amma əclaf ölmək bilmirdi...
“Dünya Yevrey qruplaşması,” - sionistlərin əliylə ucuz, su
qiymətinə dava-dərman alıb, yüz qat bahasına “yerli babılara” və
gəlmə bərdəlilərə satar, vəzncə yüngül, mayası qəpik-quruş
olan bu dava-dərmanlar od qiymətinə yerli sakinlərə beləcə
sırınardı.
Bərdəli aptek ticarətçiləri özləri də bu kaftar yəhudinin
əliylə varlanardılar.
Yazıq fəhlə -kəndli sinfi, kolxozçu, kasıb-kusub,- xəstəsi
olan zümrə, həm yüz qat artıq ödəyər, həm də bu qocaya diz
çöküb yalvararaq, üç-beş qəpik aşağı qiymətə satmasını
təvəqqe edərdilər...
Bu cuhud qoca pul qazanmaqda, işdə nə qədər zirək olsa
da, - gecələr daş kimi yatardı. Qonum-qonşuda yaşayan bəzzad
oğlan uşaqları gecə yarıdan keçən kimi, evdə işıqlar sönəndə, özlərini cuhudun cavan arvadının yanına verər, növbəyə durar...
cuhud da gündüzlər qazandığı pulun,- üzsüz döşəyinin altında
Tofiq Xəzər
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gizlətdiyi sərvətin üstündə,isti qaz sobasının lap yanında
sübhədək xoruldayardı...
Vitya, - deyərdilər əclafın adına.
Bilinməzdi Bərdəyə, - qədim paytaxtımıza - Nizami,
Nüşabə yurduna hardan gəlib düşüb bu ixtiyar qoca...
Uşaq xəstəxanasının qarşısında özünə bir piştaxta
düzəldib, Gürcüstandan daşıyıb gətirdiyi dərmanları elə oradaca
açıq-aşkar xırıd edər və nədənsə, dövlət məmurları da bu
alverçiyə göz yumar, ona əhəmiyyət verməzdilər...
Eh... xülasə, mətləbdən çox uzaqlaşmayaq.
Kor- kəhriz göyərçinlərini rahat tutmaq üçün, bəzzad
bərdəli uşaq-muşaqlar sovet hökumətinin buraxdığı yumurta
boyda üç batareyalı yumru əl fənərlərinin arxasını saxta yolla,
bir az da ruslar demiş, - “kustar” üsulla uzadıb, içinə üç əvəzinə
yoğun yumru batareyaların beşini doldurar və bu fənərlərin gur
işığında heç bir kəhriz göyərçini uçub, yerindən dəbərə bilməzdi.
Və... rahatca, - qışın sərt soyuğunda, yayın cırcıramasında
dilsiz-ağızsız, fağır göyərçinləri bir-bir dənləyib, bu “yazıq”
ermənilərə satardılar.
Bərdənin mal və kolxoz bazarları kimi, kor - kəhriz
göyərçinləri satılan bazarı da vardı.

Tofiq Xəzər
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Daha bəzzad, ənizə, bic uşaqlar isə evlərin çardağından,
bizim bir nömrəli orta məktəbin qırıq şiferli damından tutduqları
ev göyərçinlərini də, kor- kəhriz göyərçini adıyla namərd,
zatıqırıq ermənilərə sırıyardılar...
Çöl və kor-kəhriz göyərçinlərinin əti şipşirin, dadı ayrıydı!
Ev, kəhriz və çöl göyərçinlərinin ətini bizim müsəlmanlar
ümumiyyətlə heç yeməz, günahdır, yazıqdır,- deyərdilər.
Amma hinduşkanı, toyuğu, qoyun-quzunu, mal-heyvanı,
elə yeyərdilər!
Bəs onlar yazıq deyil?
Danışardılar ki, Hindistanda inəyi kəsmək günahdı. Onlar
üçün inək müqəddəs heyvan sayılır, - amma bizimkilər inək
doğan kimi üç-beş gün bəsləyib, balasının körpə ətindən
“şalanpur” eləyərək basıb yeyər, anasını isə səhra gəmisi, dəvə kimi bozdadardılar...
Atam həmişə mənə deyərdi:
“Halal ol bala, çox da var-dövlət yığmağın, sərvət
toplamağın hərisi olma.”
Halallıq simvolu olan qoyun-quzulara
çəkib demişdi:

Tofiq Xəzər
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“Görürsən, Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında,
kənd-kəsəyində və şəhər, rayon, kənd-kəsəyin də hər küçəsində,
hər döngə - tinində qoyun-quzu kəsib satırlar.
Hansı ət dükanına gedirsən get,- bir neçə qoyun-quzu
kəsilib, öz ayağı ilə də iri qarmaqdan üzüaşağı asılıb.
Qoyun ildə bir, ya da qudursa, iki bala verə bilər. Amma bu
qədər kəsilir, yeyilir, xəstəlik tapır, canavarlara yem olur,
qurtarmaq bilmir ki, bilmir.
Canavar isə ildə bir neçə bala verir, hələ beş-altısını
doğanı da var.
Küçükləyir bir ucdan.
Heç kim kəsmir, heç kim də görmür, di gəl, ilbəil azalır...”
Niyə?
Atam deyərdi:
“Ona görə ki,canavar haram heyvandır. Nə qədər
küçükləyir küçükləsin, - nə görən var, nə kəsib yeyən, ancaq
nəsli kəsilməkdədir.
Haramlığın son möhürü budur.
Mal-qara,- qoyun-quzu, inək-dana isə halal olduqlarından
hər gün, hər saat kəsilsələr də, ildə cəmi bir, uzağı iki bala
Tofiq Xəzər
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versələr də, qurtar-maq bilmir ki bilmir, nəsil -kökləri də
kəsilmirdi...”
Bu heyvanlar halallıq simvollarıdır.
Həmişə qardaşlarıma bərk-bərk tapşırardı:
“Canavar kimi yırtıcı olmayın!”
Canavarlar qoyun sürüsünə hücüm çəkib, birini özüylə
aparırdılarsa, düz iyirmi-otuzunu da dişləyib murdar eləyərdilər.
Bir sözlə, bəzi adamlar elə vəhşi canavarlar kimi başdan
ayağa haram, yırtıcı heyvanlardır...
Bu canavarları ovlamaq istəsən, meşələrdə, dağlarda,
düzlərdə ha axtarsan, tapa bilməzsən.
Bax belə-belə işlər...
Hələ bu harasıdır, danışırdılar ki, Monqolus-tanda
monqollar qoyun-quzu, inək-dana ətindən iyrənir.
Bu səydərəş binəvalar da döşənib zavallı itlərin canına.
Monqolustanda vaskı, tula, tazı, köpək, it-küçük qalmayıb taa...
Çox maraqlı məsələlərdi.
Filippinli, çinli, fransızlar da yaman daraşıb qurbağaların
canına.
Tofiq Xəzər
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Qurbağalar!
Hələ Misirdə, qədim ehram ərəbləri!
Bunlar da tısbağaların axırına çıxıb.
Bu qıyıqgöz, bic çinlilər soxulcan,tarakan da qoymayıblar
qala.
Bir sözlə, deyəsən sivil bəşər insanları bü-tün ev və vəhşi
heyvanların kökünü kəsməsələr, bu işdən əl çəkəsi deyillər!
Hegemon dövlətlərin iddialarıyla başlayan müharibələrdə
isə atom bombasıyla Xirosima, Naqasaki kimi şəhərləri yerlə
yeksan eləyib, insanları qarışqa kimi birucdan qırıb-çatır, heç uf
da demirlər.
Ağızları ağrıyar!
Bütün bunları müqayisə eləyəndə, yenə görürsən, bizim
azərbaycanlılar hamıdan düz yol tutub. Qoyun-quzu, dana,
hinduşka, turac, kəklik, qırqovul, toyuq-cücə, kirpi, qaşqaldaq,
bildirçin, ahu, ceyran, cüyür... qoymayıblar qala.
İndi də boz sərçələri kabab eləyib elə sümüklü-sümüklü
yeyirlər.
Belə baxanda yenə, bunları yemək yaxşıdı, ruslar demiş
“чем”, - qıyıqgöz yaponlar kimi ilanı, ya başqaları kimi iyrənc
qurbağa, it-küçük, tazı-tula, tısbağa, soxulcan, lap ruslar kimi
Tofiq Xəzər
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ördək-qaz, xərçəng-mərçəng, çoşqa-moşqa, donuz, nə bilim
daha nələr... nələr...Hələ orta Asiya xalqları!
Dəvə-köşək, eşşək- xotux, at,- dayça, qulan, madyan
qoymayıblar qala...
Son vaxtlar bizim qəssablar da qara gönlü camışları
batdaqdan çıxarıb, ayaqların çatılayır, başın kəsib, dana əti
adına, camaata bəh-bəhlə sırıyır, naşı müsəlmanlar da şişdə
kabab, küpdə kəklikotu, soğan və duzla basdırma eləyib,iştahla
çeynənməyən, qara saqqız kimi əti basıb yeyirlər.
Bəli, belə-belə işlər...
Hə, yaxşı yadıma düşdü. Bizimkilər çöl və ev dovşanlarını,
çöl qabanı, çöl ördəyi, ox atan kirpini, saqqallı ev və çöl
keçilərini də tapanda yaman acgözlüklə yeyirlər.
Vaynösə Sahib Əkbərov irişə-irişə:
-Bizim Kəlbəcərdə kəhrizlər olmur, Babayev, - dedi, bizdə
yekə mağaralar olur, - ayı, pələng mağaraları. Bir də buz kimi,
dupduru çeşmələr. Bu bulaqlar yerdən pıqqapıqla qaynayıb,
ətrafa kiçik arxlar kimi yayılır...
- Əkbərov! Yadında saxla, bir misal çəkim:
“Çay bir olar, çeşmə min. Məni çay aşağı axıtdınız, indi
çay yuxarı axtaracaqsınız.”
O mənə əhəmiyyət vermədən davam elədi:
Tofiq Xəzər
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- Bu bulaq sulu, dayaz göllərin kənarlarında, içərisində
bitən əvəliklərin, ətotunun, nanələrin, yarpızların ətrindən
doymaq olmur. Dağlarının başı kəklikotu, qantəpər, yemilik,
turşəng, əvəlik və müxtəlif çiçəklərlə, şırhaşırla axan qıjovlu, ağ
köpüklü çay kənarları baldırğan, qanqal, yüzlərlə dərdin dərmanı
olan çiçək, gül, ot və kollarla dolu olar.
Kor-kəhrizlər haqqında isə, inan ilk dəfədir eşidirəm...
Və həyasız-həyasız da pişikləndi ki, bizi də bağışla, nəsə...
Allah şeytana lənət eləsin.
Göydodaq, laçınlı Ədalət də ona qoşulub, çox həlim bir
tonda, yaltaqcasına dedi:
- Babayev, gəl barışaq və belə razılaşaq: Sən tapşırığını
ver, bizimlə başqa işin olmasın. Biz sənin verdiyin tapşırıq və
planı sözsüz yerinə yetirəcəyik.
Şərtimiz şərt olacaq...
Qəlbimdə kin cücərirdi:
- Bircə onu bilin ki: “Çadra altında hər arvad gözəldir.”
Dinmədilər...
Bu məqamda onsuz da başqa əlac yolu yoxuydu. Əclaflar
üzümə gülüb, arxadan badalaq vurmuşdular.
Nakişilər!
Tofiq Xəzər
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Çarəsiz qalıb razılaşdım, biabırçılığı bütün rota eşitməmiş,
bu məsələni biryolluq dəfn etmək lazımıydı.
Qalmaqalı beləcə çözdük...
Tərs kimi, ağcabədili vaskı Nazıyla küsülü, “Sibirli
uşaqlarla” da danışmırdım.
Nə qədər mətin, iradəli olsam belə, bütün bunlardan
sarsılmış,düzü, əməlli-başlı sınmışdım da!
Darıxır, tənha qalmaq və musiqiyə qulaq asıb, nəsə içmək
istəyirdim.
Əclaflar!
Ucqar dağlardan, ayı mağaralı meşələrdən gələnlərlə...
kəhriz göyərçinləri yaşayan kənd-kəsəklərdən gələnləri
birləşdirib, gözlərini açdım. Birlik yaratdım. Bunlar məndən bəs
nəyin heyfini çıxırdılar görəsən?Kimin barmağı var idi bu işdə?
Çox maraqlıydı...
Hürriyyətin sonu, elə- belə də olmalıydı!
Amma nə qalıb ki?
Mülki vaxtda da olsa, bu hesabı çəkəcəyəm
onlarla...Prinsipə qalsa,lap Pervomayskidə qalan Ələkbərlə də,
Mingəçevirdə gizlənən Qismətlə də bu hesabı nə vaxtsa
çürüdəcəyəm.
Tofiq Xəzər
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Bu yara qəlbimdə çətin sağala.
Xülasə, tərəfləri qane edən şərtlərini qəbul edib, onlardan
aralandım.
Mayor
Deqtyar
rotada
kimdən,
haradan
nə
eşitmişdisə,axşamtərəfi yenidən kəlbəcərli Sahib Əkbərovu
dəftərxanaya çağırtdırdı.
Kaşşeyev qulağıma pıçıltıyla dedi ki, mayor onu sabah
hauptvaxta saldıracaq deyəsən və mənə göz vurub, bərkdən də:
Saxıb qayıdanda da özünü doqquzuncu mərtəbədən yerə atar...
Azərbaycanlı
zabit,
Pervomayskidən gəlib çıxdı.

Elxan

həkim

təsadüfən

Tərs kimi onu ilk görən də, elə bu leytenant Qreşnoy olar
və dərhal da məsələni olduğu kimi açıb ona danışar.
Axşam yeməyindən az sonra, həkim bütün azərbaycanlı
uşaqları dəftərxanaya yığdı.Özü də bu gecə Pervomayskiyə
qayıtmalıdı.
Xeyli söz-söhbət, giley-güzar, çək-çevirdən, məsləhətməşvərətdən sonra hamını dinləyib, üzünü o yeddi nəfərə
tutaraq:
-Kişisiniz əəə...Bu nə hərəkətdi tutursunuz? Hərbi xidmətlə
aranızda vur-tut, üç ayınız qalıb. İstəyirsiniz bütün briqadanı
dağıdıb bir molodoy rus komandir qoysunlar başınızın üstünə?
Tofiq Xəzər
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Hə? Pervomayskidə, gecə saat ona kimi bütün rotalar işləyir.
Niyə qarnınız götürmür Tofiqi? Sizə görə “oдинoчка”-da sakit,
isti, rahat işini atdı, nə tez yadınızdan çıxıb? Adam bir iş tutanda
fikirləşər. Niyə biabır eləyirsiniz bizim xalqı, niyə yerə soxursunuz millətimizin papağını? Tofiq sizin yolu-nuzda “Stadion
davasını” təşkil elədi. Başqa nə lazımdı sizə?
... Çox öyüd-nəsihətdən sonra, onları bayıra çıxarıb, mənə
dedi:
- Sən də onlara tülkü, çaqqal-çuqqal demə, üç ayı da
birtəhər yola ver getsin, - sinələrindən itələmə, söymə, dalaşma,
gicəmə,vurma. Onsuz da görürəm ki, onlar qanmazlıqlarından
bu işi tutublar. Boş ver getsin, daha bərkini çox tutma.
Həmyerlimiz olduqlarına görə, ətlərini yesən də sümüklərini
atma.
Daha onlarla zarafat da eləmə. Birtəhər elə, yola ver,
dolan getsin. Özün də qorxma! Onların sözüylə, heç kim səni
komandirlikdən azad edə bilməz...
Həkimin bu işdən xəbər tutması məni dilxor eləmişdi,
tərəfimi saxlaması isə lap kövrəltdi...
Üzümü ona tutub, bərk-bərk tapşırdım və xahiş elədim ki,
Pervomayskidəki uşaqlar bu biabırçılıqdan xəbər tutmasın.
Nəsə, özümə sığışdırmırdım, pisimə gəlirdi.

Tofiq Xəzər
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Həkim məni qucaqladı və bağrına bərk-bərk basıb kişi kimi
söz verdi:
- Sənin kimi millətini, yurd-yuvasını sevən azərbaycanlı
kiçik serjantla onlar fəxr eləməli, qürur duymalıdır. O, kəlbəcərli
Sahib çox murdar adamdı, sabah basacaqlar onu hauptvaxta,
qoy canı çıxsın içəridə...
Leytenant rütbəli, cavan, arıq azərbaycanlı həkim- zabitlə
qucaqlaşaraq vidalaşıb, ayrıldıq.
Xeyli yüngülləşdim.
Axşam planyorkada, yüz beş kvadrat metr
suvaq
vurduğumuzu məruzə elədim. Bu qədər vaxt itkisiylə əla
nəticəydi.
Gecə Tomagilə getdim.
Dusyanın alıb-verdiyi mavi sviteri əyinimə geyinib, baxmaq
istəyirdim.
Qapı içəridən açılanda diksindim.
Toma evdə tək, özü də lümlütüydü...
Balam, bu qızıxmış şəhvət dəlisi, çırıl-çılpaq görəsən kimi
gözləyirdi?
Utandım soruşmağa.
Tofiq Xəzər
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Qədim latın məsəlində deyilir: ”Allah kimi məhv etmək
istəyirsə, qabaqca ağlını əlindən alır.” Donuzməməli Toma
deyəsən çaşıb...
Televizorda futbol gedirdi.
Заря Ворошиловград Moсkвa-nın ЦСКА klubuyla
oynayırdı. Hesab 1:1 idi. Sonuncu, 90-cı dəqiqədə moskvalılar,
özgə meydançasında qol vurub, iki xal qazandı. İstəyirdim Zarya
udsun, onsuz da həmişə moskvalılar udur də...
Qara-ağ РУБИН televizora Tomayla birlikdə elə yataqdan
baxırdım.
O, hovu alındıqdan sonra sakitləşib başını sinəmə
söykəmişdi... İntim pıçıltıyla bildirdi ki, Toliklə Tolyanın hər ikisini
evindən qovub və barışmaq fikri də yoxdu. Sonra da bic-bic
gülüb, dedi:
- Ürəyimə dammışdı ki, gələcəksən... Sən turbazanın
həyətinə girəndə, artıq pəncərədən görürdüm, özüm qəsdən
soyundum...
Düzü, ona heç yovuşa bilmirdim. Onun lüt qucağında
olanda, nədənsə, qəlbimdə bir qərib köçərilik ruhu baş
qaldırırdı...
Gecə kazarmada yerimə girsəm də fikirdən yata bilmir, bu
yeddi uşağın naxələf hərəkətini həzm edə bilmirdim.
Tofiq Xəzər
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Vaskı Nazının bu biabırçı həngamədən, söz yox xəbəri
vardı, amma nədənsə, gəlib məndən bir kəlmə də olsun
soruşmadı.
Ən azından, küsülü olsa da, özü kimi yor-yoxsul o yeddi
yəzidlə söhbət eləməli, bu anda köhnə dost kimi yanımda
olmalıydı.
Dost məsləhəti məni sakitləşdirərdi. Amma ağcabədili
vaskı bunu bacarmadı.
Pervomayskidəki stadion davasında da o, qaçıb
gizlənmişdi. Savadsızlığı, mənən kasadlığı və qorxaqlığı onu
gözlərimdə rəzil etdi...
“Sibir uşaqlarıyla” aramızda olan soyuqluğa görə zemelya
Şükürdən isə incimirdim. Onun bu olaydan bəlkə heç xəbəri də
yoxuydu.
Cansıxıcı fikirlər məni didirdi.
Elə bu vaxt, gənc Podqornu gəldi ki, tağım komandiri
Kaşşeyev səni Kaптѐрка-da gözləyir.
Lap yerinə düşdü.
Cəld qalxaraq, mavi idman formamı tələsik əynimə
çərtdədib getdim.
Çaxır içirdi.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Yorulmaz, ərinməz, bu yosmaraq Kaşşeyev məni də
qonaq eləmək üçün çağırtdırıbmış.
Yovuqluq, bax belə olar!
Qalmaqalın mahiyyətcə boş şey olduğunu da anlatdı:
- Всѐ eрунда! - dedi, - vecinə də alma...
Sonra qayıdıb, dünən keçirilən Komsomol bürosunun
iclasından xeyli söhbət elədik. Büroda Qamal və Serikovun işinə
baxmışdıq.
Kaşşeyev bildirdi ki, sıravi əsgər Serikovun evinə, ailəsinə
məktub da yazılacaq. Qamala isə töhmət verdik, bəsidi.
Hər ikisi çox içir, samovolkaya gedir, yaxşı işləmirdilər.
Sağ olsun Kaşşeyevi, çaxırdan babat içirdib könlümü aldı
və “Всѐ eрунда” sözüylə mənə arxa-kömək olduğunu göstərdi.
Ağrım ürəyinə, Nazim.
Yosunlu gölməçə!
Etibarsızlıq bu gün yovmiyyən oldu...
İçkinin təsirindən və yovmda keçirdiyim həyəcanlardan
sonra, məni şirin yuxu basmağa başladı.
Kazarmaya qayıtdım.
Tofiq Xəzər
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Dərin yuxuya getmişəm...
...Sübh tezdən növbətçi gəlib oyatsa da,
bilmədim.

dənizə gedə

Hələ də əzgin, yorğun, yuxusuz idim. Dərin yatsam da,
yuxudan doya bilməmişdim.
Yenidən yıxılıb yatdım.
Səhər yeməyindən sonra da, işləri qaydaya salıb,
kazarmada, odeyalın altında, zil qaranlıqda ЧАЙКА-3 markalı
fotoaparata yeni lent saldım.
Sabah, 21 iyul üçün...
Malışovla kaptyorkaya girərək, qaranlıqda qırmızı işığı
yandırıb dolmuş plyonkanı фиксаж və проявител-lərlə
çıxartdıq. Çox əla alındı. İlk dəfəydi ki, qara lenti özüm kimyəvi
dərmanlarla, sərbəst çıxarırdım. Bu cür gözəl alınacağını heç
təsəvvür də eləməzdim.
Öz şəkillərim də yaxşı alınmışdı.
Zil qaranlıqda, qırmızı işığın fonunda, qara lentdə ağ
düşən adamlara baxıb, təxminləmək və onların məhlulda canlı
insanlara çevrilməsinə tamaşa eləmək nəşəsini yaşayırdım...
Əziz oxucum, sən də bu ecazkar ləzzəti heç qolaylıqla
yaşamısanmı?
Tofiq Xəzər
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Hardasan, ay Lütfüzadə!
Arkadiya mehmanxanasının düz qarşısında qoyulmuş
şüşəli telefon budkasında, xiyabanda, çömbəlib əsgər
ayaqqabılarımı təmizləyərkən, qırmızı плавки-də çimərlikdəki,
mülki geyimdə şəhərdəki və samovolkadakı çəkdirdiyim şəkillər
yaxşı alınmışdı.
Lenti tərtəmiz suda yaxşıca yuyub, nazik naqildən
düzəltdiyim zivəyə, məftil sancaqla çox səliqəylə asdım.
İndi, lent qurumalıydı.
Deməli, Чайка-3
yanılmamışam...

markalı

fotoaparatı

almaq-da

heç

...Gecə yerimdə hey qurcalanır, nədənsə, mürəkkəbçiçəkli
fəsiləsindən, kəskin qoxulu ot və yarımkol bitksi olan yovşanlı,
tozlu, yandırıcı istilərdən bezib kirimiş lal, ilğımlı, qupquru boz
Aran Qarabağın düzəngah və alçaq təpələrini düşünürdüm...
Ey, +42, +45 dərəcə yandırıcı istilərdə qay-nar samovar
çayı içən, qocalana kimi də hey yağlı yaxmac yeyən bərdəlilər...
Şərq küçəmizin sadəlövh sakinlərı!
Əyri-üyrü döngəmizin, ər evinə köçəndən heç qəbahəti
olmayan, dalı şəlləkli romansız qa-dınları!
Bir cüt donları olardı... Birini evdə, digərini də toya, yasa,
bazara gedəndə geyinərdilər...
Tofiq Xəzər
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Tapmacalar kitabından xeyli oxudum.Çoxu-nu heç tapmaq
olmurdu. Qəliz yazılmışdı. Üçünü əzbərlədim:
***
Zər kilim, zəncir kilim,
Ağırdı andır kilim.
Nə qaldırmaq olur, nə çırpmaq. (Yer)
***
Uzaqdan gördüm çalı-çəpər,
Yaxına getdim,məni çəkər,
Əlimə alsam qanı damar,
Ağzıma qoysam, qənd-şəkər. (Böyürtkən)
***
Xan bağında bir gül açıb, bərki bəzəkdi,
Yaşıl çalır, al rəng alır,
Bəs o nədəndi? (Xına)

Tofiq Xəzər
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Eşşəyin üstündə gələn, başı
gül
çələngli
erməni
qızı...
Olesya
xalanın qəhqəhəsi,
Dmitri dayının sarsıntısı

Odessa, 21, 22, 23 və 24 iyul 1972- ci il,
v, şənbə, bazar və ı gönlər.

Tofiq Xəzər
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Bu səhər durub dənizdə idman eləmək əvəzinə, təpərsiz
Mürşüd və Hüseyni də götürüb, doqquzuncu mərtəbənin
tavanına yeni döşənmiş beton nastillərin üstünə qalxdım.
Чайка-3 markalı fotoaparata yeni ağ lent salmışdım.
Yarıyuxulu şəhər və Qara dəniz ayağımızın altında
qalmışdı.
Hər yan, xüsusilə dəniz açıq-aşkar görünür, dalğalanan
ləpələrin üstündə üzən gəmilər, açıq dənizə möhtəşəm bir
gözəllik verirdi!
Bir neçə fonda dayanıb, müxtəlif pozalarda şəkillər çəkdik.
Çıxsa, yəqin çox gözəl alınacaq...
Sıra meydanındakı развод-da dayanma-dım. Əvəzində
развод gedə-gedə bütün rotanın, vaqon-kubrikalarımızın
müxtəlif yanlardan və üst tərəflərdən şəkillərini çəkdim.
Kuybışevli Hüseyin mənə borclu olduğu iki manatı
qaytardı. Pulum olmadığından götürdüm.
Nazı hırıldaya-hırıldaya, qaytan dodaqlarını yalaya-yalaya,
haf kimi yanıma gəldi. Sən demə ağzıayrıq vaskının işi
düşübmüş:
- Pervomayskidən Telman Hacıyev gəlib, - dedi, - mülki
paltar istədi məndən, olar səninkini verim?
Tofiq Xəzər
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Çox könülsüz halda:
- Qara mil-mil şalvarım Kaşşeyevdədi, göy neylon köynəyi
verə bilərəm, oda Tomagildədi...
Kaşşeyev şalvarı Nazimə vermədi və mənə də bildirdi ki,
bundan ehtiyatlı ol, hər nə gəldi danışır, həm də xamdı şəhərdə tutula bilər...
Bu gün kəlbəcərli Sahib Əkbərovu, - ötən 20 ayda ilk dəfə
olaraq, yay pilotkasını başından götürüb, ulduzlu remenini
açıb,özünü də mal kimi qabağına qataraq leytenant Qreşnoy
hauptvaxta apardı.
Əclaf! Sənə bu da azdı...
Günortadan sonra bir də gördüm, Qreşnoy onu qaytarıb
gətirir.
Məsələni öyrəndim:
“Deyiblər ki, beşinci gün saat 12:00-a qədər əsgər qəbul
edirlər, - birinci gün gətirərsiniz.
Şənbə, bazar günləri nə əsgər qəbul edir, nə də
buraxırmışlar. Bu gün beşinci gün olsa da hauptvaxtda nəsə
yoxlama keçirildiyindən, həm də gecikdiklərindən birinci günə
qalıb.”
Tüklü xotuğa bənzər Mürşüd, xoşzahirli, xoşsima Baba,
hər şeyə iştibahla yanaşan, giley-güzar ölüsü, kəlbəcərli
Tofiq Xəzər
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vaynösə Sahib və bizim Şərq küçəsinin iştüx və özündən daim
xoşnud Xosusuna oxşayan, itaətkar və insaflı Hüseyinlə
“mamador” çörək alıb, yeyə-yeyə xeyli hauptvaxt mövzusunda
söhbət elədik.
Axşamtərəfi hərbi hissəmizin müxtəlif yer-lərində, - çimərlik
paltarında, xebe iş formasında, altıncı mərtəbənin eyvanında
məktub yazdığım yerdə, dəmir козѐл-un üstünə çıxıb,- hərbi
hissə- mizin həyətinin daimi üzvü olan, yumru qara xallı ağ
küçüyü qucağıma aldığım yerdə şəkillərimi çəkdirdim.
Çıxsa, tarixi fotoşəkillər alınacaq.
Axşam saat 17:03-dək elə xebe formadaca uzanıb,
çarpayımda xotkarlar kimi yatmışam.
Ayılanda çox xoşnud idim
Bu gecə, Kaşşeyevlə birlikdə kaptyorkada oturub,
maraqla, bu gün çəkdirdiyimiz şəkillərin plyonkasını çıxartdıq.
Bu plyonka də əla alınmışdı.
Lentdəki şəkillərin doxsan faizi yaxşı, aydın görünürdü...
Hərdən xoşçəkimli papiros çəkən, fotoşəkil ibtilası Kaşşeyevin
ayağı yüngül oldu.
...Sübh tezdən durub, açıq dənizə qədər qaçaraq, idman
təmrinlərini,- qantel və rezinlərlə yerinə yetirib, xeyli də dənizdə
üzüb qayıtdım.
Tofiq Xəzər
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Səhər yeməyindən az sonra, nüfuz məmuru mayor
Deqtyardan günün tapşırığını alıb, dörd uşağı doqquzuncu
mərtəbəyə qaldırdım.
Artıq bu gündən onuncu mərtəbə hörülməli idi. Qaldırıcı
kran iri paddonlarda, çoxlu ağır ağ kərpic və yüngül qırmızı
kərpiclər qaldırmışdı. Uşaqlar su, sement, qum, vedrə və iş
alətlərini də yükləyib yuxarı verdilər.
Yerdə qalan uşaqların bir hissəsini suvaq işinə, üç nəfərə
isə, birinci blokun girişindəki künclərə reyka vurub, tarazla
suvaq düzəltməyi tapşırdım.
İşi sahmanlayıb, yenicə aşağıya düşürdüm, aramızda incə
giley-küsü yaşanan, mirzəalıbəyli zemelya Şükürlə qarşılaşdıq.
O qolumdan yapışıb, yalvar-yaxarla məni işlədikləri otağa
dartdı...
Faiq, Maarif, Bakir də orada idi.
Hamısı məni görən kimi əllərindəki işi buraxıb, gülə-gülə
üstümə gəldi.
Bir-bir hamısıyla qucaqlaşıb, barışdıq.
Altıma taxta yeşik qoydular.
Onlar döşəməyə iri beton plitə düzürdü...

Tofiq Xəzər
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Ordan-burdan xeyli danışmışdıq ki, birdən saçına həlməşik
sürtən kəndcikli Şükür kəhiltiylə:
- Babayev, ancaq onu biləsən ki, dostun var eyy... fil azarı
tutmuş o ağcabədili, gilyotini əskik, hələ də gilabiylə baş yuyan
pəltək Nazı, biləsən heç yaxşı oğlan deyil...
Qulaqlarıma inanmadım, cəld ayağa qalxıb:
- Pis özünsən eyyy, bir də elə danışma!
qışqırdım.

Keçiotaran,-

Barmağımla da hədələyib, üstünə getdim:
-Bu nə iltifatsızlıqdı əə?
Qəflətən, hamı birdən qəhqəhəylə gülməyə başladı.
Və elə bu an, arxadan kimsə məni möhkəm qucaqladı.
Çöndüm ki, Nazimdi.
Səndemə, yönüm işləyə-işləyə danışan bu müsəlman
həmyerlilərimə tərəf olduğundan, ar-xadan, üzü sızanaqlı
Nazının xəlvət gəlişini hiss eləməmişəm.
Uşaqların hamısı mənə elə heyrətlə baxırdı, elə bil, orta
əsr cəngavərini görürdülər.
“Halal olsun sənin dostluğuna! Bax, bu əsl dostluq
nümunəsidir,” - dedilər.
Tofiq Xəzər
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Uzunboylu, hələ də xəstələnəndə həcəmət qoyduran Nazı,
qamətinə yaraşmayan ifadəsiz gözləriylə mənə qıyğacı baxıb,
irişərək gərnəşdi və bərk sıyılıb:
- Göydünüz? Dost belə olayyy dənə əəə... Tayy kəlbəcəyli
Sahib Əkbəyov kimi yoxx dənə... Zıytt, Babayevi
çıxaydacaqsınız əə...
Uşaqlar hamısı qaqqıltıyla gülüşdü.
Nazim gimgəyə üz tutub, davam elədi:
- Mən ölüm, düz demiyəm əə?
Fısıltıyla gülüb:
- Savad bunda, nəsil-kök bunda, qoçaqlıq
qoyuyucu mələk bunda...

bunda,

Faiq soruşdu:
- Qoyuyucu mələk kimdi, ay Nazı?
- Puldu dənə əə... Mani, mani! Pulun vaysa, mələk də səni
qoyuyacaq, hələ Əzyailin özü də...
Maarif qəflətən qışqırdı:
- Anasını, yalan deyənin, deyəsən o skatina
Sahib,Kəlbəcər-İstisu zonasının baş ərazi xumba başçısıdır.

Tofiq Xəzər
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Təbii şəkildə dostumu müdafiə eləməyim, uşaqların
hamısını yerindən dingildətmişdi.
Dərdi xərcləməyin əsl məqamı yetişdiyini hiss edib, tələ
tikəsi olmuş Heydərov xəcalətlə gülümsəyib, başını qaşıdı və
uduzduğunu dərk etsə də, yorğalıq həvəsindən əl çəkməyərək
hal-əhli kimi:
- Babayev,-dedi, erkək eşşəyə də qoduq saldıran zina
gədələrə məni nahaq döydürdün... Görürsən, indi yeddisi birdən
sənə qarşı çıxdı. Yaxşı əməllər zəmanə ilə ziddiyyət təşkil edir.
Bax, müdafiə etdiyin bu üzüsəpkili dostun Nazı da, göydə
dəyənək yağan kimi arxandan qaçdı. Amma bizim uşaqlar belə
namərdliyi etməzdi! Bu iş sənə ölümcül dərəcədə ciddi təsir
elədi.
Bir sajına yaxın boyu olan, üzü sızanaqlı vaskı Nazı kəlmə
də dillənmədi.
Bakir hiddətindən fınxırdı:
-Peyğəmbərimizin mübarək adı başbilənləri tərəfindən
təhrif edilmiş, məşədi İbadın hambalı-na oxşar raxit çiyinli, mayıf
Mamed kimdi ki, sənə qarşı çıxır?
Bədənimin hərarəti qalxdı.
Nazı nədənsə, suçlu adamlar kimi hələ də qurcuxur,
amma qımıldanmırdı...
Tofiq Xəzər
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Büllur kimi ürəyi olan Bakir çox gözəl və obrazlı müqayisə
elədiyindən hamı susurdu.
Zemelya Şükür mənə bir “dümsük atdı”, özünəməxsus
yumor hissiylə göz vurub, incə fəndlə:
-Ay Babayev, hamısını özlərindən eşitmişik, bunların
yolunda sən nələr etməmisən?!
-Simasız insanlardır dəə,- dedim,- amma bu da bir əsgərlik
gerçəkliyidir!
Şükürü öskürək tutdu və ikiqat olub bir xeyli öskürdü...
...Saat 14:06-da üz-başımı bərbərxanadakı qıza, yaxşıca
vurdurdum.
Bürkülü, bərk isti idi. Əsl çimmək havasıydı. Telman
Hacıyev də çimərliyə getmişdi.
Nazimlə sanatoriyanın bağında soyunub, əsgər formamızı
xiyabanın sonundakı kol-kosda gizlədərək, плавки-də dənizə
getdik.
Balıqqulağıyla dolu isti qumun üstüylə çimərlik boyu xeyli
aşağı-yuxarı gəzib, axtarsaq da Hacıyevi tapa bilmədik.
Çimib geri qayıtdıq.
Çox çimdiyimdən və ac olduğumdan bərk yorulmuşdum.
Həm də yuxum tökülürdü.
Tofiq Xəzər
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Sıravi əsgər Əsgərov qabağıma çıxdı. Suya basıb
çıxartdığı qısa saçları, lal gölün dibindən yenicə çıxarılmış körpə
yosun kimi tel-tel idi.
Bokslaşmaq üçün düzəltdiyimiz zal otağın açarını ondan
alıb, getdim. Divarları suvanıb, ağ əhənglənmiş otağa girən
kimi,- idmana hədsiz və ehtiraslı məhəbbətimdən, həm də
məşqlərə son vaxtlar laqeyid münasibətimdən kövrəldim,lap az
qaldım ağlayam...
İçəridə qəşəng bir top da vardı. Ağappaq və təptəzə.
Yıxılıb yatdım...
Ужин-dən sonra starik müsəlmanları yığıb,
meydançasında “Sibir uşaqları”yla əla futbol oynadıq.

sıra

Qızğın futbol gedirdi. Kirovabadda şam kimi sönmüş,
Bərdədə şalaq qovun, yemiş, kolxoznik və kal meyvədən bol
yeyib, tez-tez qızdırmaya tutulan, gözü yesə yerli-yersiz
muşquran, şalğam şorbasında özünü yağ hesab edən turp kimi,
Şərq döngəmizin, yamaqlı şalvarda gəzən iştüx “Xosya”sının
sözü olmasın: ”Qırğın idi!
Necə çılğınlıqla oynayırdıq, ilahi!
9:7 hesabıyla qalib gəldik. Doqquz topdan altısını özüm
vurmuşdum.

Tofiq Xəzər
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Toz-torpağa bulaşmış, tərləmiş, yıxılmış və
dizlərim sıyrıq-sıyrıq olmuşdu.
Turbazanın hamamına gəldim.

2017
dirsəklərim,

Bəxtimdən boş nömrə

oldu.
Dusya xoş şırıltıyla axan isti suda, sabun - maçalkayla
məni yaxşıca çimizdirdi. Qurtarandan sonra da sərin suyu açıb
bir xeyli altında saxladı.
Sıyrıq yerləri də çox yüngül və ehtiyyatla sabunladı.
Kuybışevli Hüseyindən aldığım iki manatın, nisbətən
əziyini ona verdim.
Soyuq duşdan sonra, özümü quş kimi hiss edirdim.
Rota kinoya getdi.
Turbazanın
qarşılaşdıq.

həyətində

veyillənirdim,

birdən

Valyayla

Tək idi.
Tomagildən çıxmışdı. Məni elə qucaqladı, elə bil ərarvadıq və on dörd il türmə yatıb, indicə buraxılmışam.
Lap çoxdan,qəhbəlik elədiyinin üstünü təsa- düfən açdığım
gecədən, - onu görməmişdim.
Sevinc, təəccüb və heyrətlə:
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

-Necə böyümüsən! - qışqırdı.
Dillənmədim.

-İncimisən məndən? - inqrediyent tapırmış kimi soruşdu.
Yenə dillənmədim.
İnsanpərvərliklə and içdi:
-Sən məni düz başa düşməmisən, inan, o insolyasiya
vurmuş adam, ərim idi. İnhiraf etmiş, tez-tez içib sərxoş olur,
dava salır, tutub həbs edirlər. Elə indi də həbsdədir, üç-beş ay
məhbəs-də yatıb çıxacaq.
İndiferentcəsinə susurdum...
Son hadisənin mənşəyini kamali-qayda ilə, xırdalayaxırdalaya başa salır və alışıb yanan gözləriylə gözümü
yeyir,başımı tez-tez sığallayıb yumşaq döşlərinə sıxırdı.
İnstinktlə başa düşdüm ki,o, gibbonabənzər sanki ova
çıxmışdı.
Onu abırlı müştəri axtaran bədbəxt fahişəyə bənzətsəm
də,ali ehtiras birdən-birə içimdə əhya edərək məni bürüdü.
Tofiq Xəzər
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Nədənsə, görümlü qadının
zəifləyir, tez sıyılıb yola gəlirəm.

yanında

2017

olanda

iradəm

Valyanın ombası balaca olduğundan bədən fiqurası
xoşuma gəlmirdi.
İstədiyim anda donuzməməli əkəc Tomayla, bazar günləri
isə, adı yadıma düşən kimi, dərhal qulağıma inqa, inqa-inqa
səsləri gələn, şəhvətli Katerinayla görüşsəm də və intim əlaqə
sarıdan kasadlığım olmasa da, o mənə qarşı inkvizitorluq eləsə
də, itqılıq öz qadınlıq kölgəsində, gözgörə iradəmi qırdı.
Sanki gədikdə haqlayıb, inadımı məhv etdi.
Nəsə ürəyim sıxıldı, təngnəfəs oldum. Onun şirin diliylə
üyüdüb-tökdüyü intim sözlər, məni lap şirnikdirib yolumdan
azdırırdı. Sanki gəmişdirib, alıcı quş kimi tülək tərlanı didib
tökmək istəyirdi...
-Gecəni açıq havada keflə keçirərik, evimin qabağındaki
bağ bu gecə çox sərin olacaq.Yaxşı Ağdam çaxırım da
var...Səmada göylərin parlaq ulduzlarına baxa-baxa sərbəstliyin,
azadəliyin lal qoynunda...
Bu əmik Valya təbiətən şəhvətpərəst idi.
Elə deyəsən mən özüm də beləydim. Bu işə yaman ibtila
olmuşdum.

Tofiq Xəzər
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Xubru
Valyanın
işvəkaranə
yerişindən,
şux
duruşundan,nazlı,işvəkar,cilvəli baxışından, intim söhbətlərindən
vəhşicəsinə həzz alırdım.
Hiss edirdim ki, o mənim ən zəif damarımı dəqiq tutmuş və
texniki hiyləgərliklə əlimi tutub bədəninin intim yerlərinə
toxundurur. Onun belə incə fəndi deyəsən öz işini görürdü. Son
həddə qədər gərginləşmişdim.
O mənim boşaldığımı, tam heysizləşdiyimi görüncə, sanki,
itmiş xoşbəxtliyini tapdığına əmin olaraq sevincək, qoluma girdi.
Və qətiyyətlə:
- Getdik bizə! - dedi.
Parfümünün ətri də, qadın qoxusuyla bir-birinə qarışıb
məni ehtirasa gətirmişdi.
Özümdən asılı olmadan, günün yorğunluğu-nu daşıyan
arıq ayaqlarım ona qoşulub getdi.
Birdən yadıma düşdü ki,
yoxlamada hökmən olmalıyam.

sıra

meydanındakı

son

Gecəni əlquşu Valyayla keçirə bilmək üçün mütləq rotayla
birlikdə gecə yoxlamasında iştirak eləməli, həm də tağım
komandirləri Podqornu və Kaşşeyevə bildirməliyəm.
Sanki ürəyim yığıldı. Qəflətən madyan kimi dartınıb
dayandım:
Tofiq Xəzər
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qayıdıb,

2017

komandirimdən

icazə

O, nəfəs çəkmədən, gərginliklə gözlədi və elə bildi ki, onu
aldadıram.
Qəflətən, əlləşdirilməyin əldən çıxdığını güman edərək,
qapqara dərdlə üzülürmüş kimi ümidsizcəsinə dedi:
- Tənhalıq məni üşüdür, çiy söhbət, uşaqlıq eləmə, bu
gecəni mənimlə əylənmək, inildəşmək istəmirsən?Altında yazıqyazıq mələmək,inləmək istəyirəm...İnlətmək istəmirsən?
O bu sözləri deyəndə, az qala lap ağzıma girəcəydi...İsti
nəfəsi məni yaladı da.Ondan intim iy gəlirdi.
Qeyri-ixtiyari razılaşdım.
Yolüstü ucuz restorana girdik, tanış barmen qızdan
sabaha qədər əlborcu, iki iri butulka, litrlik Azərbaycan çaxırı da
mən götürdüm. Şirin və əla növ Şamaxı çaxırları idi.
Restorandan yenicə çıxıb Valyayla sallana-sallana
gedirdik ki, eşşəkturpu Telman Hacıyev qarşımıza çıxdı.
Bir cavan qızla qol-qola girmişdilər.
Mənim mülki paltarlarımdaydı.
Bizi görən kimi, dərhal gözlərinə işıq gəldi. Öz dilimizdə
yalvarıb, ilan dili çıxartdı ki;
Tofiq Xəzər
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- Qadan alım, başına dönüm, ayaqlarının altında ölüm, lap
sən özün də “bununla ol”, yer tapa bilmirəm bu qızla “işimi
görməyə”, mənə bir yer tap, inkvizitorluq eləmə, ölmüşəm
yerdən gö-tür, - körpə uşaq kimi sızladı.
- Yer? Hardan tapım?- heyrətlə soruşdum.
Və birdən ümidsiz,ölü sifətini görüb, ona lap yazığım gəldi.
Kofta-tumanla kolqotka geyinmş xurmayı saçlı qız da elə
Valyanın günündəydi...
Təşviş və üzüntü ilə onlara baxdım.
Şəhvət insanı nə kökə salarmış!
Alkoqol, narkomaniya kimi bu işə də aludə olmaq, peşə
halına salmaq, bu cür pis vərdişlərin əsirinə çevrilmək, qətiyyən
olmaz!
Hacıyev öz dilimizdə yalvarırdı, - yanır...ona yer tapım...
Birdən yadıma hamamçı Dusya düşdü və cəld dedim:
- Get turbazanın hamamxanasına, camadar Dusyanı tap,
mənim adımdan xahiş elə və iki rubl da ovucuna pul bas. Həm
hamamda çimər, həm də “işinizi” görərsiniz.
Tükənməz seksual bir hiss, dərhal onları bürüdü.
Hər ikisi iliyinəcən, şəhvətdən yanırdı!
Tofiq Xəzər
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Onların halına baxıb, özümə yazığım gəldi. Belə davam
eləsə, elə özüm də nə vaxtsa onun gününə düşəcək, şəhvətin
əsirinə, narkomanına çevriləcəyəm.
Görəsən bu gün-sabah əsgərliyi tam bitirib, Bərdədə
möhtəşəm bir toy çaldıraraq, sevdiyim Komsomolumla ailə
qursam... sonra bu iyrənc, seksual vərdiş hallüsinasiya kimi
məni əsir-yesir eləyib, lap ər-arvad sədaqətini pozmaq həddinə
çatdırmaz?
Litrlik Şamaxı çaxırının
eşşəkturpuna pay verdim.

birini

xurmayı

Onlar qızıxmış düyələr kimi baş götürüb
hamama” sarı götürüldülər...

saçlı

qızla

“intim, behişt-

Valya bizim nə danışdığımızı soruşub öyrə-nəndən sonra,
hiyləgərliklə ağzını büzüb, nazik qaşlarını ərknazla oynadaraq:
- Axxx... вы кафказцы! - dedi.
Və yanımın yumşaq yerindən dalba-dal, yağlı, bir cüt
çimdik götürdü.
Gülə-gülə, gic-gic söhbətlər danışa-danışa, gəlib onlara
çıxdıq.
Valyanın köhnə finski taxta evinə bitişik evin də qapısı bu
ərsəyə açılırdı.
Qonşu arvad elə həyətdə oturmuşdu.
Tofiq Xəzər
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Dairəvi kiçik ağac-masa alçaq olduğundan, dövrəsinə
düzülən kötüklərin üstündə oturanda yemək üçün çox rahat
olurdu.
Kağıza bükülü çaxırı açıb masaya qoydum.
Valya dərhal evə girib, əyin-başını dəyişdi və evdən
kolbasa, pomidor, çörək, duz gətirdi.
Qonşu qadının yaşı əllini ötmüş olardı. Səs-küyə içəridən
keşişsifət qoca əri də çıxıb gəldi.
Məclisin qurulduğunu görəndə, qoca alnını qırışdırıb,
gözlərini qıyaraq,Şamaxı çaxırının ora- burasını oxuyandan
sonra geri qayıtdı və bir az keçmiş əlindəki самагон arağı, sala,
quru qaxac donuz ətiylə qayıtdı.
Yenicə qızışmışdıq, qonşu Olesya xalayla, Dmitri əminin
cavan,- on beş-on altı yaşında olan qızı, Valyanın kiçik oğluyla
hardansa gəlib çıxdı.
Bu qızı ilk dəfəydi görürdüm. O yenicə for-malaşsa da
dəhşət dəymişdi!
Bəli, artıq iş ciddiləşdi.
Bir musiqi çalınsa, havalanardım...
Gecəni hökmən qalmalıydım!

Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Valyanı kənara çəkib, soyuqqanlılıqla başa saldım ki,
kazarmaya dəyib qayıtmalıyam. And da içib onu inandırdım ki,
başqa heç bir çıxış yolum yoxdu.
Mən əsgərəm axı...
Valyanı inandırıb, düz hərbi hissəmizə kimi Olesya
xalanın“yeməli qızının” eşqiylə qaranəfəs qaçdım.
Tağım komandiri, molodoy serjant Podqornı və starşinanı
əvəz edən Kaşşeyevə, hər şeyi olduğu kimi etiraf edəndən
sonra... Gözlərini çıppıldada-çıppıldada,başını əliylə hey
qaşıyaraq Kaşşeyev zarafata salıb, dedi:
- Hər əsgərin boş vaxtını necə keçirəcək azadlıq hüququ
var, lakin, bu işin bir əmması var, - hərbi hissə ərazisində. Sənə
isə istisna edərik. Bir gecənin asudəliyi də ayrı şeydi!
Bu Valya yaman içəniydi.
Kaşşeyev danışanda fikirləşirdim: “Kaş bu qəhbə Valya
çiyni sənəkli, çeşmə başına gedən, əri ölmüş bir azərbaycanlı
olaydı...
İydə çiçəkləyib ətrafa ətir saçanda, süsən gülü çırtlayıb
açılanda, Olesya xalanın yenicə formalaşıb, dəhşətli dərəcədə
dəymiş, hələ kişi həniri görməyən körpə qızının saçlarına ətirli
gül-çiçəklərdən iri çələng hörüb, “Üç hovuz” deyilən yerdən, boz
eşşək belində Şuşaya qalxaydım... Torağaylar, kəklik, qumru
quşları, əlvanbülbül və kökslərinin altı sapsarı bülbüllər oxuyan
Tofiq Xəzər
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palaz salıb bir hovur

Yadıma, düz on il əvvəl baş vermiş tarixi bir hadisə düşdü:
“On yaşım olardı.
O il də atam bizi, həmişə olduğu kimi,- iyul-avqust
aylarının yandırıcı isti günlərinin əlindən yaylağa aparmışdı.
Bu dəfə isə, sərt Dəlidağa, İstisuya, Tatarlar çayının
üstünə, Kисловодска yox, məhz Şuşaya getmişdik.
Atamın ən yaxın dostlarından olan Hüseyin Abbasov və
Zalan Zamanovun ailəsi də bizimlə biryerdə getmişdi.
Ev sahibi olan, gəlmə erməni Vazgenin çox geniş,
ikimərtəbəli evində məskunlaşmışdıq.
O yay, aran rayonlarına od ələnirdi...
Şuşada “Детдом” uşaqları, biz gəlmələrə o, it ilində gün
verib,- işıq vermirdi.
Bu детдом uşaqları dörd qardaş bizi, - o vaxt hələ
qardaşlarım Xəqaniylə Firdovsi çox kiçik olduğundan onları saya
saymıram, - Zalan dayının üç oğlunu,- Əkbər, İlyas və Səmədi,
bir də Hüseyin dayının böyük oğlu,- Abbasov Elgizi, -Elbrus
onda hələ körpə idi,- gözümçıxdıya salıb, əhədimizi kəsmişdi...

Tofiq Xəzər
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Bir bazar günü erməni Vazgen böyük oğlu Surenə tapşırdı
ki, bu uşaqları apar bir gəzsinlər. Ya Daşaltına, ya Zarıstı
meşələrinə, ya da Laçın yolu enəndə, - Xəlfəli, Qaybalı kəndləri
tərəfdəki Üç hovuz olan yerə apar, Üç hovuzu görsünlər, amma
çimməsinlər...
O vaxt Surenin iyirmi-iyirmi iki yaşı olardı.
Mən həddən artıq nağılsevər, öz dünyama qapanmış, çox
sadə,təbii, üzüsulu və həyalı idim. Dünyanın məkrindən,
hiyləsindən, zillətindən və şeytan əməlindən tamam
xəbərsiz,cəllad Əzrailin özünü belə ruslar demiş - признавать
eləməyən xəyalpərvər, sentimental, on yaşlı,- ilandan hələ
qorxmayan bir uşaqdım...
Yayda Şuşada adətən gecələr sərin olsa da, gündüzlər
çox vaxt isti olurdu.
O gün bürkülü, günəşli bir istirahət günü idi. Bazar günü,
1962-ci il...Ömrümün on birinci ilinin yayını yaşayırdım.
Suren ara, bizi dalına salaraq Şuşanın qala qapısından
çıxardıb üzüaşağı Xəlfəli istiqamətinə aparırdı.
Mən, tüpürcəklə dərman atan Əkbər, İlyas, göygöz Səməd
və Surenin biz yaşda olan, iki qardaşı uşağı...
Elgiz Abbasov bizimlə getmədi, o mənim
qardaşlarımla Cıdır düzündə şəkil çəkdirmək istəyirdi.
Tofiq Xəzər
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Yanacaqdoldurma məntəqəsinə çatıb, sağa - Bərdə
istiqamətinə yox, sola - Laçın yoluna sarı döndük. Gedə-gedə
şirin mürgü vururdum.
Günorta idi.
İsti vurub bütün gül-çiçəyi, kol-kosu ləhlədir, ətrini ətrafa
yayırdı.
Sanki behiştdə idik. Dolanbac aşırımlarla düz üzüaşağı
düşürdük.
Bir neçə aşırımı aşağı düşəndən sonra, qəflətən meşələrin
arasıyla qıvrılıb uzanan Laçın magistral yoluyla üzüyuxarıya,
bizə sarı - Şuşa istiqamətinə doğru- yorğun, qulaqlarını sallayıb
quyruğunu yelləyən, ağzının kənarları qara, boz bir eşşəyin
qalxdığını gördük.
Eşşək çox arın-arxayın, kirimiş halda, sakit-sakit
dolamaları qalxırdı. Üstündə iyirmi üç-iyirmi beş yaşlarında
cavan bir qız oturmuşdu.
Qızın zil qara saçlarında müxtəlif rəngli gül-çiçəklərdən
hörülmüş yumru çələng vardı.
Bu mənzərə Vanq Qonq kimi rəssamların yaratdığı
əsrarəngiz gözəllikdə olan, heyranedici bir tabloya bənzəyirdi.
Yeddi nəfər olsaq da - Suren qabaqda, biz də tək-tək onun
arxasıyla, düzülüb durna qatarı kimi səflə gedirdik.
Tofiq Xəzər
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Quşların, müxtəlif cücü və həşəratların səsi, lap
uzaqlardan gələn buldozer, traktor, it səsləri, meşənin və
asfaltın üstündən qalxan, - günəşin istisindən ağ tül pərdə kimi
buxarlanıb, seyrək duman qatına, tüstüyə bənzər isti bir ilğım yuxu kimi görünür və adamı uyudurdu...
Yorğun eşşək bizə çatanda, Suren eşşəyin üstündəki başı
çələngli qıza erməni dilində nəsə dedi.
Qız dillənmədi.
Boz eşşək tərs kimi dayanıb-durdu.
Qızın qara çatma qaşları necə düyünlənib açılırdısa, sanki
qaşlarıyla danışmaq istəyirdi.
Qəflətən Suren çəmkirib: “Aralanın burdan!” - deyib, bizi
yanından qovdu.
Və yenə, ermənicə qıza nəsə dedi.
Biz yenicə üzüaşağı bir neçə addım atıb, getməyə
başlamışdıq, Əkbər nə başa düşdüsə, Surenin balağından
qırraşıb, ayrılmadı.
Suren qardaşı uşaqlarına təpindi:
“Ara, bu türkləri üzüaşağı aparın!”
İsti çox vurduğundan, boz eşşək də elə bil yorulmuşdu,
quyruğunu zorla tərpədirdi...
Tofiq Xəzər
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Qız yuxulu, xırıltılı kal səsiylə astadan:
“Toşş, toşş,” - deyib, hər iki yanına, aralayıb salladığı
çılpaq qılçalarıyla boz eşşəyin yekə qarnına döyəclədi və eşşək
istidən süstəlmiş və susuzluqdan dili-dodağı qurumuş yorğun
qızın özü kimi, çox tənbəl-tənbəl yerindən tərpəndi.
Suren bizi üzüaşağı asfalt yolla bir qədər müşayiət elədi.
Tez-tez də çönüb arxaya baxırdı. Çox həyəcanlı və pərişan idi.
Üzüyuxarı ağır-ağır qalxan eşşək, qəflətən asfalt yoldan
çıxıb, sol tərəfə buruldü və meşəyə girdi.
Suren qardaşı oğlu,-yaşca bizdən iki-üç yaş böyük olan
Razmikə üzünü tutub, ermənicə nə dedisə, Razmik onunla
dərhal razılaşıb:
“Ara, gəlin biz aşağı düşək, Suren əmim Üç hovuzun
yanında bizi gözləyəcək,” - dedi.
Sakitcə İlyas, Səməd və bir də o biri erməni oğlanla
Razmikin qabağına düşüb, getdik.
Əkbər yenə də, föhşlə söyüş söyən Surenin şalvarından
yapışıb, buraxmadı.
Suren də qəflətən Əkbəri itələyib yıxdı və üzüyuxarı
götürüldü...
Biz çaşqınlıq içərisindəydik.
Tofiq Xəzər
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Əkbər əti kəsilmiş uşaqlar kimi bərkdən çı-ğırıb “göyərdi”.
Qorillaya oxşayan erməni Razmik qayıdıb, tabletka
dərmanı tüpürcəyi ilə udan, iri ağzı sulu Əkbəri:“Təfriqə salma,”deyərək, sakitləşdirəndə, Şuşada, Пионер лагерь-də işləyən
Suren asfalt yoldan çıxıb, boz eşşək meşəyə girən yerdən
özünü meşəyə saldı.
Yuvası dağıdılmış qaranquş kimi aramıza çaxnaşma
düşdü.
Göygöz Səmədlə İlyas iştibahla yüyürüb, qardaşlarını
Razmikin əlindən aldı.
Əldən çıxan kimi, qəflətən Əkbər, üzüyuxarı onların
arxasınca meşəyə götürüldü.
Razmik özü də Surenin qırımından çaş-baş qalmışdı.
Mən isə ümumiyyətlə, nə baş verdiyini hələ anlamırdım.
Qaçana, danışana, ağlayıb göyərənə baxıb, matı-mutu
qurumuş,yerimdə mıxlanıb qalmışdım.
Səməd bir qəribçilik ruhu ilə hıçqırdı...
Razmik ağarmışdı.
Müxtəsəri, nə fikirləşdisə, səsi titrəyə-titrəyə bizə dedi:

Tofiq Xəzər
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cınqırını

belə

Beşimiz də bir-birimizə qısılıb, boz eşşəyin meşəyə girdiyi
yerdən, boyumuzdan hündür olan kolluqların arasıyla
irəliləməyə başladıq.
Şax-şəvəlli gövdəsi boyu, yarpağından çox, sıx sarı
çiçəkləriylə dolu sığırquyruğu kollarının arasından adlayıb, ilançayanlı meşəyə girdik.
Meşənin kənarları ilan fışıldayan kol-koslu, murdarça,
mərcangilə, qaragilə, ərqəvan, bir-biri-nə dolaşmış böyürtkən
kollarıyla doluydu.
Buralar görünür binədən üzübəri kolqıran
görməmişdi. Hər tərəf ağaclıq və kol-kosla örtülü idi.

maşın

Magistral yol boyu açıqlıqda bitmiş, yabanı, əsasən
dəvələrin yediyi acı kəkrəotu, ağ, sarı boymadərən, qırmızı və
bənövşəyi rəngli xırda çiçəkləri olan gövdəsi yerlə sürünən xoş
qoxulu kəklikotu, saplağından kəndir alınan kənaf bitkisi,
pisqoxulu, xırda dənəli giləmeyvəsi olan yabanı qara gəndalaş
kollarıyla qatmaqarışıq sıralan-mışdı.
Cır alça, alma və armud ağaclarından sonra irəlilədikcə
meşədən kəskin şam qətranı iyi gəlir-di.
Kəkilbaz Razmik kəhiltili pıçıltıyla,
“Şuluxluq eləməyin ara, sakit... sakit...”
Tofiq Xəzər
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Yerin səthi çıxıntılı, kələ-kötürlü, nahamvar, əyri-üyrü,
qaca-quca olduğundan tez-tez yıxılır, kol-kos da rahat
yeriməyimizə mane olurdu.
Bura əsasən küknar, cökə, zoğal, nar və cır əzgil
meşəliyiydi.Susuz ağacların yeni açılan yar-paq və zoğları da
toza batmışdı.
Pinti toyuqlar kimi şax-şəvəlin içərisində eşələnirdik.
Səmədin başındakı aerodrom kepka iki dəfə quru budaqlara
ilişib yerə düşmüşdü. Meşənin içəriləri sıxlıq olduğundan şam
ağacları burada nəmnazik və dümdüz idi. Alt budaqlarının çoxu
qurumuşdu, tozluydu.
Qəflətən gəzdəkdə inilti səsləri eşitdik.
Dərhal da kəkilbaş Razmik kəkəlik pıçıltıyla əmr etdi:
-Yatın aşağı!
Hamımız təlaş və həyəcanla yerə sərildik.
Və kolların arasından başımızı qaldırıb giz-lincə iniltili səs
gələn səmtə baxdıq.
Birdən nə görsəm yaxşıdır?
Yorğun eşşək quyruğunu oynada - oynada, qulaqlarını
şəkləyib, erməni qızının başındakı gül çələngini sakit-sakit
gövşəyirdi...
Tofiq Xəzər
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Elə bu vaxt, yaxınlıqdan pırıltıyla kolxoruzu havaya qalxdı.
Düzü yaman səksəndim!
Uşaqlar yalın dirsəkləri üstündə, lal sükutla, sürünə sürünə bir-iki metr irəlilədi.
Onların arxasınca, əks- kəşfiyyata gedənlər kimi eyni
qaydada sürünürdüm.
Öndə sürünən, itin də dilini bilən Razmik qəflətən dayanıb
yerə yatdı və arxaya, bizə də əl işarəsiylə, yatmaq əmri verdi.
Hamımız yerə sərilib, meyid vəziyyəti aldıq.
Nəfəs dərməyə
salmamalıydıq.

belə

ehtiyat

edirdik.

Səs,

xışıltı

Kəkilbaz Razmik hərdən başını qaldırıb, kolların arasından
gizlincə nəyəsə baxırdı.
O, bərəlmiş gözlərini harasa zilləmişdi. Biz də heyrətlə ona
baxırdıq.
Nə baş verirdi?
Uşaqlar səs salmadan, maraq və həyəcanla Razmikin
yanına doğru sürünməyə başladılar.
Xışıltı və inilti səsi ürəyimin guppultularna qarışmışdı.Hər
şey dəmirçi çəkici kimi ritmik səs-lənirdi...
Tofiq Xəzər
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Sıranın sonuna süründüm.
Bir-iki dəfə uğursuz cəhd edərək, oğrun-oğrun başımı
qaldırıb, uşaqların bərələn gözləri-nin dikildiyi səmtə baxdım.
Kol-kosdan heç nə görünmürdü.
Növbəti dəfə pırtlaşıq kolları əlimlə aralayıb, arasından
gizlincə baxanda...
Əvvəl heç nə başa düşmədim.
Suren lümlüt qızı minmişdi.
Hər ikisi çılın-çılpaq idi. Surenin palpaltarları qızın altına
sərilmiş, qızın üstügüllü pambıq donu və alt geyimi isə bükülüb,
başının altında balış əvəzi qoyulmuşdu.
Yenə bir şey anlamadım.
Bunlar güləşir, ya dalaşırdı?
Bir az da diqqətlə baxanda gördüm yox, gü-ləşmək,
dalaşmaq nədir?
Suren qızın ağzını basıb yeyirdi.
Qız altda qaldığından yaman çabalayır, am- ma deyəsən,
çıxa, çığıra bilmirdi.
Qətl hadisəsi baş verəcəyinə bənzəyirdi.
Tofiq Xəzər
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Uşaqlar növbəti həmləyə keçib bir azda irəli sürünməyə
başladı.
Sonuncu kol aramızda qalana kimi manevr edib, irəlilədik.
Zavallı qızcığaz təngnəfəs halda altda qalıb xıncılır,
ağrıdan inildəyir, ağzını hərdən Surenin ağzından çıxarmağa
müvəffəq olur, başını oyan- buyana çırpır, bərk də tövşüyürdü...
Görəsən nə baş verirdi?
- Kişiylə qadının bu cür hingirləşdiyini hələ bu günə qədər
görməmişdim, - üzündə il yarası olan, İlyas Zamanov heyrətlə
dedi.
Üstümdə atlı qarışqalar, müxtəlif böcək və həşəratlar
gəzişirdi.
Unnucaya
sürtüldüyümdən, yerdə
süründüyümdən üst-başım tamam batmışdı...

dirsəklə-

nib

Köynəyimdə gəzən həşəratları təmizləyən-də, beqafıl
Zalan Zamanovun mataq böyük oğlu, səydərəş Əkbər yan
tərəfdəki hündür kolluğun arxasından dinməzcə çıxıb,- yerdə
çılın-çılpaq uzanan heyvərə, erməni Surenin lap yanındaca,
bardaşqurma oturdu...
Və birdən hərzə-hərzə, zarıltıyla... sonra da sızıltıyla
zırıldayıb, yazıq-yazıq, yanıqlı həzin bir səslə yalvarmağa
başladı:
Tofiq Xəzər
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- Suren, Suren mən də istəyirəm...
Suren öz işindəydi.
Mən də elə bildim əmzək Əkbər, əsl ərən oğlanlar kimi
haqq-hesab çəkəcək, bu qətlgahda qıza qahmar çıxacaq...
Xəzlik heyvan dəlisi Zalan əminin, qadına həris, qəndabi
ölüsü, yekəağız, ağzısulu oğlu!
Əkbər, qonşumuz - yağsatan Mayanın oğlu Mirkamal kimi
heç vaxt dişlərini fırçalamazdı. İri dişləri sapsarıydı. Danışanda
hörüldəyirdi...
Birdən, kəkil Razmik də ayağa qalxıb özünü nəməki
Əkbərin yanına verdi.
Hərki-hərkilik başladı.
Onlar indi
dürbütdüyürdülər.

də

dizləri

üstdə

oturub,

hərisliklə

Hərdən Əkbər ilan dili çıxarıb yalvarır... yal-varır deyəndə
düz ifadə olunmur, həqiranə, müti-cəsinə mələyir, arabir də eləbil it kimi ulayırdı...
İtidırnaqlı İlyas, itibaxışlı göygöz Səməd və o biri erməni
itburun zır Samvel də kol dalından qalxıb düz onların yanında
sıraya düzüldü.
Kolluqda gizlənib qalan yalnız mən idim.
Tofiq Xəzər
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Hardasan, ay Şərq döngəsinin iştüxü,- bircə həsir, bircə
də Məmmədnəsir, həmşəri demokrat, həftə səkkiz, mən
doqquzla xalturşiklik eləyən, həqir geyimli, iştük Yusifin “ulu,
həşəmətli, calallı” hərzəkar iştüx oğlu-naqisüləql Xosrov
Mamedov!
Həşəratları təmizləyib, arın-arxayın həlledici həmləylə
onların cərgəsinə qoşuldum.
Boz eşşək yeyib, bərk istiyə düşdüyündən öz işini gördü.
Yaş peyin iyi bizi bürüdü...
Diqqətlə xumbet Surenə baxanda, gördüm, iri dənələri
tökülmüş yoğun və uzun qarğıdalıya bənzər dümdüz duduşu,
həmağuş erməni qızının ayaqları arasında ritmlə gedib-qayıdır...
Yox! Bunlar dalaşana oxşamırdı.
Boz eşşəyin də qarnının alt tərəfində, dal ayaqları
arasından bununkuna bənzər,amma yo- ğun, qapqara
Sureninkindən daha böyük, nəsə, eşşək əzası sallanırdı...
Hamı dinib-danışmadan, maraq, tamarzı və heyrətlə
tamaşa eləyirdi.
Birdən Suren sustalıb qızın üstünə çökdü... Və yaralı ahu
kimi irin - irin inildəyən yerdə qizin da səsi xırpadan kəsildi.
Dərhal Əkbər ayağa qalxıb yenidən,bu dəfə
Surenə yalvarmağa başladı.
Tofiq Xəzər
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Sonra kəkilbaz Razmik də ermənicə Surenə nəsə dedi.
Suren qızla ağızağıza dayanıb erməni dilin-də, pıçıltıyla,
xısın-xısın nəsə xeyli xosunlaşdı və heç kimdən utanıb abırhəya eləmədən, analüt qəflətən ayağa qalxdı.

Heç olmasa tərbiyəsiz gədə, qabağını əliylə də
tutmurdu...
Bərdədən görünən dünyada belə şeylər qə-bahət,
ayıb sayılardı. Onun yerinə düzü lap ət tö-küb xəcalət
çəkdim.
Bu vaxt başqan xumbet Suren, gözlənilmə-dən üzünü
Əkbərə çevirib qışqırdı:
- Tez ol dığa, şalvarını çıxart!
Əkbər sevincək, özünü itirmiş, təngimiş və təntimiş
halda şalvarını, alt paltarı qarışıq aşağı çəkdi.
Köynək, ayaqqabı və corablarını da çıxar-maq
istəyəndə Suren bağırıb qoymadı.
Və Əkbəri cəld qucağına alıb, erməni qızın üstünə
tulladı.
Əkbər tez-tez götünü qaldırıb-endirirdi.
Qızdan heç bir səs-səmir çıxmırdı.
Kefi xub kökəlmiş xumbet Suren qəfildən bir
Azərbaycan atalar məsəlini əyri ağzında pəstən zümzümə
elədi:
“Qal belə qurbanın olum, qal belə, gedər bu dövran,
dəxi düşməz ələ...”
Suren tələsdirir, Əkbər isə analüt qıza hey yalvarır,
təngiyə-təngiyə vaxt istəyir, qırıq-qırıq:
Tofiq Xəzər
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- Bir az da...bir az da...-deyib,- dağ keçisi ki-mi
mələyir, qırraşıb qızdan yapışıb əl çəkmirdi.
Axırda Əkbər bayılan adamlar kimi süstəlib susdu...
...Razmik, sonra Samvel, sonra İlyas, sonra Səməd
və lap sonda da növbə özümə çatdı.
Sən get bizimkilərlə cıdır düzündə şəkil çəkdir,ay...
sufərəsi və xəzli heyvan hərisi, süslü, xoşqılıq Elgiz
Abbasov!
Suren hirslənib çığırmamış tez şalvarımı və ayaqqabı,
corablarıma kimi hamısını səliqə ilə soyunub hazır
dayanmışdım.
Gözünü yediyim pəhləvan cüssəli Suren, bir göz
qırpımında tək qoluyla ayaqlarımı yerdən az- ca üzüb,
qızın üstünə atdı...
Vaxtını itirən bəxtini itirər.
İlahi, bu türfə qız necə yumşaq idi!
Surenin sürməyi köynəyinin üzərindəki, bir sürünün
ortasına tək girmiş ac qurd kimi qızın, yellənən məmələri
arasında və lümlüt göbəyində uzanıb nehrədəki süd kimi
hey yırğalanır, çalxa-lanır və türfətüleyndə uyuşub
qaymaqlayırdım.
“Ac vəhşi qurd,”- erməni qancıq - utanılacaq bir şey
qalmadığından, oyanıb qanla dolmuş və şişib dikələn
coşmuş duduşumdan cod əliylə ya-pışıb, ayaqları arasında
harasa,-isti, sürüşkən bir yerə saldı.
Qəhbə, altda yançaqlarını tərpətdikcə, şirin bir duyğu
məni çulğayaraq şaşdırır, kor tüstüsüz yandırıb-yaxır, ocaq
kimi tütür, cızhacız qovurur, olmazın ləzzətini verirdi...
Tofiq Xəzər
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Qədəmi yüngül xumba Suren резки cinlənib
şarpaşarp qışqırdı: “Bəsdi, qalx!”
Yerim yaman rahat və istiydi.
Sanki röyadaydım...
Vaxtında görülməyən iş, həmişə görülmə- miş galar.
Di gəl bu sürtüşkən dığa Suren də, nə qanır nə də
qandırırdı.
Tamhüquqlu qızdan bərk-bərk yapışdım.
Şayani diqqət canıyanmışın necə yumşaq bədəni
vardı!
Erməni axçısının yupyumşaq ağ canı,ondan aldığım
amansız ləzzət, həm də kök baldırlarının arasındakı isti
yuvası, sərin göbəyi və qara giləli iri yumru döşləri məni
şaşırıb, inanılmaz dərəcə-də titrədirdi.
Suren köpəyoğlu qəflətən
ayaqlarımdan və
saçımdan yapışıb, zorla məni qaldırmaq istədi.
Gülzarlıqda gülüzlü erməni qızından bərk-bərk
qırraşıb, vaxtı uzatmaq gümanıyla füqərayi-kasibə
balasından bir qədər də vaxt istəyirdim.
Yerim yaman rahat idi!
Axır ki, şərəfyab Suren yelbizlədiyim qızdan məni
birtəhər qopara bildi...
Biz şalvarlarımızı geyinib, artıq şərikləşmiş Razmikin
göstərişiylə eşşəyin yanında sırayla düzüldük.
Əclaf və bəxtəvər Suren, yenidən o yumşaq yerdə
atılıb düşürdü...
Bax o vaxt Suşada, boz eşşəyin üstündəki başı gül
çələngli erməni qızıyla, bizim tarixi Üç hovuz səfərimiz,
beləcə sona çatdı.
Tofiq Xəzər
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Basabasda babat təkanlanan, hovu yaxşıca alınmış
qız, - sıpa Suren ona Haykanuş deyirdi - çəhrayı çiçəkli
söyüdgülünün üstündə həvəssiz geyinib, corabsız ağ
ayaqlarını aralayaraq boz eşşəyə minəndən sonra, Suren
eşşəyin quru təzəkli götünə təpiklədi...
Boz eşşək xeyli sərinləmişdi. Arxayın halda başını
aşağı salıb,nəcisi qurumuş quyruğunu yel-lədə-yellədə,
yorğa addımlarla yelçöpülərin ara-sıyla gedib, kənarı
seyrək söyüdlü asfalt magis-trala çıxdı. Bu yol Laçına
aparırdı.
Daha nə bağım var, nə də çaqqalla çəkiləsi davam...
Bizdə arxasınca gedirdik.
Magistralda Haykanuş köhnə Xankəndi,- in-diki
Stepanakert istiqamətinə, biz də aşağıya Üç hovuz tərəfə
yollandıq.
Haykanuşun başında çələngi yox idi. O çönüb
bərkdən:“Eyy...nə dil bilsin, nə də dodaq,”- deyərək,
hamımıza utanmadan, sırtıq-sırtıq əl də elədi...
Kəkilbaz Razmik qəfil qışqırdı:
”Nə eşşək görmüşəm, nə də ləpirini, amma nə vaxtsa
səni Stepanakertdə tapacağam!”
Dağlıq Qarabağdan olan, başı gül çələngli erməni qızı
Haykanuşu zira, sonralar da çox, özü də niskillə
xatırlamışam.
Və dərk eləmişdim ki, o vaxt, bu ilk cinsi akt başacan
alınmamışdı.
Bu aktı ilk dəfə ağ mirvari sırğalı Məhbubə xalayla
yaşamışdım...
Tofiq Xəzər
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O gün, ağzınacan köpüklü, qıvırcaqlı buz kimi suyla
dolu, içi suvanıb əhənglənmiş divar-ları yamyaşıl yosunlu,
dərin dibi görünməyən Üç hovuzda Suren çimdi də...
Hovuzlar həddən uzun, amma ensiz idi.
Bizi çimməyə qoymadı, boğularsınız,- dedi. Və babat
qırtlaşmaqdan sonra bizə maraqlı bir əhvalat da danışdı:
“Ermənistanda, Sevan gölü sahillərində çox qəribə
kərtənkələlər yaşayır. Onların arasında di-şisi olmur. Erkək
kərtənkələlər özləri yumurtlayıb, özləri də bala çıxarır.
Onların yumurtalarından yaranan yeni kər-tənkələlər
də erkək olur...”
O vaxt bilmədik düz deyir, ya bizi ələ salır... Bu
yaxınlarda Elm və həyat jurnalında da bu barədə yazı
verilmişdi. Sən demə erməni dığası Suren elə düz
deyirmiş...
Amma o gün bir həqiqət çılın-çılpaq ortalıqdaydı:”Ağzısulu, iri dişləri saralmış, qısaboyun və naqqal
Əkbər qəribçilikdə qarasaqqız kimi qır-saqqız olub Surenin
ətəyindən yapışmasaydı, onu təngə gətirməsəydi, bir qırtı
da mənə düşən bu tarixi “pay” yaşanmayacaqdı...
Bircə Surenin qısqısı olmayaydı!
Deyəsən oxucunu yordum.
...Beləcə, tağım komandirləri Kaşşeyev və sütül
Podqornudan,ruslar demiş:Добро alıb, cəld Valyagilə tərəf
götürüldüm...
Məclis qurulmuşdu.
Artıq onlar içdikləri içkinin təsirindən bərk-dən danışır,
zarafatlaşır,deyib-gülürdülər.
Hamısı şən görünürdü.
Tofiq Xəzər
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Valyanın kiçik oğluyla Olesya xalanın cavan qızı
görünmürdü...
Məclis pik nöqtəsindəydi...
Valya çaxır, Dmitri dayı isə samaqon içməyi təklif
elədi.Məsarifsiz araq içsəydim donuz salası da
yeməliydim.
Valya çaxır içirdi.
Mən də uzun gecəni ağlı başında, rahat və romantik
keçirmək istəyirdim.Odur ki, onunla res-torandan aldığım
ağ süfrə çaxırı süzüb içdim.
Şamaxı çaxırı!
Valyanı elə də çox bəyənmirdim.
Qıpqırmızı, sulu pomidoru duzlayıb iştahla yeyə-yeyə,
Şamaxı çaxırından qurthaqurt içə-içə, gözüm qonşu qızı
axtarırdı.
Valya çox içdiyindən həm şənlənmiş, həm də
şitləşmişdi.
O çox bic, işvəkar və hiyləgər qadın idi.
Uzun-uzadı gözlərini üzümə zilləyib, hövllə seyr etdi
və qəflətən arxasını çevirib, acıqla:
- Kürəyimi övkələ,- dedi.
Olesya xalagilin köhnə taxta şüşəbəndində gözümün
çox ilişib qaldığını duymuş və deyəsən xoflanaraq böht
içində idi.
Bəlkə qısqanırdı?
Amma yox, o qısqanan zibilə də oxşamırdı. Oğlu da
yaşca o qızdan çox kiçik idi və demək gəlini də ola
bilməzdi.
Tofiq Xəzər
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Özümü saxlaya bilməyib Valyanın qulağına ərklə,
əminliklə, pıçıldadım:
- Olesya xalanın qızı bəs niyə gəlib bizimlə oturmur?
Ürəyim dağ-dağaya düşmüşdü, elə bil həm boşaldı,
həm də sərinlədim.
Cıvıldız cavab vermək əvəzində, qulağımı düz
dibindən burdu. Zənn ilə üzümə bürudətlə baxıb, yenə:
- Axxx... вы, кафказцы, вувш…- dedi.
İçdiyim ağ çaxırın təsirindən artıq mədəm qızışmış,
canıma hərarət yayılmışdı.
Birdən üstü yupyumru dəmir barmaqlı taxta
şüşəbənddəki tünd mavi rəngli nazik pərdənin arxasından,
o zülfləri sünbül qəzalə qızı gördüm.
Bu an tükdən nazik olmuş ürəyim, riqqətlə tir-tir əsdi.
İlahi, pəncərədən baxan ay idi, ya o qız?
Hələ əldən-ələ keçməyən bu məsum qızcı-ğaz
pərdəni aralayıb məyuscasına mənə baxdı və ehtirasdan
alışan gözlərimin ona zilləndiyini görəndə, çaşdı, tez də
pərdəni çəkib geri çəkildi.
“Bəlkə bu qız məni Valyaya qısqanır?” -zən-nim
kəsməsə də, səksəkəylə fikirləşdim.
Axı şümür,həmişə hamıya doqquzluq gələn, ulduzu
batmaq üzrə olan Valya məndən xeyli bö-yük idi...
Bu şümərək qıza ürək vermək istəyirdim.
Hava sərin, göy üzü parlaq ulduzlarla dolu, səmada
ulduz ulduzu çağırırdı.
Düzü yaman kövrəldim.
Dolanacağı çətin,yaxşı döl verən -doğurğan Olesya
xala ayağa qalxıb evlərinə girdi və bir qədər keçmiş,
Tofiq Xəzər
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ulduzu doğacaq qızıyla əllərində köhnə, böyük bir kilim
çölə çıxdılar.
Onlar kilimi bağçanın öz paylarına düşən hissəsində
münasib, hamar bir yerdən sərdilər. Sonra qayıdıb yorğan,
döşək, yastıq və üzlüklə-rini də gətirib yatmağa yer
hazırladılar.
Beynimdən keçdi: “ Bəlkə bu qızla, bu gecə
taleyimizin ulduzu doğacaq? Valya nədənsə şüb-hələnsə
bizimlə tutaşmaz?”
Artıq gecə saat ikini haqlayanda, naqqal, şümür Valya
da işvəylə qalxıb, göbəyimdən yağ-lı çimdik götürərək
səndələyə - səndələyə Oles-ya xala kimi həyətdə yer
hazırlamağa başladı.
Sonra birlikdə süfrəni yır-yığış elədilər.
İçkinin təsirindən və qönçəsindən yenicə çırtlamış,
artıq “babat dəymiş” şəhd dodaqlı qızın mənə şəfqətli
baxışından məst idim.
Sanki süd gölünə düşmüşdüm.
Gözlərimdən yuxu tökülür, həm də beynim axırdı.
Deyəsən canıyanmış qızın eşqinə qızışıb çox
içmişdim. Şamaxı çaxırı nə şirinmiş!
Həyətdəki masanın üstünə naqillə müvəq-qəti
çəkilmiş işığı da söndürdülər...
Göz-qaşının
sürməsi
yayılmış,
qonşu
qıza
vurulduğuma hələ sübutsuz, cindar Valyayla so-yunub,
yerdən salınan yatağa girdik.
Qəndilimiz yanmasa da,qaranlıqda instinklə hiss
elədim ki,Olesya xalanı övrətbaz Dmitri dayı zorla dartıb
yanına saldı.
Tofiq Xəzər
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Qoca deyəsən içkinin təsirindən, ömrünün fəğan
edən qürub çağında, son yorğalığı eləmək həvəsinə
düşmüşdü.Həm də ki,elə əsl sevişmək, sevgi yaşamaq
gecəsiydi...
Bütün dünya Dmitri dayı üçün yox olmuş, sanki
həyatının sonuncu gecəsini yaşayırdı...
Valya yalan-gerçək, inir-inir inləyirdi...
Elə bu an ins-cinssiz evdə, ona qarşı edilən
insaniyyətsiz hərəkətimdən... öz yataq otağında yanan
qəndilin, şüşəbəndə düşən zəif işığında aradabir tərpənən
pərdənin arxasından, bəşəri ləyaqətli qız, gildir-gildir yaş
axıdırdı... Bu onun üçün, günahsız bir qızın hamiləliyi kimi
bir şey-di... Zavallı qız, ilk sevdiyi əsgərdən bətninə yeni-cə
düşmüş körpəsini itirən bir ana kimi, məni inkvizitor bilib
qəlbində iztirabla dəfn edirdi... Bu məşum gecədə onun
üçün əbədiyyətə köçən ruh oldum... Həqiqətən, insafdan
çıxmışdım!
İnqrediyent bu idi...
Yaşananlardan bixəbər Olesya xala, hərdən ürəkdən
şaqqanaq çəkərək gülürdü...
Mən isə bu tarixi məşum gecədə, vəhşi eh-tiras dəlisi
Valyanın tələ keçisi idim...
Deyəsən fiziki intim yaxınlıq da, mahiyyətcə
lağlağıyla çox yaxındır.
Gərək belə etməyəydim!
Çaxırdan o qədər dümbüldətmişdim ki, kefli olmasam
da hərəkətlərimin fərqində deyildim.

Tofiq Xəzər
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Olesya xalanın qızının qəlbinə od salmaq hara,
ovlamaq istəyi hara, gözlərinin qarşısında pozğun Valyayla
minbir, olmazın oyunundan çıx-maq hara?
Bəs onu hara qoyurdum?
Nə olsun xristiandır?
Xəyanətlə başlayan dolanbaclı eşq yaşa-maq ona
lazımdırmı?
Yoxsa gözüyumuluq eləməlidir?
Yeknəsəng guppagupdan, aradabir gupsa-maq
səsindən sonra o məni sevə bilərdimi?
Niyə onu gurultuya verirdim? Guşənişin qız- cığazın
günahı nəydi?
Niyə bahalı gülməxmər kip donunda biçarə qız
səhərgülü həyatı yaşamalıdır?
Əttövbə
etsəm,görəsən
günahımdan
keçər?
Günahımı bağışlayar? Ya günahıma göz yumar-mı?
Ərzən etirafıma inanıb əfv edər?
Birdən ərsizlik yaşayan bənövşəgözlü Kate-rina
yadıma düşdü.Ərzdən səmaya qədər ucalan günahlarımı
bilsə, o neyləyər bəs?Odessada gö- rəsən onunla
ikiatomlu kimi birləşə bilmərik?
Valyanın işrətli yatağında nə gəzirdim?
Mənim üçün qəribə bir iştibahla, çox müəm-malı
qalmışdı:
“Görəsən göz qabağında, Olesya xala hər-dən niyə
qəhqəhə çəkib gülürdü?”
Təəccüblə, kefi ala dağda olan Valyadan bu
qəhqəhənin səbəbini soruşdum. O təəccübümə rəğmən
Tofiq Xəzər
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çox arın-arxayın, ağzını ağzıma dirəyib ağızlayaraq, lüğab
dolu ağzıyla ağzımdan nəfəs ala-ala, pıçıltıyla:
- Bilmirsən?-əliylə yumşaq çimdik götürüb, soruşdu.
Qıcqırmış çaxır iyi verən nəfəsi və acı da-dan soyuq
dodaqları ətimi ürpətdi. Məndə ona qarşı yəhudilərə
bəslənən kin, nifrət, ədavət kimi antisemit bir hal baş
qaldırdı.
Bərraq, gül ağzından süd qoxusu gələn və şama
həsrət pərvanə kimi qıza gildir-gildir yaş axıtdırıb, özüm isə
bərrü-biyanda ağlabatmaz iş-lə məşğul idim. Bəsarətimmi
bağlanmışdı?
Dodaqucu:
-Yox, bilmirəm...- dedim.
Böyrü üstə təndürüst canıyla uzanaraq, ba-şını azca
dikəldib çuğul, çəkinməz, lotu-bambılı:
-Bizim kişilərdə “o məsələ” qırx beş-əlli ya-şa kimidir.
Ondan sonra bu “durmur,”- həyasız “mənimkindən”
yapışıb,-onlarda cinsi alət ölü, bir parça ət olur.
Qafqazlılara ağlın getməsin.
Yəqin ki, çul-çuxalı qoca səndən ilham alıb bərqəsd
yorğalıq eləmək istəyib, bir şey də edə bilməyəndə,
adaxlıbaz daxili əzab və iztirab keçi-rərək, kəsilə-kəsilə,
qovrula-qovrula qalıb...
Qoca görünür sarsıntı keçirir, bərli - bəzəkli Olesyaya
isə indi ayğır kimi cavan kişi, sənin kimi sütül ərgən
lazımdı. Daha neynəyir bu piyli, ağzı günə qalmış qıvraq
çarıxlı bərşikəst qocanı!
Avropa kimi deyəsən Ukrayna, çardan qal-ma
gerbində ikibaşlı qartal təsviri olan Rusiya cəmiyyətini də
Tofiq Xəzər
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xərçəng xəstəliyi kimi, fahişəlik bürüyüb gedir. Düşündüm
ki, bunların genefonu deyəsən getdikcə dəyişəcək...
Sübh alaqaranlıqda hamıdan ertə oyanıb, günəş
doğmamış ilana ağı verən, ağılumulmaz, lüt-üryan Valya
yenidən “əliylə sığallayıb” məni ehtirasa gətirdi. Yuxum
tədricən qaçdı və cuşa gələrək ikinci cinsi aktı başa
vurduq.
Dmitri dayının xorultusu,xoruz banlarına qa-rışmışdı...
Gülümsər Olesya xala və gülməxmər donlu, gecəni
nalanla keçirən nisgilli qızı görünmürdü.
...Sıra meydanında Строевой осмотр başlanmazdan qabaq artıq kazarmadaydım.
Tağım komandiri Podqornuyla Kaşşeyevə qayıtdığımı
bildirdim.
- Hər şey qaydasındadır, не беспокойся, - dedilər.
Löyünsüz Telman Hacıyev də gəlib çıxdı. Uzaqdan
məni görəndə sevincək üstümə yüyü-rüb qucaqladı və üzgözümdən öpdü:
- Sağ olsun Dusyanı,yaman yerdə əlimdən tutdu,
hamamda boş nömrə olmadığından aparıb bizi öz evinə
saldı. Mən də iki əvəzinə, suyolu eləmək üçün ona düz üç
rubl verdim. Bu gecə “odun, alaq, xır, biçin,” əsgər kimi
paxat eləmək əvəzinə dünyanın ləzzətini yaşamışam.
Doqqazlı kənd evimizdə sübhün əbədi aşiqləri olan; torağaylar, bildirçinlər, turaclar havalanıb sübhdən üşşaq
nəğmələri oxuyan vaxtı, vədəxilaflığı heç olmayan,
susünbülü Dusya xala, ertədən zahı qadınla məni
nəzakətlə oyatdı, tühaf bir mənzərə idi,- dedi.
...Bu gün istirahət günüydü.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Saat 14:00-a qədər boş idik.
İkidə isə bənövşəgözlü bəsirətli Katerinamla
görüşməliydim.
Nazını da çağırtdırıb, nahara qədər üçlükdə
görəcəyimiz işləri planlaşdırdıq.
Kaşşeyevdən icazə alıb, turbazaya getdik.
Mən mülki geyindim, onlarsa idman forma-sında
çıxdılar.
Taksiyə oturub, Deribasovskayada Mərkəzi Danışıq
məntəqəsinin qarşısına sürdürdük. Cəmi üç rubl pulum
qalmışdı, odur, ürəyim istəsə də перегавор-a girə
bilmədim.
Ağzına çullu dovşan sığmayan, yurd-yuva-sından
perik düşmüş Telman Hacıyev danışıq məntəqəsinə bitişik
poçta girib, Pervomayskiyə bir məktub yazdı.
Məzahirə yazıb acizanə xahiş elədi ki, ona
bağlamayla iyirmi manat pul, həm də ki, bir dəst mülki
paltar göndərsin.
Və ünvanı da :Укр.ССР, гор.Одесса, Главпочтамт,Довостребования.
Гаджиеву
Телману
Мамедкулу оглы, - yazıb yollasın.
Məktubu göndərib elə oralarda, düz nahara qədər
veyilləndik. Qız axtarmaq fikrimiz yoxuydu. Rota nahardan
sonra dənizə getməliydi.
Onlar nahar vaxtı kazarmaya, mən isə qayı- dıb
Katerinagilə getdim.
Saat ikidə ürəfa Katya həmişə qapını açıq qoyardı.
Bu dəfə də belə oldu. İçəri keçib qapının sürgüsünü
keçirdim.
Tofiq Xəzər
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Onu hamamda isti buğun içində lüt görəndə
hövülləndim, sanki röyadaydım.
Allah vursun dolandırıcı Valyanı, o heç vaxt övrətlik
edə bilməzdi.Ancaq niskilli,başıbəlalı ahu Katyayla
qəsəmnaməyə hər an, çəkinmədən im-za atmaq olardı. O
məğrur idi!
- Soyun gəl...
Axşam günəş əyilənə qədər yatdıq...
Kazarmaya qayıdanda rota şam yeməyinə gedirdi.
Mən tox idim.
Yeməkdən sonra da əsgərlərimiz dəstəylə kinoya
gedəsiydi, planlaşdırdım ki, turbazadakı rəqs meydançasına
gedəm.
Əzgin idim. Xebe formada beş-on dəqiqəlik, yerimə çul
kimi sərildim ki,uyqusuz gözümün acı- sı çıxsın. Valyayla
Katerina məni əməlli-başlı əl-dən salmışdı. Armudu bir stəkanda
isgəncəbi və lumulu, isti çay olsa,nə ləbələb doldurub içərdim!
Yorğunluqdan dərin bir uyqu məni aparar...
Sübh tezdən hələ dünya ağarmamış, rotaya подѐм əmri
veriləndə nə qədər elədimsə, qalxıb dənizə gedə bilmədim.
Horralı bir yuxuda Olesya xala tomağalı bir toyuğa dən tökürdü.
Məni görən kimi əlindəki dən qabını yerə atdı. Gurpadan dü-şən
qabdakı buğdalar ətrafa səpələnəndə, tom-bul əllərini mənə
Tofiq Xəzər
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uzatdı: ”Ən böyük arzum idi, çölü-biyabanda qafqazlı ərən bir
əsgərlə biryerdə yatmaq!”-dedi.
“Tanımadın? Biz çoxdan, lap çoxdan tanı-şıq,”-deyərək,
koppuş əllərindən tutdum.
O məni həsrətlə bağrına basanda:
“Qızın məndən inciyib?”-soruşdum.
“Əzrailin üzü qara olsun! Öldürmür də lotu qonşu ləçəri!”dedi.
Elə bu vaxt Olesya xalanın incə ərgən qızı gülməxmər
paltarında, tonqalotuların arasından göründü... Buzlu şərbət içəiçə:
“Yoldan çıxmaq eyib deyil, yola gəlməmək eyibdi,”-deyib,
qeybə çəkildi...
Sonra da horraya qarışdım...
Ayılsam da gözlərimi aça bilmirdim. Hələ də yuxudan
doymamışdım,
Səhər yeməyində rotaya qoşula bildim.
Yeməkdən az sonra da çoxlu qırmızı kərpic gətirmişdilər.
Briqadamın əsgərlərini göndərdim ki boşaltsınlar, özüm isə
qayıdıb irsal-mərsulla məşğul olmaq üçün yeməkxanaya getdim.
Tofiq Xəzər
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Çoxlu qəzet-jurnal yığılmışdı.
Onları tələsik vərəqlədim və maraqlı olan-ları oxudum, lap
ibrətamiz məqalələri isə kəsib gündəliyimin arasına yığdım.
Son günlərin hadisələrini gündəliyimə qeyd elədim və
yadıma düşən əski dost-tanışlara xeyli məktub yazdım.
Poçt gələndə omsklu Alladan məktub aldım.
Məhəmməd və Nazıyla poçta getdik. Hər ikisi evlərinə
teleqram vurdu. Vaskı Nazı iyirmi, Məhəmməd isə altmış rubl
pul göndərmələrini ümid yerlərinə yazıb bildirdilər.
Atam mənə pul göndərmədiyi kimi, görünür Nazıya da
yollamadığından, sızanaqlı kasıblayıb.
Bu münvalla axşamı saldıq.
Hap-gopçu Nazı hamama getmək istəyirdi. O qədər
mənimlə çənə-boğaz elədi ki,bir də bax-dıq hamamxana
bağlanıb.
Hamamın qabağındakı rənglənmiş ağ taxta oturacağın
üstündə əyləşib, yenidən, səs-küylə xeyli mübahisə elədik və
nəticədə son sözümü ona belə izah elədim:
- Biz səninlə nə dost, nə də ki, düşmənik. Konkret ya dost,
ya da düşmən olsaq, bundan milyon dəfə yaxşıdır.

Tofiq Xəzər
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Müxtəsəri,
büsbütün,
bir-birimizə
qarşı
olan
arqumentlərimizi xırdalayıb saf-çürük eləyəndən sonra qərara
gəldik ki, dost olaq!
Can bir qəlbdə olan dost...
Sıra meydanında proverka başlamasına az qalırdı. Durub
kazarmaya, sonra da oradan çıxıb dəftərxanaya getdik.
Söhbət xeyli uzandı və mübahisə əsnasın-da tam boynuna
qoydum ki, o, “yeddi” nəfərin qiyam qaldırmasından xəbərdar
imiş.
Nəhayət özü etiraf etdi ki, Ədalətlə vaynösə Sahib
Əkbərov əvvəldən ona gənəşib, məsləhət istəyiblər. And içdi də
ki, onlara deyib:
“Mən bu işə qol qoya bilməyəm qaydaş, ki-şisiniz,
qələtinizi eləyin, otuyun yeyinizdə. Əvvəla Tofiqdən qeyyətli biy
oğul yoxdu buyada, ikincisi, zıytt... kimdi onu qoyub sizin
sözünüzü deyən? Üçüncüsü də ki, cəmi üç ay vaxtımız qalıb,
xaya-ba əsgəyliyi bitiyiyik...”
Nazim açıq etiraf edib, ürəyini açıb tökdü və şirin pəltək
diliylə üyüdərək:
- Həkimə də mən demişdim ki, günah o yeddi nəfəyindi.
Tofiq hamımızın şahıdıy, başı da Dallesin başı kimi işləyiy. O
olmasa Sibiydən gə-lən uşaqlayı kim duyduya biləcəydi?
Miniydiləy dənə əə bizi, yalandıyy?
Tofiq Xəzər
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İndi ona inandım...
Kəlbəcərli Sahib həqiqətən də simasız,nəfsi pis, arxadan
zərbə vuran, əbləhin biriymiş!
Laçınlı Ədalət isə qar əriməz sərt zirvələrdə yaşayıb bura
gəlmişdi və ağzındakı hazır tikəni yeyə bilməyənlərdən biriydi.
Tez küyə gedir, həm də son vaxtlar dargöz, haramxor
kəlbəcərli Sahibin tələsinə keçmişdi. Ancaq göydodaq düdüyün
dağ yaran zəhmi, kişi-liyi, qorxmazlığı, mənə xüsusi ikramı
vardı. Qız-gəlindən də həyalıydı.Yek sözlə,- mərd oğlan idi.
Yerdə qalan beş nəfər isə, latın əlifbasının iyirmi dördüncü,
məlum olmayan iks,- “x”- hərfi kimi yox, məlum, süd dişləri
yenicə çıxan körpə ağlında olduqlarından, onlardan heç
incimirdim də.
Mırıq dişli mayıf Mameddən nə incimək? O, elə bil say
üçün yaranmışdı, - hə,bu ailədə də bir oğul var, - demək üçün...
Kəlbəcərli xırsız, səydərəş, vaynösə Sahib Əkbərovu
dəftərxanaya çağırtdırdıq.
O gələndə özüylə Ədaləti də gətirdi. Onsuz da yenidən
dava eləmək fikrim yox idi.
Nazim hər ikisini xırpalamaq əvəzinə,- gərçi bu onun
xörəyi deyildi - amma, xala xətrin qal-masın, üzünü tutub
tolazlama:
Tofiq Xəzər
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- Niyə ixtilat əvəzinə o həyəkəti elədiniz? Sizin ayxanızda
kim duyuydu?- soruşdu.
Onlar dərsini bilməyən günahkar uşaqlar ki-mi başlarını
aşağı dikib dayanmışdılar. Və sonda hər ikisi hərçi illah elədi,
çox peşman olduqlarını deyib, əfv dilədilər.Bağışlamağımı, bu işi
ömürlük unutmağımı rica elədilər...
Bir münəccim çağırmaqları qalırdı.
Amma bağışlasam da, bağışlamasam
olmuşdum... Sanki ürəyimə tikan batmışdı.

da

biabır

Üzümü gəngiz, girsiz, həpənd Sahibə tutub:
- Giyişmə, gicikmədənsə, giryan olmaq, gir-yə
tökməkdənsə, bil ki, çay yanında quyu qazıl-maz!- dedim.
O dillənmədi...
Çevrilib girli, göydodaq Ədalətə:
- Sən də gəmişməkdənsə, əvvəl çaya çat, sonra çırman.
Çay görməmiş çırmanma! - dedim.
O da gözlərini yayındırıb, Прима siqaretini yanğıynan
sinəsinə çəkdi...
Nazı nəsə deməyin lazım olduğunu anlayıb:

Tofiq Xəzər
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- Göymüysünüz əəə...kişi bəylə xanla aş yemiy ki, bığı
yağa bulaşay. Əvvəli hənəklə baş-layan axıyda başında
dəyənək göyəy...
Bu da son 20 ayın, - adı vətən olsa da dini, dili, təfəkkürü,
adət-ənənəsi, mentaliteti ayrı olan, qürbət eldə vətən qoruyanvətən vicdanlarının qəribçilikdə əsgər yurddaşlarına qarşı
qaldırdıq-ları son qiyamıyla bağlı müsəlman həmsüfrələrinə,ağcabədili pəltək Nazının “X” məzəmmətiydi...

Əbədiyyət
qoxulu
Vera...
Tofiq Xəzər
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Odessa, 25 iyul 1972-ci il, ikinci gün.

Saatın

əqrəbləri düz on ikinin yarısını gös-tərəndə

yadıma düşdü ki, lotu-bambılı Valya mə-ni gözləyir. Tez xırsız
Nazimlə əsgər formasında aradan çıxdıq.
Hisli Dusyuşa yenə turbazanın həyətində, turistlərin
hamamı qarşısındakı şəritdən xeyli qız - qadın купальник-ləri
asmışdı.
Qəflətən üç cüt alabəzək qadın çimərlik pal-tarını Nazı
zivədən qamarlayıb götürdü və ağzı-mı açmağa macal
tapmamış qaçıb xeyli aralandı.
Bu hərəkət məni növbəti oğurluq iştirakçısı elədi.
Yenicə Nazimə çatmışdım ki, qarşımıza iki yeniyetmə,
ərgən qız çıxdı.
Duyuxa-duyuxa baxmalarından xam, gəlmə olduqları hiss
olunurdu.
Tofiq Xəzər
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Onlara yanaşdıq.
Xoşuma gələn sarısaç ağ qızın əlindən kiçik çantanı
nəzakətlə alıb kürəyimə atdım.
Tanışlığa sevindikləri üz-gözlərindən açıqca yağırdı.
Ağcaqayın növü olan Lapan ağacının iri bu-daqları altında
ları xoruz kimi boynunu arxaya dartıb, muzdur Nazı naqafil,
özündən müştəbeh halda qəribnəvazlıq eləyərək qoynundakı
alabə-zəkli купальник-ləri çıxarıb, bir cütünü müşkvar qızlara
uzatdı.
Müşərrəf olmuş müşrik qızlar bu müştərək-likdən, bu
müamilədən məmnun qalıb müaşiqə etməyin vacibliyini dürüst
anladılar.
Запорожье-dən gəlmişdilər,14,ya15 yaşları ancaq olardı.
Sabah axşama kimi Odessada ola-caqlar.
Xiyabanın şam və küknar ağacları
oturacaqda oturub xeyli söhbət elədik.

altındakı

taxta

Qalmağa yerləri yoxuymuş...
Payıma düşən ərgən Vera həddindən artıq gözəl və çox
yorğun idi.
Arada elə şirin əsnədi!

Tofiq Xəzər
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Qəlbi sevinmiş qərib, məsumanə qız başını lapdan sinəmə
söykəyib:
- Yuxum gözümdən tökülür, - dedi.
Sanki qənirələr əvvəldən tanış idik.
Manjetli don geyinmiş yorğun, nəşəsiz kör-pə qızlarla əhdpeyman bağlayıb, Dusyagilin evi-nə apardıq.
Nazıyla qızlar çöldə gözlədilər.
Nazı oğurladığı sonuncu купальник-i əsgər formasının
altında gizlətmişdi.
Latayır danışan Dusyuşka, bu gün növbəsi olmadığından,
günün-günorta çağı olsa da, taxta komasında yatmışdı.
Yazıq səsimə, hay-həşirimə oyanıb qapını açdı.
Məsələni anladıb bir çarə qılmasını rica elə-dim. Yuxulu
olsa da sonacan dinləyib and içdi:
-Bütün gecəni yatmamışam, heç ayaq üstə də dayana
bilmirəm. Ancaq sabah sübhdən bu işi qaydasına sala bilərəm.
Çar-naçar geri qayıtdıq.
Son ümid yeri, kişilərdən gözünün qurdu heç ölməyən
Tomaya qalırdı. O zavallı da ki, kim gəldi məni qısqanırdı. Tərs
kimi, binəva Tolik və Tolyanı yenə də evdən qovmuşdu.
Tofiq Xəzər
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Gözümü gözlərinə zilləyərək,
gözlənilmədən ağ yalan söylədim:

2017

donuzməməli

Tomaya

- Mənlik deyil, Nazim və Pervomayskidən yenicə gələn
Telman Hacıyevlikdir...
Toma gözqamaşdırıcı ərgən qızlara və mə-nim müşkül
halıma diqqətlə baxıb, nə başa düş-düsə, gözünün zılığını
axıtmasa da, ölgün gözlə-rinin quyruğu ilə baxa-baxa çox gicik
bir inadla:
- Əfsus! Bu gün qeyri-mümkündür, turistləri yerləşdirə
bilmirlər... sabah düzəldərəm, - dedi.
Qancıq, hörümçək toru qurdu!
Kor-peşman qayıtdım...
Qızlar da cavabı eşidib pərt oldu. Nə varlıya borclu ol, nə
də yoxsuldan alacaqlı...Ya Museyi Kazım, sənə demək nə
lazım?! Veranın kirpikləri qapanır, yuxusu tökülürdü.
Löyünü pis Tomanın laübalılıq etməsindən pisiksəm də,
ümidimi üzmədən özümü ələ alıb, dedim:
- Gəlin gecənin düşməsini gözləyək. Bizim tikdiyimiz
doqquzmərtəbəli binanın üçüncü qatın-da təmiz otaq var, leylac
dostumla oraya yorğan-döşək çıxarıb, leyli birlikdə keçirər,sübhü
açarıq. Sabah da “lüləkabablar” bizə otaq düzəldər...
Liza əndişələnərək uzaqgörənliklə:
Tofiq Xəzər
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- Rus əsgərlərin bizi masqaraya qoymasını istəyirsən?
Onu bil ki, ovçu nə qədər hiylə bilsə, ov o qədər yol bilər.
Belə çıxdı ki: “Ovçu Əhmədin dağarcığıdır, sən də dığırlat
mən də?”
Müxtəsəri qızlar razılaşmadı.
Nədənsə qorxdular. Məcbur qalıb:
“Yaxşı, ovçu ovunda yolçu yolunda,”- deyib
çimərliyə apardıq.

onları

Lizayla Vera iri əl çantalarını açıb, içərisin-dən купальникlərini çıxartdılar.
Soyunub öz çimərlik paltarlarını dəyişəndən
yorğun-yorğun yanımıza yönləndilər.

sonra,

Ərgən Veranın bədən quruluşuna baxanda heyrətə gəldim!
O, sarımtıl çimərlik paltarındaydı.
Купальник elastik olsa da, elə bil, əyninə dar idi və çox kip
oturduğundan yeni formalaşan enli ombalarını sıxırdı. Döşləri
Lyudanın döşləri kimi купальник-in sarı lifçiyini tarıma çəkmişdi.
Dümağ, mərmər kimi hamar sinəsi, parlaq bədəni,innabı
koppuş əncir dodaqları,muncuq ki-mi düzülmüş ağappaq sədəf
dişləri vardı.
Tofiq Xəzər
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Fındıqburun idi.
Ağ, zərif barmaqları havada qanad çalan ağ göyərçinə
bənzəyirdi. Hər iki əlinin adsız barma-ğına klassik formada ucuz
üzük taxmışdı.
Gözləri tünd dəniz rəngində,-masmaviydi və yorğunluqdan
axıb süzülürdü.
Kirpikləri, qaşları və saçları eyni rəngdə, - sapsarıydı.
Qaşlarının tükü seyrək, narın və yup-yumşaq idi. Qız tam
formalaşmamışdı. Kirpikləri də bapbalacaydı, heç görünmürdü.
Bu qiyməbalığa yaxından baxanda, lap elə bil, süd
dişlərindən sonra, uşaq dişləri yaxınlarda tökülmüş körpə idi.
Ətirli gülün iyi uzaqdan gələr.
Vera suya girmədi.
İri qanavat boxçasından fitə, uzun qətfə çı-xarıb qumun
üstünə qoyduğu kiçik əl çantasının üstünə sərdi və özünə balış
əvəzi eləyib:
- Mən yatıram, - dedi.
Heç dənizə girmədi də... eləcə isti qumun üstündə yıxılıb
yatdı...
Üçümüz xeyli çimdik.

Tofiq Xəzər
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Sahilə çıxanda gördüm, Vera əməlli-başlıca yuxudadır,
arxası üstə yatıb. Ağ qollarını başının altında çarpazlamışdı.
Açıqda qalmış qoltuğunun altından, göbəyinin aşağı hissəsinin
və kənarları aydın görünən qasığının altından narın tükü hələ
düzəməlli çıxmamışdı da...
Onun on beşcə yaşı da heç bəlkə tamam olmamışdı.
Sanki qızın nəşvinüma qəyyumu idim və qəyur kimi keşiyini
çəkirdim.
Gecənin tez düşməsini istəyir, gözləyir və hərdən də çox
səbirsizlənirdim.
Arada vaskı Nazını onların yanında qoyub, kazarmaya
qayıtdım.
Pənahgah Kaşşeyevə məsələni danışıb, iş-ləri səhmana
saldıqdan sonra, yenidən çimərliyə götürüldüm.
Vera hələ də yatırdı. Pənbə yanaqları yuxu-da bir qədər
solmuşdu
Vaskı və örpəksiz Lizayla qərara gəldik ki, gecəni
xiyabanın sıx kolluqları arasında keçirək.
Beləcə də razılaşdıq.
Qaranlıq düşən kimi ölət Nazını kazarmaya göndərdim və
dönə-dönə tapşırdım ki, uşaqlarla köməkli, zəruri olan iki dəst
Tofiq Xəzər
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döşək, döşəkağları götürüb
qurtaracağına yaxın gətirsinlər.

xiyaban

tərəfdən

yarğanın

Qoymasın iş pəllənə.
Vera ayılan kimi, qızlarla
vədələşdiyimiz yerə getdik.

yıryığış

eləyib,

Nazimlə

Bir saat keçmişdi ki, təpərsiz Mürşüd, ozan Sahib Əkbərov
və vaskı Nazım, çiyinlərində əs-gər matrası,arasında da ağ
mələfələr gəlib çıxdı- lar.
Kəlbəcərli vaynösə, pəjmürdə Sahiblə pəh-mayi balığı kimi
enli,yekəbığ Mürşüd geri qayıtdı.
Xiyabanın qurtaracağı
yarğanın üstündəydik.

ilə

çimərliyin

yuxarı-sındakı

“Qanlı Trud” qəzeti sərdiyim tarixi yerin lap yaxınlığıydı.Bu
kolluqlardan sonra cır alma, Eldar şamı, küknar və ağ qovaq
ağacları gəlirdi.
Yabanı bitən qunduşların üstündə rahat bir yer seçərək,
qərib-qüraba nədim qızlar yataq ha-zırladı.
Artıq göz-gözü görməyəndə, çox uzaqdan düşən pəlmə
işıqda soyunub yatağa girdik.
Mən mətləb üstə gəlib Verayla qucaqlaşan-da, Liza
mətlubunu almış adamlar kimi, nədənsə naz-qoz eləyib, Nazını
növarası cütləşmək üçün yanına buraxmaq istəmədi.
Tofiq Xəzər
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Qəflətən Nazı acıq eləyib:
- Əə... mən getdim, əə... bu nə pəlləyiy, nə naz eləyiy
eyyy...
Nazim heç kəsə qulaq asmadan mətərəsini də götürüb,
zülmət qaranlıqda qaçıb yoxa çıxdı.
Veranı ehtirasla qucaqladım.
O, neylon gecə köynəyində idi.
Qucaqlaşan kimi, bədənim neylon köynəyə toxundu və
ətim ürpəşdi.
O qədər gözəl, təbii ətri vardı onun!
Veranın cəmisi on üç, ya on dörd,uzaq başı on beş yaşı
olardı.Və biz uzun bir gecə keçirəsiy-dik.Həyatımda ilk dəfəydi ki
bu cür, azyaşlı körpə qızla yatağa girmişdim.
Biz hind filmlərindəki kimi qucaqlaşsaq da, ona toxunmağa
nədənsə utanırdım.
Yuxum ərşə çəkilmişdi.
O da çimərlikdə xeyli yatıb gözünün acısını çıxarmışdı.
Nəfəsi üzümə yayılırdı.

Tofiq Xəzər
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Hər dəfə isti nəfəsi məni yalayanda, vəhşi
dizlərim titrəyir, daxildən içim əsim-əsim əsirdi.

2017
ehtirasdan

Bilirdim ki, əsdiyimi hiss edir.
Pervomaysk-Voroşilovqrad sürət qatarında-kı məsum
donetskli qız kimi... xiyabandan keçib, çimərliyə gedəndə yolda
tanış olduğum Lyuda kimi, bu qız da həm uşaq, həm də həddən
artıq gözəl idi. Və bir də, nağıl qoxulu Yuliya...
O parfüm vurmamışdı.
Təbii, öz südəmər ətrinə bələnmişdi.
Həyatımda ilk dəfə öpüşdüyüm, qatardakı donetskli
uşaqcığazın da belə təbii süd ətri vardı.
O gecə... Bütün vücudum çırthaçırtla yanan təndir ağzı
kimi, onu öpmək arzusunda alovu ər-şə dirənmişdi...Titim-titim
titrəyən
dodaqlarımı
is-ti,
quru,
uyqulu
dodaqlarına
toxunduranda... İlahi, nələr yaşamamışdım!
Dodaqları, dili sanki bal idi. Odlu süd nəfəsi gül-çiçək ətri
verir, canımı cızhacızla alışdırıb yandırırdı.O vaxt bu sürəkli
öpüş heyif ki, çox az çəkdi.
Vaqon bələdçisi,- kişiləşmiş, kök, ağzıyava, sırtıq qadının:
“Знаменка, Знаменка”... bağırıb, qaldırdığı haray-həşir, məni o
behişt yuxusundan ayırmışdı.
Lyuda da bunlar kimi gözəliydi.
Tofiq Xəzər
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Çimərlikdə... yenicə yumrulanan döşləri az qalırdı çimərlik
lifçiyini cırıb çölə çıxsın. Onun da beli incə, yeni formalaşan
ombaları, yançaqları enli, budları, baldırları kök və əti hələ bərk
idi. Ancaq onunla da yüngül öpüşə bilmişdik.
Donetskli və Lyuda, bu dörd qızın arasında ən az təmasda
olduğum qızlar olmuşdu.
Lyudanı dənizdəki dalğaların arasında, çi-mərlikdəki isti
qumun üstündə və bir az da Lenin parkında öpmüşdüm.
Hələ nağıl qoxulu Yuliya!
Onun canındakı tükənməz
sinəsindəki suyu buxarlandırırdı.

enerjisi

saçların-dakı,

Doğrudan da... ömrümüzün çağlayan, ilahi dövrüydü...
Heyhat! Onunla da çox az çəkdi...
Ancaq indi ağuşbir ağyağız Verayla umsaq, uzun bir gecə
keçirəcəkdim.
Bu, həyatımın ən unudulmaz tarixi günlərin-dən biri
olacaqdı.
Bəlkə də tarix yazılırdı!
Qəflətən zülmət qaranlıqdan xışıltı səsi gəl-di və dərhal
insan hənirtisi hiss elədim. Kimsə düz üstümüzə gəlirdi.
Alt tumanda olsam da, cəld qalxdım.
Tofiq Xəzər
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Ağmaya Vera cəld başını yorğanın altında gizlətdi.
Liza nədamət keçirmədən deyəsən yatmış-dı. Heç nədən
xəbəri yoxuydu. Necə yatmışdısa, heç elə bil nəfəs də almırdı.
Əlimi yerə sürtüb hamaş çiçəklərin altından ovucuma
sığan bir daş götürdüm.
Xışıltı lap yaxınlaşırdı.
- Ya, Bərdənin Mərkəzi kolxoz bazarında al-ça qurusu
satan, hampa Xeyrulla əminin cəddi, gələn milis işçisi, ya patrul
olmasın,- ürəyimdə soyuqqanlılıqla pıçıldadım.
Zülmət qaranlıqda, gələnin həniri bizə yeti-şəndə, kimsə,
lap astadan:
- Haydasan əə... - dedi.
Ürəyim yerinə düşdü. Ağcəbədili Nazıydı, heyi kəsilmiş
səsə doğru irəlilədim...
Yerimə girib dostumun qayıtdığını söyləyən kimi və milis
işçisi təhlükəsi olmadığını da hiss edəndən sonra, ulduzu
doğmuş Vera sakitləşdi.
Biz yenidən bir yorğan altında yanaşı uzan-dıq.
Qalmağa, gecələməyə yeri olmadığı üçün məndən kömək
istəmiş, mənə etibar eləmiş, ar-xalanmış, qısılmış və mən də
ona pənah gətir-miş, yaxşılıq eləmişdim.
Tofiq Xəzər
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Bərdənin, elə lap toz-torpaqlı Şərq küçəsi-nin verdiyi
əxlaqda, oxuduqlarımdan formalaşan təfəkkürdə,- belə anlarda
kobudluq eləmək, zor işlətmək, elədiyin yaxşılığın əvəzini
istəmək ayıb sayılardı.
Hərrac bazarı deyildi ki!
Titrək barmaqlarımla yenidən pərqu saçını tumarladım.
Düzdü, Odessada artıq “ayıb” sözünün həm mahiyyəti,
həm də etnoqrafiyası dəyişmişdi.Ayıb, qəbahət sayılacaq bəzi
hərəkətlər artıq mənasını itirmişdi...
Əri-ailəsi olan, bənövşəgözlü, biçarə Kateri-nanın mənimlə
gizli görüşdüyünü anası bildiyin-dən,ev bizim sirr bizim olsa da,
bu ayıb məfhumu nəzərimdə, düşüncə və təfəkkürümdə öz
həqiqi mənasını artıq itirməkdəydi.
Bərdədən görünən dünyada,- belə əxlaq, belə ismət, belə
abır-həya yoxuydu. Ər-arvad, ai-lə sədaqətinə xələl gətirəni
ölüm, ən azından da mənəvi ölüm,- pozğunluq damğası
gözləyirdi.
Həssas mövzum olan,- bəbəksiz gözlə sev-diyim, ilk
sevgimin döşü tez quruyan süd anası, vağzalını tərsinə çaldıran
Xuraman, ya Adilə bu yaşda olsa, ya da halallığın xəmirindən
yoğrulan Komsomolum belə ekstremal vəziyyətə düşsə, heç bu
cür iş tutardılar?
Əsla!
Tofiq Xəzər
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Onlar özlərini fəda edər, amma yad kişiylə bir yorğan
altına girməzdilər.
Məktəbləri köhnə, qara taxta partaları sınıq-salxaq,
qırışmal müəllimlərinin çoxu tədris elədiyi fənni bilmədiyi...daim
gecikmə ilə çatan, pəncə-rəsi qırıq şüşəli qatarları, zalı
dolmayınca filmi başlamayan ANA kino-teatrı... Emblemi,ümumi, iri rayon hamamı, çadırlı böyük toylar kimi öz fəlsəfəsi
olan dəvətnaməli kiçik sünnət məclisi, təndiri, qadağan olunmuş
hörümçəktorlu,toz bas-mış məscidi olan Bərdənin... Etüdə
yarayan ən-dazəsindən çıxmış iri əndamlı evdar qadınları
qocalanda nurlu qoca qıza bənzəyən elə bizim Şərq küçəsinin...
Vəhhabilər,Karmen misallı qaraçılar, lap elə əsl səbatlı
azərbaycanlılar
kimi,öz
bəşəri
duy-ğuları,
öz
qanunları,dünyaya öz baxışı, əsrlər bo- yu formalaşmış, təsbit
edilmiş, əxz olunmuş ər-arvad, namus kodeksi vardı.
Gürcü filmindəki Fatimə misallı, türkmən, tacik, özbək,türk
Altunsaç misallı, avropalılara ör-nək olmuş Leyli misallı
qadınlarımız bunu tarix boyu yaşatmışdı...
Ailə məsələlərində bizim qadınların öz fəl-səfələri vardı:
“Qoy bizim “xoruzlar” başqa çəpər-lərdə banlasın!”
Bir az keçmiş artıq dözə bilmirdim.
Onun nazik, neylon gecə köynəyinin sinə-sindəki
düymələri açanda, nəfəs belə dərə bilmir, barmaqlarım
uçunurdu...
Tofiq Xəzər
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Ətəyi yuxarı sürüşdüyündən çılpaq qalmış baldırlarının
hərarəti məni dəli eləyir, bu anlarda ağlım artıq ruhumu, canımı
idarə edə bilmirdi.
Heyvan kimi iyləşir, o, qurcalandıqca zəmin yaradır, Şərq
küçəmizin verdiyi mütləq əxlaq, artıq, dalğalanan ağ bayraq
qaldırmaq ərəfəsin-dəydi.
Təhtəlaltı şüurumda Bərdənin özü də dön-gəmiz kimi
xülyaya dönür, miraj olub əriyirdi...
Dözə bilmir, içim tir-tir titrəyirdi.
O bunu fəhmlə hiss edir, vücuduyla canımın həzzini alır,
ləzzətini yaşayır, məni təslim olmağa haraylayırdı.
Ehtiras çovğunda ac yalquzaq kimi ulayırdı!
Amma, yenə qadın məkri!
O mənim
gözləyirdi.

hərəkətə

keçməyimi,hiyləgərlik

və

səbrlə

Ürəyim qulağımda vururdu!
Qulağım küyləyib tup-tup saldıqca,mənə elə gəlirdi,
baxışlarımı istiqamətləndirən Komsomol köksümdə oturub,
Veranı oradan qovur və Vera ürəyimin döyüntülərini özüylə
götürüb, artıq qu-laqlarımda guppuldayır.

Tofiq Xəzər
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Xudavəndi aləm, bu səsi qulaqlarımda necə aydın hiss
edirdim!
Vera özü də, sanki bu səsi eşidirdi.
Bu səsdə - heyrət, həyəcan, vəhşi heyvani ehtiras
alovlanıb şahə qalxırdı!
Biz bir - birimizi aydın görə bilməsək də, hər ikimiz od
tutub yanırdıq.
Darıxır,tez-tez nəfəs alır,təngnəfəs olurduq.
İki qütbə ayrılmağın sonuydu.
Ey gidi dünya!
Allah Adəmə Həvvanı zövcə yaradıb, ikilik- də cənnətə
göndərəndə bu hissləri görəsən onlar da yaşaya bilib?
Zina eləyənlər də yəqin bu gecənin sehrini yaşayıb, zina
ediblər.
Bu səhvi zina edənlərin yox, artıq şeytanın ayağına
yazardım!Görəsən, şeytan özü bu vəziy-yətə düşsə nə edərdi?
Əsgərin pənahı olan sonsuz, ənginlikli sə-ma bu gecə
aysız ulduzsuz olduğundan, hər yan qatı zülmət idi.
O da əsməyə başlamışdı...
Tofiq Xəzər
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Camalı zülmət gecədə yatağı ay kimi nura qərq elədi...
Nədəydi bu hikmət?
Eyy...ey bizi bu açıq səma altında, ulduzsuz gecədə bir
yorğanın altına salan Tanrı!
Niyə və nəyə görə bizi sınağa çəkmişdin?
Yəni biz Adəm və Həvvanın nəsil-şəcərə-sindən
olduğumuz halda mənən inqilab eləyib, arın-arxayın, kürəkkürəyə söykənib, iki kişi, ya iki qadın kimi yata bilərdik?
Niyə bu anda Tanrı hərəkətə keçmir, ya mələk Əzrail
özünü yetirmirdi?
Axı zina yaşana bilərdi!
Axı şeytan özü hər şeyi qurub qoşmuşdu, - gələcək bir
ana, ya gələcək bir ata, bu gecə küfr edəcəkdi... Həqarət kimin
ayağına yazılacaqdı?
Amma... bir həqiqət də vardı:
“Heç vaxt bu yaşda, bu vəziyyətdə, ilk sev-gimin südünü
çürütmüş Xuramanla, ya Adiləylə, ya da sevginin ilk südünü
içdiyim - Komsomolla məni, ya da qeyri-birisini heç şeytan özü
də yata-ğa sala bilməzdi!
Bəs Allah ağlı niyə verib bizə?”
Tofiq Xəzər
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Deməli: Seçim, günah, zina, küfr bizim özü-müzdən,
təfəkkürümüzdən asılıdır.
Şeytan bəhanədir...
Bərdənin Mərkəzi kolxoz bazarında ailəsi- uşağı və
nəvələrini turş, qurumuş qaxac alça satmaqla dolandıran, fala
baxıb ona-buna dua yazan Xeyrulla kişinin əməlləri, insanları bu
anda necə islah edə bilərdi?
Yer kürəsində yaşayan milyardlarla insan-ların arasından
seçib, Verayla məni bir yorğan altına salan ey ulu Tanrı! Bu
gecə sən bizdən nə istəyirdin?
Verdiyin ürək də, könül, qəlb də Sənindir. Yolumuzdan
azdıran da Sənin yaratdığın şeytan!
Pərvərdigarə!
Bizə etibarsız, üzüqara, üzüdönük damğası vurma!
Eyy Sən!Və ruhdan yaranan müqəddəs,pak Məryəm ana...
Bu ulduzsuz gecənin zülmətində, hər hansı bəşər övladını
bizim kimi bir yorğanın altında titrətsəydiniz...bizə verdiyiniz
candan çıxan qoxu-nun təsirindən onlar da yolundan azardı...
Voyniçin Овод-u,- Toskana vilayətinin Piza şəhərindəki
ruhani seminariyasında oxuyan Artu-ru- doğan anasıyla...
Seminariyanın rektoru ye-piskop, cənabi-əqdəs kardinal
monsinyor Loren-to Montanellinin özü kimi zina edərdi.
Tofiq Xəzər
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Məhəmməd peyğəmbərimiz özü,- doqquz yaşlı Aişəylə
ailə quranda gərək, biz müsəlman bəndələri də nəzərə alaydı.
Şeyxlər, başı çalmalı mollalar, DTK-nın Bərdə üzrə agenti
axund Ramazan,Yevlax Dəmir Yol Stansiyasında teztez:”Cəddimi çağıraram, yarım saata səni götürərlər deyən,
DTK-nın Yev-lax şöbəsinin agenti, Bərdənin Qəhrəmanlı kəndindən olan seyid Əli- Yevlax şəhər polis şöbə-sinin rəisinə
gizlində zəng vuraraq, ipə-sapa yat-mayanı, dövlət əleyhinə
danışanları tutdurar:
“Cəddimi gördünüz? Heç kim şəkk eləmə-sin,- deyən”
kimilər danışırdı ki:
“Məhəmməd peyğəmbər bu izdivacları nə-sillər, köklər,
tayfalar arasındakı nifaqı, düşmən-çiliyi yatırmaq məqsədiylə
qurub.”
Eləydisə, onda Ayşəni evinə gətirsə də, ya-tağına
salmayaydı gərək!
Nəfsini, tamahını saxlayaydı!
Biz də onun bəndələriydik. Biz deyəndə ki, özümü və
müsəlman qardaşlarımı nəzərdə tutu-ram.
Xristianların İsa, ya yəhudilərin Musa pey-ğəmbərinə
etiqad edənlərin də hamısı, Verayla mənim vəziyyətimə
düşsəydi, görəsən neyləyər-di? Küfr eləməzdi?
Tofiq Xəzər
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Xristianların peyğəmbəri İsanı xatırlayan ki-mi ağlıma
gəldi:
“Bizim müsəlmanların çoxu öz uşaqlarına İsa adı verir, bəs
xristianlar niyə balalarına bizim peyğəmbərin adını qoymur?
Nə Rusiya, nə Avropa, nə də ki Amerikada yeni doğulan
uşağa Məhəmməd adı verilən bir nəfər də olsun xristian yoxdur.
Ancaq biz İsadan başqa, bu gün də yəhudilərin peyğəmbəri olan
Musanın adını uşaqlarımıza veririk. Məhəmməd adında isə bir
nəfər yəhudi yoxdur.
Deyəsən biz müsəlmanlar yevreyləri, xristi-anları,
slavyanları, idduistləri...bir sözlə, deyəsən hamını xeyli geridə
qoymuşuq.
Humanistliyin də bir həddi olmalıdı, ya yox?
Bəlkə də bizim bu günahımızı humanizm adı altında
pərdələmək olar, axı bizim müsəl-manlar öz peyğəmbərimizin
adını xristianlaşdırıb Mamed qoyurlar. Buna hansı donu
geyindirək?
Böyüyəndə valideyinlərinin qəbahətini anla-yaraq Mamedi
müsəlmanlaşdırıb Məmməd elə-yənləri, yeri olmasa da, yenə
birtəhər sığortala-maq olar: Məmməd İsmayıl, Məmməd Aslan
və ya Məmməd Arazdansa, Məhəmməd Füzuli, ya Məmmədəli
əvəzinə, Məhəmməd Əli məgər pis səslənir?

Tofiq Xəzər
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Hələ doğma balasına Kombayn, Traktor və Kolxoz adı
verənlər, Müsavat adını dəyişib Sovet qoyanlar...
Məmmədqulu yenə başa düşüləndi.
Görəsən bu gecə kirkirənin taxta qolunu ki-miydi fırladan?
Hardansa bir çin məsəli yadıma düşdü:
”Hamıdan ağıllı qadın, hamıdan axmaq kişi-ni seçir.”
Eh... nəyisə, bu başqa mövzudur.
Görəsən, o ali ehtirası bizə kim vermişdi? Niyə biz yata
bilmirdik? Şəhvət qarşısı alınmaz bir hissdir. Əgər nəsil artırmaq
üçün başqa yol vardısa, tanrı bu vəhşi ehtirası, insanı dəli eləyəcək şəhvəti niyə yaradırdı?
Yarananları yaşamaq niyə insanlara yasaq edilir?
Bizim günahımız nəydi?
Niyə əbədiyyətə kimi qəmli hekayəm olacaq bənövşəgözlü
Katerina, gənc,- necə deyərlər bir üzü qız-bir üzü də qadın - öz
halal sevdiyinə toy-la qismət olandan sonra,xoşbəxt olmaq
əvəzinə, sevgisi qapqara dərdə,qəm-qüssəyə çevrilib, zira
məndən hamilə olmuşdu?
Axı doğduğu körpənin heç vaxt üzünü gör-məyəcək, heç
vaxt yanında olmayacaqdım. Özü də bunu yaxşı bilirdi.
Tofiq Xəzər
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O doğulacaq uşağın günahı nəydi Allahım?
Niyə bəziləri sevgiyə,- közərən manqal üs-tündə cızhacızla
tüstüləyən şirin quzu quyruğu, antrekod adlandırdıqları sümüklü
qabırğa tikəsi kimi ləzzət, kef üçün,- bəziləri isə, lap elə mənim
özüm kimiləri, müqəddəs,ilahi,ulu bir hiss, ruh ki-mi baxır?
Mən sevgini bu qədər uca tutduğum halda, Veranı
qucağıma, ağuşuma salan kimiydi?
Nə vaxtsa sevdiklərim: Səmimi, saf, aydın ifadəli gözlü,
məsum, ağıllı Adilə, ya xəyalımda - gömgöy səmanın ucsuzbucaqsız ənginliklərində dolanan Xuraman, ya da ailə
quracağım, bax elə bu Vera yaşda olan,- pak sevgisiylə
Məcnunun Leylisinə meydan oxuyan, məsud, nikbin Komsomolumun özü,-nə vaxtsa da, yazacağım bu ömür romanımı
oxusalar, haqqımda nə fikirləşəcəklər?
Düzü ömrümüzün əsl məhəbbət fəsliydi!
Seçhaseçiydi...
Allahın yaratdığı,- çoxunun xoşlamadığı bu kol-kosun
özündən doğan qoxu, əcdadlarımızın da çürümüş ət-qanı
qarışıq yerdən qalxan torpaq ətri... niyə bizdə yaranan xoş
şəhvət hissinə ma-ne olmurdu?
Cavan, ya Vera kimi körpə bir qıza vurul-muş müdrik
qocaya, niyə barmaqarası baxıb:
Tofiq Xəzər
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“Başı xarab olub, uşaqdır elə bil,” - deyirik?
O qoca yaşında yorğalıq eləmək həvəsinə düşən Dmitri
dayıya illər uzunu övrətlik eləmiş, ondan gül kimi uşaq doğmuş
Olesya xala, niyə indi qəhqəhə çəkib ona gülürdü?
Niyə, o yazığın cinsi orqanını bir tikə ət ki-mi eləmişdin,
eyy ulu yaradan?
Niyə,ruslarda,
ukraynalı,belarus,ya
avropalılarda ailələr tez dağılır?

elə

bü-tün

Bu ölkələrdə doğulan günahsız körpələrın taleyinə biganə
qalıb,- alın yazısıdır,- deyirik.
Kimdi bəs, alına bu uğursuz taleləri yazan?
Niyə, seksual sahədə israfçılıq edirik?
Bərdəli,- təbiətin yaratdığı incə məxluqatın gözəllərindən
sayılan 6 nömrəli orta məktəbin di-rektoru Sevda müəlliməni, ya
elə mənim özümü, yaxud bank Rzanı, Meşə İnstitutunun
direktoru Allahverdi Doluxanovu,ya1 nömrəli orta məktəbin
müəlliməsi Zöhrə müəlliməni, elə rus Tamaranın əri, Bərdə
rayon İstehlak cımiyyətinin 1957-ci il-dən sədrı işləyən, Böyük
Vətən müharibəsinin 1-ci qrup əlili, təkqılça, köhnə kommunist
Hüsey-nov Müseyib “kişi”nin qızları,- Mehribanla Sveta-nı,
Təbiəti mühafizə idarəsinin işçisi- lağlağı təbiətli,Heraklaoxşar,
beli tapançalı Mürşüd Ağa-canovu niyə, Donjuan təbiətli
yaratmısan ey ulu Tanrım?
Tofiq Xəzər
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Niyə biz aşiq olmaqdan,ya sevməkdən, heç doymaq bilmir,
yorulmuruq?
Elə bir qadın yoxdu ki, içində ərindən başqa bir kişisi
olmasın! - Niyə ?
Şəhvət, ehtiras niyə bu qədər hegemonluq eləyir? Düzdünyanı, yalan, məkr, hiylə, xəyanət aparıb gedir,- niyə
görəsən?
Niyə qoca kişilər, ahıl vaxtlarında da gözü dağınıq olur?
Yetmiş yaşı ötmüş qoca, cavan
sevirsə,kimdi bu işdə suçlu?Qızmı, qocamı?

qızı

dəlicə-sinə

Ya ulu tanrı özü?
Hələ bu vəziyyəti lağa qoyub, şer də yazır, mahnı da
qoşurlar:
***
Düz dolan, düz otur ay kişi
Yaş ötüb deyəsən yetmişi...
Ağzında yox bir dişi
Qızına aşiq olarmı adam?
***
Tofiq Xəzər
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Mənə bəzi məqamlar artıq əyan olmuşdu.
Kiçik bir şəhərdə, əyri-üyrü, tozlu bir döngə-də həyata
gətirib, dünyanın gərdişini agah eləyib, məsum uşaq üz-gözümü
niyə açdın ey bizi yara-dan?
Məhbubə xalaya,-elə indi də xaladan başqa söz tapıb
deyə bilmirəm. Niyə o günah işi bizə, mübhəm olsa da
tutdurdun?Niyə axı ona o taleni vermişdin?
Nahamar, toz-torpaqlı küçəmizdə bunlarsız daha xoşbəxt
deyildikmi?..
Susqun Qara dənizin bir addımlığında, süd-lükənli
kolluqda, məsum Veranı,- intim tamahının artıq canavarına
çevrilmişin ağuşuna niyə salmı-san?
Görkəminə görə Veracıq, milyonlarla həm-yaşıdlarından
seçilirdi. O gözəl, hətta deyərdim hədsiz dərəcədə gözəl idi! Bəs
niyə, onu bu gecə ağuşuma salıb, titim-titim titrədirdin?
Axı o zavallı nə vaxtsa, başqasından uşaq doğacaq! Ana
olacaq!
Pervomayskidə,kəsici külək,şiddətli çovğun hücum çəkib
üz-gözümü qarla döyəcləyəndə, əyri yola salıb Qırmızı
kostyumlu Krasikin qapı-sına məni sürükləyən kim idi?
Sevgi mücəssəməsi - Komsomoluma olan halal eşqimə
zaman özü şahid duracaq. Amma onu sevə-sevə, gecəyarı
Tofiq Xəzər
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zülmət qaranlıqda,- tu-fan-boranda, ölü məzarlığının arasından
keçə-keçə qəbir daşlarına sürtülüb, qorxa-qorxa, vahi-məylə
yıxılıb-qalxsam da, Sarıkirpiklinin isti qu-cağına görə, niyə hər
şeyi qurban verirdim?
Gecəyarı bu qəbristanlıqdan keçmək, qurd sürüsüylə
qarşılaşan çoban məşəqqətlərindən də qorxulu, əziyyətliydi.
Min qoyun-quzuya,ya inəyə,mal-qaraya min də qayğı
lazım olduğu kimi, bu qadınlara da min qayğı, xoş söz, intim
gecələr, sədaqət,min şəfqət göstərmək lazım idi.
Beynimdə artıq o qədər suallar var idi ki...
Axı Allah biz müsəlmanları yaradanda və Məhəmməd
peyğəmbərimizin əliylə bizə Quran ayələri göndərəndə, zina,
küfr eləməməyi tövsiy-yə eləmişdi.
Hətta oxumağı, təhsil almağı, - ona namaz qılıb, dua
eləməkdən üstün saymışdı.
Allah biz yeniyetmələrə çiyni səhəngli, gü-yümlü, əli kuzəli
incə qızlar da vermişdi.
Veralar, donetskli qızlar,Krasiklər, Katerina-lar, Yuliyalar,
lap elə Sarıkirpikli,- azərbaycanda doğulsa belə,- axı bizlik
deyildi...
Dəlidağın, Sarıgəlinin, Dərələyəz mahalının dağlarında
vətən torpağını qoruyan ərən oğlan-larımız, Məhəmməd
Tofiq Xəzər
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Xudiyev kimi at belində kol-xoz sədri dəyişən hökmlü kişilərimiz
olduğu hal-da... qavaralı Cahandar ağa kimi,- başqasının
halalca arvadını Dəli Kür çayının kənarından, kilim-palaz yuduğu
yerdə,- qadının möcüzəli çıl-paq baldırlarını görən kimi atını
saxlayıb, bəha-nəylə su istəmək... sonra da kuzəyə su doldurub
uzadan yerdə, qadının incə biləyindən yapışıb zorla atına
mindirərək qaçırmaq nəyə lazım idi?
Belə-belə işlər...
Öz zövcəsi, ərən oğlu ola-ola başqasının arvadını zor
gücünə altına salanlarımız da olur-du. Bu küfrə bərabər, ya zina
deyildimi?
Bəs niyə belə kişilərlə fəxr edir, onlar haq-qında film çəkir,
romanlar yazırıq?
Bir fağır çəpiş ya quzu, dana çaşıb dövlətin tarlasına girən
kimi qovub tutur kolxozun ziyanlıq damında ac-susuz saxlayır,
sonra da sahibindən rüşvət alıb buraxırdılar.
Bu məgər halal idi?
O gecə... yatanda başına çalma bağlamış, yayın istisində
üşüyən iflic barmaqlarına taxdığı, yeri yaşıl bəzəkli, didik-didik
olmuş köhnə əlcək-də Dmitri dayıya yazığım gəldi.
O, bəlkə heç özü də dərk etmədən, cinsi əlaqəyə girmə
qabiliyyətini itirmiş halalca ərinə rişxəndlə qəhqəhə çəkən
Olesya xalaya da yazı-ğım gəlirdi.
Tofiq Xəzər
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İndi də o qoca Dmitri dayının halına, qəlbim gitara simi
kimi gərilib titrədi...
Görəsən, bu dünya niyə belədir?
...Artıq dözə bilmirdim.
Vera da hərdən qurcuxur, yuxuya gedə bil-mirdi...
Nə Nazıdan, nə də Lizadan bir səs-səmir çıxmırdı.
Növbəti dəfə Vera mən tərəfə çevriləndə... ürəyim,
barmaqlarım titrəyə-titrəyə saçlarını bir də sığalladım.
Dillənmədi.
Bir az da mənə sığındı.
Titrək barmaqlarımı çox yüngülcə onun sifətində, boyunboğazında gəzdirdim. Koppuş əncir dodaqları arasından çıxan
isti ətir qoxulu nəfəsi, sanki əlimi yaladı...
O yenə qımıldanmadı.
Abrıma qısılsam da, dözməyib, bir qədər də ürəklənib, arıq
çılpaq sağ ayağımı onun dopdolu qılçalarının arasına saldım.
O, üzünü sinəmə məhrəmanə söykəyib in- tim pıçıltıyla:
- He надо... - dedi
Görəsən Qara dəniz kimi,bu an, o niyə sus-qun idi?
Tofiq Xəzər
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Yandırıcı, qovurucu istilərdən sonra haldan düşüb ləhləyən
təpələr,aran düzləri,acıtikanlı bə-ri-biyabanlar kimi niyə
kirimişdi? Axı onun bütün vücudu ağuşumda titrəyirdi...
Sanki, qatar qarşıdan görünən üfüq xəttinə çatmaq üçün
takka-tukla şütüyür, az qala əl uzat-san çatacaq, amma üfüq
xətti əl uzatdıqca hey qaçır, ona çatmaq, yetişmək mümkün
olmurdu...
Birdən necə oldusa, ağlıma qəribə bir fikir gəldi: Qlobus
kimi, daha doğrusu yumurtafason, ellips formasında olan yer
kürəsinin xəritəsini gözlərimin qarşısına gətirdim.
Görmədiyim Nyu-Yorkun, Dehlinin, Parisin ya Londonun
adlarını saxlayıb... gəzdiyim şəhər-lərin adlarını isə dəyişib,
məsələn: Zaparojyenin yerinə Vera, Odessanın yerinə Katerina,
Bakının yerinə,- niskilli xatirəm olan təkəbbürlü Xurama-nın,
Bərdənin yerinə Komsomolumun, Omskun yerinə Allanın,
Sverdlovskinin yerinə Nataşanın adını, Donetskin yerinə isə,
adını bilmədiyimdən eləcə “Gecə-qatarı” yazardım. Moskvanın
yerinə Sarıkirpikli, Pervomayskinin yerinə Anna Krasik...
Bax beləcə düşündükcə...birdən ağlıma gəl-di ki, İtalyanın
yerinə Robertino Loretti, Amerika-ya Məhəmməd Əli-Kasius
Kley, Şuşanın yerinə Üzeyir bəy Hacıbəyov, Naxçıvanın yerinə
Hey-dər Əliyev, Kirovabadın da yerinə Cavad xan...
Vera əli ilə sinəmə toxundu...
Sonra fikrim dağıldı...
Tofiq Xəzər
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Sonra da çılpaq ayağımı ayağıyla sürtdü.
Od məni götürdü!
Saçlarımın dibinə, qulaqlarıma kimi isindim, və titrək
barmaqlarımı çılpaq döşlərinə apardım.
Onu da hərarət bürümüşdü.
Gerisi necə oldusa, öz-özünə alındı.
Üzümü yumşaq üzünə sürtüb yanan
qupquru, alışan dodaqlarına yapışdırdım.

dodaq-larımı

Artıq aramızda, nərilti qoparıb Himalay dağı silkələnmiş,
vəhşət yaradan ildırım içimizdə əyri-üyrü işıq yolu saça-saça
kainatın ənginliklərinə doğru uzanıb gur-gur guruldayırdı...
İlahi!
Necə hərarətlə öpüşürdük!
Haradansa yadıma boz eşşəyin üstündəki, başı gül
çələngli erməni Haykanuş düşdü. Suren də onun ağzını bax
beləcə, marça-murçla basıb yeyirdi...
O vaxt marçıltı səsləri meşənin bürküsünü unutdurmuşdu.
Və birdən fikrimdə qlobus xəritəyə Stepana-kertin yerində “Boz eşşəkli Haykanuş” yazdım...
Tofiq Xəzər
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Aylarla yol gedib su tapmayan səhra gəmi-si,- dəvə
karvanı qarşısına ucsuz-bucaqsız qum ənginliyində, sanki saf
çeşmə suyu çıxmışdı!
Başıçalmalı ərəblər o suyu necə hərisliklə, necə doyunca,
ürəkdolusu, ehtirasla içərdisə, biz də bir-birimizin ağuşunda, birbirimizin nəfəsini içimizə çəkir, dil-dodaqlarımızın şəhdini sorub
çı-xarır, lüğabı qarışıq yanğıyla içirdik...
Bal dadı verən dodaqlarımız, dilimiz yanırdı.
Artıq bizi qarsan, harasa, məchulluğa sü-rükləyən eşq
alovu deyildi.
Şəhvət şahə qalxmışdı!
Sanki qoynumda mifik bir varlıq uyuyurdu...
Elə öpüşə-öpüşə də onun düymələri açıq neylon gecə
köynəyini başından, özümün də so-nuncu alt paltarımı dartıb
qılçalarımdan çıxart-dım...
İlahi!
İkimiz də analüt idik...
Onun 16, mənim 21 yaşım vardı.
Zavallı Şeytan öz vəzifəsini unutmuş, sanki başı bizi
marıqlamağa qarışmış, deyəsən Əzrail də rəhmə gələrək bizi
marıtlamaqla kifayətlənir, xəcalətlərindən yaxın gələ bilmirdilər...
Tofiq Xəzər
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Kol-kosun arasında gecəyarı, yerüzü çətin ki, bir də belə
cinsi münasibət görə!
Bulaq pıqqapıqla pıqqıldayır, iti axan çay daş-kəsəyə
çırpıla-çırpıla köpüklənib qıjovlu şırıl-tıyla cövlan edirdi...
Yayın səfalı
görməyəcək.

axşamları

da

heç

vaxt

belə

tə-mas

Eyy... ali ehtiras!
Zaparojyeli Verayla əbədiyyət romanı yazır-dıq bu gecə...
Daxili monoloq uçuşun qəribə trayektoriyası kimi baş alıb
gedirdi.
Xudaya bu nə gecəydi!
Təsviri sənət nəzəriyyəsinə yiyələnənlər bu anı kaş bizə
baxıb yaşayaydılar. Qalereyalar və muzeylər bu gecənin
sehrindən, bəhrindən yara-nan kətan tablolardakı ecazkar
əsərlərlə, etüdlər-lə necə bəzənərdi!
Hardasan ay Tahir Salahov...
İnir-inir inləyən Veradan qopan intim inilti səslərini, kaş
Üzeyir bəy,Qara Qarayev eşidəydi. Onda, onlar Çaykovskidən,
Baxdan, Vaqnerdən də... Bramsdan, Şubertdən, Motsartdan
da... lap elə Bethovenin özündən də yaxşı musiqi əsərləri
yaradardılar...
Tofiq Xəzər
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Hərdən könlümdən daha “dərinə getmək” həvəsi keçir və
dərhal da Vera: “He надо”-sunu iniltiylə pıçıldayır, həm də əliylə
mane olurdu.
Gecə saat iki... üç... dörd...
Çox güman ki, rota kazarmada növbəti əs-gər gecəsini
uyuyurdu.
Nazıyla... “Kimə nə?”- deyərək, istəsə lap Şeytanın özüylə
belə öpüşməyə gedən Lizanı ta-mam unutmuşduq.
Tövbə ilə günah arasında çabalayırdıq!
Bu intim situasiyanın təşəkkülünü deyəsən uzadırdım.
Belə yubatmaqla hələ çox çəkəcək-di...Tətəbbö bəs deyildimi?
Təngişmək nə qədər olar?
Abır-həya, ismət, saatbasaat, dəqiqəbədə-qiqə əriyir, son
həddə qədər gərginləşmiş emo-sionallıq, - sarsıntı keçirtmək
həddində, sonluğun rüşeymi çırtlamaq, torpağın altından
cücərmək ərəfəsindəydi...
Tənasüllərimiz qovrulurdu!
Ondan nəsə ehtiras coşduran, möcüzəli bir intim iy gəlir və
bu iy məni dəli eləyirdi...
Bəlkə təndürüst Vera qız uşağıdır?

Tofiq Xəzər
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Bu fikir beynimə girən kimi içimdən sanki elektrik cərəyanı
keçdi!
Bir-birimizin dodağından, dilindən, canından vəhşicəsinə
həzz alırdıq.
İliyimə kimi intim akt arzulayırdım.
Onun yupyumru döşlərinin bərkimiş gilələri, az qalırdı
əllərimin içini cızıqlaya: ”Başla, təngiş-dirmə!”-yaza.
Barmaqlarım daha titrəmirdi...
Döşləri tərə bələnmişdi!
Yupyumru döşlərini sıxdıqca, ilan kimi elə qıvrılır, elə yay
kimi açılıb-yığılır, elə inildəyirdi!
Sanki cinsi akt istəyirdi.
Amma ağlım başımdan çıxıb “nəsə eləmək” istəyəndə
isə... nədənsə, imkan vermirdi...
İki dəfə süstəlib sakit uzanmışdı.
Belə olanda çox ehtiyyatla məni üstündən itələyib salır və
hiss edirdim ki, dərhal hərarəti düşür, təngiyən nəfəsi səngiyir,
yavaş-yavaş adi ritmik vəziyyətinə qayıdır...
Ayağımı onun kök baldırları arasına salıb tərpədən kimi,
yenidən təbii haldan çıxır, ehtiras bizi çılğınlıqla bürüyürdü...
Tofiq Xəzər
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Onun elə qəribə ətri vardı!
Bu gecə deyəsən çox təbir elədim.
Dan yeri söküləndə, qıp-qırmızı günəş özü hələ çıxmamış,
şəfəqlərini göstərib xiyabanı işıq-landıranda gördüm, Vaskı,
quru torpaqda tək ya-tıb. Başı Lizanın ayaqları altında, ayaqları
kol-ko-sun arasındaydı.
Lizanın üstü açılmışdı.
Qız ayaqlarını qarnına yığıb büzüşmüş, də-rin, şirin, bərk
yuxudaydı.
Hər ikisi qayğısız uşaq kimi, mışıl-mışıl yatı-rdı...
Sübh açılmaq ərəfəsiydi. Təbir
bilmirdim. Tarixi təbəddülat anıydı...

caizsə,

artıq

dözə

Tezbazar sonuncu cəhdi elədim!
Açıq-aşkar,
heç
nədən
çəkinmədən,
utanıb
qorxmadan:”Nə olacaq olsun,- cəhənnəmə!-fikir-ləşərək, cuşa
gəlib tarana qərar verdim.
Fikirlərim terminator xəttindəydi...
Təbdən
istəyəndə...

çıxmış,

Tofiq Xəzər

pişraz

qızın

ayaqlarını
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Məni saxladı və o qədər məsumcasına... ağzını ağzıma
dirəyərək and içib, yalvardı:
-Qızam! On beş yaşım hələ tamam olma-yıb... Ərə
gedəndə də, vaxtsız boylu olub toy pal-tarında utanmaq
istəmərəm...
Və susduğumu görüb titrək səsiylə:
-Bu işi başqa birisiylə tutmuş olsaydım inan, səninlə
mübağiləsiz olardım! Mən özüm də ehti-rasdan yanır, ölür,
amma qorxuram... atam bilsə, düz sənin hərbi hissənə kimi
gələr...
Bu sözlərdən sonra da özümlə bacarma-dım,- gözlərimi bir
anlıq qan tutdu, beynim qızdı və cinsi aktı vəhşicəsinə yerinə
yetirməyə giriş-dim...
Şpur açılmalıydı!
Şturman kimi şturvalı ələ almışdım.
Veranın şuxluğu qaçdı və qəflətən hıçqıra-hıçqıra,için-için
amma sakitcə ağlamağa başladı.
Ağ yalan dedim:
-Dəyanətim çatar, ordu sıralarından tərxis olunan kimi səni
ağ duvaqda oturdaram. Sözün var?

Tofiq Xəzər
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O ürək yanğısıyla,incə hıçqırıqlarla... kimsə-siz, köməksiz,
əlacsız olduğunu sezdirmək üçün yönünü məndən çevirdi.
Küsdü məndən!
Dərhal ağlım başıma gəldi və şuluqluq sal-madan,
üstündən düşdüm.
Təcavüzçülük əxlaqıma yad idi...
Yanaşı uzandıq.
Gözümüz baxa-baxa səhər açılırdı...
Qəflətən,o məni qucaqladı,ehtirasla dodaq-larımdan,
boyun-boğazımdan öpə-öpə və gözlə-mədiyim halda aşağıya
sürüşüb, elə döşlərinin arasındaca məni ekstaza çatdırdı...
O, məndən iradəli çıxdı!
Bir an da olsun, gözlərimizi yummamışdıq. Səhər açılana
kimi nə o məni, nə də mən onu ra-hat buraxmadım...
Bu da növbəti romanın epiloqu!
Saat 05:07 idi.
Artıq kazarmaya gecikə bilərdik.
-Buyada bizi göyüb tutan olsa, əsgəy oldu-ğumuzu, əsgəy
matyasını xiyabana daşıdığımızı bilən olsa, bəlkə də bizi həybi
Tofiq Xəzər
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deyinə-deyinə

pasteli

Alatoranda qızlar geyinib özlərini səliqəyə salana qədər,
biz döşəkləri dalımıza şəlləyib ka-zarmaya daşıdıq...
Bəxtimizdən sakitçilik idi.
Nazı rotada qaldı. Mən də cəld növbətçiylə görüşüb geri
qayıtdım.
Liza yoxuydu!
Vera tək qalmışdı. Məni görən kimi dodaq-larını büzüb:
-Məni qoyub getdi,- dedi, - biletlər də onda-dı... Mən səni
gözlədim...
Bu can yandırmaq, yenidən ürək vermək nə demək idi?
Hardan qaynaqlanırdı?
Ürəyım yarpaq kimi əsdi...
Veranın bu etibarı, səmimiliyi, təbiiliyi məni valeh eləmişdi.
Kövrəldim də...
Alleyadakı,- üstünə gecədən şeh düşmüş, nəm taxta
oturacaqda yanaşı oturduq.

Tofiq Xəzər
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Toppuş, üzüklü əllərini əlimə alıb, sığallaya-sığallaya
mübhəm, mehramanə:
- Məndə pul var... Dusya da, Toma da bu günə ev
tapacaqlarına söz veriblər. Rəfiqən səni qoyub gedib... mənə
görə qalmısan. Üç-beş gün də bir yerdə qalaq, sonra səni yola
salaram. Na-rahat olma. Qəm də yemə! - dedim.
O əl çantasını açıb, yaşıl metirkasını mənə göstərdi.
Ünvanını yazdım. O da mənim Odessa, Bakı və Bərdə
ünvanlarımı götürdü.
Razılaşdıq ki, ev tutub bir həftə də bir yerdə yaşayaq. Və
heç gözləmədiyim halda, qətiyyətlə:
-Liza qayıtmasa, Məryəm anaya and içirəm, bakirəliyimi
sənə qurban verəcəm!
Onu bağrıma basıb, dodaqlarından sürəkli, sonra da
marçamarçla öpməyə başladım.
Sevincimdən uçmaq istəyir,ürəyim köksümə sığmırdı. O
mənə ürək verirdi!
Elə bu vaxt...
Lizanın qayıtdığını gördük.
Hər ikimiz heyrətlə susduq...
Onu görəndə ürək-göbək qalmadı bizdə.
Tofiq Xəzər
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Kədərlə bir-birimizə baxdıq. Dərin bir köks ötürüb:
- Alın yazım bura kimiymiş,- dedi,- bakirəli-yim deyəsən
hələ uzun sürəcək...
Liza bizim yanımıza gəlmədi.
Kənarda dayanıb hikkəylə gözləməyə baş-ladı. Sanki
ürəyindən qara qanlar axır, rəfiqəsinə ürəyi heç yanmırdı.
Verayla ürəyimiz dağ-dağaya düşmüş hal-da, bir-birimizin
gözlərinin içinə, vəhşi bir nisgillə baxdıq.
Sanki ondan əbədiyyət qoxusu gəldi və bu an mənə elə
gəldi ki, bu dünyada, biz bir daha görüşməyəcəyik...
Üskükotu çiçəyinin birini qoparıb:
- İnan ki, daha biryerdə qalmağımız qeyri-mümkündür.
Biletlərimiz alınıb,ürəyinə güllə dəy-sin, Liza da tərsin biridi,
ürəyi də ki yuxalan deyil. Tərs kimi dostundan da xoşu gəlmir...
Uşaqlara məxsus bir hürküylə və ürf adətə zidd:
- Başqa bir əsgər dostumu gətirsəm necə? Görsə ürəyi
atlanacaq!-amma nədənsə, ümidsiz-cəsinə soruşdum.
Başını buladı:
-Sən olmayanda mən ondan çox xahiş elə-dim, küsüb
getdi...
Tofiq Xəzər
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Sanki ürəyim qırılıb ayağımın altına düşdü.
Çiçəksiz yelçöpü olub,söz verdik ki məktub-laşaq və nə
vaxtsa, ya Zaparojyedə, ya Bakıda, ya da elə Odessada olsaq,
bir-birimizi axtaraq.
Dünyanın quyruğu uzundu...
Verayla son dəfə qucaqlaşıb ayrılanda, bir də qayıdıb
üstümə gəldi və dodaqlarımdan şirin-şirin, marçıltıyla öpdü!
Ürəyim cız-cız cızıldadı. Yaman duyğulan-dırdı məni...
Və son dəfə, çönüb kədərlə:
-Gəl səni bir də öpüm, ürəyim quş kimi çır-pınır,-dedi.
Və öpəndə də qulağıma pıçıldadı:
-Gərək
bizim
yelda
gecəmizdə
hıçqırma-ğıma,
ağlamağıma yalvarmağıma fikir verməyəy-din Tofik!
Düz bir saat dayanıb, ürək yanğısıyla onlar nöqtə boyda
olub gözdən itənə qədər arxalarıyca baxıb, gözlərimdən yaş
axıtdım...
İçimdə yel əsib yengələr oynayırdı.
Rotaya meyidim qayıtdı.

Tofiq Xəzər
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Dolabçamdakı kiçik güzgünü çıxarıb bax-dım: Gözlərimin
altı şişmiş, torbalanmış, bəbəyi-min içinə qan dammışdı.
Yuxu məni yıxırdı...
Razvodda güclə dayandım.
Rotayla birlikdə yeməkxanadən çıxan kimi iş yerinə
qalxdım.
İşləri bölüb, beşinci mərtəbədə küncləri dü-zəldən təpərsiz
Mürşüdlə, sallaqdodaq kuybışevli Hüseynin işlədiyi otaqda
özümə quru taxtadan yer düzəldib, halsız uzanaraq:
- Gələn olsa, durğuzarsınız, - dedim...
Yuxudan axşama yaxın ayılmışam.
Yekəburun Mürşüd naharda istəyib məni oyatsın, ancaq
mışıl-mışıl yatdığımı görən yekə-baş Hüseyin qoymayıb...
Hüseyinlə kazarmaya düşdüm.
Пастел-lər çox bulanmışdı, it günündəydi. Birlikdə birtəhər
südlükən, şilgirlik kol-koslarının yıpranmış, yabanı, gilasaoxşar
meyvələrindən və toz-torpaqdan təmizləyib,həyətdə çırpandan
son-ra, çarpayımı da заправка elədik.
“Veranın izi”də, özü kimi itib-batıb tarixə qo-vuşdu. Hər şey
indi yeknəsəq idi, adamı bıqdı-rırdı.
Tofiq Xəzər
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Uşaqların
düzəltdiyi
acgözlüklə yedim.

“mamador-soğan”

2017
sala-tından

Evimizdən birdən-birə dörd məktub aldım. Atam telefon
danışığı üçün mənə teleqram vu-rub,- belə yazmışdılar.
Bəs niyə gəlməyib? Necə olardı bu?
Bir eşalon qara tol gəldi.
Nüfuz məmuru mayor Deqtyar şəxsən mə-nə tapşırdı:
“Boşaltdır”.
Özüm də naəlac uşaqlara qoşulub möhkəm işlədim. Bərk
tərləmişdim. Biləklərim, qollarım, budlarım şişmişdi.
Dam örtüyü üçün nəzərdə tutulan xüsusi tərkibli maddə
hopdurulmuş karton tolu daşıyan-da canıma nə tökülmüşdüsə
bədənim qaşına-qaşına köpəşiyib şişmişdi. Korzik gözlərini
qıyıb, diqqətlə baxaraq dedi:
-Cəld get hamamda çim, görünür bu tolların tərkibində
kimyəvi nəsə var, sabunlanmasan re-aksiya verər, bimar
olarsan...
Turbazada “lifçi Dusyanın hamamxanasın-da” yaxşıca isti
suyla sabunlanıb çimdim.
Çamadar Dusya canımı maçalkaladı da...

Tofiq Xəzər
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Hamamdan elə yenicə çıxanda bimərhəmət mayor
Deqtyarla qarşılaşdıq. O da Vlasenkoyla hamamxanaya gedirdi.
Dayanıb, tutdu qatıq, tut-madı ayran:
Yoldaş kiçik serjant,yoxsa,samovolkaya də-nizə gedirsən?
- soruşdu.
Vəziyyəti ona tutu kimi başa saldım.
Gecə планйорка-da
getmədən dedi:

mayor

ayağa

qalxıb

tuğyana

-Sabah yeddinci mərtəbənin suvaq işini biti-rirsiniz...

Novruzun oğlu Tahir,
xalça Vidadi və
Tofiq Xəzər
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qaraçı
Sovet serjantının bir

Hətəm

yay gecəsi

Odessa, 26, 27, 28, 29, 30 və 31 iyul
1972-ci il,
ııı, ıv, v, şənbə, bazar və birinci günlər.

Bu gün də palçıqqarışdıran işləmədi.
Yük kranı onuncu mərtəbəyə qırmızı və ağ kərpic
verdiyindən, çatdırıb bizə palçıq verə bil-mirdi.Hirsimdən

Tofiq Xəzər
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bilmirdim nə
qopacaqdı.

edəm.Axşam

план-йорка-da

2017

yenə

qiyamət

Leytenant Qreşnoyun yanına gedib, tutqun səslə:
-Məsələni yoluna qoymasan, axşam özün də cavab
verəcəksən,- dedim.
Hələ ki talğasız olsa da, taleyi gülümsəyən Qreşnoy kran
sürən əsgərə tapşırsa da, bütün mərtəbələrin eyvanına çıxıb
kərpic, taxta, qum, sement, su, döşəməyə vurulan plitə
istəyənlərin əlindən kran çatdıra bilmir, hamı da hey tələsirdi.
Axşama plan dolmalıydı,vəssalam.
Gözəl günəş çıxmışdı.
Onuncu mərtəbənin üstündən Odessanın panoraması
aydın görünürdü. Qara dənizlə bizim tikdiyimiz binanın arasında,
turbazanın meyvə, qarağac, qələmə, şamağaclarıyla və gülçiçəklə dolu geniş ərazisi uzanırdı.
Xeyli oyan-buyanı seyr eləyib,uşaqlara,- se-ment, qum, su
az tələb edən iş - pəncərə və qa-pılara şuğulla reyka tutub
küncləri işləmələrini, həm də əyri-üyrüləri düzəltməyi tapşırdım.
Bu səhər də nə idmana, nə də səhər yemə-yinə gedə
bilmişdim.Yuxudan oyana bilmirdim.İn-di isə hava məni xeyli
acdırmışdı.
Həyətə
düşüb,
yaxınlıqdakı
institutun
yeməkxanasına getdim.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Bizim rotanın yeməyi bu yeməkxanada ha-zırlanıb böyük
qazanlarda kazarmaya gətirilirdi. Briqadamın iki əsgəri bu gün
yeməkxanada nar-yadda olduqlarından загатовка eləyirdilər.
Yenicə içəri girmişdim ki, şanapipik burunlu yeniyetmə bir
qız yanaşıb:
-Yoldaş serjant, xahiş edirəm mənə kömək edin, alma
yeşiklərini zirzəmiyə daşıyaq.
Sonra da etiraz etməməyim üçün gülümsü-nərək:
-Cəmisi üç yeşikdir, çox da ağır deyillər, istəsən şərt də
kəsə bilərik, - dedi.
Onun şükufə simasına baxıb:
-Canım, gözəl cavan xanımla nə şərt nə şü-rut?- dedim
İlk yeşikdən sonra, zirzəminin pilləkənlərin-də bic-bic
qımışıb dedi:
-Sizin rotanın bir əsgəri var, sənin həmyer-lindir, qafqazlı,
adı da Zakirdir. Bax o hər axşam arxamca gəlir. Amma düzü
onu xoşlamıram.
Qızın hiyləgər baxışlarını görüb:
-İstəyirsən mən gəlim?-soruşdum.
Sevincək:
Tofiq Xəzər
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-Hə sən gəl!- dedi.
Mat-məəttəl qaldım.Bu necə oldu?Heç göz-ləməzdim.
Ürəyimdə: “Zakiri yaman bay elədin, qaldım mən,”- desəm də:
-Yaxşı gələrəm,- dedim.
Tanış olduq. Adını:
-Tanya, sadəcə Tanoçka,- dedi.
Anasına kömək edən qızın da adı Tanyay-dı. Hətta o
Tanyanın könlündən mənə zövcə də olmaq keçir, çox naz
satırdı. Odur ki, o talibdən tamam soyumuşdum.Taleyini mənə
bağlamaq-da tamam qərarlıydı.
Yeşiyin qulpundan əlinin ucuyla yüngül tut-duğundan
ağırlıq qarnıma düşmüşdü.
Şabalıdı saçlı bu Tanya yenə bic-bic gülüm-səyib:
- Axşam məni evə ötürəcəksən? - soruşdu.
Iri alma yeşiyinin ağırlığından zıqqıldaya-raq:
- Əlbəttə, - dedim.
Axşama görüş təyin elədik

Tofiq Xəzər
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Müqəddəratını mənə bağlamaq istəyən bu Tanya
yeməkxananın bufetində işləyirdi. Ondan kefir alıb içdim. “Siftə”
elədik...
Axşam şam yeməyindən sonra Nazimin bri-qadasının
uşaqlarıyla günəbaxan yağı, soğan, göy-göyərti,sarımsaq,bibər,
duz və pomidoru qa-rışdıraraq salat hazırlayıb yeyirdik.
Aydın Verdiyev gəldi ki, səni Tanya adlı bir qız gözləyir.
Şinəbub burnunu xatırlayıb könülsüz ayağa qalxdım.
Saxta qızıldan, daha doğrusu,- titandan beş dişi olan uzun
Feyruzu da götürüb getdim.
Geyinib, daranıb gözləyirdi. Görüşdük.
-Gedəkmi? -soruşdum.
O, bir qədər duruxub:
-Tofik! Səninlə gəzsəm, Tanya
inciyəcək.Sən rəfiqəm Tanya Kosıgina
edirmişsən, bunu bilmirdim...

hər ikimiz-dən
ilə də dostluq

Məsələ qəlizləşdi, hiyləymiş, amma özümü o yerə
qoymayıb:
-Düzdü Tanyayla gəzmək istəyirdim, ancaq razılıq
vermədi. Yersiz çox naz elədi və məni qa-çırtdı. Sən istəsən
gəzə bilərik...
Tofiq Xəzər
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O tərəddüdlə nəyisə götür-qoy edir, ölçüb-biçirdi, birdən
diqqətlə gözlərimə baxıb, hiyləgər-liklə:
- Onda sabah Kosıginayla danışım, o razılıq versə,
gəzərik.
Belə çıxırdı ki, bunu elə o biri Tanya özü öyrədib, məni
imtahan eləyir. Deməli, o mənimlə görüşməyi artıq qərara alıb?
Necə olub, onun bu istəyini başa düşməmişəm?
Çox məsləhət-məşvərətdən sonra ayrıldıq...
...Sübh tezdən oyandım.
Hantel idmanını, həyətdəki turnik məşqini qurtarıb, yemək
yeyib, razvodda iştirak edəndən sonra uşaqların işini də bölüb...
kazarmadan son günlərin qəzet-jurnallarını, ağ vərəq, zərf,
qələm və gündəliyimi də götürüb yeməkxanaya getdim.
Ələsgərə, Əlövsətə, axısxa türkü Süleyman Zahidova,
Tariyel Muradova, atama, anama, qar-daşım Vaqifə məktublar
yazdım.
Qasırğa Tahirə isə onlardan fərqli çox geniş bir məktub
hazırladım.
Zöhrə müəllimənin üçtəkər motorel söhbə-tindən sonra
qəlbim Tahirdən bir az qırılıb.
Ancaq o yazığın nə günahı vardı? O da mə-nim kimi hərbi
xidmətdədir, qayıdar, hesabını la-yiqincə çəkər.Yeməz!
Tofiq Xəzər
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Poçt gələndə atamdan teleqram aldım. Mə-ni bu axşam,
saat 21:00-a telefon danışığına də-vət edirdi.
Sevincimdən bir xeyli hoppanıb-düşdüm...
Kəlbəcərli
gətirdilər.

Sahib

Əkbərovu

hauptvaxtdan

çı-xarıb

“Üç sutka” yatıb çıxmışdı. İt günündəydi. Üç gündə tamam
sınıxıb. Gözlərinin altı torbalaşmış, üz-gözünü tük basmışdı.
Məni görəndə gözlərinə sanki işıq gəldi, heç nə olmamış
kimi qucaqlaşıb,çox mehriban da gö-rüşdü. Məfkurəsiz Vaqif
Bahar arvadın oğlu Hü-seynov kimi bu da məsləksiz, amalsız
idi.
-Allah kəssin qubbaxı,düşmənim də düşmə- sin ora,- dedi.
-Ləb deməkdənsə, ləbləbi de,- dedim
Vaynösə Sahib sözün onluğa dəydiyini hiss edərək
sırımsığını sallayıb, çarpayısında oturdu və iy verən üfunətli
corablarını, əsgər çəkmələri qarışıq hıqqına-hıqqına ayağından
zorla çıxartdı. Şap-şuplarını geyinib, urək dolusu:
-Oxxəəyyy,-dedi.
Bu vaxt kimdənsə eşitdiyi atalar məsəlini:
”Ləzgi nədiy, güzgü nədiyy əə?”-deyə-deyə, şivərək Nazı
şappadan bizə yaxınlaşıb, şarlatan Sahiblə öpüşdü.
Tofiq Xəzər
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Üzümü qırxdım. Boynumun arxasını, qıpqır-mızı
yanaqlarını cod qara tük basmış Mürşüdə düzəltdirib, çamadar
Dusyanın hamamxanasıına getdim.
Kəlbəcərdə toppuzlu çomaqla gəzən Sahib Əkbərov da
üz-gözünü təraş eləyib, özünü ar-xamca yetirdi.
Varəstəylə artıq barışmışdıq.
Bir-birimizi lifçi Dusyasız sabunlu maçalkay-la o ki var
sabunlayıb, sürtüb, isti suyun altında doyunca çimdik.
Özümü quş kimi azad hiss edirdim.
Kazarmaya qayıdanda, iki ədəd məktub gə-tirdilər. Hər
ikisi də şapalaqla üz qızardan, varıl-maz bərdəli Tahir
Ağayevdən idi, Tibilisidən yaz-mışdı.
Başı sərkili, sər-səhmanlının yazdıqlarını ha varavurd
elədim, elə də ciddi bir xəbər yoxuydu...
Qonşuluqdakı mülki ailələrin yaşadığı beş-mərtəbəli
binadan çıxan, çox cazibədar, zövqlə geyinmiş, varlı-hallı bir
qızla qarşılaşdıq.
Həmyaşıd olardıq. Açıq şabalıdı rəngli par-par parıldayan
təmiz yuyulmuş saçları, yamyaşıl gözləri vardı. Çox ciddi qıza
oxşayırdı.
Yanımdan ötəndə dilim yenə dinc durmadı:
Tofiq Xəzər
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- Qəşəng qız, hara belə?
O qəflətən dayanıb, düz qarşıma gəldi:
- Məşğələyə gedirəm, - dedi.
Saçımı yatımına sığallayıb, özümü itirmə-dən:
- Olar, tanış olaq?
Heç gözləmədiyim halda,salam əlaməti ola-raq qız mənə
sarı uzanıb, əl uzadaraq:
- Nina Ukalova, -dedi.
İsti, yumşaq,ağ əlindən,-döyənəkli əlimlə tu-tub:
- Kiçik serjant Babayev! - dedim.
Süslü qız kişmişi gülümsünüb:
-Çox şadam,- dedi.
Və beləcə, tanış olduq. Odessa Dövlət
servatoriyasının, piano şöbəsində təhsil aldığını bildirdi.

Kon-

-Mənim də bir qohumum var,- Komsomolun atasını
nəzərdə tuturdum,- o da Bakı Konserva-toriyasını bitirib,
dirijordur... BELLTMANN-da çox yaxşı çalır...
-Hə?- soruşdu.

Tofiq Xəzər
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Binanın ikinci blokunda, dördüncü mərtəbə-dəki eyvanı
barmağıyla göstərib,- qəsdən də elə elədi ki, bahalı üzüyünü
rahat görüm - o evdə yaşadığını bildirdi və söz verdi: “Bir gün
çimərliyə qoşa gedərik...”
Axşamtərəfi haradansa, titandiş,
Feyruzun bir ağdamlı yerlisi gəlib çıxdı.

qarğı

kimi

şivərək

Feyruz yelmar ilanı kimi dil çıxararaq yal-varıb-yaxardı və
mülki paltarımı alıb ona verdi. O da öz dədə malı kimi geyinibgecinib, tumarlanıb getdi.
Telman Hacıyev də lap zəhləmi tökür.
O hər gün yanıma gəlib,- gah mülki paltar, gah pul istəyir,
gah da acam deyib, pul almamış yaxamdan əl çəkmir...
Axşam планѐрка-da səksən kvadrat metr suvaq işi, on
səkkiz künc və təmir işləri məruzə edəndə,- tükü durulmuş
mayor Deqtyar sevinclə:
-Спосибо командир! Cпосибо младшый сержант Тофик
Бабаев,- dedi.
Перегавор-a getməliydim.
Artıq səkkizə az qalırdı. Uşaqlıqdan əlinə düşən pulu verib,
tük güllə ilə tirdə onluğu bacar-masa da altılığa vurmağı öyrənən
tühaf leytenant Qreşnoyu tapa bilmədim. Gecikə bilərdim, odur
Tofiq Xəzər
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ki, nə vaxtsa Qarasuyun qamışlığındakı iri daşa burnunu sürtən
tülək şahinə oxşayan Sanyaya deyib, gizlincə aradan çıxdım.
Toma məni yenə yarılüt qarşıladı.
Bir az da içmişdi deyəsən. Balıq konservi yediyi də
nəfəsindən duyulurdu.
O çılpaq qollarını boynuma dolayıb marçıl-tıyla öpəndə,
cəld teleqramı çıxarıb göstərdim və bildirdim ki, gecikirəm.
Hərbi formamı özü soyundurub mülki palta-rımı geyindirdi.
Əli də dinc durmurdu...
-Gecə qayıdanda “hazır” gəl,- dedi, - yaman “istəyirəm”...
Turbazadan çıxıb poçtun yaxınlığındakı пе-регoвор-nuya
qaçdım. Artıq saat 20:27 idi.
“Gecikmisən,”məntəqəsinə get.

dedilər,yaxınlıqdakı

vağzalın

Tərpəndim. Vaxt keçirdi...
Bura da gecikdim, artıq sifariş götürmürdü-lər.
“Mərkəzə get,”-dedilər.

Tofiq Xəzər
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Susünbülü, suzanbağı, suqamışı gölməçəli bataqlıqlarında
susamuru,suquzqunu əlindən pe-rik düşmüş sufərəsi kimi orabura qaçırdım.
Deribasovskayadakı Mərkəzi
çatanda, artıq saat 21:09 idi.

danışıq

mən-təqəsinə

Təngnəfəs,növbə gözləmədən teleqramı si-fariş qəbul
eləyən qızın qarşısına atdım.
Tərləmişdim...
Qız çox sakit halda teleqrama baxıb, arın-arxayın:
-Gözləyin,- dedi.
Bir az sakitləşib özümə gəldim.
İçərinin havası ağır olduğundan bayırda bir az var-gəl
edib, geri qayıtdım.
İçəri işıqlı idi.
Oturacaqlar,- yuxusuzluqdan əsnəşənlərlə, giley-güzar
eləyən,qeybətləşənlərlə, araqdan vu-rub kövrək dərdləşənlərlə
doluydu.
Cavanlar tək-tük idi.
Yarım saat keçmiş,qızın mikrofonda gur sə-si eşidildi:
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

“Азербайджан... Барда... шестая кабина.”
Hövlnak özümü altıncı kabinaya soxdum.
Səs elə aydın eşidilirdi!
Əvəz əmimlə dayım qara Sabir idi.
Xeyli danışdıq, tapşırdım ki, atam pul gön-dərsin,
gəlməyimə az qalıb, özümə göy mil-mil kostyum, qara lak tufli
alacağam...
Geriyə qayıda-qayıda yeni xəbərləri saf-çü-rük eləyib,
düşünürdüm:
-“Əvəz əmim maşınını satıb, yeni Волга, газ-21 markalı
maşın almaq istəyir.
-Qardaşım Rafiq bütün yay sessiya imta-hanlarını yaxşı və
əla qiymətlərlə bitirib.
-Qardaşım Vaqif sənədlərini Azərbaycan Po -litexnik
İnstitutuna verib. Qəbul olunsa, lələ Kiro-vabadda oxuyacaq.
-Dayım Sabir yeni aldığı həyətdə tikdirdiyi evin artıq ikinci
mərtəbəsini hördürür.
-Atam da köhnə evimizi sökdürüb, elə öz həyətimizdəcə
yeni ikimərtəbəli böyük ev tikdirir, hörgü işi qurtarıb, üstü örtülüb,
suvaq işi artıq qurtarmaq üzrədir...
Tofiq Xəzər
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-Bacım Yeganə musiqi məktəbindən çıxıb. Yaşı çox azdır,
musiqi terminlərini, notları qav-raya bilmir. Ancaq Komsomolun
atası söz verib ki, gələn il özü onunla yenidən, fərdi qaydada
məşğul olacaq...”
Turbazaya
çatanda
köynəyim
tamamilə
su-yun
içərisindəydi. Çamadar Dusyanın hamamxa-nasında yaxşıca
çimib,naməhrəm kişidən yaşın-mağı filmlərdə görən, marığa
yatmış Tomagilə getdim.
Otaqdan kəsif kif iyi gəlirdi. Elə bil, döşəmə çürümüşdü...
Tülküdurmazdan oyanıb dənizə qaçdım və bu günkü
prosedurların hamısını dəqiq yerinə yetirəndən sonra, uşaqların
da işini bölüb naryad bağlamaq bəhanəsiylə yeməkxanada bərbəzəkli dembl məktubları yazmağa başladım.
Bütün məktubların da ağ vərəqlərinə ДMБ-1972 möhürünü
vururdum.
Qəzetləri oxuyub, gündəliyin son günlərini yazıb
qurtarandan sonra, kağız-kuğuzu təzəcə yığışdırıb, pomidorla
çörək yeyirdim ki, leytenant Qreşnoy yeməkxanaya girib məni
gördü.
İş vaxtı əsgərlərə yeməkxanaya girmək qa-dağan
idi.Təlimatı pozmağıma baxmayaraq, üzü-mə baxıb, heç bir söz
demədən qayıdıb getdi.
Nahar vaxtı poçt gəldi.
Tofiq Xəzər
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Qasırğa Tahirdən iri bir məktub aldım. Oxu-yub, gözlərimə
inanmırdım.
O nələr yazırdı!
Əndişələnib, həyəcanla yazdıqlarını təkrar oxudum:
“Komsomolun böyük bacısı,- Nüşabəni qon-şuluqda
yaşayan, məndən üç-dörd yaş böyük, Tahir adlı bir oğlan sevir.
Və bu işə Komsomolun anası da razıdır.”
Tüccar Novruzun tüccar oğlu Tahir, - Tahir Əliyev...
Nəsə, bu işə qarşı məndə qısqanclıq hissi yarandı. Və
hətta mənə belə gəldi ki, Komsomo-lun ailəsi mənə də aiddir və
ailədə baş verən bü-tün ciddi məsələlərdə mənimlə
razılaşmalıdılar...
Ahh... hələ, yazıq Tahir Ağayev!
Məni dəli bir qəm-qüssə bürüdü. Kazarma-da başımı
əllərimlə tutub, çarpayıma uzandım. Tünbətün olmuş tüllab Tahir
Ağayevə görə çox pis olmuşdum. Amma əslinə qalanda
Novruzun nəşvinüma oğlu Tahir heç də pis oğlan deyildi.
Dostum miyanə Tahir Ağayev kimi o da, sa-vadsız olsa da,
ali təhsil alırdı, gözəl-göyçək, yeyib içənin biriydi.
Dəbdə olan qızıl dişləri də ona çox yara-şırdı. Bu saat
Azərbaycanda qızıl dişi olmayan-lara чушка kimi baxırlar.
Tofiq Xəzər
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Trapez şalvar, yaxası açıq rəngli neylon saroçkalar
geyinər, qışda şarf taxar, həmişə də dərziyə şax, yumru
aerodrom kepka tikdirib başı-na qoyardı.
Dakqa bir oğlanıydı!
Hələ orta məktəbi oxuyanda atasının 69-76 nömrə nişanlı
qəhvəyi Волга maşınını sürər, kə-kəş-kəkəş gəzər, yayda
boynundan asdığı qızıl seplə, barmağındakı iri qızıl üzüklə
forslanardı.
Ailələrində, əlçatar üçtəkər motoreldə Zöhrə müəllimə kimi
pozğunluq edəni də yoxuydu.
Yeyib-içəndən sonra da segah oxumağı çox xoşlayar,
məclislərdə tünd gedərdi.
Atası Novruz kişi də pul qazanan,- fərasətli birisiydi.
Oxumamışdı,təhsili olmasa da bacarıqlı tüccar idi,- yeməkxana
işlədir, ailəsini lazımınca dolandırırdı.
Fikirləşdikcə bir az yumşalırdım...
Deyəsən Novruzun oğlu Tahir, dostum, qız-gəlin kimi
həyalı Tahiri hər sahədə üstələyir və bu Zöhrə müəllimə
məsələsi də bir tərəfdən işləri korlayırdı.
Söz yox ki, Nüşabənin atası özü də bu bia-bırçılığı eşidib.
Novruzun oğlu Tahir,-yazı yaza bilməsə də, əyri yolla,
puldan basıb Kirovabadda Politexnik İnstitutunda oxuyurdu.
Tofiq Xəzər
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Avtomobil təsərrüfatı dəb-də olduğundan atası onu mexanika
fakultəsinə düzəltdirmişdi ki, gələcəkdə də rüşvətdən - zad-dan
verib, Dövlət Avtomobil müfəttişliyinə işə dü-zəltdirsin. Olsun
ГАИ işçisi.
Elə mən özüm də bu niyyətdəydim.
Fərqimiz iki məsələdəydi:
Birincisi: O həddən çox savadsız, mən isə əksinə, gecəgündüz qəzet, jurnal, kitab oxuyur, öz biliyimlə təhsil alırdım.
İkincisi: Mən vətəni qoruyurdum, o isə oxu-maq, vətən
vicdanı olmaq əvəzinə dostlarıyla ye-yib-içir, günlərini eyşişrətdə keçirir və oxuduğu Kirovabad şəhərindən - Bakıqarışıq
müxtəlif ra-yonlara maşınla meyvə-tərəvəz daşıyıb, tüccarlıq
eləyir, karlı pul qazanırdı.
Buzlu şərbət içə-içə qazandığı pullardan rüşvət verib
əsgərliyə getməmişdi.
Sonralar, molla Xeyrulla kişinin nəvəsi, kefli Aydının oğlu
Vidadiylə qaraçı Hətəmə qoşulub xalça alverinə girişmişdi.
Qədimi cırıq-curuq xalı, kilim və xalçaları ra-yon-rayon,
kəndbə-kənd gəzir,ucuz qiymətə alıb, baha qiymətə Bakıya
daşıyırdılar.
Bərdədə o vaxt qaraçı Hətəm bu sənətin tacı sayılırdı.
Qızıldiş, qara Hətəmin bərk gedən vaxtlarıydı. Pula-pul
Tofiq Xəzər
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deməzdi. Aşıqlıq sənətini də öyrənmişdi, sazı həmişə maşının
yük yerindən əskik olmazdı.
Birlikdə gəzib-dolanar,ozan Hətəmin qazan-dığı pulla da,
yeməkxanalarda yeyib-içər: ”Ərik ağacından saz olmaz, gəl
zurnadan xəbər al,”- deyib, əylənərdilər.
Novruzun oğlu, tüccar Tahir segah oxuyar, qaraçı Hətəm
saz çalıb, aşıq mahnıları deyər, keflı Aydının qumarbaz oğlu
Vidadi Muradov isə yoğun barmaqlarını ağzına soxub, ağzının
seliyi axa-axa “fıştırıq” çalar, sonra da o ki var atılıb-düşər,
şənlənərdilər.
Bu trio, tam savadsız olsa belə, həddən ar-tıq işgüzar idi.
Pul qazanmaq üçün gecə-gündüz yatmaz,olmazın əzabəziyyətinə qatlaşar və dəri- dən-qabıqdan çıxardılar.
Amma alın təriylə qazanardılar.
Oğurluqla, narkotikayla araları olmazdı.
Dosta-dost, düşmənə də düşməniydilər.
Vidadi yaşca onların hər ikisindən xeyli kiçik olsa da,
xasiyyətləri tuturdu.
Azərbaycanın,
Dağıstanın
elə
bir
kəndi-kə-səyi
qalmamışdı ki, məhəllə-məhəllə, ev-ev gəz-məsinlər.

Tofiq Xəzər
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Çoxbilmiş, bic, vələdüzna sahə müvəkkilləri onları Quba,
Qusar, Xaçmaz, Xudat ərazilərində-ki kəndlərə buraxmırdılar ki,
rüşvət qopara bilsin-lər:
“Qədimi
qovardılar.

xalçalar

qaçaq

mal

sayılır,”-deyib,

onları

Qaraçı Hətəm bu təhdidlərdən sonra aşıq sazını belindən
asaraq kəndlərdə, məhəllələrdə pulsuz saz çalıb, camaatı
əyləndirər, Vidadi Mu-radovla tüccar Tahir Əliyev də küçələri
addım-addım gəzərək eyvanlara, həyətlərə diqqət yeti-rib köhnə
xalıları gözaltılayardılar.
Bu üç “kəndirbaz”, sahə milis müvəkkillərinə “haqq”
verməmək üçün, başqa bir hiyləyə də əl atmışdılar:
“Yalandan boyunlarından maşa,xəlbir, ələk, süpürgə,
manqal şişləri kimi şey-şüylər asıb, gu-ya xırdavat
alverçiləriymiş kimi qapı-qapı gəzir, həyətlərə, eyvanlara,
artırmalardakı döşəmələrə, məhəccərlərə gün vurmaq üçün
sərilmiş qədimi palaz, kilim, xalça, gəbə, xurcun, cırıq xalıları gözaltılayar, sonra da Tahiri həmin ünvana qonaq adıyla
göndərərdilər.
Sövdələşib qədimi cırıq-curuq, köhnə-küləş xalıları sintetik
təzə xalçalarla barter edər, ya da cüzi pulla satın alıb 69-76
nömrə nişanlı Волга-nın yük yerini doldurardılar. Necə deyərlər:
”Ərik bağın yoxdu ki, biləsən bildirçin necə quşdur.”
Tofiq Xəzər
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Bu üçlük də haqqın yolunu belə tapmışdı.
İndi həmin bu tüccar Tahir, mənim gələcək baldızımı
sevirdi? Çox götür-qoy edəndən sonra son qərarım belə oldu:
“Tahir heç də pis oğlan deyil, həm də qonşumuzdur.Nüşabə onu seçəcəksə seçsin, bir qız, bir
oğlanındır...”
Və haradansa beynimə hardasa oxuduğum bir misra
düşdü:
***
Qəm qüssəni ataydım.
Kaş arzuma çataydım.
***
Bir az yüngülləşdim...Sonra Zeynəb Xanla-rovanın
oxuduğu mahnının bir misrasını ürəyim-də zümzümə
elədim:”Əyil üzündən öpüm, qaran-lıqdı görməzlər...”
Sonra da yuxuya keçərəm.
Oyananda saat 16:09 idi.
Tahirin məktubu yadıma düşdü və nədənsə yenidən
kövrəldim, kədər məni bürüdü.
Tofiq Xəzər
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2017
özüm həll

Deyəsən mən də sərt şəkildə əski adət-ənənəyə riayət
edənlərdən olmuşam. Köhnə dəb geridə qalsa da, bu işə
hissiyyatla yanaşır, ən xırda detalları belə çox həssaslıqla götürqoy edir, çözürdüm...
Təəccübümə rəğmən, Novruzun oğlu elə də pis namizəd
deyildi.
Və birdən gözlərimin qarşısına gəldi ki, ul-duzlarsız gecə,
yarıdır və tüccar Tahir xalça dolu газ-21 markalı 69-76 nömrə
nişanlı Волга-sını Komsomolgilin darvazasının düz qənşərinə
sür-ür. Faraların işığı gözlərimdə onların evini lap saraltdı da...
Nəsə bu işə qısqanclığım tutdu. Bir babat musiqi səslənsə
ağlaya da bilərdim. Kaş bir azan səsi eşidəydim... Birdən azan
səsi lap qulağımda səsləndi...Və mənə elə gəldi ki, bu azan
səsinin içində əbədiyyət gizlənib, insan onun səsindən
rahatlanır, ruhən, mənən təmizlənir...
Uşaq olanda bizə məktəbdə ateizmi öyrədir və bizi allahsız
ruhda tərbiyə edirdilər. Amma Sovetlər İttifaqı yarandığı əlli beş
ildə məscidləri, azan səsini, Allahı bizə inkar eləməyi öyrətsələr
də... imamlarımız Hüseyin və Həsəni Kərbala müsibətində qətlə
yetirildikləri günü, toz-tozanaq-lı şərq küçəmizdə kəmərimizə
qədər soyunub zəncir vurmaqla qeyd edər,yəzidə olmazın lənətlər yağdırardıq...
Tofiq Xəzər
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Biz müsalman idik, - məscidlər nənələrimiz, babalarımız,
əcdadlarımızın üzlərini qibləyə tutub o böyük Allahdan imdad
dilədiyi, namaz qıldığı və səhvlərimizin bağışlanmasını yalvarıb
istədiyi ümid yeriydi.
Məkkədəki Kəbə bizim Allah evimiz idi.
Böyüklərimiz
bunu
dönə-dönə
bizə
xatırladar,öyrədər:”Xristian ruslar evimizi yıxacaq,”- de-yərdilər.
Rus Moskvasının Kremlində oturanlarımız ana dilində,
Bakıda yaşamış Nobel qardaşlarının təsis etdiyi Nobel
mükafatını almış əsərləri, qiy-mətli texniki, tibbi, elmi əsərləri çap
eləməyə ica-zə vermirdi.
Biz əsgərliyimizi əsasən tikintidə çəkirdik. Tank,qırıcıbombardmançı
təyyarələr,kalaşnikov
avtomatları,Hərbi
Akademiyalar üzümüzə bağlıy-dı.
Azərbaycanlı uşaqların, ya Orta Asiya xalq-larından olan
müsəlman əsgərlərin, işləməkdən barmaqları döyənək
bağlamış, barmaq və ovuc-larındakı çapıqlar daşa dönüb
bərkimişdi.
Kibrit yananda alovunu bu qədər qabar və döyənəklərə
görə, barmaqları hiss eləmirdi də...
Bu, on səkkiz-iyirmi yaşlı yeniyetmə uşaqlar bu gün-sabah
evlənəndə, öz halal qadınlarının canını necə sığallayıb ləzzət
alacaqdılar?
Tofiq Xəzər
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Xristian gürcülərin, Stalin kimi generalissim-usu, Beriyası,
ermənilərin Mikoyanı, onlarla mar-şalları olduğu halda, bizdə
marşal yoxuydu, bircə Nəriman Nərimanov Kremldə oturur, ona
da işlə-məyə imkan vermirdilər.
Bakınınsa, ən hündür hissəsi olan dağüstü parkından S.M.
Kirovun heykəli ucalırdı. Niyə?
Kiçik xalqıq? Neftimiz var deyə? Erkən inki-şaf
edənlərimizin, görən-qanan, oxuyanlarımızın da çoxunu 1937-ci
ildə didərgin salmış, çoxunu da güllələmişdilər...
Bizim, italyan Robertina Lorettimiz, Pavorot-timiz, Adreano
Çelintanomuz Müslüm Maqoma-yev idi,-o da Moskvaya köçüb,
inkişaf eləmək xa-tirinə rus aktrisası, SSRİ Xalq Artisti Sinyayevskayayla evlənmişdi. Əsasən də rus dilində oxu-yurdu...
Rəşid Behbudovumuz da hələ yaxşı ki,onun yolunu
tutmadı.
Darıxıb bayıra çıxdım. Qəribsəmişdim...
Rota işləyir, işlər öz tempiylə rəvan gedirdi. Artıq sonuncu
mərtəbənin sonuncu kərpicləri hö-rülürdü.Vaskı Nazını lotubeçə
ruslar öyrətmişdi-lər, mahiyyətini bilməsə də, bica yerə özünü tamahkar, bir atımlıq barıtı olan mayor Deqtyarın ayağına atıb
yalvarmışdı ki, qoy sonuncu kərpic-ri onun briqadası hörsün.
Əfsuslar olsun ki, hərbi tikintidə çəkisi olan, nüfuz məmuru
ona heç pəsənd eləmədi.
Tofiq Xəzər
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Naxoş Nazı!
Əyyə, Ağcabədi deyil eyy bura sənə, asfalt-ın ayna
sinəsində, şüvərək boyunla qaça-qa-ça:”Hoha-hoha!”- eşşək
kimi bağırıb, aerodrom kefkanla yanıbalalı inəyin şaqqıldaqlı
götünə vu-rasan ki, bəlkə yoldan çıxa, adam daşıyan- şinlə-rinin
sapı çıxmış, köhnə “polutruka” maşının al-tında qalmaya! Di get,
qanlı-bıçaq ol görüm ma-yorla...
Лучше, anana bir parça risalə yaz, bala!
Rəcəb ayında... sonuncu kərpici piyanıska Klimenkonun
lotu-potu əsgərləri hörüb qurtaran kimi, sinc çalındı və тревога
verildi.
Ətbala cavan əsgərlər bütün mərtəbələrdən üzüaşağı
hamılıqla qaçır,sıra meydanında cərgə-yə düzlənməyə
tələsirdilər.
Mənim briqadam vıdı-vıdıyla birtəhər düzü-lüb qurtaranda,
artıq iki briqada hazır olub, mə-lumat vermişdi. İrəli çıxıb,
üçüncü доложит elə-dim...
Rotanı hamama aparırdılar.
Getmədim, təptəzə xebemi geyinib, xoşqılıq Ariflə
Arkadiya
mehmanxanasının
yan-yörəsində
fırlanmağa
başladım.

Tofiq Xəzər
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Bu hində... qarşımıza əyrimçə bir qız çıxdı. Tüfeyli qızın
andıra qalmış ağzından selik axırdı.
-Dərgahına min şükür İlahi,- deyib,-gözləri-mi yumdum.
Elə bil, gözlərim fikirlərimin hörümçək toru-na ilişmişdi.
Sərhəddə heroin axtaran itlər kimi kimsə əli-mi isti diliylə
yaladı. Diksinib gözlərimi açanda, o ağzı selikli əyrimçə qızı
gördüm:
-Çörək pulu, - deyib, övrətbaz sırmanc oldu.
Qaşqabaqlı halda sonuncu qəpik-quruşumu da ona
verdim. Bu, ağzından selik axan əyrimçə şulum qız da,
yaddaşıma həkk olundu.
Ahh... Odessa! Sən də tərcih etdiyim, bizim Bakı kimi
hamıya qoynunu açırsan...
Bakıda hamı müxtəlif,- kürd, ləzgi, gürcü, rus, yevrey,
qaraçı, erməni, avar, talış nə bilim daha nə dillərində danışsa
da, bizim millət tab gətirir,- hamısını da yola verirdi.
Həqiqətən də Bakı beynəlmiləl şəhər idi.
Küçə, xiyaban, geniş prospektlərinin adı da buna əyani
sübut idi, - Ketsxoveli, Fioletov, Step-an Razin, Stepan
Şaumyan, Vostok, Plexanov, V.İ.Lenin, Krupskaya, S.M.Kirov,
polyak Dzerjın-skiy, İ.V.Stalin, M.Qorki, çar Nikolay, çariça YeTofiq Xəzər
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lizaveta,Poluxin,Nobel qardaşları,Armyanski,Pat-ris Lumumba,
Moskva, Tibilisi, Kiyev prospekt-ləri və daha nələr, nələr...
Ancaq Tehran, Təbriz, Ankara, İstanbul və Atatürklə bağlı
heç nə yoxuydu.
Nuru paşa Azərbaycanı erməni daşnakla-rının və rus,
ingilis imperialistlərinin caynağından qopara bilsə də, onun adını
əbədiləşdirəcək, heç bir döngə belə yoxuydu.
Koroğlunun, Qaçaq Nəbinin əvəzinə, satqın 26-ların
şərəfinə möhtəşəm abidə ucaldılmışdı.
Hamı bu gün də... çox şey bilə-bilə qorxu-sundan
susurdu...
Qoqolun,Puşkinin,Qriboyedovun,Tolstoyun adına küçə
vardı, amma Əhməd Cavadın Müşfi-qin, Hüseyin Cavidin,
Mümtazşn adı yasaq edil-mişdi.
Bakının ən möhtəşəm, ən gediş-gəlişli, izdi-hamlı küçəsi
Toрговы adlanırdı.
Niyə görəsən?
Hansı rakursdan yanaşsam da cavabı məni qane eləmirdi.
Xırsız Bəylərin qudurğan,dikbaş,sərpayı oğ-lu Vaqif,
atasını itqusdu eləyib döyəndən sonra, məclislərdə ata
haqqında badə qaldırıb, tost de-yəndə əsəblərim necə tarıma
çəkilərdi...
Tofiq Xəzər
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Eşit, Elgiz Abbasov: “Bizdə əsl zadəganlıq çatmır!”
Heç bir sahədə sənə bab olmayan, cibişda-nına marığa
yatmış, sərpayı Vaqif və xırsız İlham Babayevlə yaman cici-bacı
olmusan. Ataları on-lardan gördüyü xeyir-bərəkətdən sən də
görə-cəksən!
Dolanbaclı döngəmizin doqqazlı evlərinin ağbirçəklərindən
olan südlükən Süzəndə xalanın öz sözü olmasın, hamıya
doqquzluq gələn, iştüx, lələ Qozuroy,- Xosrov Yusif oğlu
Məmmədov ki-mi, tülküçezməzdən durub,bütün prosedurları ardıcıllıqla yerinə yetirdim.
Hantel təmrinlərindən sonra, 241 milyon si-qaret çəkən
hindliyə, düzü nifrət edirəm.
Bu gün, 29 iyul 1972-ci il, şənbə günüydü. Ordu
sıralarında hərbi xidmət çəkdiyimiz sonun-cu rəcəb mahı
yekunlaşmaq üzrəydi
İş günü olmasa da... binada генеральный уборка
eləməliydik. Bu yuxudan ayilan adamın gözlərini açması kimi
aydın idi.
Bizə tapşırılan təmizlənməli yeri uşaqların arasında
böldüm.
Qələm-dəftər,qəzet-jurnallarımı yığışdıraraq yeməkxanaya
getdim.
Tofiq Xəzər
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Zaporojyeli üsullu Veraya, omsklu biçiz Al-laya,“Qanlı
Труд” həngaməli,tulalı Annaya və rə-fiqəsi məkrli Lyudmilayla
mağmın Tahirin bidad elədiyi sverdlovsklu umsuq Nataşaya
risalələr yazdım. Yeri gəlmişkən, o gün Tahirin həyatında ilk
məşum gün idi. Biryerdə ağnaşmaq əvəzinə sumağı dırnaqlı
Lyudmiladan: “Чушка какая!”- damğası aldı.
Nüşabə məsələsiylə əlaqədar da Bərdəyə, - taqqanaq
Əlövsətə geniş bir məktub yazdım ki: Öyrənsin görək bu iş
doğrudurmu? Komsomol və böyük bacısı bu haqda nə fikirləşir,
valideyinləri nə deyir?
Talğasız olsa da, hərbiyə eşqi tükənməz olan sütül,
sürtüşkən, işləməkdən ayağının altı sudur olmuş Qreşnoy gəldi
ki, dünən gecə sənin əsgərlərindən Hüseyin, Mürşüd və Sahib
Əkbə-rovu çaxır içəndə xiyabanda tutmuşam. Bədavaz
ironiyayla:
- Xəbərin var? - soruşdu.
- Yox, amma onu bilirəm ki, siçanı öldür-mək, pişik üçün
oyundur,- dedim.
Nahardan sonra mülki geyinib lümpen-pro-letariat, fətirsifət
Əhlimanla aradan çıxdım.
Düz on dörd plyonkanı şəhərdə verdim ki, çıxartsınlar. Bir
manat qırx qəpik elədi. Avqustun səkkizində hazır olacaq. Qəbzi
alıb, kazarmaya qayıtdıq.
Paltarlarımı dəyişib hərbi hissəyə gələndə saat 16:07 idi.
17:00-da isə təmizlik işləri yekun-laşmalıydı.
Tofiq Xəzər
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Bu axşam Odessanın Черноморетс futbol klubu
oynayacaqdı. Futbola baxmaq üçün bəbə ağlında olan,
işləməkdən bət-bənizində qan qal-mayan leytenant Qreşnoydan
icazə istədim.
Əclaf razılaşmadı, biixtiyar qarşımda çöm-bəlib topuğunu
qaşıyaraq:
-Televizorda canlı yayım olacaq, otur bax, bilaistisna hamı
kazarmada olmalıdır,- dedi.
Artıq qara azar tutmuşu duyuq salmışdım, odur ki, getsəm
axtaracaqdı.
Rota dənizə gedirdi.
Futbolu bəhanə eləyib getmədim. Rota çı-xan kimi...
danadişili nəm torpaqda danaburnu, zambaq yarpağına
oxşayan danaqıran, iynəyar-paqlı danaayağı ot bitkiləri və danaduna, dana-doluqla nəfəs alan Əhlimanla mülki geyinib yenə
aradan çıxdıq.
Çoxlu tum və dondurma alıb xiyabanda ve-yillənirdik.
Ağırayaq Əhlimanın bəxtindən tanış olmağa “yönnüyönsüz,”-düzəməlli, bekar bir qız tapa bil-mədik.Gördüyümüz
qızların çoxunun da yanında oğlanı vardı. Asudə gəzənlər isə
hay-hayı gedib, vay-vayı qalanlar idi.
Şam yeməyində kazarmaya qayıtdıq.
Tofiq Xəzər
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Yeməkdən sonra rota kinoya gedəndə bə-dəsəl Nazıyla
getmədik.
Ulduzların altında keçirdiyimiz sonuncu ge-cədə çimir belə
kəsməyən, cidanın ucunun çu-valdan çıxdığını hiss edən,
ehtiraslı, lotu-bambılı Valyagilə getdik, şama həsrət pərvanə
evdə ol-madı. Qonşu Olesya xalanın göz muncuğu, tumurcuğundan çırtlayıb artıq dəymiş, ərgən qızını görüb
danışdırmaq istəyirdim.
Onu da görə bilmədim, qapıları bağlıydı.
Geri qayıdanda hərbi hissəmizin turbaza tə-rəfdən düz
giriş qapısında üç qızın dayandığını gördük. Qızlardan biri
yaxınlaşıb İvanı çağırmağı xahiş elədi.
Nazını cəld İvanın arxasıyca göndərdim.
Ürəyimdə fikirləşirdim:
“Çiçək çox olan yerdə, arı da olar, bal da...”
Bəxtimizdən
piyanıska
İvan
da
kinoya
getməyibmiş,quşqunu boş Nazıyla qayıdıb, bəkarət-li qızları görən
kimi:
- Oyy...Nina, Nina,- qışqıraraq, gəzdiyi qızla qolboyun
olub, öpüşdülər.
Yaman qucaqlaşdı bəxtəvərlər!
Tofiq Xəzər
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Deyəsən bəzmgah məclisi qurulacaqdı!
Nina rəfiqələriylə bizi tanış elədi.
Qayıdıb birlikdə gəzməyə getdik.
Hər şey çox gözlənilməz və anidən oldu. Mənim tanış
olub, İvanın təkidiylə qoluna girdi-yim Sveta Belarusiyadan idi.
CCPИ
pasportunda
БCCP,Moгилев
şəhəri
yazılmışdı.Qızlardan ikisi Belarusiyada institut tə-ləbəsiymiş və
yay sessiyasını bitirib, avqust ayı-nın onuna kimi Odessada
istirahət etməyi plan-laşdırıbmışlar...
İvan öz Ninasını da qoltuğuna vurub bizdən ayrıldı.
Nazıyla qızları götürüb xiyabanla gəzə-gəzə dəniz kənarına
qədər getdik.
Yarğanın üstündə dayanıb dənizdə, uzaq üfüqdə üzən
gəmilərə xeyli tamaşa elədik.
Sabaha görüş təyin eləyib, onları qaldıqları Lenin
prospektindəki evə qədər ötürəndən sonra, ayrılıb geri qayıtdıq.
Biz kazarmaya
yuxudaydı.

dönəndə

gecəyarı

idi.

Rota

dərin

...Bu gün bazar günü olsa da, nahara qədər işləyəsi olduq.
Briqadamın əsgərlərinə sonuncu,- onuncu mərtəbənin üstünü
cтяшкa eləməyi tap-şırdılar.
Tofiq Xəzər
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Uşaqları yuxarı çıxartdım.
Yük kranı sementli, hazır palçıq verməliydi.
Uşaqların arasında,verilən meydançanı böl-düm, palçıq
verildi və iş başlayanda özüm aşa-ğıya düşdüm.
Səydərəş Nazıyla çimərliyə getdik.
Dünən görüş təyin elədiyimiz yerdə Ritayla, Svetanı
tapdıq. İsti qumun üstündə, yanlarındaca özümüzə yer eləyib,
uzandıq. Nazı uşaq kimi o qədər boş-boş söhbətlər elədi ki,
qumun üstünə düşmüş beşqəpiyliyi götürüb başına çırpdım.
Üstümə bozarıb:
-Qayazzay əə! -dedi.
Qızlarla gülməkdən uğunub:
-Qarazzar da, çor da, elə bil it ilindəsən, söz tapmırsan
danışmağa, sən öləsən, bircə qundaq-bağın əskikdi.
Nöyüdü qurtarmış çıraq kimi, Nazı qəfildən pıqq eləyib
tüstüsüz-müstüsüz, xırp söndü.
Xeyli dənizdə üzdük.
Ordan-burdan söhbətlər edirdik. Nazı Rita-ya yenə gic-gic
nəsə xırdalayırdı:
Tofiq Xəzər
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“Söz quşduy, buyaxaysan uçub gedəy.”
Savadlı qızlar idi...
Nahara az qalmış birlikdə qayıtdıq.
Qızları evlərinə ötürüb, axşam dənizdə gö-rüşməyi
planlaşdırandan sonra, kazarmaya qayı-danda artıq saat 13:30
idi.
Nahardan sonra rota da dənizə getdi.
Paltarımı dəyişib Katerinagilə yollandım.
...Yanaşı uzanmışdıq.
Katerina əri tərəfindən belə soyuqqanlıqla tərk edildiyindən
mənən məhv olmuşdu.
O məndən hamilə idi...
Pıçıltıyla danışırdı:
-Bir həftə də keçdi.Sən gedəndən sonra çox
darıxacağam.Hamiləyəm, -günü gündən artan ki-loqramlardan
sanki qocalmışam. Hər səhər ayılıb aynada özümə baxanda
alnımda qırış tapıb dərd çəkirəm. Birdən qəlbimdə ümidsizlik,
özgəlik baş alıb gedir...
Sən gedəndən sonra necə olacaq? Gündə bir kişi ilə
görüşüb fahişəlik eləməkdənsə, özümü dənizə atıb öldürərəm.
Tofiq Xəzər
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Hələ Musa peyğəmbərin dövründən fahişə-lik,- bu qədim
peşə qadağan edilsə də, insanlar bu yoldan çəkinmir, öz işlərinə
davam edirlər.
Musa
eləmişdi.

peyğəmbər

özü

fahişəliyi

rəsmən

qa-dağan

Saçlarına sığal çəkə-çəkə bildirdim:
Bütün
dinlərdə
fahişəlik
qadağandır.
Bizim
müsəlmanlarda isə bu məsələ, namus sayılır və xəyanət
üstündə qadınları öldürürlər də...
O başını sinəmə sürtüb, kədərlə:
- Cəmiyyətin özəyini çürüdən bu dinsizlik,fa-hişəlik,- küfr,
günah,zina sayılsa da, elə bil, günü gündən insanlarda bu
peşəyə maraq, meyl dur-madan artır...
Zülflərindən öpüb:
-Pul verirsən qadın olur sənin,nə
istəyirsən ixtiyar sahibi sən olursan.

istəyirsən,

necə

Belə də iş olar? Katya! Sən ailə depressiya-sı yaşamısan,davam elədim,- ərinlə aranızdakı uçurum sənin ucbatından
yaranmayıb.Günahkar rəfiqənlə odur. Sən neyləmisən? Alın
yazın, tale-yindir. Allah kərimdir, bir də ki, axı dünyanın işini nə
bilmək olar? Bəlkə ərin rəfiqəndən bezib qa-yıtdı, ya mən
gedəndən sonra bəlkə kimisə, sevə bildin...
Tofiq Xəzər
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Onun gözlərindən yaş damlaları gilələnib si-nəmə
dığırlandı.Saçlarını məhrəmanə sığallayıb, dəli bir ehtirasla
öpməyə başladım.
Ovundurmaq istəyirdim onu...
Axşamtərəfi kazarmaya qayıdan kimi,tələsik axtarıb Nazını
tapdım. Çimərlikdə böyükraq İvan və nərmənazik qızlarla
voleybol oynamalıydıq.
Yeni aldığım sarı rəng олимпийски topu da götürüb
çıxmaq istəyəndə, leytenant Qreşnoyla qarşılaşdıq. Gülə-gülə
dedim:
-Məni buraxmadın öyləmi? Ona görə, Чер-номорест
gördün necə uduzdu, ay zatı brəhmən dinli?!
O cümlənin sonluğunu heç başa düşməsə də, qımışıb:
-Gələn dəfə şəxsən özün Murşutla onların komandasında
oynayarsan,- dedi.
-Tapançan var? Brauninq, Mauzer, Naqan, ya Makarov?zarafat elədim.
-Bravnikdi!- əlini yalandan zabit şalvarının arxasına apardı.
-Patronları məndə!- deyib, götürüldük.
Nazıyla qaça-qaça çimərliyə gəlib, qızları danışdığımız
yerdə tapdıq.
Tofiq Xəzər
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Top əla, yüngül və təptəzə idi.
Axşamtərəfi, günümüz dənizdə çox maraqlı keçdi. Suda
topla oyunumuz lap yaxşı alındı.
Başımız bir də o vaxt açıldı ki, gecə düşüb.
Biz geri qayıtmaq istəyəndə Ninayla İvan da gəlib çıxdı.
Qaranlıq düşsə də, onları gözlədik.
Qaranlıq olsa da soyunub, dənizdə bir qə-dər çimib
sərinlədilər və hamımız birlikdə qonşu-luqdakı institutun
həyətinə gəldik.
Artıq saat 20:24 idi.
İnstitutun həyətindəki
oturacaqda oturduq.

iri

ağacların

altındakı

taxta

Nazıyla İvan mağazadan üç butulka litrlik ağ şərab alıb
gətirdilər. Kazarmaya da baş çəkib-lər, hamı kinoya gedibmiş...
Qızlar evlərinə dəyib, tez də qayıdacaqları-nı bildirdilər.
Heç yarım saat çəkmədi ki, müxtəlif rəngli, eyni paltarda qayıdıb
gəldilər. Qızların hər üçü sarı, qırmızı və yaşıl ipək sarafanlarda
çox yaraşıqlı, biçimli və gözəl görünürdü.
Qərara aldıq ki, xiyaban və çimərlik tünlük-dür, yaxşısı
Lenin parkıdır.
Çaxırları da götürüb tərpəndik.
Tofiq Xəzər
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Yolüstü, mağazadan mən də kolbasa, çörək və şokolad
aldım.Pulu Nazı vermişdi,dünən onun adına poçtla on manat pul
gəlmişdi. O da beləcə, bədfanəyə xərclənib qurtardı.
Hər yan zülmət qaranlıq olsa da, yağışdan qorunmaq üçün
parkda axtarıb uzun bir taxtayla bir neçə ağac kötüyü tapıb
masa düzəltdik.
Məclis quruldu.
Svetayla Rita ağ şərabdan az içdi, Nazı heç dilinə də
vurmadı.
İvan və Niniçkaya qoşulub, mən də içməyə başladım.
Qıpqırmızı ipək sarafan geyinmiş Sveta qo-lunu boynuma
dolamışdı. Birdən şokoladdan bir dişlək alıb, sonra da mənim
ağzıma qoydu.
Bizə baxıb, yaşıl sarafanlı Rita Nazının ağ-zına çörək
tikəsi qoyanda, Nazı da onun ağzına kolbasa uzatdı.
Yeyib-içir, zarafatlaşır, çox gözəl əylənirdik. İvan hərdən
qızlara gülməli lətifələr danışırdı.
Qəflətən eşitdim, Nazı Ritaya sarı əyilib de-yirdi:
“Beşdaş oynayaq?”
Qız onu başa düşmədi.
Tofiq Xəzər
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Dəqiqələr su kimi axır, guya əsgərlik çəkir-dik... Onsuz da,
bütün dünya vətənimizdən qor-xurdu. Odur, arın-arxayın idik...
Qayıdıb Arkadiya mehmanxanasının qarşı-sına gəldik.
Gecə saat 00:02 idi.
İvan kazarmaya getdi ki, vəziyyəti öyrənib qayıda. Tez də
qayıdıb xəbər verdi:
-Leytenant Qreşnoy hər ikinizi axtarır.
Cəld əynimizdəki mülki paltarları soyunub qızlara verdik və
ikimiz də çılpaq, tək плавки-də kazarmaya qaçdıq.
Dilli-feilli, bəxti ayaq üstə duran Qreşnoyla turnikin yanında
qarşılaşdıq:
- Proverkada niyə yoxuydun? - mülayimliklə soruşdu.
Diltəng etmək üçün, özümü artistliyə qoyub:
-Başım ağrıyırdı yoldaş leytenant, oturmuş-dum həyətdə,
Əsədov belimi ovxalayırdı, yaman da kefsizəm...-deyib, əlinə
“düdük” verdim.
Qreşnoyun başı piyan bir rus əsgərə qarış-dığından,kimliyini qaranlıqda ayırd edə bilmə-dim- bizi başından elədi:
-Yaxşı, yaxşı... bağrıbadaş deyiləm sizinlə, gedin yıxılın
yatın, - dedi.
Tofiq Xəzər
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Qayıtdıq qızların yanına.
Paltarlarımızı əynimizə çəttədib, onları ötür-məyə getdik.
İlıq bir yay gecəsi idi.
Qabaqda Ninayla İvan,ortada Nazimlə Rita, axırda da
Svetayla mən bir-birimizdən iyirmibeş-otuz addım aralı qolboyun olub gedirdik..
Hərdən dilucu öpüşürdük.
Subaylığın sultanlığını sağa-sola xərcləyir,
həyatının şah günlərindən birini də bu ge-cə əridirdik...

əsgər

Dilrüba Katerina bu gün məni onsuz da din-dən-dondan
çıxarmış, əhədimi atmışdı.
Qol-boyun olsaq da, Svetayla şirin və ax-maq-axmaq
söhbətlər eləyirdik.
Hərbi hissəmizin taxta hasarının yanından ötəndə Qreşnoy
bizi görər. Kəlbəcərli Sahibin sö-zü olmasın:”Ağlar günə
düşmüş”,- mülki paltarda öz arvadıyla qol-boyun gəzir və
səndemə çıxan-girən əsgərləri beləcə güdürmüş...
Ayrılanda Svetanı möhkəm qucaqlayıb
dodaqlarından titrək öpüşlə bir neçə dəfə öpdüm.

şo-koladlı

Sabaha, dəniz kənarına görüş təyin eləyib, çox səmimi
ayrıldıq.
Tofiq Xəzər
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Gecə
saat
02:18-də
kazarmaya
qayıtdıq.
“Ağqvardiyaçılarla
Ağqoyunlular”
dərin
və
şirin
yuxudaydılar...Ağız-burun bəhəm eləməklə yeri-mizə girdik...
Bir xoşbəxt yay gecəsi də belə getdi...
Səhər
yuxudan
ayıla
bilmirdim.Başım-boğa-zım
ağrıyırdı.Qızdırmam da vardı, ağrıdan canım çıxır, ölürdüm.
Korzik gəlib baxdı.
Hərarətimi ölçüb, dilimə baxandan sonra, damarımdan
nəbzimi tutub ağızucu saydı, tibbi alətiylə böyrəklərimi yoxladı,
ürəyimi dinlədi və sonda da bir dürlü həb verdi ki, hərarətimi
salsın.
Yemək də yeyə bilmədim. Heç iştaham yo-xuydu.
Yerimdə xeyli qəzet-jurnal oxuyub, yenidən yuxuya
keçmişəm.
Oyananda nahar qurtarmışdı.
Hərarətim düşmüş, boğazımın, başımın ağ-rısı bir qədər
azalmışdı.
Güzgüdə özümə baxdım. Rəngim sozalmış-dı. Süst idim.
Araba ilə dovşan tutan
arakçeyevçilər kimi gəldi ki:
Tofiq Xəzər

ağlında

olan,
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- Qızday gözdüyüyy... duyy əə...gedək.
Abırsız-abırsız,tək bir qırmızı çimərlik palta-rında çıxıb,
dənizə getdim.
Qızlar danışdığımız yerdə gözləyirdi.
Görüşüb köhnə sevgililər kimi öpüşdük...
Qumda xeyli uzanıb, dəxli olmayan söhbət-lər çərənlədik.
Radioda Pavarotti oxuyurdu.
Və birdən necə oldusa, onlara musiqimizin mürşüdü, ata
Müslüm Maqomayevin bacanağı olan Üzeyir bəy Hacıbəyovun
“O olmasın, bu ol-sun” operettasından danışdım və Stalinə
yazdı-ğı məktubu onlara xırdaladım...Qızlar kimi Nazı özü də
gözünü bərəldib, diqqətlə qulaq asırdı.
Sonra da dənizə girib “əlsəndə” oynadıq.
O qədər həvəslə, çılğınlıqla oynayırdım ki!
Elə bil, bu səhərki hərarət və ac qarın mə-nimki deyildi.
Arsız-arsız, ara-bərə Nazının sızanaqlı arıq çiyinlərinə
çıxıb, suya ласточка da vururdum.
Svetayla suda xeyli qucaqlaşdıq.
Dənizdə bu gün meduza çox idi. Yığılıb lap sahilə qədər
gəlmişdilər.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Axşam saat 16:40-da dənizdən çıxıb, geri qayıtdıq.
Yolda iki azərbaycanlı oğlanla qarşılaşdıq. Dayanıb öz
dilimizdə xeyli söhbət elədik. Tanış olduq. Biri Salyandan, o
birisi də Naxçıvandan idi.Salyanlı,-bizim Pervomayskidəki
salyanlı Adili, naxçıvanlı da, naxçıvanlı tələbə yoldaşım Asifi
tanımadı...
Qızlar şəhərə gəzməyə və özlərinə nəsə xırda-xuruş
almağa getdilər.
Onlardan ayrılıb kazarmaya gəldik.
Kazarmaya girən kimi, yenidən yerimə uza-nıb, yalandan
ah-uf eləməyə başladım.
Korzik gəlib, bir həb də verib getdi.
Səhər açılandan ac-susuz idim. Briqadanı da Mürşüdə
tapşırmışdım...
Axşam Svetagillə görüşməliydik.
Saat 21:30
keçirilməliydi.

serjant

-da

heyətinin

növbəti

ic-lası

İvan görüşə getmədi.
Ağızdan boş Nazıyla gedəsi oldum. Tez də qayıtmalıydıq
ki, iclasda iştirak edə bilək.
Tofiq Xəzər
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Qızlar bizi gözləyirdi, taksi tutub Luna parka getdik...
Dəmsazim Svetayla yellənçəkdə xoşbəxt-cəsinə xeyli
yelləndim. Çiynidüşük Nazının ürəyi bulandığından, dəmirqara
ağacının altında Rita tək yellənəsi oldu.
İclasın başlamasına iyirmi dəqiqə qalmış taksi Волга
maşını saxlatdıq. Onun bir sərnişini içəridə oturmuşdu. Əclaf bizi
dörd görüb:
- Dörd nəfər götürə bilmərəm,- deyib, qazı basdı.
Gecikə bilərdik. Qaça-qaça ora-bura vurnu-xub,bir başqa
təzə Волга saxlatdıq.Onun da qa-baq oturacağında bir sərnişin
oturmuşdu, birtə-hər razı salıb maşına doluşduq.
Dördümüz də maşının arxa oturacağında oturduğumuzdan
yerləşmirdik.Əvvəl Svetayla Ri-tanın arasında idim. Çox darısqal
olduğunu bə-hanə eləyərək qalxıb onların dizləri üstündə oturdum.
Yerim yaman yumşaq və rahat idi. Həm də ГАИ belə
görsə, saxlamazdı.
Turbazanın həyətində sürücüyə bir manat uzadanda,azdır,- deyib, iki rubl istədi.
Məcbur olub verdim və qızlarla birlikdə özü-müzü
turbazanın kolluğuna verdik. Tələsik mülki paltarları soyunub
Tofiq Xəzər
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kolluqda gizlətdik və qızlara
gözləsinlər.

2017

da tapşırdıq ki, buradaca

İclas artıq başlamaq ərəfəsindəydi.
Özümüzü hərbi hissəyə zorla yetirdik. Cəld xebeləri
geyinib, Qreşnoyun hüzüruna getdik.
Sən demə, iclas elə bizə görəymiş...
Çolma-çocuqlu mayor Deqtyar yox idi.
Biz oturan kimi qırışmal, leytenant Qreşnoy iclası açıq elan
elədi. Dünən bizi necə, nə vəziy-yətdə gördüyünü serjantlara
danışanda mat qal-dıq. Yenə sağ olsun ki, hələ mayora məruzə
elə-məyib.
Dırnağını daim ağzında uşaq kimi didən Nazimlə içki ölüsü
İvana “Строгий выговор”, mənə isə “выговор” elan elədi. Onları
iki-üç gün əvvəl rəqs meydançasında da tutmuşdular.
Bərk sevindim ki, dodağı daim yer süpürən, leytenant
Qreşnoy kişilik edib, bizi diləfkar ma-yora satmayıb. Çox sağ
olsun.Yoxsa qiyamat ay-rı cür qopacaqdı.
Sonda Nazıyla İvana zarafatca dedi:
-Şərab başa vuranda ağıl qədəhə düşər, bir də sizi tutsam,
hərbi tribunala verəcəm.
Üzünü mənə çevirib çox əminliklə və sakit-cə dedi:
Tofiq Xəzər
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-Sən də tutulsan,elə briqadanla birlikdə Per-vomayskiyə
qayıdacaqsan!
Zibilə düşdükmü?
Çənəbazar yeri də deyildi.Baş qaşımağa,ya saç yolmağa
vaxt yoxuydu.
Qızlar kolluqda gözləyirdi.
Nazim əyilib qulağıma dedi:
- Başımıza nə daş salaq əəə... Çolpalayda oyda
gözlüyüy...
İclas axır ki, bitdi.
Qreşnoy otağına girən kimi, soyunub Nazıy-la turbazaya
götürüldük...
Paltarları geyinib, Lenin parkına getdik.
Şamxorlu çopur Vahidin perevod pulunu borc
almışdım.Yolda mağazadan şokolad, ağ şə-rab, kolbasa, çörək
aldıq.
Kefimiz kök idi.
Şokoladdan dişləyərək, ağ şərabdan qur-tumlayıb...qonşu
oturacaqda sütül bir oğlanı cən-ginə keçirən çəpəl qadının
çıxardığı intim səsinin laylasında ehtirasla qucaqlaşmışdıq.
Tofiq Xəzər
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Bu gecə Svetanı o ki var, öpdüm...
Bu da, sovet serjantının yaşadığı növbəti bir yay gecəsi...

Tofiq Xəzər
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Praqalı qızlar...
Odessa, 1, 2, 3 və 4 avqust 1972-ci il,
ıı, ııı, ıv və v günlər.

Səhər gec durdum. Boğaz ağrısını bəhanə eləmişdim.
Səhər yeməyinə də getmədim. Korzik gəlib yoxladı:
- Boğazında angina var, heç yana çıxma, yıxıl yat,- dedi.
Bir dənə də həb uddurub getdi.
Tofiq Xəzər
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Saat 15:00-da Svetagil bizi çimərlikdə göz-ləməliydi.
Gecə Mürşüdlə Sahib Əkbərovu pomidor oğurluğuna
göndərmişdim. Pomidor şitilləri əkil-miş iri arxlı ləkləri olan böyük
tarladan əllərinə keçən xeyli, qırmızı pomidor yığıb gətirmişdilər.
Üç kiloqramdan çox olardı.
Mağazadan iki buxanka сери çörək, iki ağ şərab, yarım
kilo soğan, yeməkxanadan da dörd ədəd kotlet, duz və dörd də
миски gətizdirdim.
Briqadanı Laçın dağlarında qonşusunun iti-ni dəyənəklə
döyüb öldürən Mürşüdə tapşırmış-dım.
Rota dənizə gedəndə Nazıyla aradan çıx-dıq. Turbazada
Tomagildən də bıçaq, stəkan və çəngəl götürdüm...
Svetagil vaxtından qabaq gəlmişdi.
Qızlar süfrə əvəzinə qumun
gətirdiklərimizi səliqəylə səhmanladılar.

üstünə

qəzet

sərib,

Yaxşıca yeyib-içməyə başladıq.
Elə xoşbəxt idik!
Deyib-gülür,əylənirdik. Ən mənasız sözlərə, hərəkətlərə
belə gülür, yumorla cavab verirdik.
Elə dənizdə çimən kimi, çaxırın da təsiri ge-dirdi.
Tofiq Xəzər
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Suda coşğunluqla “əlsəndə” oynadıq.
Чайка-3-ü
götürməmişdim. Onların öz foto-aparatları
vardı. Xeyli şəkil çəkdik.
Svetayla müxtəlif pozalarda, hətta qucaqla-şan, öpüşən
yerdə də Nazı şəklimizi çəkdi.
Amma plyonka onlarda qaldı. Görək çıxarıb bizə də
verəcəklərmi?
Axşama görüş təyin edəndən sonra, onları çimərlikdə
qoyub kazarmaya qayıtdıq.
İsti hava nəfəs kəsirdi...
Dünən
planyorkaya
lümpen-proletariat
göndərmişdim. Bu gün özüm getdim.

Əhli-manı

Planyorkadan sonra Nazıyla lifçi Dusyagilə getdik.
Dusyadan hamamxanadakı “НЗ” nömrə-nin açarını alıb
hamama getdik.
İsti suda maçalkayla sabunlanıb yaxşıca çimdik. Üzümüzü
təraş edib, boynumuzun arxa-sındakı artıq tükləri lezvayla
düzəltdik.
Hamamdan çıxanda da, özümü yaxşı-yaxşı Tomagildə
ətirlədim...

Tofiq Xəzər
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formadaydım!

başım

yastığa

ensə

də,

indi

2017
elə

gözəl

Boğazımın ağrısı heç yadıma da düşmürdü.
Axşam saat 20:30- da qızlar gəldi.
Başına daş düşmüş Nina da onlarla birlikdə gəlmişdi.
Dedi-qoduçu Nazını bədməst İvanın arxa-sınca göndərdim
və çiçəyi çırtlamış qızların üçü-nü də gəzə-gəzə Lenin parkına
apardım.
Gül gülü, çiçək çiçəyi çağıran parkda “Sibir uşaqlarından”
bədşüküm Şeydayevlə bəduğur Bakir bacadan düşmə bizi
gördü. Özümü görmə-məzliyə vurdum.
Bir qədər keçmiş höcət İvanla Nazı gəldi.
Abü-havaya baxıb, yoğun hörüklü Ninayla biiman İvan
həsb-hal eləmək üçün parkda qalası oldu, biz isə getdik.
Sveta ilə qol-boyun olub aram addımlarla, xöşbəxtcəsinə
addımlayırdıq.
Sveta gözəl idi. Kürəyinə səpələnmiş uzun, ipək kimi
saçları, yaraşıqlı və dümağ bədəni, qə-şəng sifəti vardı.
Özünəməxsus qoxusu ehtiras oyadırdı.

Tofiq Xəzər
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Ağıllı və savadlıydı. Bu qız hər şeyin yerini bilir, şitlik
eləmir, artıq-əskik danışmırdı. Ağ şal-var və ağ da qısaqol
pambıq köynək geyinmişdi. Paltar əyninə kip oturduğundan
yumru döşləri tarıma çəkilmişdi.
Artıq gecə düşmüş hər yan qaranlığa bü-rünmüşdü.Əl-ələ
tutub sanatoriyanın bağları ara-sından keçərək, xiyabanın ayaq
tərəfindəki yar-ğandan ayaqla ehmal sürüşüb, çimərlik istiqamətinə kimi ədəblə getdik.
Zülmət qaranlıq,sıx kolluq, ağaclıq olan yer-lərdə və
yarğan tərəfdən çimərliyə enəndə, hiss edirdim ki, hövl içində
matanın bütün vücudu ti-tim- titim titrəyir.
Gecə on birə işləməsinə baxmayaraq hələ də çimərlikdə
istirahət edənlər, dənizdə çimənlər vardı.
Hava mülayim idi.
Dənizdən sərin meh əsir, adamın ruhunu oxşayırdı.
Civıldız yeniyetmələr marığa yatıb, qa-ranlığa çəkilən hərif
mazaqlaşanları güdüm-gü-düm güdürdülər.
Çimərlikdə su, dondurma satılan mağaza-nın yanında,
gecə on iki tamama görüş təyin elə-yərək, tələm-tələsik
Nazimgildən ayrılıb, canha-can Svetayla kimsəsiz bir yerə
çəkildik.
Canıyananlıqla ətirli, təmiz dəsmalımı quma sərdim...
Sveta canhövlü üstündə oturdu.
Tofiq Xəzər
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Kimsəsiz və zülmət qaranlıq idi...
...Bakirəydi!
...Bu gün üçüncü gün, avqustun ikisi idi.
Boğazım yenə ağrımağa başlamışdı. Azca hərarətim də
vardı.
Korziki çağırtdırdım.
Gəlib baxdı. Dilimin üstündən əlindəki qaşı-ğa oxşar tibbi
alətlə basıb boğazıma baxdıqca ürəyim qalxır, ödüm ağzıma
gəlir, öyüyürdüm.
İki həb və toz halında nəsə verib birlikdə içməyimi tapşırdı
və:
- Güclü antibiotikdir,- dedi.
Bərk-bərk də tapşırdı ki,ayağa qalxma, gəz-mə, uzan
dincəl...
Yıxılıb yenidən yatdım.
Oyanıb, alınan gündəlik qəzetləri oxumağa başladım.
Ciftləşmə faraş aparılsa,- deyə-deyə, kəlbə-cərli Sahib
Əkbərov elə qazandaca qaynar borş gətirdi, cangüdazlıqla:

Tofiq Xəzər
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- Bunu iç, qara istiotunu da içinə çox səpmi-şəm,
düzələcəksən,- dedi.
İsti borşu hortahortla axıracan içəndən son-ra dopdoğru
gözlərimə işıq gəldi.
Bir az keçmiş, özümü yaxşıca tərlətmək qə-rarına gəldim.
Bir Колхида qırmızı kərpic gəlmişdi.
Uşaqlar yenə durna qatarı kimi düzülüb ma-şını boşaldırdı.
Hamısına перекур verib, qolumu çırmalaya-raq, çıraqla
axtarsan tayı tapılmayan, mayıf Ma-medlə boşaltmağa
başladım.
Maşını boşaldıb qurtarandan sonra da, baş-ladıq kərpicləri
поддон-ların üstündə cərgəylə üst-üstə düzməyə.
Bütün xebe formam suyun içindəydi.
Sonuncu kərpicləri can-başla düzürdüm ki, yaxınlıqda iki
qız göründü. Son dərəcə gözəl və son dərəcə də dəblə
geyinmişdilər. Beləsi hər saat ələ düşmür!
Onları görəndə heyrətdən gözüm bərələ, ağzım açıla
qaldı.Üst-başım
qıpqırmızı
kərpic
to-zuna
bulaşmış,
tərlədiyimdən sinə və kürəyim is-lanıb canıma yapışmışdı.
İt günündəydim.
Tofiq Xəzər
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Qızların arıq olanı, diqqətlə mənə baxıb tə-bəssümlə
yanındakı qıza nəsə dedi.
Hər ikisi yenidən təəccüb və maraqla məni süzüb, güləgülə nəsə danışdılar və mülki bağ-ların içindən keçən, hərbi
hissənin geniş asfalt yolunu adlayıb, taxta hasarımızın
bitişiyində yer-ləşən bağ-baxçalı birmərtəbə taxta finski evə girdilər.
Bu ev vaxtıyla
arxasında yerləşirdi.

mənim

qaldığım

vaqon-kubri-kanın

Elə bir lijimdəydim ki, xəcalətimdən bir kəl-mə söz atmağa
belə utandım.
Gərək salam verəydim,- peşmançıliqla fikir-ləşdim.
Qızlar seçilən qızlardan idi.
Canıçıxmış halıma utandığımdan özümü nəsə itirmişdim.
Onlar çevrilib mənə baxanda hə-lə də lal, susqun və heyrətlə
onların arxasıyca baxırdım. Bunu hiss edib mərhəmətlə
gülümsə-dilər.
Tikdiyimiz on mərtəbəli binanın üstünün крыша-sını
işləyən, yanları açıq eyvan və pən-cərələrdən baxan əsgərlər də
onları görüb, can-fəşanlıqla səs-küy salmışdılar. Pilotka
yelləyən, fit çalan, canfəza qızları haraylayanlar bir-birinə
qarışmışdı.
Tofiq Xəzər
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Mat-mutum qurumuşdu.
Sanki, hamını ley vurdu, amma mənim kimi tükü dağılan
olmadı!
Necə olub, aləm-aşkar bu qədər yaxınkən aləmara qızları
görməmişəm? Başına at təpmiş mayıf Mamed heç
gözləmədiyim anda qımışıb:
- Təzə gəliblər komandir,- dedi.
Deyəsən Mamedin işləyə-işləyə, əziyyət çə-kə-çəkə canı
bərkimiş, dili - gözü açılmışdı.
Qızlar məni həqiqətən məftun elədi və artıq onların sehrinə
düşmüşdüm.
İşimi qurtarıb hamamxanaya getdim.
Qıpqırmızı oxraya oxşar toz-torpağın içində görəndə, yenə
Dusya deyinə-deyinə məni maçal-kalayıb sabunladı...
Əlövsötdən, dayıdostu Rənadan və atam-dan məktub
aldım.
Atam yazmışdı: “Yeni tikilən ev hazır olmaq üzrədir, Allah
qoysa, sən gələn kimi toyunu elə-yib içinə gəlin gətirəcəyik...”
Amma gəlinin kim olacağını yazmamışdı.

Tofiq Xəzər
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O, Xuramanı mənə almaq, evində onu gəlin görmək
istəyirdi.
Xuraman
isə
mənim
sevgi
çətirimin
altından
çıxmışdı...doğrudan da sevginin ömrü bir an olsa belə, xatirəsi
əbədidir... Görünür Tanrıdan verilən məhəbbət payım Xuraman
deyilmiş...
Umsuq Əlövsətlə canıyanan Rəna isə elə bir yenilik
yazmamışdı.
Briqadamın əsgərlari ikinci mərtəbədə təmir işləri görürdü.
Axşamtərəfiydi.
Ağ və qırmızı kərpiclə dolu yeni maşınlar gəldi. Uşaqlarım
maşınları boşaldıb поддон-lara yığmağa başladı.
Quşqunuboş Əsədovun briqadasının əsgər-ləri də bizim
əsgərlərə qoşuldu.
Vaskı Nazim, petlisası sökülmüş zemelya- mirzəalıbəyli
Şükür və bulanıq suda balıq tutan cüvəllağı Məhəmmədlə
kənara çəkilib şirin-şirin söhbət eləyirdik.
Arada tualetə getdim.
Yenicə çıxmışdım ki, gördüm bayaqkı süslü qızlar yorğunağrın, sallana-sallana çimərlikdən gəlir. Saçlarının suyu hələ də
tam qurumamışdı. Ayaqlarında rezin çimərlik şap-şupları vardı.
Şah tənbəlinə oxşayırdılar.
Tofiq Xəzər
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Mən təmiz xebe formadaydım.Hamamxana-dan yeni
çıxdığımdan, hələ də buğlanırdım.
Şükürü də götürüb cəld əks tərəfdən taxta hasardan
keçdim ki, onlarla qarşılaşam.
Şükür hasardan keçmək məqamında şap-padan qorxdu.
Təkdir də elədim, xeyri olmadı.
Yanıb-yaxıldım!
Qışqırıb Nazimi harayladım. Şükür özü də Nazının ardınca
götürüldü və Nazı özünü qara-nəfəs yetirdi. Birtəhər,- artıq
şapalaqla üz qızar-dırdım- təkidlə onu razı saldım. Taxta hasarı
axır ki, adladı.
Həyətdəki ağacların altında şarhaşar axan su krantının
qarşısında qabaqlaşdıq.
Onlara azərbaycanca
ədəbərkanla soruşdum:

salam

verib,

rus

dilin-də

- Hardan gəlmisiniz? Turistsiniz?
Qızlardan şatir görünən, şaha şayəstə, arıq, uzun olanı
qəribə bir aksentlə:
- Прага, Чехослoвакия...-dedi.
Şaşırdım.
Tofiq Xəzər
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İndidən forslanan Nazimə öz dilimizdə,zara-fatla bildirdim:
-Deyəsən,bunlar
başqa
ölkədən
gəlib.Diplo-matik
toxunulmazlıqıarı var,tələyə salıb tarixin tə-kərin döndərə
biləcəksənmi?
Nazim heç nə anlamadı. Qaytan dodağını yalayıb, heyrətlə
gözlərini qızlara zillədi.
Qəflətən, ürəyinə od salmaq istədim:
- Можнo с вами познокомится?
Gülümsünüb
mütəkəbbirlik
etmədən,
başla-rıyla
razılıqlarını bildirdilər, ancaq rus dilində tək-tük söz işlədirdilər.
Çex dilində danışsalar da, bəzi
olduğundan başa düşmək olurdu.

sözləri rus dilinə yaxın

Deyəsən ürəyimizi qırmamaq üçün, adlarını bildirdilər:
Йиткa... Дано...
Biz də tələsik mübarək adlarımızı dedik.
Yenə çardaqda işləyən əsgərlər fit verir, pi-lotka,xebe
köynəyi yellədə-yellədə qışqırışırdılar.
Tomanın evinin əlimdəki açarını, qızın qo-lundakı saatın
əqrəbləri üstünə tuşlayıb, əlimlə başa saldım ki, yəni, neçədə
görüşə bilərik?
Tofiq Xəzər
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Onlar məni başa düşüb, öz dillərində nəsə qırıldaşdılar.
Elə mən özüm də Nazıyla xosunlaş-dım.
Qızlara söz ola bilməzdi!
Bu dəfə açarın ucunu arıq qızın qolundakı saatın əqrəbləri
üstünə qoyub, düz axşam saat 21:00-ın üstündə saxladım.
Onlar öz dillərində nəsə danışıb, başa düş-düklərini,
başlarını yelləməklə bildirdilər.
Üzlərində təbəssüm vardı və tanış olduğu-muza sanki
heyranlıqla sevinirdilər də...
Güclə başa saldılar ki, gecəyarı saat 23:00-da xозейкаlarını restoranda qarşılamağa gedə-cəklər, ona görə 21:00- da
gələ bilərlər.
Çox maraqlı alındı. İnanılmaz idi!
Əl-qolla danışır, bir-birimizi güclə başa sala bilirdik.
Onlar Pervomayski və Odessada tanış ol-duğum qızların
hamısından gözəl idi.
Razılaşdıq.
Qarşılarından çəkildim.

Tofiq Xəzər
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Düzü qələbə çalacağıma inanmırdım. Bu qədər əsgəri öz
füsunkar gözəllikləri və gözəl ge-yimləriylə dəli eləmiş bu iki qızı
yəni doğrudanmı ram edə bilmişdim?
Axşam saat doqquzda hər şey su kimi ap-aydın olacaq...
Bütün rota bu işin necə qurtaracağını ma-raqla izləyirdi.
Saat 20:00-da xəbər yayıldı ki, Kirovabad-dan Faiq
Kəngərlinin anası gəlib. İldırım sürətiylə yayılan xəbər bizə çatan
kimi Nazıyla tərpəndik .
Biz çatanda Kəngərli özü də gəlib çıxdı.
Altı qadın idi.
Sən demə biri də Şeydayevin anası imiş!
Onlar qucaqlaşıb bir-birinə sarılanda qəflə-tən biri sinəsini
açıb:”Bu uşaq niyə bu kökə dü-şüb aazz?”-deyərək, şaxseyvaxseylə cikkə çək-di. Arvadların altısı da bir-birinə qoşulub
ağlaşdı
Bax bunu bərdəli qadın edə bilməzdi!
Düzü, həyasından bacarmazdı!
Kuybışevli Hüseynin iri, ala bəbəklərində iki gözmuncuğu
boyda yaş gilələndi və klassik filo-soflar kimi dayanıb:
- Ana ürəyi belədir də... -dedi və silkələnib hönkürdü.
Tofiq Xəzər
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Deyəsən öz anası yadına düşdü.
Mən də ona baxıb kövrəldim, doluxsundum və küyə
getdiyimdən, gözlərim də doldu.
Bərdədən görünən dünya məhz beləydi!
Mənim də anam gəlsəydi, ağlayardı. Amma sinə açmaz,
cikkə çəkməzdi!
Altı azərbaycanlı qadın gəlmişdi.
Faiq Kəngərli məni qırağa çəkib,utancaq və haqqı olan bir
kədərlə:
- Gör bir ev tuta bilərsənmi? -dedi.
Cəld Nazını da götürüb, camadar Dusyagilə götürüldüm.
Ekstremal olayı çox tələsik və həyəcanla ona başa saldım.
Dusyuşa halımı görüb, tərpəndi.
Az keçmiş altı qadına üçotaqlı, işıqlı, geniş və gözəl bir
taxta fin evi tapıb sevincək açarları-nı gətirdi.
Ev dediyi kimi də vardı.
Ancaq içərisinə cəmi üç çarpayı qoyulmuş-du.
Bərdədən görünən dünyada onlar baş-ayaq da yata
bilərdi,- təki daldalanmağa yer olsun.
Tofiq Xəzər
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Vaxtıyla bu evi, özünə arvad eləyəcəyi qa-dınla bəzzad
qara Vəliyə tutmuşdum.
Mayor Deqtyar altı qadını gözüyaşlı görən-də qorxub
susdu.
Daha oyan-buyan danışmağın, sərt hərbi qaydalardan
dəm vurmağın yeri deyildi.
Mayor karıxdı...
Onun əvəzinə özüm hərəkətə keçdim.
Arvadlarla Faiq Kəngərlini və
Dusyuşkanın tutduğu evə gətirdim.
Faiqlə
Şeydayev
minnətdarlıq eləsinlər.

Nazını götü-rüb

sevinclərindən

bilmirdilər

lifçi
necə

Onlar mehmanxanadan otaq tutsaydı, çox baha başa
gələcəkdi.
Çox ucuz qiymətə rahat, şəraitli ev tapmış-dım, özü də
turbazanın düz göbəyində. Gül-çiçə-yin, rəqs meydançasının,
dənizin kənarında...
Birdən ürəyimə gəldi ki, nə yaxşı bu evi tapdım.Faiq
Kəngərli palaz kimi çırpıla-çırpıla dö-yüldüyünü və bu “Kərbəla
müsibətinin” təşkilatçı-sı mən olduğumu anasına desə, gəl bu
Kirova-bad həyasızların əlindən canını di salamat qurtar görüm,
necə qurtarırsan...
Tofiq Xəzər
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Hər ikisi daha üzə düşdü, yəqin deməzlər!
Saat 20:47-də onları baş-başa buraxıb, tə-şəxxüslə
arvadlara baxan Nazıyla görüş yerinə tələsdik.
Svetagillə bu günə görüş təyin eləmişdik. Hələ də çox
ümidsiz olduğumdan, özümü səliqə-səhmana belə salmadan
çirkli xebe,- iş formasın-da xarici qızlarla görüş yerinə tələsdim.
Svetagilsə, üç bilet alıb, hansısa Спектакла baxmağa
getməliydilər.
Görüş yerində həyəcanla gözləyirdik.
21:00 oldu.
Görünmürdülər...
Nazı inad və özünəəminliklə:
- Onnay yüz il də gözləsək, gələn deyilləyy. Xatiycəm ol.
Gəlsələyy it olub uluyayam. Sən nə-təy Dallessən əə...Üyəyimə
elə onnayı göyənnən damıb.
Saat 21:05... 21:11 oldu.
Heç kim görünmürdü...
- Ürəyi niyə sındırsınlar ki?
-Üyəkləyinə ox batsın, güllə dəysın.
Tofiq Xəzər
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Hava çox xoş idi. Qaranlıq tam çökməmişdi.
Qəflətən xışıltı səsi eşitdim. Ağacların altın-dan budaqları
əlləriylə aralaya-aralaya iki ay par-çasının çıxdığını gördüm.
İlahi onlar idi!
Qısa don geyinmişdilər. Azərbaycanla, pay-taxt Bakıyla
müqayisədə,- Odessada qızlar qısa geyinərdi. Bu qızlar isə,
onları bir qarış da üstə-ləyib, lap qısa geyinmişdilər.
Qorxdum, üst-başımızı görən kimi geri qa-yıdacaqlar.
Amma onlar saqqız çeynəyə-çeynə-yə, gülər üzlə bizə
yaxınlaşdılar.
Bahalı parfüm iyi bizi bürüdü.
Nazı qurumuşdu. İt ol, ula di!
Turbazanın radiosunda saqqallı gürcü, xoş avazıyla “Çitto
Marqaritta oxuyurdu.”
Cəld qabağa yeridim. Hər şey düşündüyü- müzün əksinə
alınmışdı.
Əl uzatdılar bizə.
Əlimi o qədər zərif şəkildə onların əlinə to-xundurdum ki...
Qorxurdum, birdən qaba alınar, kobud çıxar, inciyərlər...vasvasılıqla düşündüm.
Tofiq Xəzər
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Nazı onların əlini,- motalla alınan “Lenin or-denli Hüseyin
Ağayev” kimi- ikiəlli sıxdı, uzun əy-rimçə ayaqlarının dizlərinə
qədər əyildi də...
Öz dilimizdə vələmbəsin çıppıldadan vaskı Nazıya:
- Di ula! - dedim.
Hər şey gözlənilməz olmuşdu.Mən onları əl- qolla başa
saldım ki, gedəyin yaxınlıqda ev var, biz də əsgər formalarımızı
dəyişək. Onlar heç nə anlamasalar da, gülə- gülə:
- Хорошо, xорошо,- dedilər.
Yola çıxdıq.
Yanaşı gedə-gedə yenidən tanış olduq.
Seçdiyim arıq, uzunboylu qızın adı Yitka idi.
Qısa, açıq şabalıdı saçları vardı, gözləri qəhvəyi idi. Kirpik
deyilən şey onda yox idi.
Ətirlərinin qoxusu ürək vurur,hərdən də mə-ni bihuş edirdi.
Nazının bəxtinə düşən qızın adı Danо idi. Nazı heç nə
anlamadı, mən başa salanda isə:
- Dana nədiy əə? Yox biy buzoyy...

Tofiq Xəzər
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Ortaboylu,sapsarı saçlı, dolu qızıydı.Ağ ma-ya! Yitka isə
ona nisbətən qarayanız idi.
Təpədən dırnağa qədər sivil, azad qızlar elə hey
gülümsəyırdilər.
Qancıq Tomagilin evinin yaxınlığına gəldik və dəlixək, dıbır
Nazimi qızların yanında qoyub onlara cumdum.
Qapı bağlı oldu. Qəhr olsun!
Elə bil, başıma daş düşdü. Dəğdəğəylə: Ni-yə məhz belə
nəhs başladı görəsən?
Suyu süzülmüş, döyükə-döyükə geri qayıt-dım. Di gəl,
qızları başa sal görüm... Nazı da kı, dilsiz-ağızsız, əsl bıqdırıcı,
qara azar tutmuş hey-van idi.
Qolumu havada yelləyib, onlara heç nə bil-dirmədən, cəld
Jenyagilə tərpəndim.
Bu dəfə bəxtim üzümə güldü:Toma onlarda, qəhbə Valya
da yanında oturmuşdu.
Valyanı görən kimi üzümü qara bulud aldı. O da
tutulduğumu hiss elədi.Amma yer o yer de-yildi. Tomanın qoluna
girib çölə çıxaranda, çönüb ürəyimdə dəfn-kəfn elədiyim
Valyaya:
- O gün gəlmişdim, evdə yenə yox idin, - is-tehzayla
dedim.
Tofiq Xəzər
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Toma yazıq elə bildi ki, yeyib-içməyə nəsə gətirmişəm,
gecəni də onunla keçirəcəyəm.
Məsələni eşidib bilən kimi, üzünü vəsvəsəli bir kədər
bürüdü.
Heç fikir də vermirdim, daha dəhrdə hər şey gözümdə
ruslar demiş,- ерунда idi. İldırımdan da sürətli geyinib, qızların
yanına qaçdım.
Onlar indi başa düşdü ki, biz nə demək is-təyirdik. Nazı
formasını dəyişməyə getdi.
Dano, ağ rəngli əl çantasını açdı və içərisin-dən çox gözəl,
yaşıl üzlü kiçik bir qutu çıxarıb mənə uzatdı.
Alıb, gözəl və yaraşıqlı tərtibatına baxaraq üstünü oxumaq
istədim. Xarici hərflərlə yazıldığı üçün heç nə başa düşmədim.
Yaşca kiçik olan Yitka,döyükdüyümü görən-də cəld yaşıl
qutunu əlimdən dartıb aldı və yağlı, yaşıl hamar üz kağızını
səliqəylə cırıb, içindəki həbə bənzər bir şeyi: -Жвачка, жвачка
не бой-ся,- deyə-deyə, incə, ağappaq yumşaq barmaq-larıyla
ağzıma dürtdü.
Elə təbii, elə ərkyana elədi ki, elə bil qar-daş-bacı idik və
sanki bir ailədə böyümüşdük.
Dişləyəndə bildim, saqqızdır.
Tofiq Xəzər
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Bərdənin saqqız ağacları bitən
saqqızlar, adətən qara rəngdə olurdu.

nadir

meşə-sindəki

Bu isə ağ idi.
Elə dadlı, ətirli, yumşaq idi ki!
İstədim ağzımdan çıxarıb yarısını da Nazı-ya saxlayam.
Dərhal da fikrimdən vaz keçdim.
Ayıb olardı.
Əlimi ağzıma salaraq,çeynənmiş saqqızı çı-xarıb bölmək?
Bərdədən görünən dünyada isə belə şeylər ayıb sayılmaz,
əksinə qürurla:
“Payını dostuyla bölür!”- deyərdilər.
Amma xarici qızlar həddən artıq incə, zərif, gözəl və
mədəni olsalar da, nədənsə Nazı üçün ağ saqqız vermədilər.
Onların gözləri qarşısında saqqızı çıxarıb bölmək isə
qeyri-etik sayılardı.
Yaxşı ki, Nazı yanımızda yoxuydu.
Xarici vətəndaşla ilk tanışlığım idi.
Danonun sifəti bərq vuran günəş kimi yup-yumruydu.Xırda
sədəf dişləri ağzında muncuq ki-mi sıralanmışdı.
Tofiq Xəzər
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Özü də ağappaq maya idi.
Uzun ağ saçları kürəyinə tökülmüşdü.
Ayaqları, baldır və budları kök idi. Zalımın balası elə bil,
gün üzü görməmişdi. Kök baldırları qısa geyindiyindən bədəninə
çox yaraşırdı.
Mütənasib idi...
Sapsağlam, top kimiydi!
Danışmağa söz də tapa bilmirdim. Qəflətən yaşlarını
soruşdum.
Başa düşmədilər.
Him-cimlə birtəhər anlada bildim.
Barmaqlarıyla göstərdilər ki, biri doqquzun-cu, digəri də
onuncu sinifdə oxuyacaq. Sonra bir kiçik cib bloknotu çıxarıb ağ
vərəqin üstünə iri rəqəmlərlə Dano 17, Yitka isə 16 rəqəmini
kağız-da cızdı.
Nə yaxşı!
Heç olmasa, xaricilərdə də rəqəmlər bizdə olan kimi
yazılır.

Tofiq Xəzər
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Mən də barmağımı arıq sinəmə tuşlayıb 20 rəqəmini cəld
kağıza yazdım və öz dilimizdə də bildirdim ki, tamam olub, iyirmi
birə keçmişəm.
Ta düzü, şərəflə qürurlandığım institut tələ-bəsi olduğumu
xırdalaya bilmədim...
Yitkanın atlas kimi qısa şabalıdı saçlarına, qəhvəyi
gözlərinə baxdıqca yanan çırağın nefti kimi əriyirdim.
Qızlar ağ geyimdə, necə yaraşıqlı idilər.
Yitkanın ağ çarliston şalvarının üstündə,sağ cibinin yan
tərəfindən çex hərfləriylə qırmızı,sa-rı, yaşıl sapla adı və
soyadının baş hərfləri tikil-mişdi: “Y.Z”.
Dano isə qısa ağ tumandaydı...
Yitkanın əyninə taram duran
arasından elastik bədəni görünürdü.

jaketinin

düy-mələri

O aramla, şirin-şirin saqqız çeynəyir, tez-tez də diqqətlə,
oğrun-oğrun məni süzürdü.
Bic, çoxbilmiş qıza oxşayırdı.
Sən demə, iki bacıymış!
Praqada yaşayırlar. Qız elə bil, gimnastika
idmançıydı. Yerişi inanılmaz dərəcədə şux və yüngül idi.
Tofiq Xəzər
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Qaməti dümdüzüydü.
Yitkanın dişləri bacısınınkına nisbətdə iriydi. Gözlərinin
altında, tipik avropalılara xas olan, bir qədər şişkinlik vardı.
Boyda bir idik: 1 m 67 sm.
Doqquzuncu sinfə keçən qız uşağı üçün əla qamət idi.
Arıq olduğundan, bir az da uca görünürdü.
Çərdəymiş Nazı gəlib çıxdı.
Dano üzündə təbəssüm, heç nə demədən ona bir ədəd
saqqız uzatdı.
Nazı çaşıb, təəccüblə:
- Bu nədiyy əəə, neyniyim bunu?- soruşdu.
- Sox götünə! Bizi biabır eləmə dılğır,- üstü-nə təpindim.
O döyükəndə Dano əliylə başa saldı ki, qoy ağzına...
Nazının yumru həb
çeynəmədən udmağı bir oldu.

saqqızı

ağzına

atmağıy-la,

Üçümüz də birdən şaqqanaq çəkib güldük...
Şəhərin mərkəzinə doğru gəzməyə başla-dıq. Bütün
yoldan ötənlərin gözü bizdə idi.
Tofiq Xəzər
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Onlar həddən artıq gözəl, biz də həddən ar-tıq lüjümsüz
idik...
Lenin parkına getdik.
Münasib bir yer tapıb, taxta oturacaqda əy-ləşdik.
Qızlar təbii dəridən olan kiçik əl çantaların-dan çox gözəl
tərtibatı olan rəngli siqaret qutu-suyla qızılı rəng alışqan
çıxartdılar.
Heç bir icazə istəmədən, filtr yerləşən his-səsi qızılı rəng
siqareti ağızlarına qoyub,qızılı su-ya çəkilmiş nazik alışqanla
yandırdılar.
Nazı heyrətlə üzünü mənə tutub gözlərini gözümə zillədi.
Əhəmiyyət vermədim.
Biz siqaret çəkmirdik.Onlar bizə siqaret tək-lif eləmək
əvəzinə, heyranlıqla:“Çəkmirsiniz?- sö-zünü güclə başa sala
bildilər.
Biz başımızı buladıq.
Siqaret onların zoğalı qırmızı dırnaqlı uzun incə ağ
barmaqları arasında möhtəşəm görünür-dü!
İstədim onları ayıram.
Yitkanın qolundan ehmalca tutub, başa sal-maq istədim.
Tofiq Xəzər
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- Noo...- deyib durdu.
Birlikdə bir qədər parkda gəzişdik.
Qaranlıq parkın bir tənha kötük oturacağına çatanda əlqolla, az qala yalvarıb başa saldım ki, siz burda oturun, biz
yaxınlıqda, ikilikdə bir qədər hərlənək.
Yitka razı olmurdu.
Riqqətlə dirənib əl çəkmədim.
Axırda həyasızlığımı görüb qız yumşaldı və zülm çəksəm
də sonda onları razı sala bildim.
Yitkanın qolundan nəzakətlə tutub, bir qə-dər onlardan
araladım. O qolunu əlimdən çıxarıb yenə siqaret alışdırdı.
Yol boyu tələsmədən siqaret çəkir, hərdən çönüb bacısı
qalan yerə baxırdı.
Siqaret o zərif barmaqların arasında tüstü-lənəndə necə
əzəmətli mənzərə görünür!
Ona toxunmağa qorxur, ehtiyat eləyir və ür-kütməməyi
düşünürdüm. Ömrümdə ilk dəfəydi, həm belə körpə, həm də
füsünkar bir xarici qızla birlikdəydim.
İşıq düşən yerlərdə bütün ötüb keçənlər ço- nüb bizə
baxırdı!
Tofiq Xəzər
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O, ucadan işlətdiyi xarici sözləriylə, həm ya-raşıqlı geyimi,
həm boy-buxunuyla, həm ətrinin qoxusu, həm də çeynədiyi ağ
saqqız və çəkdiyi siqaretiylə...
Mən isə onun yanında lüjümsüz, sısqa gör-kəmimlə...
Hamının diqqət mərkəzindəydik.
Pərvərdigarə! Kor təsadüf məni harda, ki-min yanında
gəzdirirdi...
Hər bulud görünəndə,ildırım şaqqıldayıb ye-ri-göyü lərzəyə
gətirmir ki!
Amma o qorxunc
şaqqıldayıb içimi titrədirdi!

ildırım,

indi

ürəyimdə

şaq-şaq

Sıx salxım söyüd ağacların altında çay daş-larından
hörülmüş bir iri hovuz vardı. Hovuzun kənarındakı, uzun salxım
budaqları sallanan və hər yüngül mehdən yırğalananan söyüd
yarpaq-ları altında taxta oturacaqda oturduq.
Parkın asfalt hissəsinin hər tərəfində gecə işıqları yanır,
işıq düşməyən yerlərdə qoyulmuş taxta oturacaqlarda isə
sevişənlər öz kefindəydi.
Salxım söyüdlərin yaşıl yarpaqlı nazik, uzun çubuqları
hovuzun suyuna qədər sallanmışdı.Üs-tüylə qarışqalar nizamlı
dəstəylə hey tələsə-tə-ləsə qış azuqəsi daşıyırdı.
Tofiq Xəzər
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Hovuzun işıq tutmayan hissəsindəki otura-caqda yanaşı
oturduq.
O özünü çox sərbəst aparırdı.
Siqareti çəkib qurtaranda,-hovuzun içi çəkil-miş siqaret
kötüyüylə dolu olsa da, öz kötüyünü durub yaxınlıqdakı ilk zibil
qutusuna atdı.
O yanımdan durub gedəndə, ya qayıdanda elə bil,
bəxtəvərlik də onunla gedib-gəlirdi.
Oturan kimi, yeni ağ saqqız açıb, birini çox arxayın ağzına
atdı.
Birini də zorla ağzıma uzatdı.
O, saqqızı elə iştahla, elə qəribə çeynəyirdi ki, vurğunluqla
ona tamaşa eləyirdim.
Yaxınlıqdakı hündür dirəkdən asılmış səs-gücləndiricidən
radio səslənirdi.
Musiqi sədaları kəsiləndən sonra, son xə-bərləri verdilər.
Kişi diktor karıxıb birdən, elə mik-rafon açıq ola-ola öskürdü,
çaşdığını hiss eləyib tez də üzr istədi.
Bir neçə xəbər oxuyandan sonra da, qəflə-tən efirdə
asqırdı...
Yazıq yəqin soyuqlayıb.
Tofiq Xəzər
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Və bir neçə an sonra efirə incə bir ukraynalı qızın məlahətli
səsi yayıldı. Xəbərləri qız davam eləyirdi.
Yazıq kişini yəqin işdən qovacaqlar.
Yitka rus dilini həddindən çox pis bildiyin-dən demək olar
danışa bilmirdik.
Onu öpmək istəyirdim.
Bilmirdim necə edəm. Həm də mədəniyyətli olmalıydım.
Kobudluq pis alınar, görməmişlik ki-mi çıxardı.
Vaxt isə elə bil ləngimək bilmir, uçurdu...
Saat 22:30- da getməliydik.
Təhsilli,tərbiyəli, təvazökar, beynəlmiləlçi ol-duğumu və
qaba, kobud, sıradan biri olmadığımı, daxilən zəngin bir
müsəlman olduğumu isbat elə-məliydim. Odur ki... nəsə
danışmalı, xırdalamalı-ydım. Susmaq yalnız ciftləşmə istədiyimi
bildirər, bu da onu qorxudardı.
Bəxtimdən elə bu vaxt, iri bir böcək vızılda-ya-vızıldaya
uçub düz onun sinəsinə qondu.
O qışqırmağa macal tapmamış, tez sıçrayıb əlimlə böcəyi
vuraraq kənara atdım.
Qorxmazlığım göz qabağındaydı!
Tofiq Xəzər
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Böcək bir müddət yerdə dalı üstə, ölü kimi qaldı. Sonra
necə oldusa, elə bil dirildi. Amma nə qədər yerdə sürətlə
vızıldasa da, kürəyi üstə fır-lanır, durub uça bilmirdi.
Birdən Yitka ayağa qalxaraq, ayaqqabısının ucuyla
tərpədib böcəyə kömək elədi... Heç nə ol-mamış kimi böcək
sürət yığıb, vızıltıyla da uçub bizdən uzaqlaşdı. Öz dilimizdə:
Arxası üstə uça bilmirsən, yerdə köməksiz şıllaqlamaqdansa
bəs niyə qurtulmağın yollarını öyrənmirsən?-dedim.
Yitka gülümsəyərək öz-özümə nə danışdı-ğımı soruşdu.
Zor-bəlayla başa saldım. O heyranlıqla üzü-mə baxıb
gülümsündü.
Sakitcə... yanaşı oturmuşduq...
Çox tərəddüddən sonra... əlimi onun əlinin üstünə
qoydum.
Əli yumşaq və sərin idi.
Mənim əlim isə, sanki od tutub yanırdı.
Qımıldanmadı
gözləyirdi.

da.Çox

səbrlə,

sanki

nə

edə-cəyimi

Mən titrəmək həddində, o isə çox rahat və arın-arxayın
oturmuşdu!

Tofiq Xəzər
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Birdən çönüb diqqətlə, bir az da ədəbsizcə-sinə gözlərinin
içinə dik baxdım və:
-Sən çox gözəlsən! - dedim.
Deyəsən красавится sözünü o dərhal başa düşdü.
Koppuş dodaqları gülümsündü və yenə də başını bulayıb:
- No...No...-dedi.
Ey fani cahan!
Vəhşi bir istək içimi çulğadı və titrək əllə-rimlə açıq
şabalıdı saçlarından tutub,dodaqlarımı yanaqlarında gəzdirdim.
Odlu nəfəsim sifətinə yayılsa da, o, üzünü çəkmədi. Və
ürəklənib qırmızı dodaqlarından tit-rək bir öpüşlə öpdüm.
O dinmirdi...
İşvə-naz satmağı deyəsən, heç bacarmırdı.
Öpsəm də, özü sakit dayanır, amma məni qarşılıqlı
öpmürdü.
Dözə bilmirdim.
İkinci
başladım.

dəfə,

Tofiq Xəzər

çılğıncasına

qucaqlayıb

onu
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Gözlənilmədən mənə sarı çevrildi və rahat öpüşmək üçün
bir qədər də yanpörtü dayandı.
Sürəkli bir neçə dəqiqə öpüşdük...
Onun ağ saqqız qarışıq, süd ətirli isti nəfə-sindən gələn
siqaret qoxusu da mənə xoş gəlir və nədənsə həddindən artıq
ləzzət eləyirdi...
Ey gidi dünya!
Eyy, mənsiz bəlkə də keçəl görünən tozlu, doğma, isti,
azad Şərq küçəsi!
Mən nələr yaşayırdım!
Xumbet Oqanesyan görəsən nədən istəmir-di Odessaya
gələm?
Odessa mənə nələr yaşatmadı!
Nəfəsim kəsilir, hava almağı belə unutmuş-dum. Daha dil
bilmək önəm daşımırdı...
O şipşirin idi!
Bir neçə uzun dəqiqələr öpüşsək də, Bərdə-dən görünən
dünyanın mənə aşıladığı ismət və həyadan əllərimi onun
döşlərinə,açıq baldırlarına vurmağa utanırdım.
Abrımdan ağını çıxartmadım.
Tofiq Xəzər
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Dayandım ki, görsün görməmiş deyiləm.
Bu, ilk görüş üçün artıq idi!
Elə məst idim ki...
O susurdu.
Gördü ki, dayandım,- öz dilində nəsə deyib, bir siqaret
çıxartdı. İstədim mən də birini çəkəm, amma istəməyə utandım.
Onu öpdüyümə görə üzünə baxa bilmir, elə güman
edirdim, utanıb xəcalət çəkə bilər...
O isə çox rahat idi.
Sanki yuxu idi... hər şey röyada baş vermiş-di. O sakitcə
siqaretini çəkir, hərdən də qolunda-kı saatına baxırdı.
Saatını gözümün qabağına tutdu.
Əqrəblər 22:40-ı göstərirdi. O, ayağa qalxdı:
Vaxtdır...- məni başa saldı və ayağa qalxan kimi vəhşi bir
ehtirasla qucaqlayıb onu sinəmə sıxdım. Gecənin sonuncu
sürəkli öpüşünün dadı-nı çıxartdıq...
Əlini əlimə almışdım. O tələsirdi...
İki dəfə kimsəsiz, qaranlıq yerdə qucaqlaşıb riqqətlə
öpüşdük.
Tofiq Xəzər
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Naz-qəmzəsiz rus qızlarından fərqli olaraq, o, necə ehtiras
və çılğınlıqla əmmişdisə, dodaq-larım hiss ediləcək dərəcədə
şişmişdi.
Kazarmada kimə danışsam,fantaziya hesab edərdi. Amma
bu yuxu deyildi...
Dano ilə Nazı küsülü adamlar kimi lal-din-məz, yanaşı
oturmuşdular.
Bizi görən kimi qızın gözlərnə sanki işıq gəl-di.Dərindən bir
köks ötürüb, ah çəkərək cəld aya-ğa qalxdı. Vaxt ötürdü. Gecikə
bilərdilər.
Maрc restoranına yollandıq.
Onlar irəlidə, biz isə arxada gedirdik.
Yol boyu bir neçə dəfə dayanıb Yitkayla ilan kimi birbirimizə sarıldıq.
Son dəfə də restoranın qabağında beləcə, ürəkdən
öpüşdük və mənə elə gəldi ki, dodaq-larım artıq qanadı...
O necə həvəslə öpüşürdü!
Hərdən də dilimi-dodağımı yüngül dişləyir, ağlımı aparırdı.
Başa saldılar ki: “Restorana girib xoзяйка-larıyla birlikdə
çölə çıxacaqlar. Guya bir-birimizi tanımırıq. Yoxsa bizi də, sizi
də döyərlər!”
Tofiq Xəzər
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Zorla anlada bildilər.
Qızlar qol-qola girib restorana tərəf getdi.
Maрc restoranın yanındakı Mope restoranı-na girdilər.
Xarici qızlar gözdən itən kimi Nazıyla qucaqlaşdıq.
Artıq qələbə çalmışdıq.
Zəfər bizimləydi!
Pecтoрaн Мope ən bahalı, dəbdəbəli resto-ranlardan imiş.
Bura əsasən xaricilər gəlirmiş.
Bu restoran bizim hərbi hissəyə də, Lenin parkına da yaxın
idi. Restoranın ikinci mərtəbə- sində caz gedirdi. Rəqs
edənlərin, musiqinin səs-küyü bir-birinə qarışmış və ətrafa
yayılırdı.
Nazimlə bayırda dayanmışdıq. Bütün olan-lar nağıla
bənzəyirdi.
Qızlar bizi görəsən niyə bəyəndilər?
Yitka bu qədər əsgərin,mülki adamların ara-sından niyə
məni seçdi? Onlar bizimlə yenə gö-rüşəcəklərmi? Düzü
inanmırdım.
Bu yuxuya bənzər həqiqət idi!

Tofiq Xəzər
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Dodaqlarım şişmişdi. Köpmüş alt dodağım qanamışdı da...
Dilimlə yalayan kimi yeri göynə-yirdi...
Saatın əqrəbləri 00:09-u göstərəndə, qızlar orta yaşlı, kök,
yaraşıqsız bir qadınla restoran-dan çıxdılar.
Kənardan peşəkar məxfi agentlər kimi onla-rı izləyirdik...
Arxa qapıdan 5 nömrəli trolleybusa mindi-lər. Biz də
sürücü tərəfdən mindik.
Nizam-intizamlı, halal mülki sərnişinlər kimi konduktordan
iki bilet aldım.
Gecə yarını keçdiyindən trolleybusda boş yer çox olsa da,
guya təsadüf kimi Yitkayla düz üzbəüz əyləşdim.
Arvad Dano ilə oturduğundan sifətimi gör-mürdü. Yitka
bicliyimə gülümsəyir, amma mənə sarı baxmırdı.
5 nömrəli trolleybusun içi işıqlıydı. Yitkaya diqqətlə
baxırdım. O qənirsiz gözəl idi. Gözlərinin altındakı şişkinlik
olmasaydı o da rus, ukrain, ya belarus qızlarına oxşayardı.
Ancaq yox, o sırf xarici qızlara bənzəyirdi.
Yitka bu günə qədər tanıdığım qızların ha-mısını bitirdi!
Biz kazarmaya girəndə rota uyuyur, saatın əqrəbləri 01:09u göstərirdi.
Tofiq Xəzər
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Sevincimdən gecəni yata bilmirdim...
Sübh tezdən səki Korzik boğazıma baxmaq istəyirdi.Yazıq
nə qədər elədi yuxudan oyada bil-mədi. Ayıla bilmirdim.
- Tфу, чорт стобой, - deyib, deyinə-deyinə deyingən
arvadlar kimi çıxıb getdi.
Hərbi xidmətin sonuncu avqustu çox uğurlu başlamışdı.
Yay gecələri çox möhtəşəm keçirdi. Katerina, Vera, Sveta,
Yuliya, Yitka...
Onları nə vaxtsa unutmaq olar?
Hələ Alla, Nataşa...
Tomayla Valyanı bu siyahıya əlavə eləmi-rəm, çünki onlar
yaşlı idi... Üstəgəl Pervomayski macəraları, - Sarıkirpikli, Anna
Krasik...
Yox! Unutmaq nədi?
Allah göstərməsin,Komsomolla bağlı nəsə,- faciə, ya
xəyanət baş versə və biz ailə qura bil-məsək, bu praqalı Yitkanı
heç gözümü qırpma-dan alardım!
Buna heç bir işdibah ola bilməzdi...
Səhər yeməyinin sinci vurulanda oyandım.
Yaman ac idim.
Tofiq Xəzər
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Su krantının altında yuyunan vaxt Dano ilə qarşılaşdıq.
Saat 08:45 idi.
Başa saldı ki, Yitkanın boğazı bərk ağrıyır...
Görüşümüzü axşama saxladıq.O saatın əq-rəblərini
göstərib, axşam 21:00-da görüşməyimi-zə qərar verdi.
Tərs kimi Sveta və Ritayla da saat 20:30-a görüş təyin
eləmişdik.
Dünən gecə Lenin parkında praqalı qızlarla biz günümüzü
keçirəndə, İvan da Ninayla birlikdə parkda olubmuş. Yaxşı ki,
qarşılaşmamışıq.
İvan xəbər verdi ki, axşam qızlarla dalğadö-yəndə
oturanda sizə salam göndərməyi bərk-bə-rk tapşırıblar.
Düzü heç sevinmədim.
Baxımlı Sveta gözəl olsa da, baharı don ge-yinmiş praqalı
Yitka bircə baxımda onu qəlbimdə diriykən basdırmış, yerdə
qalanları da tamam di-dərgin salmışdı...
Xülasə, nahara qədər qəzet-jurnal oxuyub, gündəlik
yazmaqla bahəm Yitkanın ağ saqqız,tü-tün və süd qoxulu ətirli
nəfəsiylə yaşadım...
Görüşdən əvvəl camadar Dusya hamamda maçalkayla
sabunlayıb, çimizdirib məni yaxşıca hala gətirdi. Üzümü qırxdım,
Tofiq Xəzər
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boynumun arxasını baxəbər Nazı səliqəyə saldı. Onun da
sızanaqlı boynunu kəlbəcərli Sahib Əkbərov qaydaya qoy-du.
Özümüzü yenicə sahmana salmışdıq,dalda- bucaqda
lovğalıqla boşboğazlıq edən Faiq Kən-gərliylə ağzıyava
Şeydayev gəldi ki:
“Bizə qonaq gedəyin.”
Belə ki, altı azərbaycanlı ana bizim adımıza süfrə açıbmış.
Söz çevirmədən qabaqlarına düşdük.
Zemelya Şükürü də bu gün hospitala köçür-müşdülər.
Dişinin dibindən, biədəb bir ət parçası çıxmışdı. Odur ki, o
məclisə qatılmamışdı.
Faiq, Nazı, Bakir və Maariflə oturduq.
Xanımların altısı da xoşgəldin eləyib, bayıra çıxdılar. Cikkə
çəkən qadın, dəhlizə çıxanda ayıb olmasın dalını yaman
burcudurdu...
Düzü, onlardan bu səhnəni gözləmirdim.
Bərdədən görünən dünyada... süfrəni plov, dovğa, dolma,
müxtəlif şirniyyatlar bəzəməliydi. Hələ iskəncəbili, lumulu çay da
öz yerində!
Qürbət və qəribçilik olduğundan hər şey ba-şadüşülən idi.
Tofiq Xəzər
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Kirovabadlı qadınlar isə, süfrəyə heç olma-sa meyvə,
liptonlu adi çay, şokolad, tort əvəzinə, ucuz konfet, konyak və
qarpız düzmüşdülər.
Pərtliyimi büruzə vermədim.
Oturduq.
Konyakdan içib, ucuz konfetlə закуска elə-yir, zira,
burmabuynuz kəllər kimi yekə gedir, ba-şımızdan iri
danışır,cibimizdə siçanlar oynasa da muşqurub, milyonları sağasola sovurmaqla lov-ğalanır, amma qarpızla armud qonaqlığı
verirdik.
Heç tutmadı...
Saat 20:25-də Nazıyla vələmbə endirməklə gözləşib
qalxdıq.
Görüşə gecikirdik.Cəmi beş dəqiqədən son-ra Svetayla
Rita bizi gözləməliydi.
Nazı qəflətən qatıqladı:
- Əə... neyniyəm əə Yitanı, ta Dano vay də-nə... Hı?
Odessaya burnuyelli gəlmiş
ciblərimizə ucuz konfetdən doldurdu:

Faiq

arxamızca

çıxıb,

- Kişi qadınla imtahan edilir, qızlarla yeyər-siniz. Şəkər
surroqatı əvəzi çayla içərsiniz.
Tofiq Xəzər
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Amma konyak vermədi...
Nə qədər elədimsə, yemək tamarzısı olan Nazı getmədi.
Süfrədə özünü azad hiss edirdi...
Naəlac qalıb tək getdim. Konyakdan da çox içmişdim.
Başım üstümdə yaxşı dayanmırdı.
Yeridikcə elə bilirdim yer kürəsi ayaqlarımın altından
arxaya dığırlanır, yerimdə sayıram.
Tələbə vaxtı şahidi olduğum bir hadisəni xatırladım:
“İnstitutda, axşam şöbəsində oxuyurduq.
Gündüzlər hamı ixtisası üzrə işləyib, iş ye-rindən arayış
təqdim eləməliydi. Odur ki, вечер-ni oxuyan tələbələr məcbur
olub işləyirdi.
17-18 yaşı olan yeniyetmə, ömrünü kitab-dəftərə,yazıpozuya sərf edib oxuyanlara, bu çox ağır olurdu. Yaxşı halda
əlavə idmanla da məş-ğul olmağa vaxt tapılardı...
Saat 21:00-dan sonra, sübhdən qalxıb ara-yış xatirinə
fəhləlik eləyən əl quzularını şirin yuxu basardı. O gecə də belə
olmuşdu.
Ali riyaziyyatdan çox mürəkkəb bir inteqralı necə açmağı
müəllim dönə-dönə bizə başa salır-dı.

Tofiq Xəzər
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Arxada oturan tələbələrin çoxu onun-bunun arxasında
xəlvəti gizlənib, təbir caizsə, muşha-muşla yatırdı.
Birdən qapı açıldı.
Qrupumuzun ağır atletika üzrə II dərəcəli id-mançısı olan
qubalı Sərvər içəri girdi.
Payız gəlmiş, çöldə yüngül xəzri küləyi əsir-di. Sınıqsalxaq pəncərə şüşələri yorğun-yorğun cüyüldəyirdi.
Müəllim təəccüb və zarafatyana soruşdu:
“Siz kimsiniz, doktor Zorge?”
Sərvər ciddi görkəm alıb:
“Mən də bu qrupda oxuyuram müəllim, bir bəxtsiz, cavan
tələbəyəm,”- dedi.
Müəllim ondan bəs niyə bu qədər gec gəldi-yinin səbəbini
soruşdu, axı dərsin qurtarmasına cəmi iyirmi-iyirmi beş dəqiqə
qalırdı?
Sərvər öz muskullu idmançı bədəniylə şax durub:
“Müəllim... kəndimizdə tufandan da qorxulu bir qasırğa
əsirdi, gəl görəsən! Bir addım qabağa atılırdım, külək iki addım
geri atırdı məni...”- dedi.
Deyəsən, Sərvər o vaxt içmişdi.
Tofiq Xəzər
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Müəllim ali riyaziyyat üzrə professor oldu-ğundan cəld
soruşdu:
“Taxt-rəvanın yoxuydu bəyəm?Bəs necə ol-du, gəlib çıxa
bildin? Sən deyən kimi olsa, gərək Bakı əvəzinə Dərbəndə
çataydın axı?”
Hamı qəhqəhə çəkib gülüşdü.
Yatanlar da oyanmışdı.
Sərvər içkili olsa da, özünü itirməyib söhbəti şirin bir
lağlağıya çevirdi, gülə-gülə:
“Müəllim...zəqqum yeyərək, zülümlə arxamı qasırğaya
çevirib, dalın-dalın birtəhər gəlmişəm... Taxt-rəvan nədi,
qansorucu tüfeyli bir cücüyəm, canım da taxta kimidir...”
Müəllimin özünün də eyni açıldı, bu tələbə-sindən deyəsən
xoşu gəldi, birdən qəhqəhə çə-kib ürəkdən güldü və:
“İnteqralı aça bilmədin, çönsən də Dərbənd-də olmalıydın.
Zəqqətonu da tək yemisən yəqin! Hansı qrupdansan, ulan?”soruşdu.
Qubalı Sərvər dünya
bəxtəvər idmançı görkəmiylə:

rekordunu təzələmiş xoşbəxt,

“Mexanika fakültəsi, avtomobil nəqliyyatının istismarı
ixtisası üzrə, 2168 ”a” qrupunda, axşam şöbəsində oxuyur
kəniziniz,” - dedi.
Tofiq Xəzər
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Professor jurnalda onun adını tapıb, qarşı-sına, mənası
yalnız özünə məlum bir quş qoydu.
Sonra kefi açıldığından əlindəki ağ meli, di-vardakı qara
löhvənin qarşısındakı xüsusi yerə qoydu. Cibindən dəsmal
çıxarıb əllərini bir-birinə çırparaq təbaşir tozundan təmizləyətəmizləyə:
“İdmanın hansı növündə məşq edirsən, zə-lalət əhli?”soruşdu:
“Ağırlıqqaldırma üzrə...”
“Harda yaşayırsan?”
“Kirayə pulu verməmək üçün Maştağadakı məşqçimin
evində qalıram, müəllim...”
“Keç otur,”- dedi professor.
Sərvər ürəklənərək stul çəkib düz müəllimin yanında
əyləşdi.
Hamımız mat qaldıq...
Ali riyaziyyat fənnindən keçdiyimiz dərslər-dən müəllim
ona bir neçə qəliz sual verdi.
Elə bu vaxt, Sərvər əl atıb boğazının hülqu-mundan
yapışdı və hipnozlamaq məqsədiylə, zə-lilanə görkəmdə:
Tofiq Xəzər
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“Bu mən ölüm, müəllim məni incitmə. Qura-na and olsun,
yüz il də məni kursda saxlasanız nəinki ali, heç sadə bir hesab
da başıma girən deyil... Gəlim qapınızda fəhləlik eləyim, nəsə
qul-luğunuzda durum, əlimdən hər bır iş gəlir...”
Müəllim cavab verməmiş zaranqazurunqla uzun bir zəng
səsi çalındı.
Dərs bitmişdi...”
Xülasə,Svetagillə görüşüb bəhanə eləməliy-dim ki, rotada
komsomol iclası var, gələ bilməyə-cəyik.
Saat 21:00-da Yitkagillə görüşməliydik.
Vaxtında, düz saat 20:30-da görüş yerinə gəldim. Onlar
yox idi. Heç iki dəqiqə keçməmiş Niniçka özünü təngnəfəs
yetirdi...
- Svetayla Rita məni göndərib,- dedi,- xahiş elədilər ki,
gözləməyəsiniz, teatra bilet götürüblər. Üzürlü hesab edin.
Sabah bu vaxt görüşərik. İva-na da çatdırarsiniz...
Lap göydəndüşmə oldu ki!
Saat 21:00-da süslü qızlar kimi Nazıyla bə-zənib-düzənib
Yitkagili gözləyirdik.
Onların qaldığı otağın pəncərəsi hərbi his-səmizin əks
istiqamətindəki şose yola açılırdı.
Tofiq Xəzər
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Rotamız kinoya gedəndə düz bu pəncərə-nin qarşısından
keçirdi.
Saat 21:20 oldu. Onlar nədənsə, gecikirdi.
Çox təlaş keçirirdim...
Qəflətən Yitka pəncərəni
barmaqlıqların arxasından:

açıb,

elə

kvadrat

dəmir

-Ейй... товаришш...- çağırıb, yaxına gəlmə-yimi əliylə
işarə elədi.
Tez yüyürüb getdim.
O əvvəl əliylə uzun, nazik boğazını göstərdi, sonra da
nümayişkəranə dilini çıxarıb başa saldı ki, xəstədir.
Hətta əlimi barmaqlığın arasından içəri sa-lıb
qoydu. Hərarəti doğrudan vardı.

alnına

Başımla başa düşdüyümü anlatdım.
O xariqüladə gözəl idi!
Sabah elə bu vaxta vədələşdik. Yenə saba-ha iki görüş
alındı! Svetaya biryolluq rədd cavabı verməyə nədənsə
utanırdım. Düzü, heç üzüm də gəlmirdi. Axı o mənə xəyanət
etməmişdi...

Tofiq Xəzər
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Kazarmaya güllücə yemiş heyvan kimi, tox və kefikök
qayıtdıq.
İçəriyə girməyimlə qara xəbəri almağım bir oldu:
Altı arvadın sözü bir evdə tutmayıb!
Üzü bulud kimi dolmuş Şeydayev xahiş elə-di ki, saçyoldu
başlamamış bizimkilərə başqa ev tap... Hirsindən lap fınxırdı da!
Bahoo!
Birlikdə hamamxanaya getdik.
Lifçi Dusyaya əsrarlı vəziyyəti başa saldım. Qolu fırlı
Dusya vəziyyətin kriminal hal alacağın-dan əndişələnib tərli-tərli
tərpəndi.
Bir qədər keçmişdi ki, susünbülü təşəxxüslə özünü yetirdi:
-Münasib, ev hazırdı!
Şeydayevin girdən düşmüş anası bu evi bə-yənmədi.
Bizimkilər belədi də!
Ev tikdirəndə də elə böyük tikdirirlər, sanki əbədi
yaşayacaqlar, yeyəndə o qədər yeyirlər ki, elə bil, sabah həyatla
vidalaşacaqlar.

Tofiq Xəzər
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Kasıb olanlar itlərinə Mirvari, Gümüş, Bril-yant, Almaz,
uşaqlarına Nazir, Siyasət, Mülkədar, Vəzir, Şahlar, Bəylər,
Xanlar, Rokveller,Marks ki-mi adlar qoyardılar.
Ətbaş Şeydayevin anası
ağarmışdı...Tomagilə tərpəndim.

hikkəsindən

təba-şir

kimi

Gipür koftalı Toma söz verdi ki, onlara bu gecə yaxşı bir
otaq düzəldəcək.
Əziz girami Dusyaya dedim:
-Sən bu otağı hələ heç kimə vermə, mən gündəlik pulunu
ödəyərəm...
Gipgirdə Dusya dərhal razılaşdı.
Yitkanı bu otağa gətirmək fikrindəydim...
Son ayların içində bu gecə ən tez yatdığım gecə oldu.
Saat 23:57-də yerimə girib gözlərimi bəxtəvərliklə yumdum...
Bu gün beşinci günüydü...
Gecə yaxşıca yatıb yuxumu aldığımdan, sə-hər hantellərlə
dəniz idmanını əla eləmişdim.
Səhər yeməyindən sonra təşəxxüslü mayor Deqtyar
ciddiyyətlə tapşırdı:

Tofiq Xəzər
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lazımdır.

de

крышa-yа

2017

çıxsınlar.Стяшка

eləmək

Uşaqları yuxarıya çıxartdım. Bir leysan ya-ğış başladı, tut
ucundan çıx göyə!
Üçüncü mərtəbənin yanları açıq eyvanın-dan Yitkagilin
qaldığı ev və həyəti apaydın görü-nürdü.
Soyunub eyvandaca, yağışın suyuyla çim-məyə
başladım.Leysan yağışa baxmaq istəyən Yitkayla Dano qapını
açıb həyətə baxanda, bərk-dən fit verdim.
Onlar binaya baxıb çimdiyimi görəndə, gü-lüşdülər...
Yağış kəsəndən sonra, Yitka həyətə çıxıb tualetə sarı
getmək istəyəndə, əlimdəki чайка-з-lə şəklini çəkdim. O görürdü
ki, əlimdə fotoaparat üçüncü mərtəbənin eyvanından onu
çəkirəm.
Sonra da çıxıb крыша-dan çəkməyə başla-dım. Yitka evə
girib, tez də əllərində bir xalça Da-noyla çölə çıxdı.Bacısıyla
xalçanı həyətdəki şərit-dən asıb yüngülcə döyəclədilər, mən də
hey çə-kirdim... Sonra da əllərinə taxta pol ağacı alıb köhnə
xalçanı çırpdılar ...
Yeriniz məlum, ay qaraçı Hətəm, Novruzun oğlu Tahir və
kefli Aydının oğlu Vidadi Muradov!

Tofiq Xəzər
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Rota yenə hay-küy qoparmışdı. Bu dəfə ha-mısı məni
ruhlandırırdı.
Fotoaparatı götürüb həyətə düşdüm.
Taxtadan tikilmiş, çardağı şiferli, sement yı-ğılan anbarın
arxasından hasara dırmaşıb Yitka-nın lap yaxından şəklini
çəkdim!
Bu hərəkətim ona ləzzət eləyir, onu çox əy-ləndirirdi...
Əvvəl isə gizlənmək istəyir, gah da əliylə üzünü tuturdu.
Görünür xristian oğlanlar belə jest eləməz-di! Qafqazlı
müsəlman ayrı şeydi!
Əsgərlər qışqırışırdı.
Axırda səs-küyə leytenant Qreşnoyla mayor Deqtyar da
çıxdı. Qreşnoy məni Yitkayla söhbət eləyəndə elə taxta hasarın
üstündə tutdu və hər-bi qaydada əmr edib, tez aşağı düşməyi
tələb et-di... Artıq hərbi əmr idi!
Əlacsız qalıb düşmək istəyəndə, bütün əs-gərlər leytenantı
fitə basdı.
Qreşnoy məni özüylə düz çardağa çıxartdı.
Mayor da gəlib yuxarıya çıxdı. Kran palçıq verir, uşaqlar
стяшка eliyir, iş öz ritmiylə gedirdi.
Tofiq Xəzər
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Yenidən yağış tökdü.
Hamı daldalanmağa yer axtaranda soyunub плавки-də
təkbaşına işləməyə başladım. Bütün verilən palçığı sonacan
istifadə eləyib, axşam yeməyində zorla qurtardım.
Cılxa su içindəydim.
Yaxşıca qurulanaraq xebemi geyinib axşam yeməyinə
getdim.
Fotohəvəskar olsam da, əsl fotoreportyorlar kimi Yitkanın
şəklini yaxından çəkəndə görən dü-nən gecə gəlmiş kəlbəcərli
плитичник əsgər qa-bağımı kəsib yalvardı:
- Onun şəkli çıxanda birini də mənə ver, no-lar?
Fotosevərəm...
Hərbidən
qayıdanda
Kəlbə-cərdə
Fotoqrafxanada işləyəcəm. Divardan asa-ram...
Sarsağın iştahasına bax!
Sahib Əkbərova və o biri kəlbəcərli uşaqla-ra bu olayı
danışdım və bütün günü onu lağa qo-yub güldük.Düzünə qalsa,
elə lağa qoyulası özü-müz idik. Yazıq müştəri cəlb eləmək üçün
əla fənd fikirləşmişdi.Yitkanın şəklini yeyəsi, ya sata-sı deyildi
ki?
Heç gözləmədiyim halda Dano evində qal-dığı arvadla
gəlib məni çağırtdırar.
Onları görəndə, düzü yaman çaşdım.
Tofiq Xəzər
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Məsələnin məğzini öyrənəndən sonra ürə-yim tamam
sakitləşdi.
Dаnо, gecə Dusyanın hamamxanasında çi-mib və gümüşü
boyunbağısını da yaddan çıxarıb orada qoyubmuş.
Araşdırandan sonra məlum oldu ki, axırıncı çimən onlar,
bu səhər hamamı açdırıb ilk çimən də Nazıyla mən olmuşam.
.
Birlikdə hamamxanaya getdik.
Yol kənarları yağışdan sonra nohurlarla do-luydu. Onlar
çöldə gözlədi.
İçəri girib, boyunbağını dəlicəsinə axtardım.
Kaş tapaydım!
Onu sevindirmək üçün imkanım olsa, elə o gümüşü
boyunbağından birini alıb verərdim də...
Çirkarx borusuna qədər qurdalayıb bir şey tapa bilmədim.
Elə pis oldum ki!
Sanki boyunbağını özüm oğurlamışdım.Ya-dıma düşdükcə
də, elə heyfsilənirdim...

Tofiq Xəzər
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Nazimlə üzümüzü dolabçadakı işlənmiş Не-ва lezvalarıyla
təraş
edərək,
Шипр
və
Тройной
одеколон-lalarla
ətirlənib,vurçatdasın axşam gö-rüşünə hazırlaşırdıq.Tez-tez də
zarafata salaraq,
ona deyirdim: “Sızağanı qaşıma, çiban
edərsən!”
Faiq iki butulka litrlik Şamaxı çaxırı gətirib bizə ərməğan
elədi.
Bu gün Dusyanın ad günüydü.
Vaskı Nazimlə çaxırları ona verib, ad günü-nü təbrik
edəndə, yazığın sevincdən gözləri dol-du. Bizi necə qucaqladı!
O zavallı kimsəsiz idi...
Kim idi tənha, qısır qadını təbrik edən?!
Kiçik bir masanın üzərinə güldan qoymuşdu. İçərisi
turbazanın həyətindən yığdığı gül-çiçəklə doluydu.
Tərtəmiz yuyulub-ütülənmiş süfrə açdığı iki- nəfərlik
dördkünc stolun üstünə bir az donuz əti, ucuz kolbasa, duz,
çörək düzmüşdü. Yanında da yarımlitrlik bir butulka Экстра
vodkası vardı.
Amma qonağı yox idi.
Əl çəkmədi ki,oturun birlikdə qeyd edək.An-caq biz indidən
içə bilməzdik. Həm də onu xərcə salmaq istəmirdik.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Yazıq oturmadığımızı görəndə kövrəlib ağ-ladı. Mənim də
gözlərim doldu. Amma nə edim? Dusya kimi kimsəsizlər
dünyada o qədərdi...
Yağış yağmasına baxmayaraq saat 20:30-da görüş
yerində olduq. Gəldik ki, Nina, Rita və Sveta bizi
gözləyir.Yazıqlar, aramsız yağan yağı-şa baxmayaraq
gəlmişdilər.
Evdən çıxanda yay olsa da, əyinlərinə ya-ğışdan
qorunmaq üçün boz rəngdə yüngül plaş geyinmişdilər.
Çox mehriban görüşdük və hətta, Svetayla öpüşdük də...
İvan gəlmədiyi ücün zavallı Nina kədərləndi.
Çox təmkinlə, inandırıcı şəkildə:
- Sveta, bizim iclasımız var... ürəyinə güllə dəymiş mayor
özü aparacaq. Siz qayıdın, saat 22:00-da görüşərik. İclas, mənə
elə gəlir o vaxta qurtaracaq. İvan da bizimlə gələr.
Onlar inandı.
Nina da sevindi.
Gedəndə qızlar fərəhlə bizə əl eləyib:
- Bay-bay,- dedilər.
Nazim tez məndən soruşdu:
Tofiq Xəzər
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- Bay-bayy,- nədi əə?
-Getdik bay-bay eləməyə də, ayy zırrama,
dedim.

yatmağa,-

Nazim inandı.
Gülməkdən qarnımı tutub uğundum.
Saat 21-00-da çex qızları gözləyirdik...
Yağış bir az da bərkimişdi. Sonra da lap sel tökməyə
başladı. Yağış küçəboyu, səkilərin yan-larıyla kiçik arxlar kimi
köpüklənib səs-küylə axır-dı.
Cilvəli çex qızları gəlmədi!
Yarım saatdan çox daldaya çəkilib gözlədik. Əmin olandan
sonra ki, daha gəlməzlər, kazar-madan İvanı da götürüb, saat
22:00-da Sveta-gilin görüşünə yollandıq.
Kazarmanın yaxınlığında qalaqlanmış də-mir qutulardakı
ağzıaçıq mavi rəngli boyalardan yağış yuyub aparmışdı.
Qutuların yanında əmələ gələn nohurlarda köpüklü su gömgöy
rəngdəydi.
Bir qalaq mavi boya yağış döydükcə tarak-turukla səs
salmışdı...
Rota seldən daldalandığından həyətdə heç kim gözə
dəymirdi. Rahatca eşiyə çıxdıq.
Tofiq Xəzər
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İvan,-qızlar onu Saşa adıyla tanıyırdı -güllü-çiçəkli bir
qadın çətiri götürmüşdü. Hər üçümüz başımızı bu çətirin altında
gizlədə-gizlədə getdik.
İvan dedi ki, bir şüşə odekolon içib,-içini ya- man yandırır...
Heyrətlə ona baxdıq.
Əclafın rəngi qıpqırmızıydı...
Saat 22:00-da görüş yerinə çatanda, zavallı qızlar bizi
gözləyirdi. Hər üçü çətir açmış, yüngül plaş geyinmişdi.
Görüşüb, Lenin parkına getdik.
Hərəmiz bir qızın çətiri altındaydıq. Belə da-ha rahat idi.
Əsl romantika!
Əsgərliyin şah günlərindən birini də yaşayıb kefini
çıxardırdıq...
İvan Ninayla bizdən ayralanıb getdi. Lenin parkının
dərinliklərinə doğru gedəndə də Nazıyla Ritanı itirdik.
Alaqaranlıqda, Svetayla üstüörtülü daldalıq-da kiçik, yumru
bir kötük tapıb, üstünü üsulluca sahmanladıq.
O, plaşını çıxarıb yaş kötüyün üstünə sərdi. Mən də yağışa
görə geyindiyim pencəyi yaş pla-şın üstünə saldım.
Tofiq Xəzər
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Astarı quru olduğundan üstündə oturduq.
Yerimiz əla oldu.
Oturduğumuz yer quru, başımıza da yağış yağmırdı.
Göydən isə sel tökülürdü.
Bir xeyli söhbət elədik. Tələbəlik macərala- rından,
dərslərdə baş verən gülməli məqamlar-dan, şuluq tələbələrin
çıxardığı
hoqqalardan,
gə-ləcək
həyatımızı
necə
quracağımızdan ...
Gözlənilmədən soruşdu:
- Biz evlənə bilərik?
Karıxıb duruxsam da, tez özümü ələ alıb:
- Sevdiyim qız var. Komsomolçudur, 20 ay-dır yolumu
gözləyir, onunla bir problem yaşan-sa,- öz dilimizdə Allah
göstərməsin!- dedim, - on-da evlənə bilərik.
Bu sözləri ona deyəndə kəkələdim...
O nədənsə, əminliklə inanırdı ki, biz bir-bi-rimizə qismət
olacağıq. Hələ söylədi ki, institutda moqilyovlu bir oğlanla sevişir,
ancaq ona ümidi azdır. O oğlan,- Aleksandr başqa bir qızla da
cik-kildəşir və Sveta onların arasını vura bilmir.
Qollarım açıq idi,üşüyən kimi oldum və Sve-tanı bərk-bərk
qucaqladım.Hava yaman qaralmış və soyumuşdu:
Tofiq Xəzər
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bağlıdı,-

de-dim.

O, təəccüblə üzümə baxıb:
- Bəs biz ailə qursaq,harada yaşayacağıq?- soruşdu.
- Ailə qursaq? - inamsız soruşdum və kəkə-ləyə-kəkələyə,
elə bil boğazım qurumuşdu:
- Əlbəttə, Bakıda...-dedim.
Yenə Bakı,Azərbaycan,Qız qalası,Neft daş-ları, Xəzər
dənizi yada düşdü və Svetanın da bu-ralardan xəbərsiz olduğu
meydana çıxdı.
Bu da savadlı Sovet vətandaşı!
- Mayakovskini, Taras Şevçenkonu biz tanı-yırıq, bəs niyə
siz Füzulini, Nizamini tanımırsı-nız?- soruşdum.
Soyuq dodaqlarını dodaqlarıma yapışdırdı.
Göydən yerə sel axanda öpüşməyin ləzzə-tini
Sverdlovskdan olan Nataşayla yaşamışdım. İndi də Svetayla
yaşayırdıq!
Onun, lap ilkinə geyindiyi qırmızı jaketinin kip duran
sinəsindən, döşləri qabarıq şəkildə irəli çıxmışdı.
Bu, dərhal məndə qarşısıalınmaz, dəli bir ehtiras oyatdı.
Tofiq Xəzər
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Yitkanın dünən mənə verdiyi ağ saqqızı ci-bimdən çıxarıb,
ağzıma atdım.
Zülmət qaranlığın ağuşundaydıq...
Vaxt ötür, səssizcə öpüşürdük.
Beləcə...
Bəlkə də iki saata yaxın bir-birimizə sarılıb odlu öpüşlərlə
yeniyetməliyin ləzzətini çəkib, do-daqlarımızın, dilimizin balını,
şəhdini çıxarırdıq.
Və sonda, dəli ehtirasdan alışıb-yandığım-dan, ürəklənib
əlimi onun şux sinəsinə apardım...
Qırmızı jaketi açanda bir düyməsi qırıldı .
Barmaqlarım necə titrəyirdi!
Onun isti, yupyumşaq sinəsi soyuqda necə ləzzətliydi!
Gecə,birə işləyirdi.
Yağış kəsmişdi. Fəzada ulduzlar sayrışırdı. Ayağa
qalxaraq yır-yığış eləyib, üst-başımızı sə-liqə-səhmana saldıq.
Odessanın aydın səması, gecə yarı olsa da aydın və sayrışan
ulduzlarla doluydu. Yağış kəsdiyindən havada soyuqluq da
azalmışdı. Odu söndürüb, küllə oynasaq da, Le-nin parkından
qol-boyun çıxdıq.
Tofiq Xəzər
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Yolboyu sakit-sakit, arın-arxayın, duyğusal, lüzumsuz
sözlər çeynəyirdik.Hətta qərara aldıq ki, sabah o gəlib,- mən
çardaqda olacağam- fit ver-sin,- dedi fit çala bilir- düşüm və
birlikdə şəkil çəkdirək. Bədəbəddə,ya nə vaxtsa ailə qurası olsaq, gecələrin ilğımında valideyinlərimizə göstə-rər, həm də
yaşadığımız bu anları əbədiləşdirmiş olarıq...
-Xatirələr nə vaxtsa köçəcəyimiz səmaların qucağında
məskən salır, inanırsan mənə? Biz gec-tez xatirələrimizə
qovuşacağıq...
O mənə xəyal mücəssəməsi kimi baxırdı. Susmağından
anladım ki, inanmadı. Amma, şəkil çəkdirmıyə söz verdi.
Yenidən narın yağmağa başladı. Svetanın plaşını hər
ikimizin başına çəkdik.Çətirdənsə, be-lə romantik idi. Hərdən
dayanıb, zülmət qaranlıq-da ləzzətlə öpüşürdük...
Svetanı ötürüb Tomagilə gəldim.
Hərbi xebe formanı geyinməliydim.
Donuzməməli Toma Dusyagildə şərab içib-miş.Gecə
köynəyində qapını açan kimi boynuma sarıldı...
Kazarmaya girəndə rota yatırdı. Sakitlik idi, növbətçi mənə
göz vurub, sağ əlinin baş barma-ğını, təfavütü olmasa da,
yuxarı qaldırmaqla bil-dirdi ki, hər şey qaydasındadır.

Tofiq Xəzər
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Nazim çarpayısında xoruldayır, İvanın yeri isə bomboş idi...
Köln suyu onu gec-tez məhv edəcək!
...Canfəza Svetayla, yolumda canındanke-çən Toma məni
yorduğundan sübh tezdən qalxıb dəniz idmanı eləyə bilmədim.
Birdən yadımıza düşdü ki, əsas məsələni unutmuşuq,
ikimizdə cəmi bir rubl pul qalıb.
Günortaya qədər uşaqlardan pul axtardıq.
“Pul əl çirkidir,”- deyənlərə lap acığım tut-muşdu. Cəmisi
yeddi manat toplaya bildik. Ümid artıq naharda gələcək
poçtalyona qalırdı.
Çex qızlarını bu dəfə restorana aparmaq ar-tıq zəruri idi.
Onlar başqa ölkədən gəlmişdi.
Qonağımız sayılırdılar.
Biz qırmızı bayraqlı,- üzərinə CCCP sözləri yazılmış
qıpqırmızı pasportu olan sovet vətən-daşıydıq. Həm də xristian
yox, qonaqpərvər mü-səlman idik.
Özümüzü göstərməliydik!
Naharda gələn məktubların, qəzet-jurnalla-rın içindən xallı
Arifin adına gəlmiş извещение-ni görəndə,- üzərində 50
пятъдесят рублей- söz-lərini oxuyanda südəmər oğlaq kimi
sevincimdən necə hoppanıb-düşürdüm!
Tofiq Xəzər
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Sanki cavahir tapmışdım!
Nazıyla zeh yerə qoyandan sonra, cəhəng-ləri köpüklü
xallı Arifi birtəhər inandırdıq ki, pulu
xarici vətəndaşlara
xərcləməliyik,ortada xalq, mil-lət, din, dövlət məsələsi durur. Bəs
necə? Yaxın günlərdə özümə də перевод gələcək, son qəpiyinə kimi qaytaracağam. Xatircəm ol! 20 aydır bir qabdan su
içirik...
Kəndlərində düdükçalan gədə
əndişələnsə də, əlacsız qalıb razılaşdı.

könülsüz

ol-sa

da,

Mütrüb fikrindən daşınmamış cəld qoluna girdim. Birlikdə
poçta yollandıq.
Yaxşı ki, növbədə anasıydı. Katya yox idi... Gözlərimdən
soyuqluq oxuya bilərdi!
Xudavəndi aləm! Pulu alanda uşaq kimi ne-cə sevinirdim!
Of...of...sevdanın əvvəli ayrı şeydi!
Özümüzdə olan bir və dilənib topladığımız yeddi rublu
solub-saralmış Arifə verdik. Qırx iki rubl da borclu qaldıq.
Ehtiyyatda hələ dörd ay da vaxtımız vardı.
Poçtdan, dayım qara Sabirin adına bir hə-şəmətli teleqram
vurdum:
“Cрочно выслайте пятьдесят рублей.”
Tofiq Xəzər
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Sanki, cibimdə pul günəş kimi bərq vururdu. İnanın, əlimdə
istiliyini hiss edirdim.
Kefim kökəlmişdi.
Qarşımda bəşəri vəzifə dururdu...
Yitkayla günahsız bir qızın hamiləliyi kimi, saf və tərtəmiz
idik!
Ona marmelad almaq qərarına gəldim.
Geri qayıdırdıq.
Yolboyu üçümüz də, çox çək-çevirdən son-ra bu qərara
gəldik: “Pul ciddi məsələdir!”
Bütün həyati vacib məsələlərdə pul baş rol-da gedir.
Həyatın əsl qəhrəmanı puldur!
Xallı Arif nəsə ağızsürütmə danışırdı. Elə bil fikirləri cidaya
düşmüşdü.
Cəhalətpərəst Nazı qəfil qozdandı:
- Biy sözlə, pox yeyiy pula əl çiyki deyən!
- Abdal danışma,- dedim.

Tofiq Xəzər
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...Könlümə kənd yumurtasının sarı kərə ya-ğında bişmiş
qayğanağı düşmüşdü. Gözlərimin qarşısında yağ tavada
çırtıltıyla əriyə-əriyə tul-lanıb-düşürdü də...

Tofiq Xəzər
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Yitka və Dano ilə
Arkadiya restoranında
yazılan tarix
Odessa, 5 və 6 avqust 1972-ci il,
şənbə və bazar günləri.

Hər ayın beşi tarixi gələndə yadıma Kom-somol düşür.
Bu gün də elə oldu. Düz otuz üç ay idi... vurulmuşdum.
Bu əlamətdar gün münasibətiylə istədim ri-salə yazam.
Ancaq fikrimdən tez də daşındım. Çünki o Şuşadadır, məktubu
kim çatdıracaq?
Bir qədər götür-qoy eləyib yenə qərara gəl-dim ki, üç ay da
dözmək səbr eləmək yaxşıdır.
Və oturub ürək sözlərimi gündəliyə yazmağı qərara aldım:
Tofiq Xəzər
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“Əziz Komsomol! Səni həyatda ilk dəfə 33 ay əvvəl
görmüşəm və sənə vurulmuşam.
Sən də sonralar qəlbini mənə açdın və sev-diyini dilə
gətirdin.
O vaxt sənin cəmi 13 yaşın vardı.
Bizim qəlblərimiz bu gün də bir çırpınır, bu-nu dəqiq
bilirəm. Söz yox, sən də bilirsən.
Sinəmdə döyünən ürək,ömürlük sənindir,bi- ləsən əzizim.
Tanrıdan başqa heç kim bizi ayıra bilməz.
Tanrımızın
yaşanacaq.

göndərdiyi

ölüm

olmasa,

taleyi-miz

bir

Əzizim, Odessaya gələndən tez-tez rus, uk-rain,
belarus,moldovan qızlarla,hətta,praqalı çex-lərlə tanış olmuşam.
Birlikdə çoxlu şəkil də çək-dirmişik.
Elə bilmə, səni unutmuşam, ya onları sevir, ya onlarla ailə
qura bilərəm. Şeydabaz deyiləm.
Bu heç vaxt ola bilməz, əsla!
Və rica edirəm,bunu saf məhəbbətimizə xə-yanət kimi
dəyərləndirmə!
Bura əsgər həyatıdır.
Tofiq Xəzər
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Və subaylığın son aylarının
yaşayıram.

2017

şətarətli şah günlərini

Biz toy edib, ailə quran gün, bütün bu əy-ləncələrə son
qoyulacaq.
Mən səni sevirəm!
Allah qoysa,qayıdan
Şeydalığım yalnız sənədir.

kimi

də

toyumuzu

edə-cəyik.

Bu seçim olunub!
Biz bir-birimizə qəlbimizi vermişik və bu il-qarı, əhdpeymanı heç vaxt da pozmayacağıq.
Odessa çəmənliklərində qoxladığım bahar-otu çiçəkləri,
Şuşanın şəbnəmli çiçəyinin yerini verməz!
Əminəm, gün gələcək, yazdığım bu kəlmə-ləri özün
oxuyub görəcəksən...
Küsüb inciməklik bir iş yoxdur.
Uzaq Ukraynada, ya geniş Rusiyada əsgər həyatı
keçirənlərin hamısı bu yolu tutur, bu ömrü yaşayır.Əsgər üçün
burada başqa heç bir əylən-cə yoxdur.
Neyləyəsən?

Tofiq Xəzər
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Bura,elm dalınca qaçmağın, tələbə semestr imtahanlarına
hazırlaşmağın, işləyib ailə saxla-maq üçün pul qazanmağın,
musiqi, rəqs, idman kimi peşələrin öyrənilməsi üçün
hesablanmayıb.
Mən ordu sıralarında əsgərəm və əslində silah tutmağı,
tank-təyyarə sürməyi, avtomat at-mağı öyrənməliyəm.
Əfsus, müsəlmanlara gizli olsa da, bunlar yasaqdır.
Əziz Komsomolum biləsən: Mən səni sevi-rəm və biz ailə
quracağıq!
Katerinalar, Allalar, Svetalar, Veralar, Yuli-yalar, Tomalar,
Valyalar, ya Yitka, Danolar, ya da qeyriləri... taleyin ötəri
qismətləridi.
Necə deyərlər: Onlara qəlb təskinliyi, səbri cəmil və ömri
təvil...
Bir sözlə: Mən səni sevirəm əzizim!
Biz evlənəcəyik!
Sən mənim zövcəm olacaqsan!”
“Ailə qursaq... bir məşuqə də olmayacaq...”- bunu da özözümə, ürəyimdə dedim.
Bərk yağış yağırdı.
Tofiq Xəzər
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Və bu yağışın səsi, göy üzünün tutulması da hisslərimə
təsir etdiyindən çox qəmgin idim. Və birdən-birə fikirləşdim ki,
qəti qərarım məhz belədir də! Başqa nə cür ola bilər? Son
nəfəsimə qədər də ürəyimin şah əsəri o munis məktəbli qız
olacaq.
Mən, naqis, qurbağagöz Ələsgər, ya qəba-hətli Bahar
arvadın nadan oğlu, sərpayı Vaqif ya da iştük demokrat Yusifin
çiləkən oğlu, iştüx Xo-su deyiləm ki, gündə bir fikrə düşəm.
Bizim məhəbbətimiz dağ çiçəyi kimi safdır!
Uşaq deyilik ki? Nənəmin şəlləyindəki dün-yam çoxdan
dağılıb...
Mən Komsomolu sevirəm!
Bənövşəgözlü məndən uşaq gözləsə belə!
Zavallı Katerina özü də bunu yaxşı bilir. O çox yaxşı
qadındır...
Nəfskar deyil!
Nəfspərəst Anna Krasiklə Valya idi...
...Yağış əvəzinə sel getdiyindən, политза-ниятия-nı araya
saldılar. Kazarmanın boş qalan darısqal yerində leytenat
Qreşnoy dünya siyasə-tindən danışır, heç kim də, heç nə başa
düşmür, heç nə də anlamırdı.
Tofiq Xəzər
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Başım bərk ağrıyırdı.
Məsihi Qreşnoyun başı sual verən əsgərə qarışdığından
fürsət tapıb pəncərədən çölə atıl-dım.
Ürəyim sıxılır, yaman darıxırdım. Yaxşı mü-rəxxəs ola
bildim. Hərbi hissənin nizamsız yığı-lan taxta qalaqlarının
arxasında xeyli oturub dərin xəyala daldım:
“Niyə axı biz beləyik?Komsomol yolumu ha-lallıqla gözləyir,
mən isə ona xəyanət eləyir, adı-nı da dəyişib, subaylıq
sultanlıqdır, əsgər həya-tıdır, sənə xəyanət deyil... nə bilim,
daha nələr, nələr qoyuram.
Bəs o özü belə subaylıq eləsə necə?
Xoşuma gələr?
Yoxsa 13 yaşı ola-ola subaylıq eləmək ona düşmür, ya
yaraşmır?
Xuraman da subay, ərgən qız idi, bəlkə o da, seçim
eləyirdi? Niyə qüruruma toxundu? Ni-yə inciyib-küsdüm?
Ya rəbb! Onu dəlicəsinə, necə sevirdim!
Sinfimizin
qızlarıyla
məktəbin
bəxtəvərcəsinə “Cangülüm” oynayardılar!

arxasında

ne-cə

Kim zəmanət verə bilər ki, ağ mirvari sırğalı Məhbubə
xalanı ailə qurandan sonra, qırxdamar qısır ərinin gözündən
Tofiq Xəzər
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yayınıb görsəm, nəfsimi qurban verəcəyəm? Qırxdon güllü
həyətlərində qırxbuğum çeynəyə-çeynəyə, uzun balağı qırçınqırçınlı tumanında, mis samovarı şaqqaşaq qay-nadıb, qırxında
yorğalamaq istəsə necə?
Ya Katerina nə vaxtsa məndən olan uşağını da götürüb
Bakıya gəlsə, subaylığın sultanlığı dadıma çatacaq?
Mən o körpənin, gözlərimə oxşayan gözlə-rini görəndə,
qarşısında tab gətirə biləcəyəmmi?
Ey gidi dünya!
Ey vəfasız zaman!
Biz niyə beləyik görəsən? Axı Bərdədən gö-rünən
dünyada belə hiylə, belə həyat tərzi, belə sevgi, belə əhdpeyman yox idi. Xuramana qarşı heç xəyanət edərdim?
Necə oldu, dəyişdim?
Bəlkə acgözlüklə, birnəfəsə oxuduğum xa-rici əsərlər,
bəlkə də Moskvadan hərdən verilən açıq-saçıq filmlər əxlaqımda
dönüş yaradıb?
Nəfskar olmuşam?!
Munis Komsomol məsum baxışları, ya qan rəngli lalə
yanaqları, işıqlı aydın gözləriylə qar-şımda dayanıb: “Niyə belə
eləyirsən?”-soruşsa nə cavab verərdim?
Tofiq Xəzər
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Subaylığın sultanlığını çıxarırdım?- deyə bi-lərdim?
Bəs onun
yoxuydumu?

qadınlara

verilən

azadlıq

hüququ

heç

Eh... Bərdə... Bərdə, tarixi Şərq küçəsi!
Makedoniyalı İskəndərin ayaq basdığı ulu məmləkət!
Nizaminin vəsf elədiyi torpaq! Hökm-dar Nüşabənin yadigarı!
Ən azından qaca, tozlu, əyri-üyrümçə enli cığıra bənzər
ensiz döngə!
Təkəbbürlü Xuraman qarışıq, buratino Ta-riyelli, Sərxanın
qızbibi uşaqları, - Vaqifli, Arifli, it yalançısı iştüx Xosulu,
yarımtonluq qısır Xıdırın anaşa çəkməkdən xırxır səsli oğlu
Arazlı, ağ mir- vari sırğalı Məhbubə xala və götürüb saxladığı
Arifli, qəbahətli Bahar arvadın uşaqları, - sərpayı Vaqif, çaşgöz
Siyasət və içlərində cəzirə kimi se-çilib təqdir edilən Bayramlı,
Adolf Hitlerin Bərdə oxşarı Qamboy kişinin cələkəsən oğlu
qurbağa-göz Ələsgərli, Fürerin başqa oxşarı,- oğurluq, çapovulçuluq üstündə zindan ömrü yaşamış xırsız Bəylərli, analüt
sanka sürüb Mərkəzi kolxoz ba-zarına göy-göyərti daşıyan, indi
isə qaraçı Hətə-min çörəyiylə böyüyən Vidadi Muradovlu, küçə
işıqları olmayan döngə!
Bəli biz həqiqətən nə Parisdə, nə Nyu-York-da, nə
Pekində, nə Moskvada, nə də London ki-mi şəhərlərdə
doğulmamışdıq. Amma yaşamaq, ömür sürmək kimi hüququ,
böyük Allah bizə də qismət eləmişdi...
Tofiq Xəzər
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Hardansa, kiminsə bir qəzəlini oxumuşdum:
“Xəstə çox şey dilər...
Əmma ona qismət olmaz!”
Nəsə başım bərk ağrıdığından nə edəcə-yimi bilmir, qəmqüssəyə batmış halda, kədərlə keçmişi xatırlayırdım:
“Bəlkə, bizim mentalitetimiz belədir?- Biz ki-şilərə hər şey
olar, qadınlara isə yox!?
Axı Avropada, Amerikada yaşayış tərzi ta-mam
bambaşqadır,-qadınlı-qızlı, kişili-oğlanlı on-larmı zina edir, ya
biz,- yeniyetmələrmi, yaşlı qə-bahətlilərmi?
Bizdə qız-gəlinlər kölə kimi bir şey deyilmi?
M.Ə.Sabir demiş: “Neyləyirdin saqqallı, pul-lu qoca kişini?
Elə evində oturub, mal-heyvan nəcisindən təzək düzəldərək
hasara çəkib, neh-rə çalxayırdın dəə...”
Yazıq qadınlarımız,- illərlə həsrətini çəkdiyi bir naməhrəm
kişiylə görüşsə və nə vaxtsa, xə-yanətin üstü açılsa olurdular
fahişə!
Onunla eyni aqibəti yaşamış kişi isə,- “baz” adlanırdı. Belə
yanaşmanı, bu məntiqi, təfəkkürü qəbul eləyə bilmirdim.
Axı hamımızı Allah yaradıb və hamımızın da bir ömür
sürmək şansımız var.
Tofiq Xəzər
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Belə məhdudiyyətlər nəyə lazımdır?
Niyə biz rus, çex, fransız, italyan və ya qeyri xalqların
qadınlarıyla restoranda oturub,rəqs edə bilirik, bizim qadınlara
isə bu yasaqdır?
Hətta bu məsələnin ciddi fəlsəfəsi: Namus adlanır və əksər
kişilər bu xətayla bağlı, qətl tö-rədib, çır-çır çığıra da bilərdi:
“Mən qeyrətliyəm!”
Belələrinə həbsxana divarları arxasında da yaxşı baxır,
hörmət qoyurdular!
“Qeyrətli” möhürüylə şax gəzir, uşaqdan bö-yüyə, hamı
beləsinə səcdə edirdi.
Bu qanun idi!
Eh...nəyisə...
Müxtəsəri: Yaxşı ki, çoxərlilik bizdə yox idi!
Siyasi məşğələ qurtardı.
Dərdəsərli Nazı yanıma gəldi. Bizim bu gün əlli manat
pulumuz vardı və çex qızlarını res-torana aparmaq fikrindəydik!
Təzə xebeləri çıxarıb ütülədik.
Üz-başımızı səliqəyə saldıq.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Dusyanın hamamxanasında çimdik. Ucuz olsa da,
keyfiyyətdə fransız ətirlərindən geri qal-mayan Красная Москва
ətrindən üz-gözümüzə, saçımıza, hərbi köynəyimizə yaxıb,
sürtüb hazır-laşdıq.
Sveta və rəfiqələriylə şəkil çəkdirmək də is-təyirdik. Vaxta
hələ
çox
qalırdı.
Qonşuluqda
yer-ləşən
institutun
yeməkxanasına getdik.
Bərk yağış başladı. Bayıra çıxsaq suya ba-tacaqdıq, odur
yemək yemək qərarına gəldik.
Sosiska sifariş verib, gözləyirdik.
Balaca Tanya içəri girdi.
Məni
görən
kimi
gülümsəyib
masamıza
yaxınlaşdı.Tərslikdən gündəliyim də əlimdə idi. İçə-risində vaxtilə
tək və bacım Yeganəylə çəkdir-diyim fotoşəkil də vardı.
Hər ikimiz Sovet vətəndaşı olsaq da,Tanya oxuya
bilmədiyi gündəliyi vərəqlədi, heç nə, başa düşməyəndən sonra,
tək çəkdirdiyim fotoşəkli də götürüb getdi. Arxasınca qaçıb onu
saxladım və and içdim ki, bu şəkildən bir dənədir və istəsə bütün
şəkillərimi gətirib ona seçim eləmək şansı verərəm.Di gəl o
fotoşəkli bərk-bərk tutmuş, qay-tarmaq istəmirdi. Hətta arada
dodaqlarını büzüb ağlamaq da istədi...
Nazimin qolundakı saatı açıb ona uzatdım:
Tofiq Xəzər
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- Götür bunu, sənə hədiyyə edirəm, amma şəkli qaytar.Qız
şəkli zorla çəkib əlimdən almışdı və vermək fikri də yoxuydu.
Saatı istəmədi.
İyirmi aylıq hərbi xidmət dövründə çəkdir-diyim ən layiqlisi,
uğurlu alınanı tək bu şəkil idi, özü də bircə nüsxəydi.
O fotoşəkli əlimdən zorla dartıb aldığı kimi, qəflətən mən
də çəkib onun əlindən çıxartdım.
Üzünü turşudub məndən incidi.
Onun saçlarını sığallayıb söz verdim ki, fo-toalbomumu
gətirəcəm, içindən hansını xoşlasa götürər.
Yenə uşaq dodaqlarını büzüb:
- Onda saat 15:00- də səni albomla birlikdə gözləyəcəm,dedi, gətirsən, axşam da gedib xi-yabanda gəzərik.
Tanyayla razılaşdıq.
İsti sosiskaları xiyar turşusu və qara çörəklə iştahla yeyib,
durduq.
Svetagillə şəkil çəkdirmək qərarına gəlmiş-dik. Qoy bu
şəkillər axirətdə bizi gözləsin...
Onlar söz versə də, gəlmədi. Biz də acıqla düz kirayə
tutduqları evə getdik.
Tofiq Xəzər
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Namurad Nazim ev yiyəsindən qızları çağır-mağı təvəqqe
elədi.
Onlar üçü də birdən, ev paltarında qapıya çıxdı. Bizi görüb
təəccübləndilər və evlərinə ica-zəsiz gəldiyimizə görə hələ
acıqları da tutdu.
Tərs kimi bir tərəfdən də şiddətli yağış tök-məyə, sel
getməyə başladı. Neçə gündür yağış imkan vermir.
Sveta şəkil çəkdirmək istəmədiyini açıqladı. Və biz də
gerisini çevirməyib, növbəti görüş təyin eləmədən geri qayıtdıq.
Qayıdanda, həyətdə Dano ilə qarşılaşdıq.
O, gülümsünüb öz dilində nəsə danışdı və sonra da,
Nameyi-əmalı hələ yazılmamış Yitkanı çağırdı.
Quymaq kimi Yitka ad və familyasının baş hərfləri
toxunduğu ağ şalvarında, ayaqqabılarının dabanını dabankeş
əvəzinə əliylə tənzimləyərək tək ayaq üstə tullana-tullana,
üzündə təbəssüm çölə çıxdı. Gözlərinin altındakı şiş onun
praqalıya oxşamasından başqa, sifətinə xarici vətandaşlıq,
avropalılıq möhürü də vurmuşdu.
Çox səmimi görüşdük və ağzımı açmamış:
- Bu axşam görüşərik,- dedi.
- Yağış yağsa, sel getsə də gələcəksinizmi? - soruşdum.
Tofiq Xəzər
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Gülə-gülə:
- Hə,Tofa,-dedi.
O mənə yeni ad qoydu!
- Tofa niyə?- soruşdum.
- Bizim dildə Tofiq... çətindir, noo... elə Tofa yaxşıdır!
Belə bir şıltaq, on altı yaşlı praqalı qızın nə adla, necə
məni çağrması elə də əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Odur:
- Özün bilərsən! До вечера! - dedim.
Xudahafizləşib ayrıldıq.
Elə yenicə qayıtmışdım ki, leysan tökməyə başladı.
Üçüncü mərtəbəyə yenicə çıxmışdım, sırf təsadüfən,
pəncərədən gördüm qızlar çətir tutub evdən çıxır. Cəld yanları
açıq eyvana çıxıb qış-qırdım:- Eyy!
Onlar səsimi yüzdən çox əsgərin arasından seçdi və
təəccüblə döyüküb məni axtardılar. Fit verib özümü göstərə
bildim və:
- Hara?- qışqırdım.
Sanki halalca arvadım idi.

Tofiq Xəzər
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Yitka limon rəngli, kip, qısa yaz donundaydı. Uzun açıq
qılçaları elə gözəl görünürdü! Əliylə nişan verib:
“Mağazaya gedirik...”- sakitcə bildirdi.
Yağışın sel kimi tökməsinə baxmayaraq, pi-lotkasız olsam
da gözləyin,- deyib, tələsik pillə-lərlə quş kimi uçdum...
Mayor Deqtyar mənə tapşırmışdı ki, bir də-nə siqaret tap
gətir. Quyruq qısmaq əvəzinə, ar-tıq... mayor, ya siqaret yeri
deyildi.
Bütün rota müxtəlif mərtəbələrdən baxır, hərə bir tərəfdən
fit verib, məni rövnəqləndirirdi.
Onlara çatıb, rəngbərəng çətirlərinin altına başımı soxdum.
Çox məlhəm şəkildə, baş-başa verib əziz adamlar kimi söhbət
edə-edə getməyə başladıq. Az keçmiş Nazı da özünü yetirdi...
Arkadiya mehmanxanasının poçtuna girdik. Ürəyim tələyə
düşmüş quş kimi çırpınmağa baş-ladı. Katerina növbədə olmasa
da, anası bizi gö-rəcəkdi!
Amma qan gözümü tutmuşdu!
Heç nəyə məhəl qoymadan piştaxtaya yaxınlaşdıq.
Bənövşəgözlü Katerinamın anası məni qızlarla görəndə heyrətə
gəldi!
Axı onun qızı məndən hamilə idi!
Tofiq Xəzər
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Ancaq heç birimiz heç nəyi büruzə vermə-dik.
Quyruğu paçada... qızlara iki rubl, əlli qəpik-lik marka və
otkrıtka götürdüm. Nə qədər elədilər, onlardan pul almadım və
özüm ödədim...
Katyanın anası necə tutulmuşdu!
İlahi!
Mən niyə belə tarana getdim?
Bəs Katerina eşitsə necə olacaq? Axı o bir dəfə halalca əri
tərəfindən aldadılıb,dəhşətli dep-ressiya həddinə düşmüşdü.
O zavallı, ürəkdən qəhqəhə çəkib gülmək həzzindən
məhrum olmuşun, yalqızlıq dəhşətini yaşamış, mənən məhv
olmuşun biriydi.
Yeni faciəvi sonluğun rüşeymi cücərdiyini eşidib nə
yaşayacaqdı görəsən?
Mənəvi, ruhi dilənçi kökünə düşüb, hər qar-şıma çıxan qızgəlinin qarşısında əriyib, ona xə-yanət edəcəyəmsə, bir çox
diletantın başa düş-mədiyi məfhum olan hansı təfəkkür
sahibiydim görəsən?
Məgər hansısa bir imtiyazlı zümrəyə daxil idim? Axı heç bir
zümrədə xəyanət bağışlanmır!? Məgər bu qədər sərbəstliyin,
azadəliyin məkanıy-dı Odessa?
Tofiq Xəzər
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Bənövşəgözlü Katerina iliyinəcən məni se-virdi! Məndən
hamiləydi...
Buydu sədaqətim?
Üç ay qalıb... Cəmisi üç ay...
Dözə bilməzdim?
Ya bu xəyanəti heç olmasa, gizlədə bilməz-dim? Bu
həyasızlıq hardan qaynaqlanırdı?
Yox! Bu artıq mənim mənən pozğun duru-mumun çılpaq
təzahürüydü!
Katerina tək-tənha...taleyilə, bətnindəki kör-pəsiylə yalqız
qalacaq.
Zavallıya, heç olmasa, Çexov yanaşması eləyib, cəmisi üç
ay bu xəyanəti gizli saxlaya bil-məzdim? Budu əxlaq?
Müqəddəs Məryəm anadan gecə-gündüz dilədiyi, xaç
qarşısında çevirdiyi əlləriylə, elədiyi duaların nəticəsi buydu?
Katerina kifayət qədər zərif bir məxluqdu. Amma mənə
üzünü tutub Cenni Herhard
zəifliyi, qorxaqlığı, abrı,
məsumluğuyla deyə bilərdi:
“Ayıb deyil?”
Mən nə cavab verərdim?
Tofiq Xəzər
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“Heç olmasa, gizlində əylənə bilmərsən?” - soruşsaydı,
ölüb yerə girməzdimmi?
Hər şeyi Tanrının, Şeytanın, Əzrailin adına bağlamaqla
çıxış yolu tapmaq, məgər alçaqlıq di-letantlıq deyil?
Bu gün-sabah, ordu sıralarından tərxis olu-nan kimi toy
eləyib ailə quracağım. Komsomolum bütün bu xəyanətlərdən
xəbərsizdi. Hələ bətnin-də məndən uşaq gəzdirən Katerina!
Əməllərimdən çat səsi gəldi!
Tanrım, bu nə zibiliydi düşmüşəm?
Dırnağıma kimi xəyanət içində üzürdüm. Ni-yə bu qədər
cılız, bu qədər nəfsimin qulu olmuş-dum? Bəlkə bütün bunları
Xuraman elə öncəgör-məylə duymuşdu?
Bəli, üfunətli daxmasında Allahına sığınan, - sübh tezdən
sübh namazı, naharda-zöhr, gün-düzlər saat dörd-beş arası əsir,
yatmazdan öncə xiftən namazı qılanlar bir gün görmürlər.
Mənim kimi harının biri isə, Bərdədəki geniş, hündür
villada oturub, dəbdəbəsində gur-gur gu-ruldayır,- həə?
Allahımı məgər tanımıram?
Oxumaqdan gözlərim görməyəndə günəşə baxar, göy
üzünü bənövşəyi rəngdə görərdim.
Buydu qazandıqlarım?
Tofiq Xəzər
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Qəm-qüssəyə öyrəşmiş, bənövşəgözlü Ka-terinaya, ağ
mirvari sırğalı Məhbubə xalaya mən nə verəcəkdim?
Off... əziz Komsomolum sənsiz- mənsiz də dünya elə
həmin dünyadır. O göz ki, sevgi üçün dolmadı, apar tulla!
Allah göydən sarı palçıq tökəcək!
Bu qədər də xəyanət olar?
Fahişəlik cəmiyyəti faciəyə döndərəcək,val-lah belə getsə,
heç yemək də tapmayacaq, məc-bur olub elə sarı palçıq
yeyəcəyik.
Cakuzidə çimən kim, çörək tapmayan kim. Başıqırxıq
skinhedlər peyda olub... Azərbaycanın və Ermənistanın xalq
artisti Zeynəb Xanlarova Hayastan, Horobodoli oxuyur...
Qubada uşaq do-ğulub, cinsiyyəti bilinmir... həkimlər
doğuşqabağı rüşvət pul alıb,yalandan oğlan uşağıdır,- deyiblər.
Biz hara gedirik?
İnsanlar niyə belə bozlaşıb?
Rüsvayçı həyat tərzi məni ağuşuna alıb ha-ra aparır? Bu
rüsvayçı eyş-işrət möhürü mənə ömürlük damğa deyildimi?
Nə vaxtsa Adilə, ya Xuraman bu əməllərimi eşidib
fikirləşməzdilər:
“Nə yaxşı ona ərə getmədim?!”
Tofiq Xəzər
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Düzdü, özümə bəraət qazandırıram ki, bü-tün bu bazlıqlar
evlənənə qədərdir, amma kim zəmanət verə bilərdi buna?
Yatağından onlarla qız keçən oğlana nə etibar eləmək olardı?
Hərdən fikirləşirdim: “Kül başına ay Məc-nun! Leylisiz bu
dağlarda nə gəzirsən axı?“
Amma, heç belə də sevmək düz yol deyildi!
Vaqona hər tip adam girdiyi kimi,mənim qəl-bimə də hər
gördüyüm qəşəng qızlar rahatca gi-rə bilirdi.
Bileti oldu olmadı...
İndi mənim qəlbim, qatarın Обши vaqonuna bənzəyirdi,
Пласкарт və ya CB tipli yerə yox...
Bu, artıq gələcək faciənin, ailə xəyanətləri-nin başlanğıcı
deyildimi?
Həyatımın motivi nəydi?
Əski adətlərimizə niyə dönük çıxmışdım?
Dərindən nəzər yetirəndə qatar güdən pul-suz, ac-susuz
dilənçilər kimi bütün günü gördü-yüm gözəl-göyçək qızlardan üz
çevirə bilmirdim.
İt olasan qız-gəlin, arvad içinə düşməyəsən, -deyib
gileylənənləri heç vaxt başa düşə bilməz-dim...
Tofiq Xəzər
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Qəflətən, qətiyyətlə Yitkagili yağışın altında qoyub, qaçaqaça geri qayıtdım.
Tövşüyə-tövşüyə, tələsik:
- Bu qızlar xaricdən,- Çexoslavakiyadan gə-lib. Mayor
xahiş elədi ki, onları poçta aparım...
Və bir az da, təəccüblə üzümə baxan zəh-mətkeş arvadın
küskün, tutulmuş çöhrəsinə ba-xıb, inandırıcı şəkildə:
- Mayorun qonaqlarıdır,- dedim,- bizim hərbi hissənin
qonşuluğunda qalırlar. Beş-on günə ge-dəcəklər...
O dinmədi...
Bəlkə də abırına qısılıb susdu...
Görəsən Katyaya desə, necə olacaq?
Birdən ürəklənib:
- Katyanı çox sevirəm! - dedim.
Və tez də aralanıb çölə qaçdım.
Deyəsən, bu mübhəm, məlhəm sözlərimlə arvadın
yaraladığım, şiltə-şiltə olmuş qəlbinə yol tapa, onu inandıra
bildim.
Öz ürəyim də sakitləşdi...
Tofiq Xəzər
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Güclə olsa da, Yitkayla Danonu yola gətirə bildim. Bayırda
yağış da, sel də, lap göydən sarı palçıq da yağsa, axşam saat
21:00-da görüşüb, restorana getməyi qərara aldıq...
Kazarmaya qayıdıb çamadanımdan Bakının mənzərələri
çəkilmiş bir neçə jurnal vərəqi və Babadan aldığım Odessanın
Морской Вокзал və çırpınan Qara dənizdə, dalğaların arasında
böyük sərnişin gəmisi təsviri olan açıqcanı gö-türüb, Yitkagil
qalan evə yollandım.
Onların xozeykası,- yeriyəndə ləhliyən yaşlı arvad qapıya
çıxdı. Onun arxasınca çölə çıxan Yitkaya əlimlə gizli işarə eləyib,
başa salmaq is-tədim ki, ona göstərmək üçün məndə otkrıtkalar
var. Əlimlə də xəlvəti açıqcanı və jurnal vərəq-lərini göstərdim.
O əlində tutduğu, kiçik ölçülü yaşıl üzlü ki-taba diqqətlə
baxıb, nəsə oxudu və qəflətən qış-qırdı:
- Pykaми не указыват!
Mat qaldım. Bu qız evlərində qonaq qaldığı qadından heç
ehtiyat eləmirdi.
Qaşlarını çatıb:
Цо...Цо... deyərək, - nəsə soruşdu.
Mən onu görəndə nədənsə, əriyirdim. Yaşlı arvadın əngəl
olacağından çəkinib geri qayıtdım.
Tofiq Xəzər
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Katerinanın poçtundan marka və otkrıtkaları alıb çıxanda
ayaqqabılarımız elə yağışın yaratdı-ğı köpüklü nohurun
içərisindəykən Yitkayla bir-birimizə daimi yaşayış ünvanlarımızı
da vermiş-dik.
Nahardan sonra onuncu mərtəbənin açıq eyvanından
gördüm ki, Yitka və Dano çətir tutub, evlərində qaldıqları arvadla
şəhərə çıxırlar.
Cəld Nazını da götürüb onların ardınca tər-pəndim. Yol
boyu bizim izlədiyimizi bilsələr də, acıqları tutmadı. İkibacı teztez çevrilib arxaya baxır, gülüşürdülər. Və birdən Yitka çönüb
əliylə məni başa saldı ki, axşam gəlməyəcəklər...
Bildim ki, məzələnir...
Dilimi çıxartdım!
Şəhəri ələk-vələk eləyib, geri qayıdanda... Yitka əllərini
açıb iki barmağını yummaqla bildirdi ki, axşam səkkizdə
görüşərik.
Dərhal da onun səkkiz açıq, ağ toppuş, hələ üzüksüz
barmaqlarına baxıb başımı yırğaladım ki: ”Oldu!”
Nazıyla, Bakı küçələrində bağıra-bağıra xlor, mebel yağı,
süpürgə, oseton, pol ağacı, kislota, ağ neft satan qaraçılara
bənzəyirdik...

Tofiq Xəzər
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Tağım komandirləri Kaşşeyev və Podqor-nudan icazə alıb,
axşam saat 20:00-da Nazıyla görüş yerinə gəldik. Çex qızları
yenicə gözləmə-yə başlamışdıq, təsadüfən Telman Hacıyev gəlib çıxdı.
Və necə oldusa, qəflətən Nazı fısqırdı:
- Mən gediyəm, onnay gələn deyil, özü də leytenant
Qyeşnoy mənə tapşıyıb: “Səni biy də samovolkada tutsam,
tyibunala veyəcəm.”
Qaydaş, sən Telmanla qal, mən getdim...
Bu sözləri deyən kimi də götürülüb getdi.
Yanıb-yaxıldım!
O növbəti dəfə əhdini pozur, açıqca qorxaq-lığının əsirinə
çevrilirdi...
Ağcabədili qorxaq Nazı mənə dağ çəkdi!
Güllə kimi dəyən dönüklüyünü, Danoya ne-cə başa
salaydım?
Nazının bu hərəkəti,- daim qorxu, xof içində yaşayan bizim
müsəlmanların tipik mənzərəsiydi. Belələrinin arvadları da
gələcəkdə daim dizlərinə çırpanlardan olacaq!
Cəlil Məmmədquluzadənin,Sabirin savadsız, kütbeyin
kənd Fatmanisələri Xeyransaları əlləri-nə düşən qəpik-quruşu
Tofiq Xəzər
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güldanların dibində gizlə-dəndə elə bilirdilər, bu xırda pullar
balalayıb orda artacaq...
Bir istədim Nazıya açıb danışam:
“Elə sənə pul göndərən də mənim atamdır!”
Ancaq yenə səbrimi basdım...
Elə bu vaxt, Danonun gəldiyini gördüm.
O tək idi!
İçimdən elektrik cərəyanı keçdi,bədənim so-yudu, dildodağım qurudu.
Hövlnak ona doğru cumdum.
Yarı rus,yarı çex dilində zorla məni başa sa-la bildi:
- Gedin hazırlaşın, saat 21:00-da restoran kostyumu
geyinib,burada yox,əliylə bir az da ara-lını göstərib: “Gözləyin,
gələcəyik,”- dedi.
Onun sonuncu sözlərindən sonra küyləyən qulaqlarım
açıldı.
Sevincdən özümü itirdim.
Kazarmaya başılovlu girdim.

Tofiq Xəzər
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Nazı yox idi. Başqa əlac olmadığından, ye-məkxanada
onu tapıb, mənə dağ çəksə də, zorla razı saldım. Prinsip
aparmaq vaxtı deyildi.
Avqust ayı olsa da, hava soyuq idi.Yağış da bəxtimizdən
ara vermir, dayanmaq bilmirdi.
Tomagilə gəldik.
Mülki paltar geyinməliydik.
Soyuq olduğundan pencəyimi də götürdüm. Kostyumum
olmasa da, özümü birtəhər bəzəyib-düzədim.
Nazimin isə öz paltarı olmadığından,köynə-yi uzun, şalvarı
gödək gəldi.
Tomagildə Tolikdənqalma, düymələri qırıq, yekə bir
pencək tapdıq.Onu geyəsi oldu. Düymə-siz pencəyin yaxalığı
basdırıqda çox qaldığından
əzik-üzük halda, pis, gülünc
gündəydi.
Daha saç yolmağın, baş döyməyin yeri de-yildi.Çöldə hava
qaraldığindan, onsuz da pencəyi görünməyəcəkdi.
Qərara gəldik ki,restorana girəsi olsaq, pen-cəyi soyunub
qoltuğuna vurar...
Qaranlıqda,
saat
20:51-də,
yağışın
tökməsi-nə
baxmayaraq başlarına rəngli çətir tutub evdən çıxdılar.
Tofiq Xəzər
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Ürəyim toxtadı!
Hər ikisi ağ saqqız çeynəyirdi.
Elə bu vaxt... ev yiyəsi olan yaşlı qadın da çölə çıxdı. Və
qaranlıqda cəld ağacların arxasın-da gizləndik. Qol-qola girib
getdilər. Biz isə arvad görünməz olanda başqa səmtdən
irəlilədik.
Faiqdən üç ədəd armud almışdıq. Armud-ları yolboyu
yeyib, ağzımızın tamını dəyişə-dəyi-şə Arkadiya restoranına
dönən yerdə onlara çat-dıq. Parfümlərinin bihuşedici ətri bizi
bürüdü.
Yitka, limon rəngli qısa donunun üstündən qırmızı rəngli
nazik dəridən olan yüngül plaş ge-yinmişdi.
İlahi!
O necə gözəl idi!
Biz restoranın qabağına çatanda, yağış elə tökürdü ki...
Bığlı kök qarson qarşımızı kəsib:
-Yer yoxdur, обаждите, обаждите, - dedi.
Bizdən başqa, qapıda xeyli cütlüklər gözlə-yirdi. Bilmədim
nə edəm...

Tofiq Xəzər
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Bir az ora-bura vurnuxub qəflətən qarsonun üstünə atıldım.
Onu qucaqlamağımla gizlincə ov-cuna iki sarı rublluq basmağım
bir oldu.
O geri çəkilib:
-Oo...иностранцы,
иностранцы,
пожалюс-та,
пожалюста... проходите,- deyə-deyə, gözlə-yən o qədər
cütlüyün arasından bizi içəriyə dəvət elədi...
Başqa bir nazikbığlı inzibatçı bizi qarşılayıb, ortalıqdakı
yenicə boşalmış bir masada oturtdu. Cəld onun da cibinə bir sarı
rublluq basdım.
Biz dörd nəfər olsaq da, stul üç idi.
Əclaf, cəld cibindən pulu çıxarıb baxdı, ov-cunda manatı
əridib qaçdı və bir göz qırpımında da, əlində stul geri qayıtdı.
Biz əyləşdik.
Nazının düyməsiz pencəyi qoltuğundaydı, heç kimə məhəl
qoymadan, ədəb-ərkanla qatla-yıb altına qoydu və sanki, sari
çiçəkli ovçuotu çə-mənliyinin üstündə oturdu.
Yitkayla Dano çətirlə gəlsələr də, üstündən su damcılayan
nazik plaşlarını kübarlara məxsus bir ədayla əyinlərindən
çıxardılar. Əmrə müntəzir, plaşları nəzakətlə alıb, girişin
yanındakı qarde-roba təhvil verdim. Öz pencəyimi də
Tofiq Xəzər
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onlarınkıyla bir yerə asdıraraq, yumru dəmirdən nömrəli bir
бирка alıb, masamıza qayıtdım.
Yitkanın limon rəngli qısa donunun kəməri də
vardı.Döşünün üstündə və kəmərinin kənarla-rında qırmızı
naxışlarla toxuma işləmələr gedirdi.
Qısa kip donuyla, ağıl aparan parfümüylə, ağ saqqızıyla,
uzun boyuyla və 16 yaşıyla o necə möhtəşəm idi!
Hər yan qadın-kişiylə doluydu.
Oturanlardan da çox, ortalıqda qaynaşanlar adamı cəlb
edirdi. Musiqinin şən sədaları altında rəqs eləyirdilər. Sanki
restoran xəyal aləmiydi...
Papiros tüstülədənlər, siqar çəkənlər, içdik-ləri içkinin
təsirindən xoruz kimi qızarmışlar, rəqs edənlər...
Özlərini şəhid edən uzun saçlı çalğıçılar...
Arvadları, sevgililəri, gəzdikləri ilə mübhəm pıçıldaşanlar...
Oynaşlarl məşuqələri ilə şeşələnənlər...
Nazikbədənlilər, nazikbaldırlılar,nazikbellilər, nazikqaşlılar,
nazikbığlılar, bir sözlə, nazikcələrlə doluydu restoran.
Köklər də öz yerində...
İlahi, birdən dəhşətə gəldim.
Tofiq Xəzər
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Bütün zal bizə baxırdı!
Bir anlığa mənə elə gəldi ki, hamı bizi gös-tərib nəsə
pıçıldaşır. Yaxınlıqdakı masalarda əy-ləşənlər isə açıq-aşkar
gözlərini bərəldib heyrətlə üzümüzə zilləmişdilər.
Paradoks vardı bizdə.
On altı yaşlı, limon rəngli donunda Yitka, on yeddi yaşında,
qıpqırmızı qısa kip donunda Dano,
sanki qanqal bitən
düzənlikdə iki tülpan açmış kimiydilər...
Limon və qırmızı rəngli iki tülpan!
Ömrünün iyirmi birinci ilini yaşayan iki qaf-qazlı isə, it
kökündəydi...
Restoranda ən pis geyinən, ən eybəcər hal-da olan
ağcabədili Nazıydı.
Amma, elə bəxtəvər oturmuşdu!
Əyləşdiyi yumşaq stulda, əyninə uzun olan köhnə, ütüsüz
köynəkdə, irinli səpki tökmüş sı-zanaqlı sifətiylə qızları
olduqlarından da yaraşıqlı göstərirdi.
O, Dano ilə yanaşı oturmuşdu.
Dano sanki bir günəş idi!

Tofiq Xəzər
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Saçları, qaşları, bədəni dümağ... qıpqırmızı qısa, kip
donundan açıqda qalan dolu baldırları baxanları heyran edirdi.
İki bacı ağ saqqız çeynəyirdi!
Çevrilib Nazimə baxanda özüm də peşman olurdum.
O nə gündəydi ilahi!
Xəcalət çəkirdim...
Hələ, bəlkə özüm də ondan betərdim.
Bu iki praqalı qız, restorandakıları məftun eləmişdi. Bir
anlıq təsəvvür elədim: Elə bu yaşda, bu geyimdə onlar bizim toz
- torpaqlı Şərq küçə-siylə irəliləyir.
İlahi, Xuraman, ya Komsomol onları yanı-mızda görsə bizə
necə nifrət edərdilər!
Bərdədən görünən dünyada, bu qızlar necə pis görünərdi!
Bu nə geyimdi? Bu nə hoqqadır? Bu nə abır-həyadır?
Yox?
Onların qaşı da, kirpikləri də öz ətləri rən-gindəydi...
Sifariş verdim:
- İki şampanski! Ən bahalı yemək!

Tofiq Xəzər
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Dano çantasını açıb Amerika istehsalı olan Marlboro
siqaret paçkası çıxartdı. Yağlı, rəngli si-qaret qutusunun üstündə,
başına yumru panama qoymuş uzun qılçalı, qənirsiz gözəl bir
qız, ma-nikürlü barmaqları arasında bir siqaret tüstülə-dirdi. Qız,
hazıra nazir idi!
Çöhrəsinə təbəssüm yayılmışdı.
Dodaqları da sanki gülürdü qancığın!
Mən düzü cibimdəki Столични siqaretini çı-xarmağa
utandım.
Danoyla Yitka, heç kəsə əhəmiyyət vermə-dən,- Süzəndə
xalanın sözü olmasın, heç kəsə yendirmədən- adama bir
Marlboro siqareti götü-rüb, bərbəzəkli alışqanlarıyla yandırdılar.
Ağappaq incə barmaqlarda siqaret tüstülə-yəndə, sanki
restoran şoka düşdü.
Onlara necə həsədlə baxırdılar!
Mənə elə gəldi ki, nəsə orkestr də coşdu.
Səs-küy qopdu!
Musiqi daha gur səsləndi!
Zal artıq gözlərimdə rəqs eləmirdi, sanki ha-mı oynamaq
əvəzinə oynaqlaşırdı!
Tofiq Xəzər
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Rəqs edənlərə diqqətlə baxanda, gördüm oynamaq nədi,
hamı dingildəyir!
Hər tərəfdən üzümüzə zillənən mənfur, yad, naməhrəm,
namərbut baxışlardan karıxıb pencə-yimi soyundum.
Qolsuz jaketdə arıq qollarım necə miskin göründü!
Nazimin çirkli, ütüsüz, ağ köynəyi də, dedi-yim kimi,
biabırçıydı.
Bir anlıq fikirləşdim:Azərbaycana, vallah dü- zü lap bütov
Qafqaz adına ləkəyik biz.
İlahi! Bu nə lüjümüydü?
Yemək gətirdilər. Masamızın üstü doldu.
Ofisyant ağ parçayla tutub, buza qoyulmuş sampanskinin
birini açdı və piyalələrə süzdü.
Xəcalətdən ölürdüm.
Cəld böyük piyalənin birini qapıb, birnəfəsə, başıma
çəkdim.
Bir neçə dəqiqə ötmüşdü ki, qarnım isindi.
Sanki utancaqlıq, xəcalət özü utanıb geri çəkilməyə
başladı. Çəkinmədən, heç kəsə məhəl qoymadan Cтолични
qutusunu çıxarıb, birini kib-ritlə alovlandırdım.
Tofiq Xəzər
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Tüstü içimi bir az da rahatladı.
Və birdən ağlıma gəldi ki, niyə hər şeyi faci-əyə
döndərirəm?
Axı biz əsgərik!
Bizim də yaraşıqlı ev-eşiyimiz, Газ-21 mar-kalı təzə Волга
maşınımız, gözəl valideyinlərimiz, qardaş-bacımız, qatı
kəsilməmiş kostyumlarımız, rəngbərəng pal-paltarımız, gözəl
həyət-bacamız, yaraşıqlı tüflilərimiz var.
Tələbəyəm də hələ!
Bütün bunlardan da əfzəl, qanqırmızı pas-portlu Sovet
vətandaşıyam!
Praqa nədir ki?
Moskvamız, Kremlimiz, Lenin movzoleyimiz var bizim!
İstəsək, hələ bir anda Praqanı darmadağın edə də bilərik!
Dünyanı lərzəyə salan, yerlə-yek-san edə bilən ordumuz da var!
Və mən özüm də, o güclü ordunun bir ko-mandiriyəm!
Komsomolumun həyası, abırı, sədaqəti, bir halal maral
baxışı, ürəyində gəzdirdiyi namdar sevgisi bunlardan yüz qat
əzəmətlidir!
Nazim susurdu...
Tofiq Xəzər
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O nə siqaret çəkir, nə də şampanski içirdi.
İkinci, dolu piyaləni də birnəfəsə başıma çə-kib ayağa
qalxdım.
Orkestrin qarşısında dayanan müğənni qıza yanaşıb, yaşıl
üçlüyü açıq, tərli sinəsinə, şəstlə basaraq:
- Qəmbər Hüseyinlinin Cücələrim mahnısını çalsınlar! muşqurdum.
Qaşı düz xətli, uzun sarısaçlı müğənni qız, Qəmbər
Hüseyinli sözünü başa düşməsə də Cip-cip sözünü eşidib
gülümsədi, daha doğrusu hı-rıldadı...
Şeşə-şeşə qayıdıb yerimdə oturdum.
Heç kim yemək çəkməmişdi. Soruşdum ki:
-Niyə çəkmirsiniz? Kimi gözləyirsiniz?
Yitka qulağıma doğru əyilib, əl-qoluyla, qaş-gözüylə, başa
saldı ki, avropada kişilər qadınlara qulluq göstərir, bilmirsiniz?
- Bizdə əksinədir! Biz Qafqazlıyıq! - dedim.
Yitka namnazik qaşlarını dartaraq, gözlərini bərəldib, dəcəl
uşaqlar kimi çox sevincək, nağdı qoyub nisyə dalınca qaçmağın
əbəs olduğunu anladı və mənə dil göstərərək qışqırdı:
- Onda hərə özünə çəksin!
Tofiq Xəzər
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Başladıq qarşımızdakı nimçələrə nə gəldi yığmağa.
Kimi idi yeyən?
Şampanski məni əməlli-başlı şənləndirmişdi.
Tez-tez Yitkayla zarafatlaşırdıq.
Qəflətən, orkestr Cip-cip cücələrimi çalma-ğa başladı.
Özünü saxlaya bilməyib, qozdu-qozdu qoz-danaraq nanıx
Nazı qürurla ayağa qalxdı.
O oynayanda dar, qısa şalvarıyla, enli gen-bol ütüsüz qırış
köynəyinə baxıb, hamı gülüşmə-yə başladı.
Mən onun özünü təbii aparmasına, heç nə-dən,heç
kəsdən utanıb-çəkinməməsinə baxıb lap heyrət elədim. Kim ona
baxsa:
“Geyim boş şeydir! Əsas nağılçılıqdır!”- de-yərdi. Bu gecə
Arkadiya restoranı nağıl gününü yaşayırdı! Çex Zahalkovalar,
qafqazlı əsgərlər və bir də Qəmbərin Cücələrimi!
Əsas məsələ havalanmaqdı!
Milli musiqiyə qanad açıb süzməyin, artıq
vaxtıydı

məzənnə

Bir sürü qafqazlı da ayağa qalxıb naxıra qo-şuldu.
Tofiq Xəzər
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Əsl məzhəkə başladı!
Hardansa, azərbaycanca qışqırışdılar:
- Ayy cann, ayy cann!
Ara qarışıb məzhəb itdi.
Dano ilə Yitka məhbubələr də, siqaret çəkə-çəkə Nazimə
maraqla baxır, aralarında nəsə da-nışıb-gülüşürdülər. Üzümü
Yitkaya tutub:
- Sizin praqalı qızlarla
evlənməsinə icazə verilir?

bizim

qafqazlı

oğlan-ların

Başa düşən kimi:
- Да, да...- dedi.
Sonra da əlini başıma qoyub başa saldı ki, onun vur-tut on
altı yaşı var, hələ yenə uzanacaq. Məndən çooox uzun olacaq...
Axırda açıq-aşkar saçımdan çəkib:
- No...No...No! Səninlə evlənmək istəmirəm!
noo!-dedi.

Cвадба

Hələ əliylə öz ortasını göstərib başa saldı ki, bax, boyca
buramdan olacaqsan!
Mən heyran-heyran ona baxır, onu dinləyir, parfümünü
qoxlayır, danışığından ləzzət alırdım.
Tofiq Xəzər
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Biz nəfəs-nəfəsəydik...
Pervi içmədim.
Qızlar ədəb-ərkanla içir, Nazı horuldadırdı. Mən закускayla başladım.Göyərti, pendir, pomi-dor, xiyar, istiotla qara çörək
yeyirdim. Yarımçıq süzdüyüm bir neçə şampanski piyaləsini də
bo-şaltdım. Yeməyə heç iştaham qalmadı.
Yitka azca yeyən kimi, qarnını tutub:
- Çox yesəm şişman olaram və barmağıyla bacısını
göstərib: Onun kimi...- deyərək, məsud-casına güldü.
Dano, dərhal gözlərimə bordaxda bəslənən kök danalar
kimi göründü.
- Belə olmaq istəmirəm...- deyib, əlini çiy-nimə basaraq
ayağa qalxdı.
Utanıb-çəkinmədən, həya eləmədən açıqca tualetin yerini
məndən soruşdu.
Heç bizim Şərq küçəsinin qızları, - Xuraman, ya
Komsomol, bacım Yeganə özü olsun, ya da anam, qonumqonşu qadınlar, lap elə ağ mirvari sırğalı Məhbubə xala,aramızda mübhəm, intim münasibət olsa belə, soruşa bilərdi?
Bizimkilərin abrı, isməti buna yol verməz!
Kişi-kişidir, qadın da qadın.
Tofiq Xəzər
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Yitka ayağa qalxanda bütün restoran əhli ona baxdı. Onun
qıpqırmızı naxışları olan qısa, kip, limon rəngli donu, çılpaq,
biçimli uzun tüksüz qılçaları, ağzındakı çeynədiyi ağ saqqızı,
incə ağ barmaqları arasında tüstülənən siqareti və tipik praqalı
görkəmi restorana gələnləri ovsunlamışdı.
Bu gecə ayrı gecəydi!
Yaşıla çalan sarı limon rəngli donu, bəlkə də dünyada heç
kəsə bunun kimi yaraşmazdı!
O müqəddəs bir məxluqa bənzəyirdi!
Gözəlliyin sonu yoxmuş!
Yitka Komsomoldan düz dörd ay yarım bö-yük idi.
Hər ikisi 1956-cı ildə doğulmuşdu...
Musiqi getdikcə qızışır, rəqs edənlərin sayı bir neçə dəfə
artmışdı.
Yitka tualetdən qayıdıb gəldi. Yuduğu yaş əlini bərbəzəkli
dəsmalıyla qurulayıb yanımda əyləşdi.
Elə bu vaxt, yarlı-yaraşıqlı, hündür, bahalı geyinmiş qız
kimi gözəl laməzhəb bir oğlan bizim masaya yaxınlaşıb Yitkanı
rəqsə dəvət elədi.
Rəngim meyid rəngi alıb, saraldımı?
Tofiq Xəzər
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Pişiyimiz oğlan doğub!
Necə tutuldumsa, sifətimin arıq əti nə təhər səyridisə, Yitka
mənə baxıb, bir an tərəddüd etdi və qəflətən başını bulayıb:
- No...No, нельзя...нельзя,- qışqırdı.
Onun bu kəlməsi məni torpağın təkindən göylərə qaldırdı.
Yitkaya gələndə bildirmişdim ki, başqa ki-şiylə rəqs eləmək
bizim mentalitetimizdə ya-saqdır və bu iş üstündə, ölüm hadisəsi
də baş verə bilər!
Qırxdamar gədə bütün restoran əhlinin göz-ləri qarşısında
xəcil olub, geri çevrildi.
Qələti-məşhur oğlana gücümüz çatmasa da, artıq Nazimlə
ayağa qalxmışdıq...
İstehzayla arxasınca baxdıq.
-Qayğa-quzğuna bax eyy əəə... - Nazim öz dilimizdə dedi.
Bizim tikintidə işləyən mülki мастер və про-раб da
restoranda imiş və bizi mülki geyimdə görüb tanıyıbmışlar.
İş icraçısı,Yitkalı masamıza yaxınlaşıb mən-dən bayıra
çıxmağı təvəqqe elədi.
Əvvəl qızların haradan gəldiyini, kim olduq-larını,sonra da
əlini qızlara uzadıb hiyləgərcəsinə göz vuraraq, bic-bic:
Tofiq Xəzər
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- Bu nə geyimdir? - soruşdu.
Və sonda da, arsız-arsız qeyrətini göstərib, on manat pul
istədi. Hətta cındır, təhdidedici bir formada:
-Verməsən, sabah mayor Deqtyara deyə bi-lərəm ha!deyib, sısqa gədə məni qorxutdu.
Şampanskinin qazı beynimə vurmuşdu.
Bu nə məzəllət, bu nə həqarət,nə xarlıq idi?
Qızışıb üstünə yeridim:
- Get, сапляк! - Kimə istəyirsən de. Sənin kökün
satqındır!- deyib, restorana qayıtdım.
Yenicə masaya oturmuşdum, iki mülki ərən oğlan bizə
yanaşdı. Üzünü mənə tutub, nəzakət və özünə əminliklə:
- Olar, sizin qızları rəqsə dəvət edək?
Nazıyla birlikdə az qala qışqırıb:
- Olmaz! -dedik.
Elə bil, restorandakı burnuyellilər və müxən-nəslər qəsdən,
qıcıqlandırmaq üçün bəhsə girə-rək bizi piltələyirdilər.
Sən demə, bu əclaflar da əsgər olduğumu-zu bilirmiş!
Həyasızlıqlarına salıb yalvarır, əl çək-mirdilər.
Tofiq Xəzər
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Gözləmədiyim məqamda Yitka məndən so-ruşdu:
- Bu meşşanlar səndən nə istəyir?
- Səninlə rəqs etmək istəyirlər,- dedim.
O mənim necə kövrəldiyimi, necə hiddətlən-diyimi, əl atıb
masanın üstündən bıçağı necə qa-marladığımı görüb... ikiəlli
bıçaqlı qolumdan ya-pışaraq məni saxladı və çönüb gədələrin
üstünə hikkəylə, nəsə öz dillərində çığırıb söydü.
Və onları, qövllə qovdu!
Bütün zal baxırdı.
Restoranın təhlükəsizlik xidmətidən bir ne-çə milis işçisi
özünü hövlnak yetirdi.
Yitkanın bu hərəkəti məni tamam qanadlan-dırmışdı.
Kimi istəsəm öldürə bilərdim!
Milis işçilərini görən kimi, araya sakitlik çök-dü. Milis işçiləri
ictimai asayişi yenicə bərpa edib
aralanmışdı, bir kefli
masamıza yaxınlaşdı.
Bizi lal-dinməz bir qədər süzüb, спичка is-tədi. Danonun
qızılı зажигалка-sı zəncirlə kiçik əl çantasına bağlı idi. O kefli
rusa çantasını göstə-rib öz dilində nəsə dedi.

Tofiq Xəzər
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Yitkada alabəzək alışqan, məndə kibrit olsa da, acıqla
vermədim və hiddətlə bağırdım:
- Yoxdur!
Bu vaxt Dano istəyirdi onun siqaretini özü alışqanla
odlasın və qəflətən çönüb üzümə baxdı. Nə hiss elədisə,qorxub
zəncirli alışqanını gizlətdi.
O bunu çox qəribə və uşaq bicliyi kimi necə təbii elədisə,
quyruğu qapı arasından çıxmağına sevindi də...
Nazının da qoruq-qaytaqsız bərəlmiş gözlə-rini görəndə
yazıq güldü...
Kişinin oğlu səki göz ağardırdı!
Restoranda, sanki hay-küy artdı...
Birdən bizim tikintinin
yaxınlaşıb qulağıma pıçıldadı:

mülki

mexaniki

masa-mıza

- Sıxıla-sıxıla behiştə getməkdənsə, oyna-ya-oynaya
cəhənnəmə get,- deyir müsəlmanlar. Yoldaş serjant icazə ver,
sizin masada əyləşək.
Nə işə düşdük?
Axır ki, ikinci dəfə bıçağa əl atıb ayağa sıç- radım,
bezmişdim:
Tofiq Xəzər
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- Olmaz! Çıx cəhənnəm ol! İt köpəyoğlu, ki-mə də nə
bilirsən, get de, mürtəd!- qışqırdım.
Nazim arxadan onu qucaqlayıb apardı.
Yenidən səs-küy qopdu və milis işçiləri bu dəfə təmkinlə
tökülüşüb gəldi.
Qövsi-qüzeh qədər heyranedici olan Dano və Yitka əcəb
işə düşdüklərini, əlimizdən xata çı-xacağını, işin rəsmi xarakter
aldığını görüb bizi başa saldılar ki, narahat olmayın, heç kəslə
rəqs eləyən deyilik!
Arkadiya restoranında tarix yaşanırdı.
Kaş bura Şərq küçəsi olaydı! Bərdə resto-ranında oturmuş
olaydıq...
Nazim içmir, yemir, çəkmir, danışmırdı. Bir az
mədəniyyətsizlik kimi alınırdı.Gizlinə salıb
ba-dəsindəki
şampanı içmək istəyəndə açıq gözlü Yitka dərhal gördü və
əlimin üstünə yağlı bir şa-palaq çəkib, gözlərini ağartdı:
- Тофа хватит тебе... Maло пей,- dedi.
Restoranda hamıdan pis lüjümdə olsaq da, hamıdan gözəl
xanımlarla oturmuşduq.
Yavaş-yavaş Yitkanın məndən xoşu gəlmə-yə başlamışdı
və qəflətən qayıdıb dedi:
Tofiq Xəzər
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- Sənə ərə gedərəm!
Qulaqlarıma kimi qızardım...
Sonuncu piyalələri də içib durmaq istəyən-də artıq gecə
yarını keçmişdi.Bizim xətrimizə Yit-kayla Dano heç kimlə, hətta
iki bacı bir-biriylə də rəqs eləmədi...
Ofisyant hesabı gətirdi.
İyirmibeş manat pul tutdu. Bir manat da ar-tıq verdim və
beynimə hardansa bir atalar sözü düşdü:”Soğan göyərdi, dedi:
Mən də bir güləm!”
Çölə çıxdıq.
Restoranın tüstülü, ağır havasından və or-kestrin çəkic
kimi adamın beynini deşən səs-kü-yündən azad olub açıq
havaya çıxan kimi, so-yuq, təmiz, oksigenli hava bizə ləzzət
elədi.
Yağış tamam kəsmişdi.
Zülmət qaranlıq xiyabanla qayıtmağı qərara aldıq. Yitkayla
qol-boyun olub, arxaya qaldıq.
Amma çox içdiyindən, çox siqaret çəkdiyin-dən və gec
olduğundan o öpüşmək istəmədi.
Yorğun idi.
Tofiq Xəzər
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Başa saldı ki, məni sevir, di gəl öpüşməyə halı qalmayıb.
Madapolam köynəkdə dincəlmək istəyir...
Məni tez-tez dartır, madyan kimi yeyin-ye-yin yeriyir, öz
dillərində də it kimi deyinirdi.
Çox içdiyindən, qönçədodaq madonnam bir qədər də
yerişini itirmişdi.
Hərdən səndələyirdi.
Evlərinin yanındakı sonuncu döngədə onu saxlayıb,
qollarımı incə belinə bərk-bərk doladım.
Dodaqlarından maçamaç öpdükcə, isti nə-fəsi ağlımı
başımdan alırdı...
Mafar verməsəm də qurcuxub əlimdən çıxdı.
Pıçıltıyla öz dillərində nəsə qırıldadıb, gec olduğunu
anladırdı. Biz ağacların arasında bir də qucaqlaşdıq. Bu dəfə
sinəmə sıxıb öpəndə hiss elədim ki, içkinin təsirindən o
yüngülləşib.
Ağuşumdan çıxa bilmirdi...
Tarixi Arkadiya restoranı qonaqlığı beləcə başa çatırdı.
Gecə ikiyə qalmışdı. İkibacı qol-qo-la girib gedəndə, çönüb bizə
əl elədilər...

Tofiq Xəzər
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Və bir qədər də gedəndən sonra dayandılar. Yitka əliylə
mahiranə öpüş göndərib:
- Ay ləv yu! - dedi.
Donub qalmışdım.
Çaşıb, cavab verə bilmədim...
Kazarmaya girəndə elə yüngül idim!
Rota yatırdı. Növbətçiyə qayıtdığımızı bildir-dik.Yazıq
mürdəşirə oxşayırdı, ayaq üstə yuxulu-yuxulu:
- Hər şey qaydasındadır, - dedi.
Yıxılıb daş kimi yatdım...
İstirahət günü olduğundan düz saat 09:03-ə kimi yatmışam.
Xatırladım ki, bu gün bazar günüdür və bə-növşəgözlü
Katerina ilə naharda görüşməliyəm...
Oyanıb düşünür, o üz-bu üzə çevrilib nə edəcəyimi
planlaşdırırdım.
Əməlli-başlı malxulyaçı olmuşam...
Artıq rota səhər yeməyini yeyib qurtarmışdı.
Qalxıb geyindim.

Tofiq Xəzər
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Yitkagilin həyətindəki şarhaşar axan krant-da yaxşıca
yuyundum. Sonra yeməkxanaya ge-dib завтрак elədim.
Yitkagil görünmürdü...
Nazimlə Чайка-3 fotoaparatını da götürüb xiyaban tərəfə
getdik.
Tikintimizin mülki iş icraçıları qarşımıza çıx-dı. Görən kimi
hırıldaşıb üstümüzə gəldilər. Bizi qucaqlayıb axşam
restorandakı hərəkətlərinə gö-rə dönə-dönə üzr istədilər:
- Kefli olmuşuq, - dedilər.
Yolun kənarında bir xarici avtomobil dayan-mışdı. Ona
söykənib birlikdə bir neçə pozada şə-kil çəkdirdik.
Yenicə onlardan ayrılıb Arkadiya mehman-xanasının
qarşısına gəlmişdik ki, son dəblə ge-yinib-kecinmiş iki gürcü
məni çağırdı.
Çox təəccübləndim. Xeyir ola?
Yaxınlaşan kimi yekəpər olanı gülə-gülə so-ruşdu:
- Dünən gecə restoranda иностранны qız-larla əyləşən siz
idiniz?
Çox maraqlıydı. Onlar əsgər paltarında mə-ni uzaqdan
necə tanıya bilmişdi?!
Tofiq Xəzər
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- Hə! - dedim.
Onlar məni sorğu-sual elədi: O qızlar hara-dan gəlib?
Harada qalır, necə tanış ola bilmisi-niz... Çaqqal-çuqqalın
yuxusuna toyuq gələr:
-Düz eləyirsiniz,sorğu-sual göydə deyil, yer-dədir,-dedim.
Nazim də yanımıza gəldi.
Söhbətin şirin yerində iki mülki paltarlı öz-bək də bizə
yanaşdı.
Eyni suallar, eyni maraq...
- Onlarla ailəvi tanışıq, bizə görə Praqadan gəliblər,
madam Zahalkovanın qızlarıdır,- yalan-dan dedim.
Belə deməsəydim gürcülər əl çəkən zibilə oxşamırdı.
Mənə elə gəldi, gürcülər bizə həsəd aparır. Özbəklər də
cavabımı eşidib, başqa söz demədilər. Amma baxışlarından
sezdim ki, bizə qibtə eləyirlər.
Gürcülər qayıdıb gedən kimi, əlimizdəki fo-toaparatı görüb
özbəklər bizimlə şəkil çəkdirdi.
Dünən gecə, Odessanın Arkadiya mehman-xanasının
restoranına imza atmışdıq.
Tarixi bir imza!
Tofiq Xəzər
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Na-zimlə

Havanın açılmasından sonra, istirahət günü olduğundan,
uşaqlar çıxıb həyətdə dümələnirdi.
Şıltə-şiltə olmuş remenlərdə partapart iyir-minci deşiklər
açılırdı.
Bu gün Biləcəri stansiyasından çıxdığımız gündən düz
iyirmi ay ötürdü!
Əsgərliyin şahlıq dövrünü yaşayırdıq. Daha buna əsgər
həyatı demək olmazdı.
Düzgün kefdəydik!
İlk ayları yadıma salıb xeyli düşündüm.
Necə çətin idi o vaxt!
Sonu bilinməyən, təsəvvürə belə gəlməyən işə
düşdüyümü zənn edirdim. İndi isə günlər bir-birindən xoş,
mənalı, zəngin, xatirələrlə dolu ke-çirdi. Yaxşı deyiblər: Ağac nə
qədər hündür olsa, yarpağı yerə tökülər...
Sabah iyirmi birinci aya qədəm qoyacağıq.
Nə qaldı daha?

Tofiq Xəzər
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İki aya CCPИ Müdafiə naziri маршал Греч-ко приказımızı verəcək!
Daha fikir çəkməli, qorxmalı, darıxmalı bir işimiz də yox
idi...
Уволнител-nim olduğundan elə
trolleybusa oturub, Katerinagilə getdim.

parad

for-masında

Həmişəki kimi qapı açıq idi.
Həyəcanım azaldı, deməli, anası ona çex qızlarıyla poçta
gəlməyim barədə heç nə demə-yib, desəydi ən azından qapını
açıq qoymazdı.
Odur ki, ürəklə içəri keçdim.
O yenə hamamdaydı...
...Kazarmaya qayıdanda başım ağrıyırdı.
Nazim də şəhərdə veyillənib qayıtmışdı.
Birlikdə hospitala, zemelya Şükürün yanına getdik. Şükürlə
görüşüb, hal-əhval tutandan son-ra bir qədər yanında oturub
qayıtdıq.
Başımın ağrısı kəsmirdi.
Уволнител-nim olsa da, yerimə girib yatdım. Nazim də
mənə baxıb öz yerinə girdi.
Tofiq Xəzər
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Axşam növbətçi bizi oyatdı. Xebe formamızı geyinib
yuyunduqdan sonra Yitkagil tərəfə keçdik.
O, həyətə stul qoyub oturmuşdu.
Əynində şalvarı yoxuydu.
Oturub əl-qolla xeyli söhbət elədik. Nazim fotoaparat
dalınca qaçdı.Mən də taxta hasarın öz hərbi hissəmiz tərəfinə
keçdim.
İki-üç taxtanı aralayıb oradanca danışmağa başladıq.
Birdən onların хозейка-sı çıxdı. Cəld taxtaları yerinə çəkib,
arxasında gizləndim. Yitka hasarın mən dayandığım hissəsinə
boylanıb qış-qırdı: Tofa...Tofa!
Arvad eşidib, başa düşdü və hasarın açıq yerinə gələrək,
taxtanı aralayıb təəccüblə:
- Məndən niyə gizlənirsən?- soruşdu.
Cəld ayağa qalxdım. Arvad diqqətlə üzümə baxıb, çox
mehribanlıqla:
-İcazə verirəm, gedin yaxınlıqda gəzin. Am-ma uzağa
olmaz!
Yitka dilini göstərməklə getmək istəmədiyini bildirdi və
sonra da saat 21:00-ı göstərib:
- Axşam gəzərik,- dedi.
Tofiq Xəzər
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Birtəhər, onun lap yaxından şəklini çəkdim. Bir az da birbirimizlə zarafatlaşıb, ayrıldıq...
Saat 20:30-da İvanla Sveta və Nina gəldi. İvan mülki paltar
geyinmişdi. Elə bu vaxt, yan tə-rəfdən Qreşnoy göründü və cəld
Nazim İvanın qarşısını kəsdi ki, onu görməsin.
Bizim уволнител-nimizi özü yazmışdı, odur ki, fikir
verməyib getdi.
İvanı kənara çəkib başa saldıq ki, çex qız-larla iyirmi
dəqiqədən sonra görüşməliyik. Onları yola salıb sonra gələrik...
İvan yenə Köln suyu içib qıpqırmızı qızar-mışdı. Gözləri
qıyılmış gülümsünüb:
- Yaxşı, turbazanın həyətində gəzişəcəyik, Amma
sizinkilərin sözü olmasın iki mıxa üç mad-yan bağlamayın, tez
gəlin.
Gülməkdən qarnımızı tutub, uğunduq. Ode-kolon kafirin
dilini əməllicə açmışdı. Qızlar da nə-yə güldüyümüzü bilməsələr
də, bizə qoşulub gü-lürdülər.
Razılaşıb ayrıldıq.
Saat 21:00 - oldu.
Yitkagil görünmürdü. İyirmi dəqiqə də göz-lədik. Xəbər
çıxmadı.
Tofiq Xəzər
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Hara mıx çalsam, tez papağını ora asmaq istəyən vaskı
Nazı acıq eləyib kazarmaya qayıtdı. Vallah, Tanrı eşşəyi tanıyıb
ki, buynuz verməyib də!
Xeyli gözləyib, mən də bezdim.
- Ta, Tanrı özü bilir günahkar kimdi,- deyə-deyə,
Turbazanın həyətinə getdim.
Turistlərin arasında proletar İvanı birər- bi-rər axtardım, diri
alkoqol ölüsü Ninasını da gö-türüb cəhənnəm olmuşdu.
Birhovurdan gözəşirin Svetayla Ritanı tap-dım. Yalandan
dedim ki, birhədli Nazını tutdular. Mən də tez qayıtmalıyam. Bir
sözlə: “Tayını bil, tuşunu tanı!”
Sabah axşama görüş təyin eləyib ayrıldıq...

Komsomolun on altı yaşı
tamam oldu
ş
Tofiq Xəzər
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Odessa, 7 avqust 1972-ci il. Birinci gün.

Bu gün əlamətdar hadisələr günü idi.
Birincisi: Komsomolun on altı yaşı tamam olurdu.
07.08.1956 - 07.08.1972
İkincisi də: Komsomolun məni sevdiyini eti-raf etdiyi günün
ildönümüydü!
07.08.1970 - 07.08.1972
O gündən düz iki il ötürdü...
İki il əvvəl bu günkü gün mənə vurulmuş, məni qəlbinə
buraxmış və özünü mənə əbədi həsr edəcəyinə söz vermişdi.
Mən ona inanırdım!
Biz, Allah qoysa ailə quracaq, hər il bu əla-mətdar tarixi
günləri birlikdə qeyd edəcəyik.
Bu gün mən Odessada, o isə Şuşadadır.

Tofiq Xəzər
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Əllərimiz bir-birinə çatmasa da, ürəklərimiz bir vurur. Səni
indi necə təbrik edim əzizim?
Məktub yaza bilmərəm, yazsam kim çatdı-racaq? Bərdədə
olsaydın, yenə birtəhər mək-təbdə səni görüb çatdırardılar.
Teleqram vurub təbrik eləsəm, diktator baban, bilsə qiyamət qoparacaq. Odur ki, qəti qərar qəbul edə bilmirəm. Əlacım qalır bu
gün sənə deyəcəyim sözləri elə gündəliyimə köçürəm. Allah
qoysa bir gün gələr bu sətirləri birlikdə oxuyarıq:
“Səni təbrik edirəm əzizim! Sən mənim ya-şayan
əfsanəmsən!On altı-yaş ərgən qızlar üçün ən bəxtəvər yaş
dövrüdür. Sən artıq iki ildir ki, gələcək həyatının sahibini
tapmısan.
Bu alın yazımız, sənin-mənim gələcək tale-yimizdir! Sanki
bu dünyaya ömrü birgə yaşamaq missiyası üçün gəlmişik.
Belədə olacaq!
Mən səni heç kəsə dəyişmərəm!
Adilə də, Xuraman da çox uzaqlarda, dəf- tər-kitabda qaldı.
Onlar artıq mənim üçün yalnız xoş xatirə ola bilər. Çünki
sevginin ömrü bir an belə,olsa da... xatirəsi əbədidir. Heç vaxt
yaddan çıxmır. Məni indi sənin xəyalın düşündürür. Bax indi də
darıxır, içimi yandırırsan... Ali məqsədimiz birdir. Və söz yox ki,
məqsədimizə çatacaq, ailə qurub xoşbəxt, firavan yaşayacağıq.

Tofiq Xəzər
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Az qalıb, lap az...Səbrlə bu iki-üç ayı da bir-təhər yola
versək,əbədi qovuşacaq günümüz heç də uzaqda deyil!
Düz yolun yolçusu azmaz...
Görəsən, indi Şuşada neyləyirsən?
Bu tarixi günü necə keçirirsən?
Allah qoysa gələn il bu günkü gün, sənin-mənim sevdiyim
günün üçüncü ildönümünü və sənin on yeddi yaşının tamam
olması gününü ər-arvad kimi öz evimizdə, birfamiliyalı
keçirəcəyik!
Bu məsələ artıq həll olunub.
Hər ikimiz halallıqla qərarımızı vermişik.
Əhdi-ilqarı pozanlardan da ola bilmərik!
Əzizim!Katerinalar,Veralar,Yuliyalar- subay-lığımın,əsgər
həyatımın yadigarları kimi, daim şi-rin xatirə olaraq qəlbimdə
yaşayacaq, ancaq bi-zim məhəbbətimiz Leyli Məcnun
məhəbbətini də ötüb keçəcək!
Düzünə qalsa, mən heç Məcnun məhəbbə-tini
bəyənmirəm. O Leylisinə çatmaq üçün müba-rizə aparmaq
əvəzinə, niyə qumlu səhralara, ya dağlara çəkilirdi ki?Tonqal
qalamaqla, heyvanları başına toplayıb gecələri onlarla
keçirməklə arvad almaq olar? Bu qədər sərt şəkildə ənənəyə
Tofiq Xəzər
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sadiq qalaraq, eşq yolunu qoyub köhnə, əski dəbə ria-yət etmək
Leyli üçün də bağışlanmazdı!
Düzdü, hər ikisi eşqinə sadiqdi, amma eşq əngəl tanımaz!
Bütün dövrlərdə... yaxşı şeylər zəmanə ilə ziddiyyət təşkil
edib. Mübarizəni sona qədər apa- ranlar qalib olur!
Bax, əzizim, Allah qoysa biz bütün sədləri dəf edib,
məhəbbətimizin təntənəsini yaşayanda, - fəxri toy lojasında
yanaşı oturacağıq!
Sənə bu gün, bax bunu söz verirəm!
Barmaqlarında, qollarında, sinələrində, qu-laqlarında bərq
vuran brilliyantlı qadınlar, qarnı- yekə, daz başları parlayan, son
dəbdə geyinmiş, yoğun qolları qızıl saatlı və qara qıllı barmağı
qı-zıl üzüklü kişilər bizə həsəd aparacaqlar!
Bizim eşqimiz heç kəsin eşqini təqdir elə-məz! Biz
bilkülliyyə bir-birimizə məxsusuq.
Bizim öz məhəbbət cığırımız var.
Bizə, fəsli olan sevgi yaddır, əzizim.
Sən həşəmətli, zati-aliləri, kraliça, birinci xa-nım olmasan
da, füsunkar və hörmətli xanım ola-caqsan! Mən buna günəşin,
gecə-gündüzün ol-duğuna inandığım kimi inanıram.
Sən dümağ gəlinlik paltarı geyinəcəksən!
Tofiq Xəzər
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Bu bəşəri anları sənə yaşadacağam əzizim!
Səndən abır, namus, həya, ismət, sədaqət ətri gəlir...
İndi Odessada əsgərliyin əbədi ağalıq, su-baylığın əbədi
sultanlıq dövrünü yaşayıram.
Ona görə də burada qız-qadınlarla tutdu-ğum əməlləri, sənə xəyanət kimi qəbul eləmə!
Mən səni sevirəm!
Sən mənim Kəbəmsən, əzizim!
Səni bu iki əlamətdar hadisəylə bağlı bir də təbrik edirəm!
Bil ki, biz taleyimizə yazılan ömrü, xoşbəxt ər-arvad olaraq
yaşayacağıq.
Və sonda... Biləsən: Nə vaxtsa, günlərin bir günü... bizə
praqalı bir qız qonaq gələcək!
Maraqlıdır... Sənin buna münasibətin necə olacaq? Sən
buna razı olacaqsan? Bircə onu bili-rəm ki, sən biləyaqət ola
bilməzsən!
Ehh...
...Dünən gecə Yitkanı çox axtardım.

Tofiq Xəzər
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Biliksiz Nazimlə gileyləşdik də. O dirənmişdi ki, Svetagillə
görüşək. Mən isə biləks...
Gecə, 22:47- də kazarmaya qayıdıb yerimə girəndə
qızdırmanın içində yanırdım...
...Bu səhər ayılanda isə, özümü yaxşı hiss edirdim.
Köynəyim su idi. Qızdırmam çəkilmişdi.
Saat 11:01-də, praqalı qızları tapdım.
Xeyli məzəmmət, çək-çevir,
tənasüblü Yitka açıq-aşkar dedi:

söz-söhbətdən

sonra

- Dano Nazimi bəyənmir! Axşam da ona gö-rə gəlmədik.
Gəlirsən, tək gəl...
Nazimi niyə bəyənmədiyini isə bicəngə Da-no demədi.
Amma məsələni konkret qoydular:
“Nazim gəlməsin!”
Onlardan ayrılıb kazarmaya gəldim.
Yenə oxunmamış gündəlik qəzetlər yığışıb qalaqlanmışdı.
Onları vərəqləyib oxusam da, fik-rim ilişib bibəhrə Nazının
yanında qalmışdı.
Bu rüsvayçı xəbəri ona necə çatdıraydım?

Tofiq Xəzər
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Darıxıb,uşaqların yanına getdim. Dəmiri kü-rədən dəmir
çıxarar...
Bica yerə, Mürşüdə məsələni açdım. Təpər-siz heç
fikirləşmədən:
- Onda sən də, acıqla Yitkayla görüşmə!
Kənddə çölləmə gəzən çöleşşəyi Mürşüdə nə var!?
Demək asandır. Ballah da, billah da, Yit-kanı elə çox istəyirəm
ki!
Ancaq yenə dost məsələsi, qaratikan kolu kimi əngəl olub,
aramızda bitmişdi...
Qərara gəlib, Nazının yanına getdim. Məsə-ləni çox incə
bir fəndlə ona başa saldım.
Nazim heç pərt də olmadı!
Eybi yoxduyy, - dedi, pis niyə oluysan əəə... Dəmiyçi
yanından keçən qığılcım yeyəy.
Və qəflətən ağlıma saldı:
-Onda başqa oğlan apay özünlə.
- Kimi? - heyrətlə soruşdum.
O bir qədər fikirləşib dedi:
Tofiq Xəzər
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- Kaşşeyevi!
Ağla batan oldu...
Məsələni Kaşşeyevə danışdım. O dərhal ra-zılaşdı.
Danonu çağırmağa getdim.
Kaşşeyev taxta hasarın arxasında gözlədi.
İkibacı, ikisi də gəldi.
Qızlar çatan kimi Kaşşeyev ağzında siqaret, saymazyana
hasarın dalından çıxdı.
Avropalılar onun bu yekəxanalığını, kobud-luğunu,
mədəniyyətsizliyini görəndə, təəccüb do-lu bir-birinin üzünə
baxıb, deyəsən bəyənmədilər. Və təndürüst Yitkayla sərrast
Dano bir ağızdan:
“No! No! - bizə başqa adam lazım deyil!”
Hətta Yitka açıq-aşkar dedi:
-Bir də heç kəsi özünlə gətirmə!
Kaşşeyev öz-özünə:
- Hamıya it hürər, mənə Alyaska çaqqalı,- deyib, pərt
halda geri qayıtdı.
Arxasınca qışqırdım:
Tofiq Xəzər
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- Alyaska yox, Mazandaran...
Özümüz həyətdə oturub xeyli söhbətləşdik. Qəflətən
хозейка-ları,- Anya xala gəldi. İstədim qaçıb gizlənəm, artıq
gecikmişdim.Anya xala mə-ni görüb, gülə-gülə dedi:
-Gedin evdə oturub, söhbət eləyin. Utanma!
Həya elədiyimdən qızarıb:
- Yox, çox sağ olun!- dedim.
Anya xala mənimlə xeyli söhbət elədi.
Danışdı ki, Mope restoranında işləyir. Əri də yoxdur,
çoxdan ayrılıblar. Bir oğlu var, o da əs-gər gedib. Serjantlıq
məktəbində oxuyurmuş.
Orada əsməcə xəstəliyinə tutulandan son-ra komissavat
olub qayıdıb. Hələ də, Odessada xəstəxanada yatır...
Anya xala elə də qoca deyildi.
Vaxtıyla,Yitkanın ata-anasıyla Odessada ta-nış olub.
Hətta, Praqada Yitkagilin evində qonaq da qalıb. İldə bir
dəfə onlar-bunları, bunlar da onları dəvət edir, Виза alıb, get-gəl
eləyirlər. İndi də Yitkayla Danonu виза-yla bir aylığa gətizdirib.
Bu gün Дача-ya gedəsiymişlər. Alınmayıb.

Tofiq Xəzər
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Bu gün qızları qeydiyyata salmaq üçün milis şöbəsinə
aparmalıydı...
Anya xala da məni danışdırıb, hansı res-publikadan, hansı
dindən, ictimai-sosial vəziyyə-tdən soruşub, cavabımdan çox
razı qaldı.
Məmnun olduğunu deməyi də unutmadı.
Saat 14:00-da görüşməyi qərara alıb, birlik-də çimərliyə
getməyi planlaşdırdıq.
Sağollaşıb, ürəyim buz kimi,arın-arxayın ka-zarmaya
qayıtdım...
Qızlar milis şöbəsindən çox gec və yorğun qayıtdılar. Odur
ki, çimərliyə gedə bilmədik.
Görüşü sabaha planlaşdırdıq...
Axşam Svetagillə görüşümüz vardı.
Vaxta hələ çox qaldığından, oturub xeyli gə məktub
yazdım. Gündəliyi də yazıb son günə qə-dər gətirdim...
Axşam saat 20:00-da turbazanın yanındakı çuqun işləməli
darvazanın qabağında Svetagili gözləyirdik.
Onlar qərarlaşdırdığımız yerdə, düz vaxtın-da göründülər.
Gülürdülər.
Tofiq Xəzər
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Görüşdük...
Yenicə çimərlik istiqamətinə gedirdik ki, yol-da dörd
azərbaycanlı qadınla qarşılaşdıq.
Svetagil ötüb getdi.
Dayanıb qadınlarla söhbət eləməyə başla-dım. Bu vaxt
turbaza tərəfdən, kolların arasından bir qız çıxdı. Barmağıyla
turbazanın turistlər ya-şayan binasının eyvanını göstərərək,
üzünü mə-nə tutub:
- Ərən oğlan, sizsiniz o evdə hər gün bari-ton səslə
oxuyan? Oxuyun, oxuyun...Söz yox, di-rəyiniz də qızıldan
olacaq!
Yanımdakı azərbaycanlı qadınlara görə az-ca tutulsam da:
-Yox ay ərgən bacı, mən bəxtsiz cavanam, hardandı
məndə elə səs? Bizim müsəlmanlarda oxuya bilən Müslüm
Maqomayevlə Rəşid Beh-budovdur. Məni onlarla səhv
salmısınız!
Az ara verib, bu dəfə öz dilimizdə:
- Bir də Qədir Rüstəmovla İslam Rzayevdi, yerdəqalanı
məni bağışlasın, dəlləkliyi bizim ba-şımızda öyrənən dalaydalaylardır...
Ardını rusca davam elədim:
Tofiq Xəzər
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-Madam! Bir də onu bil ki, sənin kimi dəlinin düşünməsinə,
toyuğun da eşələnməsinə dərman yoxdur. Dəvələrin dalab vaxtı
gələrsən, görüşərik.
Kirovabadlılar heyranlıqla:
“Sürtüşürdü eyy...elə yaxşı da cavabını ver-din,”- deyib,
boymadərən arağı içənlər kimi şaq-qanaq çəkərək bir-birinə
qoşuldu...
Qız iqrar etdirməklə məni dolamaq istəyirdi, özünün
cilovlandığını dərk edib, başını bulayaraq pisikmiş getdi.
Qadınlar Kirovabaddan gəlmişdi.
Heç biri Natiq Mamışevlə Faiq Kəngərlini tanımadı. Onlarla
bir qədər məzə çırtdadıb, ayrıl-dıq. Biri cilvəkarlıqla mənə üç
manat pul vermək istəyirdi. Nə qədər elədi, iki ayağımı bir
başmağa dirəyib, götürmədim... Boyun əti olmaq təbiətimə
yaddır.
Svetagil gözləyirdi.
Dığdığ Nazimlə Tomagildə idman formasını geyinib,
üfürülüb evdən çıxdıq.
Qızlarla çimərliyə getdik.
Köpüklü qorxunc dalğalar sahildəki qumları səs-küylə
döyəcləyirdi.
Tofiq Xəzər

“Bərdədən görünən dünya”. X cild

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

2017

Nazim və Ritadan ayrılıb, Svetayla yarğanın alt tərəfindən
ucqar bir yerə çəkildik.
O məndən incimişdi.
Hər ikimiz yol boyu susub, yalnız irəliləyirdik. Hava
soyuyur və qaranlıq çökürdü. Dalğalar get-dikcə azğınlaşır,
qorxunc vahimə yaradırdı.
Qəflətən... o kədərlə dedi:
- Tofik... gəlsənə, daha görüşməyək?! Qəlb-lərimizi yersiz
yerə niyə narahat eləyirik ki, yox? Sən yaxşı oğlansan, ancaq
mənə inan, sevdiyim biri var...Və bu yaxınlarda da nişan
üzüyümü ta-xacağam...
Dillənmədim.
O, heç gözləmədiyim məqamda bu söhbəti ortaya atmışdı.
Dillənmədiyimi də görüb, hüznlü bir səslə davam elədi:
- Mən səni daha aldatmaq istəmirəm. Gəl, elə günü bu
gündən ayrılaq...
Mən hələ də, hissimi cilovlayıb susurdum.
Yitka məni elə ovsunlamışdı ki!
Nə Sveta, nə Toma, nə də ki Valya, onsuz da məni
maraqlandırmırdı.Odessada Katerina və Olesya xalanın, o
Tofiq Xəzər
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“dəymiş” qızının vüsalına çat-maqdan başqa, daha heç bir
istəyim qalmamışdı.
Yitka internasional sevgim idi!
Bir vaxt özümə gəlib ayıldım ki, Sveta üşü-yür. O
soyuqdan donuşub, dayanmadan deyirdi:
- Niyə susursan? Dediklərimlə razılaşırsan?
Cavab əvəzinə idman formamın köynəyini çıxarıb,
narazılıq etməsinə baxmayaraq, comərd- cəsinə onun incə
çiyinlərinə saldım.
Artıq gecə düşürdü.
Bir qədər də düşünüb, axırda həmtay kimi sükutu pozdum:
-Yaxşı Sveta... madam ki, sevdiyin var, sən deyən kimi
olsun...
O mənim çıxılmaz bir vəziyyətə düşdüyümü zənn edərək,
uşağın əlinə verilən billə kimi:
- Bir zaman xatırlayacaqsanmı ki, Qara də-niz sahillərində
Sveta adlı bir qızla curluq eləyib, necə addımlayırdıq?
- Hə, hə! - dedim, əlbəttə... amma nə fayda-sı, nə məğzi?
Qayəsi nə olacaq?
Münasib bir yer tapıb, yanaşı oturduq.
Tofiq Xəzər
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Hava çox soyuq və zülmət qaranlıq olsa da, yanaşı oturub
bir-birimizə qısılmışdıq.
Zira... söhbət düşdüyümüz vəziyyətə uyğun getmirdi.
Ürəyimdə dedim:
”Quyruqda bıçağı sındıran qələti məşhur, bicəngə, bibəhrə
çölləmə qəhbə! Bəs qucağıma bu zülmətdə niyə girmisən?”
Ona toxunmadım!
Son qərarımız belə oldu: Hər ayın ilk günü o mənə bir
ədəd məktub yazacaq, ildə on iki risa-lə eləyir! Авиапочт-la,
sifarişlə göndərəcək.
Mən isə ona, ildə dörd ədəd məktub və bir ədəd teleqram.
Yəni, hər fəsildə bir namə və ad günü,- 23 fevralda isə bir ədəd
teleqram vuraca-ğam. Gələcəyimizi bax beləcə mələzləşdirdik!
O, məndən cəmisi iyirmi gün sonra həyata gəlmişdi. 1951ci ildən idik...
Münkir qız, nədənsə öz ünvanını mənə ver-mək istəmədi,
pişim-pişimlə:
- Sizin müslümlərin sözü olmasın: Hər qu-ruldayan da,
sulu qəlyan deyil də... Düzdü, qar-şıdan gələn daşqın selə hər
bir damcı qüvvətdir... Довостребования yazarsan,-deyib,bir az
da mə-nə qısındı. Artıq, nəfəs-nəfəsəydik...
Tofiq Xəzər
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Mən isə yaşadığım Bərdə və Bakı ünvanla-rımı, üstəlik də
məlumatfüruşlar,- sərpayı Vaqif, buratino Tariyel, iştük, qozuroy
Xosunun və qur-bağagöz sısqa Qanboyun, qurbağagöz naqis
oğ-lu Ələsgərin də, Sərq ünvanlarını kibrit alovunda yazıb,
olduğu kimi ona verdim və:
- Nə vaxt yolun düşsə, köhnə cici-bacılar ki-mi qonağımız
ola bilərsən,- dedim.
Düzü, onun üçün ölməsəm də, onu sevmə-səm də, necə
deyərlər ona görə sino getməsəm də, darıxmasam da dilxor
olmuşdum.
Sanki ruh düşkünü olmuşdu...
Açığı, ilıq nəfəsi üzümü yaladığından öpüş-mək ehtirasım
oyanmışdı.
Aradabir də lap cumuxmaq istəyirdim.
Ayrılıq və köç, bizim xəlfəli taleyimizə düşən bir qismət idi.
Necə oldusa, atam yadıma düşdü: Pərvərdigarə! Atam kimin
üstünə qışqırsa, qorxu-dan hamımız qaçıb kitab oxuyardıq! Hələ
yazıq nənəm! Bizi necə qoruyardı! Bu gün də “N” hər-fini
görəndə, dalı şəlləkli nənəm yadıma düşür...
Ayrılıq və köç...
Çinlilər elə yaxşı deyib: Üç dəfə köçmək, bir yanğına
bərabərdir!
Tofiq Xəzər
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Ehh...
Növbəti ayrılıq akkordları çalınırdı...
Sveta romantik qız idi.
Gözəşirin malxulyaçı qız ətirli başını mütək-kə əvəzi
sinəmə söykəyib, çox sakit və qəmli:
- Nə muşhamuşla ağuşunda uyuyardım... Qoy sənə bir
hədiyyə verim, həmişə onu görən-də məni xatırlayasan. Həm də
gəl, son dəfə sevi-şək...- dedi.
Kibrit işığında sinəsindən asılmış nazik qızıl boyunbağını
açıb, mənə uzatdı. Zəncirin ortasın-dan bir kiçik qızıl açar da
sallanırdı.
Təkid eləsə də, götürmədim!
- Sveta!- dedim, aeroportda səni yola salan-da, son dəfə
qucaqlaşıb öpüşərik və onda bo-ğazından açıb, bu hədiyyəni
verərsən! İndi hələ tezdir...
Saat 22:50-də Nazıyla tapışıb, onları yola saldıq. O, son
dəfə mənə sığınıb dedi:
Avqustun
onunda,
saat
13:00-da
Arkadiya
mehmanxanasının qarşısında görüşüb aeroporta gedərik. Bu da
olar son vidamız...
Beləcə, yüngülcə öpüşüb ayrıldıq.
Tofiq Xəzər
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Ta demədim:Sevdiyin var idisə, saatlarla ni-şanlına
xəyanət edib, mənimlə öpüşməyin nəyə lazım idi? Yoxsa o da
subaylığın sultanlığını çat-dadırdı?
Belə yerdə, qədim paytaxt Bərdənin milis rəisi işləmiş,
hazıra nazir Azər müəllim... dünyanı yeyib içməkdə görən,
qaynar kababı lavaşa bü-küb yeyən, hər çalınanı anlamayanda,
yalvarıb molladan siğə kəbin istəyən, cübbəli Narıngülə:
Çaykovski yazıb...- deyən, sən o qudan Vaqifin cunb üstə
uzanıb, xuruşu turacdan yağlıplovla, dıbır kababı yeyən əziz
canı... Bir papiros yax!
Nə simfonik musiqi yeriydi!
Qayıdıb hərbi hissəyə getdik.
Nazim kazarmaya yatmağa, mən də Yitka-gilin həyətindəki
şarhaşarla gecə-gündüz axan sahibsiz krantda yuyunmağa
getdim.
Bir qədər keçmiş internasional sevgilim Yit-kayla Dano
həyətə çıxdı. Onlar həyətdəki ayaq-yoluna gedirdi. Məni görən
kimi Yitka təəccüblə:
- Niyə yatmırsan? - soruşdu.
Dinmədim. Maddım-maddım onun sifətinə baxırdım. Həyət
işıqlı idi. Onlar növbəylə ayaq-yoluna girib çıxdılar. Xeyli söhbət
elədik.
Tofiq Xəzər
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Sanki evdə darıxmışdılar.
Qəflətən leytenant Qreşnoy göründü.
Qaçıb Danonun arxasında gizləndim. Yitka harasa tələsən
Qreşnoya baxaraq, bərkdən, gü-lə-gülə barmağıyla məni
göstərib, çex dilində nə-sə dedi və qışqırdı:
- Tofik, Tofik Babaev!
Leytenat Qreşnoy harasa çox tələsdiyindən, heç ona
əhəmiyyət belə verməyib, ötüb getdi.
Mən yüyürüb
əllərimlə qapadım.

Yitkanı

arxadan

qucaqlayaraq

ağzını

O hələ də: Tofik, Tofik,- deyib, qışqırırdı.
Dano, əməlli-başlı sevişdiyimizin şahidi ol-duğundan bizi
birlikdə, baş-başa buraxıb evə qa-yıtdı.
Yitkayla həyətdəki taxta oturacaqda yanaşı oturub şirinşirin, mənasız oyunlar çıxarır,çox çə-tinlikə nəyisə bir-birimizə
başa salırdıq.
Sonra istədim onu öpəm.
- Нельзя!- dümsükləyib, qışqırdı.
Elə hey əliylə dodaqlarımın
çimdikləyib, qısa saçlarımı yolurdu.
Tofiq Xəzər

üstündən,
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Sonda əmin olandan sonra ki, öpməsəm əl çəkən
deyiləm,- bizim küçə demişkən, qırraşmı-şam- qarşımda sakitcə
dayanıb, ağzını ağzıma yaxınlaşdırdı...
Sanki düşüncələrimə rəng qatıldı.
Çillədən çıxan çağalıq dövrü kimi qayğısız, bəxtəvərlərdik!
Sübhə qədər çimir
cikkiltisində ayrıldıq...

etmədən

öpüşüb,

quşla-rın

Onuncu
kitabın
sonu...
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Tofiq Xəzər

(Tofiq Əli oğlu Babayev )

Tofiq Əli oğlu Babayev 1951-ci ildə
Bərdə şəhərində anadan olub. 1967-ci ildə
Bərdə şəhər 1 saylı orta məktəbini bitirib.
1974-cü ildə Çingiz İldırım adına
Azərbaycan Politexnik İnstitutunu bitirib.
“Qızıl qələm”
mükafatı laureatıdır.

və

“”Vətən

media

2010-cu ildə “Azərbaycanın vətənpərvər
ziyalısı” diplomuna layiq görülüb.
Ailəlidir, 3 övladı var
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Tofiq Xəzər
“Bərdədən görünən dünya...”
(Azərbaycan dilində)
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