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Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

“Xaricdə yaşayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği”.  Elektron kitab N 56 (11 - 2019) 

Bu elektron nəĢrlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurasının 2019-cu ildə I 

maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuĢ, ġura tərəfindən 

maliyyələĢdirilən, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi 

və www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın icra 

etdiyi “Xaricdə yaĢayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği” kulturoloji-geoinnovativ layihə çərçivəsində nəĢrə hazırlanıb və 

yayımlanır.  

Kulturoloji layihənin maliyyələşdirən qurum - Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası: www.cssn.gov.az 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai 

Birliyi: www.yysq.kitabxana.net 

Feysbukda   “Xaricdə yaşayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği” kulturoloji-geoinnovativ layihəsi çərçivəsində rəsmi 

səhifə:  www.facebook.com/kreativlayihe 

“Xaricdə yaşayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin təbliği” 

bölümündəki elektron kitablar:  
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“Xaricdə yaşayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği” kulturoloji-geoinnovativ layihə haqqında 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyinin - #YYSIB - 

“Xaricdə yaĢayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin 

təbliği” kulturoloji-geoinnovativ layihəsi çərçivəsində 

yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət Dəstəyi ġurasının 

2019-ci il birinci qrant müsabiqəsinə Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər Ġctimai Birliyinin təqdim etdiyi “Xaricdə 

yaĢayan azərbaycanlı yazıçıların əsərlərinin təbliği” 

layihəsi fərqləndirilib və o istiqamətdə geniĢ fəaliyyətə 

baĢlanıldı. Layihə maliyyə müsabiqəsinin “Ümumi, orta 

ixtisas və ali təhsil, mədəniyyət və incəsənətin inkiĢafına 

dair təĢəbbüslər” istiqamətində ekspertlər tərəfindən yüksək 

qiymət alaraq qalib gəlmiĢ, may ayından dördaylıq 

gerçəkləĢdiriləcək. 55 milyonluq dünya azərbaycanlılarının 

böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə yaĢayırlar və onların da 

arasında müasir söz sənəti nümunələrini yaradanlar, diaspor 

- mühacir ədəbiyyatının istedadlı nümayəndələrinin 

düĢüncə məhsulları, əsərlərini hələ də tanınmır, lazımınca 

yayılmayıb. Layihə virtual imkanlardan yararlanaraq milli 

diaspor ədəbiyyatını Azərbaycanı birləĢdirən kulturoloji-

ədəbi model kimi izləyir, e-kitblarla humanitar 

düĢüncəmizin bu istiqamətinin araĢdırılması, tədqiqi, 

populyarlaĢmasını dəstəkləyir. 

http://www.kitabxana.net/
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DİQQƏT! 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun 

qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, 

yaxud hər hansı bir hissəsinin nəĢri, eləcə də elektron 

informasiya daĢıyıcılarında, Ġnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araĢdırma və 

tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə Ģamil 

olunmur. 
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Fikrət Qoca 

AYB birinci katibi, xalq şairi  

 

                   YER KÜRƏSİ - MƏHƏBBƏT ADASI 

 

Hollandiyada Azərbaycan Qadınlar Avropa ġurasının sədri, 

Hollandiya krallığında tərcüməçi kimi çalıĢan Azərbaycan 

yazıçısı GülĢən Lətifxanın Bakıda son illər iki romani kitab 

halında çap olunub. "Doseri roda moeqo" ("Nəslimin qızla-

rı") və "Ostrov Azeraidi" ("Azər və Aida adası"). Bu bədii 

örnəkləri eyni qayə birləĢdirir: milli münaqiĢə və məhəbbət. 

UĢaqlıq illəri ġuĢa Ģəhərində keçən GülĢən xanım hər iki 

romanında Sovetlərin dağılması ərəfəsində Sovet Ġttifaqı if-

lasa uğrayandan sonra siyasətçilərin "Qarabağ kartı" ilə iĢ-

ğala məruz qalmıĢ Azərbaycanın,qaçqınlıqla üzləĢən Azər-

baycan insanının çağdaĢ dünyamızdakı acılarını qələmə al-

mıĢdır. 

"Doçeri roda moeqo" əsəri haqqında xalq yazıçısı Çingiz 

Abdullayev, "Ostrov Azeraidi" romanı barəsində isə Çingiz 

Hüseynov söz deyiblər; bu nəĢr nümunələrini ətraflı təhlil 

ediblər, dəyərləndiriblər. Məni daha çox "Ostrov Azeraidi" 

romanı düĢündürür. Bu əsəri oxuyanda məni "Əsli və Kə-

rəm", "AĢıq Qərib" dastanlarının,habelə "Bahadır və Sona" 

romanının (N.Nərimanov), "ġeyx Sənan" (H.Cavid), ən nə-

hayət, "Əli və Nino" romanının (Qurban Səid) havası vursa 

da, bu əsər Azərbaycan ədəbiyyatında tamamilə yeni nəĢr 

nümunəsidir. 

http://www.kitabxana.net/
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Hadisələr Aidanın dilindən nəql olunur. Aidanın anası er-

mənidir və mövcud hadisələr zamanı doğmalarının - nənəsi 

Qretanın, babası Xristoforun,dayısı Rubenin itgisi ilə üzlə-

Ģir, son nəhayətdə isə anası da qəfildən evdən qaçır və on 

bir yaĢlı qızcığazın iztirabları baĢlayır. Aidanın gündən-gü-

nə qaranlıqlaĢan dünyasında yeganə iĢıq Azərdir; son dərə-

cə həssas,duyğulu qızcığazın sevgisini qazanmıĢ Azər. Na-

ğıl kimi Ģirin təhkiyə ilə qələmə alınmıĢ bu sevgi dastanı 

Aidanın "Azəraidi" adasından Azərə xitabıyla baĢlayır.Bu 

adanı hansı dənizdəsə,hansı okeandasa axtarmaq lazım de-

yil,bu ada bütün dənizləri,okeanları qarĢılıqlı sevgilərlə 

özündə birləĢdirən Yer kürəsidir.GülĢən Lətifxan bu mə-

kanda son dərəcə mürəkkəb surətlər yarada bilib: Murad, 

Karina, Azər, Aida və s. Yazıçının bir söz ustası kimi qüd-

rəti məhz bu obrazların təqdimatında üzə çıxır. 

Mən Ģadam ki, Azərbaycan oxucusu XX əsrin sonu, XXI 

yüzilliyin əvvəllərində yaĢanmıĢ Azərbaycan gerçəklikləri-

ni, adət və ənənələrini, həmçinin,folklor nümunələrinin -rə-

vayətlərin,əfsanələrin,atalar sözlərinin mayası ilə yoğrul-

muĢ "Azər və Aida" romanını ana dilində oxuyacaq.  
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Гюльшан Лятифхан 

В буднях «нетворческой деятельности» преподавателя, 

переводчика, а позднее и юриста Королевства 

Нидерландов Гюльшан Лятифхан всегда незримо 

ощущалось присутствие полѐта и вдохновения. 

Поэтому еѐ неожиданное желание освоить профессию 

режиссѐра было понятно близким.  

Но когда во время съѐмок дипломного интервью с 

известным голландским астрологом и бизнесменом 

Герром Оскамом он неожиданно сказал ей в 

присутствии всей съѐмочной группы, что режиссѐрская 

карьера будет в еѐ жизни лишь второстепенной, а 

известность она обретѐт в качестве писательницы, она 

была немало удивлена. «Вы ещѐ не раз вспомните 

меня, но, поверьте, придѐт время, когда я попрошу у 

вас автограф. Возьмитесь за перо, писательское 

дарование послано вам свыше...»  

Слова астролога вспомнились ей лишь год спустя, 

когда она почувствовала неожиданное стремление 

писать и в течение шести месяцев создала роман 

«Дочери рода моего», получивший широкое признание 

как на Родине, так и за рубежом. С тех пор не проходит 

и дня, чтобы она не взяла в руки перо... 

Сейчас Гюльшан Лятифхан – член Союза писателей 

Азербайджана, член Союза писателей, сценаристов и 

http://www.kitabxana.net/
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кинематографистов Голландии, автор множества 

повестей, рассказов и сценариев.  

Роман «Азер и Аида» - второй роман Гюльшан 

Лятифхан, писательницы, родившейся в Азербайджане 

и ныне живущей в Голландии. «Азер и Аида» – это 

искреннее и правдивое повествование о том, как мы 

жили на исходе XX столетия – времени бурного и 

неспокойного. Для многих людей, граждан когда-то 

огромной страны – Советского Союза – события, 

живыми свидетелями и участниками которых они 

стали – это драматичное время, полное боли и 

разочарований. О трагической жизни двух молодых 

людей, на долю которых выпали нелегкие испытания, 

отразившиеся на их судьбе, этот роман.  
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    Dünən mən səsyazan aldım. Lap yerinə düĢdü, olduqca 

münasib Ģeydi bu; düyməni yüngülcə basan kimi dünyanın 

ən səbrli dinləyicisini salırsan çənənin altına, nə istəyirsən 

de, qəbul eləyəcək, səni təngə gətirən fikirlərdən də canın 

qurtaracaq, ürəyin boĢalacaq, ən baĢlıcası isə daha ürəyin-

dən keçənləri yazmağa - kağıza tapĢırmağa ehtiyac olmaya-

caq; eh, heç bilirsiz bu yazıb-pozmaqdan necə bezmiĢəm? 

Tələbəsi olduğum Tibb institutunda qrup yoldaĢlarımın ço-

xusu elə mən gündədi, amma onlar çoxdan səsyazan alıblar, 

hətta mühazirələri də səsyazanla yazmağa baĢlayıblar, mən 

isə dünənəcən götür-qoy eləyirdim; fikirləĢirdim ki, səsya-

zan alım, almayım? Özümü bu cihaza əsir etməyə dəyərmi? 

Amma elə dünən də dərk elədim ki, mən daha bu səsyazan-

sız keçinə bilmərəm... Bəli, dünəndən... Dünən ürəyimdən 

keçənləri kağıza yazası olsaydım, yəqin ki, yazdıqlarımı 

göz yaĢlarım yuyub aparardı... Azər məni qəlbimin ən dərin 

guĢəsində bəslədiyim xatirələrlə tək-tənha qoyub Ġngiltərə-

yə oxumağa gedir. Demək, Azəri gözləyə-gözləyə mən yal-

nız texnikanın bu əl boyda möcüzəsi ilə ülfət, ünsiyyət bağ-

layacağam; bu mənim həyanım olacaq... 

 Bu mənə nə üçün lazımdı? Yəqin ki, dəli olmamaq, sutka-

nın istənilən dəqiqəsində, anında ürəyimi boĢaltmaq, ürə-

yimdən keçən ən sirli, ən mübhəm duyğuları paylaĢmaq 

üçün. Əlbəttə, mən ürəyimi boĢaltmaqdan baĢqa, ənənəvi 

bir yola da əl ata bilərdim, gündəlik yazardım, amma mən o 

adamlardan deyiləm ki, əlimdə qələm saatlarla cümlələr üs-

tündə baĢ sındırım, üstəlik də mən gündəlik yazmağa lap 

http://www.kitabxana.net/
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erkən uĢaqlıq yaĢlarımdan lazımınca ölçülüb biçilməmiĢ bir 

fəaliyyət kimi baxmıĢam, hesab eləmiĢəm ki, bu adətin yo-

rucu, üzücü bir məĢğuliyyət olması öz yerində, tamamilə 

düĢünülməmiĢ bir iĢdir. Mən belə düĢünürəm ki, gərək öz 

sirlərini ən yaxın rəfiqənə - hətta o, əmin, dayın qızı olsa 

belə - vermək olmaz, mənim sirlərim isə bir vaqondu söylə-

səm az olar, gərək bu vaqona əlavə bir yedək də qoĢasan... 

 Amma bu barədə yetər, hər sözün öz məqamı var, o ki qal-

dı Azərə, o, mənim dost-doğmaca əmim oğludur. Məni bu 

həyata bağlayan da odur. Bir Allaha məlumdur ki, onu bu 

dünyada hamıdan çox sevirəm, ola bilsin ki, hətta ata-

anamdan da çox... Yox, hər halda ürəyindəkiləri qələmlə 

dəftərə, kağıza köçürməyin də üstünlükləri var; yazanda sə-

sindəki titrəyiĢi gizlədə bilərsən, səni boğan qəhər və yaza-

yaza axıtdığın satqın göz yaĢları duyulmaz... Ancaq, siz elə 

zənn etməyin ki, mən ata-anamı sevmirəm ha, yox, çox se-

virəm! Amma Azərə bəslədiyim sevgi ölçüyə-miqyasa gəl-

məz, heç bilmirəm bu duyğuya nə ad verim? Axı, o mənə 

həyatımdan da əzizdir... 

 Bu dünyada ən gözəl, ən ağıllı, ən xeyirxah oğlanı axtar-

mağa dəyməz - o, Azərdir. Yaradan onu xəlq eləyəndə tə-

biət də öz səxavətini göstərib: onun iri alnı, mənalı, ciddi 

sifəti, düz, sivri burnu, iĢıqlı, ifadəli iri qara gözləri dərhal 

qızların diqqətini çəkir, bunu mən dəfələrlə görmüĢəm. ġa-

balıdı, sıx saçlarını bir qayda olaraq dəblə qırxdırır, qısa saç 

saxlayır və bu ona yaraĢır desəm, az olar, saçın, gözün, qa-

Ģın rəngləri bir-birini tamamlayır. Ucaboyludu, qaməti Ģü-
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maldı, dərhal nəzərə çarpan əzələləri də çox Ģey deyir, mən 

nə deyim, axı?! 

 Öz aramızda qalsın, Azər seyid nəslindəndi və bu da, özü-

nüz bilirsiz ki, insanı yaxĢı mənada qələmə verən Ģərtlər-

dəndi. Düzdür, biz əmioğlu, əmiqızıyıq, amma mən seyid 

deyiləm, çünki bu Ģərəfli adı ancaq nəslin kiĢiləri daĢıya bi-

lər. Azər də əmi uĢaqları arasında yeganə oğlan olduğundan 

bu Ģərəfli adı hələlik yalnız o daĢıyır, o ki, qaldı atamın 

ikinci arvadından doğulan iki oğlan uĢağına, onlar balacadı-

lar, onları seyid kimi qəbul etmək hələ tezdir. 

 Mənim yaĢıdlarım arasında Azər yeganə oğlan olduğundan 

soyadımızın da daĢıyıcısı odur. O, doğulana qədər əmimin 

üç qızı olub, mən atamın yeganə övladı olmuĢam, bibim də 

iki qız anasıdır. Lap uĢaqlıqdan əmim qızları, bibim qızları 

Azərə pərəstiĢ eləyirdilər, amma o, onların qısqanclığına 

baxmayaraq meylini aĢkarca mənə salmıĢdı, həmiĢə, hər 

yerdə mənim tərəfimi saxlayırdı. Amma bu yalnız bizim 

həmyaĢıd olmağımızla (o, məndən cəmi iki yaĢ böyükdür) 

bağlı deyil, bizim zövqümüzdə yaxınlıq var, maraqlarımız 

da həmiĢə üst-üstə düĢüb. Və beləcə heç zaman ayrılmadan, 

doğulandan, bu dünyaya göz açandan həmiĢə bir yerdə ol-

muĢuq, heç zaman ayrılmamıĢıq. Bu da, ayrılıq... Qismət 

məni bu fəlakətlə də üzləĢdirdi. Neynəyə bilərəm köks 

ötürməkdən baĢqa? 

 Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizim zövqlərimiz çox 

yaxındı: ikimiz də dənizi dəlicəsinə sevirik, əlbəttə, söhbət 
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Xəzərdən gedir, Ģəhərimizə vurğunuq, xüsusən də ĠçəriĢə-

hərə, yüz illər qabaq təməli qoyulmuĢ qalaya. Ġkimiz də ey-

ni filmləri, eyni kitabları, eyni mahnıları, həmçinin eyni caz 

nümunələrini sevirik, təbiətin boyaları sırasında vurğunu 

olduğumuz rənglər də eynidi: tünd mavi. Xörəklərə müna-

sibətimiz də üst-üstə düĢür, Fatimə bibiyə bəslədiyimiz sev-

gi də. Ġkimiz də bizim xalqı mənfur və mənasız Qarabağ sa-

vaĢına sürükləyən erməni millətçilərinə nifrət bəsləyirik, 

axı məhz bu müharibə baĢlayandan sonra mən çoxlu sayda 

müəllimlərimi, rəfiqələrimi, milliyyətcə erməni olan qonĢu-

larımızı, həmçinin bu dünyada mənə hamıdan əziz insan 

olan Qreta nənəmi və anamı itirdim... 

 Yox, mən gərək düzünü söyləyəm, mənim anam həqiqətdə 

də erməni qızıdır, amma bu gün bunu Bakıda bəyan etmək 

nəinki ağılsızlıqdır, hətta təhlükəlidir. Belə ki, bir zamanlar 

mənim Azərbaycan Neft və Kimya Ġnstitutunda - yeni adı 

Neft Akademiyasıdır - təhsil alan atam Murad Bağırov elə 

bu təhsil ocağında mənim gələcək anamla - Karina Bağır-

yanla qarĢılaĢır və bu qənaətə gəlir ki, bir halda ki onlar ey-

ni kökdən olan soyadı daĢıyırlarsa, bu soyad onların intim 

bir həyat baĢlamalarına da körpü sala bilər. Ermənilərin is-

lam kökündən gələn adları, soyadları ayrıca bir söhbətin 

mövzusudur və bu məsələ məni həmiĢə düĢündürüb. BaĢ 

aça bilmirəm ki, bu nə cəfəngiyyatdı? Xristian dininə itaət 

eləyən ermənilərin ən geniĢ yayılmıĢ soyadlarından biri 

açıq-aĢkar müsəlman-türk kökənli Allahverdiyandır. 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

16 

Qayıdaq mənim valideynlərimə. KaĢ onlar bir-birinə rast 

gəlməyəydilər. Onlar qarĢılaĢmasaydılar, heç mən də do-

ğulmazdım. Yox, dilim-ağzım qurusun, demək heç onda 

mən Azərə də rast gəlməzdim, dünyanın ən böyük səadəti-

nin nə olduğunu anlamazdım, bilməzdim ki, sevmək, sevil-

mək nədi! Elə bu səbəbdən də fikirləĢirəm ki, nə yaxĢı ki, 

onlar qarĢılaĢıblar. Belə danıĢırlar ki, atamla anamın sevgi 

macəraları, intim münasibətləri gözlənilməz bir sonuca va-

randa və atam məsələni anasına anladanda və mənim gələ-

cək nənəm Ruqiyyə xanım biləndə ki, oğlu nəsil-nəcabəti 

ilə bütün Ģəhərdə seçilən, müsəlman ənənələri üstdə köklə-

nən bir ocağa erməni qızı gətirmək istəyir, necə deyərlər, 

daĢ atıb, baĢını tutub, amma biləndə ki, artıq anamın qar-

nında mən də varam, nənəm baĢa düĢüb ki, daha yol qalma-

yıb, tez-tələsik bu xəbəri heç zaman heç nədən sınmayan, 

sarsılmayan ömür-gün yoldaĢına çatdırıb... 

 Atamla anam çox götür-qoy eləyəndən sonra mənim adımı 

ona görə Aida qoyublar ki, bu ad ermənilər arasında da ya-

yılıb; ortaq ad təsiri bağıĢlayır və valideynlərim bu ortaq 

adı tapıb mənə verməklə guya biclik iĢlədiblər, gələcəkdə 

mənim milliyyətimlə maraqlananlara kələk gəliblər. Hə, bu 

da mənim adım, soyadım: Bağırova Aida Muradovna. Yeri 

gəlmiĢkən ermənilər arasında da nə qədər istəsən Murad 

adlı adam tapmaq olar. Muradyan soyadı isə daha çox yayı-

lıb. Yeri gəlmiĢkən bir məqama da diqqət yetirin: görürsü-

nüzmü, valideynlərim doğum Ģəhadətnaməmdə azərbay-

canlılar arasında qəbul olunduğu kimi "Murad qızı" yazdır-
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mayıblar, məni rus manerasından gələn bir çağırıĢ tərzi ilə 

mükafatlandırıblar: "Muradovna". Təbii ki, bu, valideynlə-

rimin strateji uzaqgörənliyi kimi dəyərləndirilməlidir; çünki 

bu, hər iki (bəlkə də üç) tərəfi qane eləyən müraciət tərzi-

dir. Amma valideynlərim bir Ģeyi nəzərə almayıblar; Ģəx-

siyyət vəsiqəmdə - pasportumda mənim milliyyətim "azər-

baycanlı" yazılıb; görünür, doğum Ģəhadətnaməsində də be-

lə yazılıb və məlumdur ki, pasportun əsası-kökü doğum Ģə-

hadətnaməsidir. Deməli, azərbaycanlılar arasında məni 

azərbaycanlı kimi qəbul etmək istəməyənlər meydana çıx-

sa, fakt qarĢısında qalacaqlar. Fakt isə budur: "milliyyəti - 

azərbaycanlı"! Amma qonĢu Ermənistanda, ermənilər ara-

sında, erməni qulağında adım, soyadım, atamın adı yad səs-

lənməsə də, əksinə, onlara doğma, tanıĢ gəlsə də, milliyyə-

timi bildirən qrafadakı qeyd artıq söhbətə yer qoymayacaq 

və dərhal məlum olacaq ki, mən onların nifrət bəslədiyi 

Azərbaycan xalqının qızıyam və deməli, mən də düĢmə-

nəm. Olsun, onsuz da mən orda yaĢamağa hazırlaĢmıram. 

  

Orda yaĢamaq istəsəm də, istəməsəm də, hər halda mənim 

qanım qarıĢıqdır! Mən uğursuz bir haĢiyəyəm, genetik cə-

hətdən azərbaycanlı olduğum qədər də erməniyəm və da-

marlarımda bir-birinin qanını içməyə hazır olan iki millətin 

qanı axır və mənim bütün məhrumiyyətlərim və fəlakətlə-

rim də bununla bağlıdır. Politexnik institutunun müəlliməsi 

olan, səmimi rəftarı, bəyaz sifəti ilə dərhal yadda qalan 

anamdan mənə keçən əlamətləri sıralasam, etiraf etməliyəm 
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ki, sifətimin bəyazlığı, həmçinin qonur gözlərim, Ģabalıdı 

saçlarım, zərifliyim və həssaslığım anamın mirasıdır, amma 

təbiət atamın da bir sıra zahiri əlamətlərini və xüsusiyyətlə-

rini məndən əsirgəməyib; sifətimdəki aydın, mənalı ifadə, 

balaca, dik burnum, xasiyyətimdəki əyilməzlik, güzəĢtə 

getməmək, yəqin ki, qadın cinsinə mənsub olduğuma görə 

içimdə daha tez baĢ qaldıran qafqazlılara məxsus ehtiras isə 

sözsüz ki, atamın niĢanələridir. 

  

Bununla belə, düĢünmək olmaz ki, valideynlərimin düĢün-

cəsizliyi nəticəsində qarıĢıq nigahdan doğulduğuma görə 

mən həmiĢə əzab çəkmiĢəm. Əlbəttə yox, biz baĢqalarını da 

tanıyırıq, o keçmiĢ, gözəl günlərdə mənim ağlıma da gəl-

mirdi ki, qarıĢıq nigahdan doğulduğuma görə cəmiyyətdə 

mənə fərq qoyan ola bilər... Haçansa mən təsəvvürəgəlməz 

dərəcədə xoĢbəxt idim, xudmani ailəmizdə bir-birini sevən 

insanların ikisinə də həsəd aparırdım, onların mənə göstər-

diyi qayğıdan, sevgidən qanadlanırdım: onlar məni balet 

studiyalarına, folklor dərnəklərinə, musiqi, idman məktəb-

lərinə aparırdılar və mən məhəbbət üstündə qurulmuĢ bu ai-

lədə necə bir körpü olduğumu anlayırdım və özümü bu 

dünyanın ən bəxtiyar uĢağı sayırdım. O zaman mən adı da 

əzəmətlə səslənən Sovet Sosialist Respublikaları Ġttifaqı ad-

lı bir dövlətdə yaĢayırdım. Və bu nəhəng, çoxmillətli ölkə-

də etnik münaqiĢələrə, dini ayrıseçkiliyə meydan yox idi. 

Mənə bu dövlətin ən görkəmli bir respublikasında -günəĢli 

Azərbaycanda doğulmaq nəsib olmuĢdu. Mən erkən yaĢla-
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rımdan bilirdim ki, Vətənim dünyaya görkəmli filosoflar, 

Ģairlər, müdrik Ģəxsiyyətlər bəxĢ edib, xalçalarımızın sorağı 

Yer kürəsinin ən məĢhur sənət muzeylərindən gəlir, musiqi-

miz bütün dünyada səslənir, o ki qaldı torpağımızın bərəkə-

tinə - faydalı qazıntılarımızdan olan neftə, bunun bəhrəsini 

ötən yüzillikdə Nobel qardaĢları da görüb, qardaĢlar hətta 

bu xammalın gətirdiyi gəlirin hesabına dünyanın ən Ģanlı-

Ģöhrətli ödülünü - Nobel mükafatını təsis eləyiblər... 

  

Ġndi özüm də inana bilmirəm ki, mən haçansa bu gözəl res-

publikanın bəxtiyar vətəndaĢlarından biri olmuĢam... Özü 

də necə bəxtiyar! BaĢının üstündə parlaq cənub günəĢi Ģə-

fəq saçırsa, ayaqlarını Xəzərin ilıq suları yuyursa, tarixlər-

dən süzülüb gələn doğma musiqinin sədası ana laylası kimi 

qulaqlarından çəkilmirsə, azman dağlar insan kimi üzünə 

gülümsəyirsə, bu dağların bir qolu olan - qədim sivilizasi-

yaların izlərini bu gün də özündə yaĢadan Qobustan qayala-

rındakı təsvirlərdə öz qədim keçmiĢinlə qarĢılaĢırsansa, ne-

cə bir tarixə malik olduğunu anlayırsansa, daha adama özgə 

nə lazımdı? Hələ mən Xəzərin neməti olan ağ balıq növlə-

rindən, güllü-çiçəkli yaylalarda bəslənmiĢ, billur bulaqların 

suyundan içmiĢ quyruqlu quzuların ətindən hazırlanmıĢ 

dolmasına, küftəsinə, basdırmasına, pitisinə, qovurmasına 

zəfəran, zəncəfil, darçın qarıĢdırılmıĢ milli xörəklərimizdən 

və süfrəmizin daha bir bəzəyi, ətirli, Ģirəli göy-göyərtiləri-

mizdən söz açmaq istəmirəm. 
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Ancaq o da məlumdur ki, insan, daha doğrusu, ağlı baĢında 

olmayan insan, həmçinin cəmi - cəmiyyətin tamahkar züm-

rələri hesab edirlər ki, həmiĢə nələrisə çatmır. Yoxsa, Azər-

baycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində əmin-amanlıq içində 

yaĢayan, amma erməni lobbisi tərəfindən qızıĢdırılandan 

sonra zaman-zaman millətçilik mikrobunun qurbanı olan, 

"Böyük Ermənistan" xülyasına inanan ermənilər dəhĢətli si-

yasi münaqiĢələrə meydan açmazdılar. Bu münaqiĢə yalnız 

iki respublika arasında baĢlanan müharibə ilə məhdudlaĢ-

madı, nəhəng Sovet Ġttifaqının dağılıb parçalanmasına sə-

bəb oldu. Çünki Sovet Ġttifaqının baĢçısı Qorbaçovun yeni-

dənqurma ilə bağlı sayıqlamalarından qaynaqlanan populist 

çıxıĢları da iki respublika arasında qanlı müharibəyə mey-

dan açdı və artıq özünün müstəqilliyini elan etmiĢ Azərbay-

canın bütün ərazisini bürüdü. Və üstəlik də məlum oldu ki, 

ermənilər silahlandırılıb və bu silahlandırılma ermənilərin 

"yaralı" yerini qaĢımaq və onların əli ilə həmiĢə Qərb üçün 

təhlükə mənbəyi olan sosializm sistemini dağıtmaq üçün-

dür. 

  

Amma nə lənətə gəlmiĢ Qorbaçov, nə ağlını itirmiĢ erməni 

millətçiləri bu münaqiĢəni anbaan qızıĢdıranda bizi yada 

salmadılar, mənim kimi qarıĢıq nigahlardan doğulmuĢ in-

sanların taleyini düĢünmədilər; fərqinə varmadılar ki, biz 

onlarla yanaĢı, onlarla bir yerdə yaĢamağa məhkumuq... 
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Mənim kimi qarıĢıq nigahların qurbanı olanlar isə milyon-

larcadı və demək olar ki, onların hamısı bu münaqiĢə nəti-

cəsində isti ocaqlarını, var-yoxlarını itiriblər, həyatları təh-

lükə altındadır, daima qorxu, təlaĢ içində yaĢayırlar, özü də 

çoxusu Vətəndən uzaqlarda, qürbətdə, qəribçilikdə... 

  

Onların nə vecinə ki, mən anam sağ ola-ola, anasız - yetim 

qalmıĢam?! Bəli, yetim. Siz deyin, mən bu vəziyyətdə özü-

mə nə ad verim? On ildən bəri mən artıq tikə kimi atılmı-

Ģamsa, anamın üzünü də görmürəmsə buna nə ad qoymaq 

olar? Axı, o, -mənim anam sağ-salamatdır. Özü də o, məni 

hələ on bir yaĢım tamam olmamıĢ ərinin və ərinin qohum-

larının umuduna qoyub Bakıdan çıxıb. Mən anamda təqsir 

görmürəm: o, səmimi qəlbdən inanıb ki, bu addımı mənim 

gələcəyim naminə atır. Hər halda məndən ötrü, ya hər hansı 

bir uĢaq üçün ən baĢlıca Ģərt anasının yanında olmaq, ailə 

ünsiyyətindən qanadlanmaqdı, amma bu ailəni bilə-bilə da-

ğıtdılar... Artıq iyirmi yaĢım var və bütün bu məhrumiyyət-

lər məni o qədər də ağrıtmır, bir zamanlar isə, mən illərlə 

iztirab çəkməyə və dözməyə alıĢan ürəyimlə bacarmadım. 

Elə indinin özündə də hərdən mənə elə gəlir ki, mumiyaya 

salınmıĢ daĢam, müqəvvayam və bu mənasız və analoqu ol-

mayan həyata sonsuz bir həsrətlə baxıram. 
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MünaqiĢə baĢlayanda mənim atam respublikanın aparıcı, 

mühüm sahələrindən birində çalıĢırdı, özü də nazir müavini 

vəzifəsində. Onun keçirtdiyi həyəcan, qorxu təsəvvürümə 

gəlir, mən indi baĢa düĢürəm ki, o, biçarə nələr çəkib! Axı, 

o, anamı çox istəyirdi və təbii ki, anama görə həyəcanlanır-

dı, amma dünyagörmüĢ bir kiĢi kimi susurdu, içində çəkir-

di. Və hərdən özünə ürək-dirək verirdi: "Bəyəm erməni qı-

zıyla evlənən yalnız mənəm? Kimin nə həddi var mənə ar-

tıq-əskik söz desin!" 

  

Və heç kim də heç nə söyləmədi. Rəsmi məlumata görə, 

münaqiĢənin üstündən uzun illər keçməsinə baxmayaraq, 

bu günün özündə Bakıda iyirmi mindən artıq erməni yaĢa-

yır. Hələ söhbət respublikanın paytaxtından gedir, o Ģəhər-

dən ki, Ermənistandan qovulmuĢ azərbaycanlı qaçqınların 

sığınacaq yerinə çevrilib, o Ģəhərdən ki, qəbiristanlıqları 

hər gün, hər saat erməni təcavüzü nəticəsində həlak olan 

cavanlara son mənzil olur. Bəs nə üçün məhz mənim anam 

Bakını tərk etməlidir? Nə üçün?.. Ġndi bilirəm ki nə üçün, 

amma ötən əsrin səksəninci illərində o hadisələr baĢlayan-

da, mən bu suala cavab tapa bilmədim, axı onda mənim cə-

mi on bir yaĢım var idi və mən açıq-aĢkar nəyisə baĢa düĢ-

məkdən imtina elədim, nə üçün dedim, nə üçün anamı-bu 

dünyanın ən doğma, ən istəkli, ən əziz varlığını məndən 

ayırsınlar? 
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II FƏSĠL 

  

  

  

Axırı ki, sən də məni yalqız qoydun Azər, özü də bir 

zamanlar anamın, ardınca da nənəmin və babamın məni 

tək-tənha atıb getdikləri izlə... Günlər sənsiz mənə çox 

uzun görünür, Azik... GünəĢ gözdən itdi, Ģəhər bozardı və 

quĢlar uçub getdilər. Nə üçün mən onlar kimi uça 

bilmirəm? Bilsən, necə qibtə eləyirəm quĢlara, axı onlardan 

nə viza, nə bilet, nə pasport istəyən var. Ġnsanları millətlərə 

ayırmaq, Yer üzündə dövlət qurmaq kimin kəĢfidir 

görəsən? Hər halda bu ağılsız və ədalətsiz, həm də amansız 

bir addımdı... 

  

QarĢımda dünyanın coğrafi xəritəsini açmıĢam və uzaq 

Ġngiltərəni diqqətlə öyrənməyə baĢlamıĢam. Burdan cəmi 

ingilislərin ana vətəni mənə o qədər yaxın görünür ki, hətta 

mənə elə gəlir əlimi uzatsam sənin əsilzadə əllərinə çatar və 

o əllərin hərarəti bütün vücuduma yayılar; və beləcə əlimi 

sənə uzadıram-salam, əzizim! MəskunlaĢdığın yeni ada 

sənin xoĢuna gəlirmi? Bir zamanlar biz arzulayırdıq ki, 

Azər və Aida adasında məskunlaĢaq ki, heç kim də bizi 
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ayıra bilməsin, yadındadı? Onda biz lap balaca idik... 

Amma sən o zaman da uĢaq olmağına baxmayaraq, 

uzaqgörən idin və yaĢıdlarından ciddi hərəkətlərinə, 

sözlərinə görə seçilirdin. Yadımdadır, bir dəfə çox ciddi 

tərzdə mənə dedin: 

  

-Sən həkim olmalısan, Aida. Bu olduqca vacib bir peĢədir 

və sənin biliyin bizə öz adamızda gərək olacaq, lazım 

gələndə sən məni də, bizim uĢaqlarımızı da müalicə 

edəcəksən. 

  

Yalnız bu sözlərin xatirinə, mən qərar verdim ki, həkim 

olum və heç kim bilmir ki, bu mənə nəyin bahasına baĢa 

gəlir, heç kim bilmir ki, mən qana nifrət eləyirəm, qoxusu 

bir yana, qan görəndə ətim ürpəĢir, ödüm ağzıma gəlir. 

Mən insanların keçirtdiyi əzablara da tamaĢa edə bilmirəm, 

dəhĢətə gəlirəm, iyrənirəm və fikirləĢirəm gərək 

jurnalistika fakültəsinə gedəydim, amma indi mən həkim 

olmaq üçün oxuyuram, Azər, çünki bunu sən istəmiĢdin, 

Sən-mənim əzizim! Bəs mən nə istəyirəm? Bircə Ģey: 

səninlə bir yerdə olmaq... 
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Bir zamanlar rahatlıq tapdığım və özümü dünyanın 

bəxtəvəri sandığım evimizin pəncərəsinə yaxınlaĢıram, 

ancaq bayıra yox, içəri baxıram. Ruqiyyə nənəmin 

vəfatından sonra bu mənzildə heç nə dəyiĢməyib. Bilmirəm 

yad bir qadının bu evdə peyda olmasını təzəlik kimi qələmə 

vermək olar, ya yox? Atam mənə qulluqçu tutub. O, 

otaqları yığıĢdırır, mənə xörək hazırlayır və mənim 

otağımla yanaĢı otaqda da yatır ki, mən gecələr qorxmayım. 

Ġsmi-Ģərifi Lida xaladı. Rus adı daĢımasına baxmayaraq, 

rus deyil, almandı, Bakıda doğulmuĢ alman. Ġkinci Dünya 

müharibəsindən sonra Almaniyaya dönməyən və Bakıda 

yaĢamağa önəm verən hərbi əsirin qızıdı. Lida xala ilə məni 

birləĢdirən bir məqam da var; o da qarıĢıq nigahdan 

doğulub, anası rus olub... 

  

Ömrünün axırlarında qulaqları tutulan və tamam dağılan 

Sovet dövlətində çox Ģeylərdən məhrum olan, oğulsuz-

uĢaqsız və iĢsiz qalan Lida xala ciddi-cəhdlə çalıĢır ki, 

mənim tənhalığıma iĢıqlı rənglər calasın, o, iĢgüzar və 

təmizkardı. Amma məni lap qəlbən sevsə də, mən heç vaxt 

ona doğma ola bilmərəm, çünki o, öz iĢini görür, vəzifəsini 

yerinə yetirir və çəkdiyi zəhmətə görə də məvacib alır. O ki 

qaldı mənə, Lida xala mənim həyatımda həqiqətən heç nəyi 

dəyiĢməyə qadir deyil. Atam nə üçünsə qərara gəlib ki, 

qulluqçu mənə həyan olar və atamın ağlına da gəlməyib ki, 

mənim bir həyanım var və o da sənsən, mənim Azərim! 

Mən bir Ģeyi dəqiq bilirəm ki, sən olmasaydın, mən bu ötən 
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illər ərzində heç bir Ģəraitdə yaĢaya, tab gətirə bilməzdim. 

Elə buna görə də indi mənə baxmaq, mənim gözlərimi 

yaĢsız görmək mümkün deyil; sən getdin və mənə indi 

yalnız o qalır ki, iztirabdan dəli olum... 

  

Otağımın pəncərəsindən qədim Bakının daĢ döĢənmiĢ, ilkin 

rəngini çoxdan itirmiĢ köndələn küçələrinə, dalanlarına, 

mağzalları bir muncuq düzümü kimi göz oxĢayan qala 

divarlarına baxıram. Aralıda köhnə meçidin minarəsi və 

ġirvan Ģahlarının neçə yüz il qabaq inĢa edilmiĢ Sarayı 

görünür. 

  

  

  

Haçansa tiĢə ilə vurulmuĢ naxıĢları, kufi yazıları hələ də 

daĢ yaddaĢında yaĢadan saray qüllələrinin və sütunların 

qatı, qara kölgəsi elə bil ki, zamanın üstünə düĢüb. Heç 

bilirsən orta əsrlərin bu niĢanəsi mənə nə qədər doğmadır? 

Solda yalnız daĢ xarabalıqları qalmıĢ Bazar meydanıdı və 

bütünlükdə böyük bir tarixi özündə yaĢadan bu məkanın adı 

Qaladı. Qala ġəhər, ĠçəriĢəhər. Və bu Qala ġəhərdə də 

minlərlə, yüz minlərlə Ģan-Ģöhrətli oğlanlar, qızlar doğulub, 

amma onların arasında bizim qədər bir-birini sevən insanlar 
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olmayıb. Ancaq məhz bizi ayırdılar!!! Nə üçün? Nəyə 

görə? Nədir bizim günahımız??? 

  

Hərdən fikirləĢirəm: axı, nəyə görə varlığımla bağlı 

olduğum insanlar məni tərk eləyir və həyat məndən ötrü öz 

böyük mənasını itirir? Əvvəlcə nənəm, sonra babam, anam, 

ikinci babam, ikinci nənəm və indi də-sən... Haçansa mən 

evimizdəki mehribanlığı, ülfəti görəndə fərəhdən ürəyim 

sinəmə sığmırdı və böyük ailəmizi də arı pətəyinə 

bənzədirdim... Ġndi isə özümü ayaqları torpaqdan üzülmüĢ 

bir adam sayıram və görürəm ki, heç kim də bunun 

fərqində deyil... 

  

  

  

III FƏSĠL 
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Nə böyük səadət imiĢ böyük və həm də mehriban bir ailədə 

doğulmaq! Babalı, nənəli böyümək! Nəvədən ötrü 

milliyyətin nə mənası? Təki baban olsun, nənən olsun. 

Mənimkilər hamısı Ģanlı-Ģöhrətli olublar, xatirələrdə, 

yaddaĢlarda Ģan-Ģöhrətlərinə görə qalıblar. 

  

Ata babamın adı Ġbrahimdi, amma hamı onu Ġbrahim kiĢi 

çağırardı, çünki əsil kiĢiydi, sözünün ağasıydı. Qartal 

burunlu, ağsaçlı bu qıvraq qocanın sifətini sanki külək 

döyüb qaraltmıĢdı, ağıllı qonur gözlərinin dərinliyində elə 

bil od gizlənmiĢdi və bu od zaman-zaman iĢıq saçırdı. O, 

ciddi bir təhsil görməmiĢdi, böyük vəzifə sahibi olmamıĢdı, 

amma adi bir buruq ustası ola-ola böyük Ģan-Ģöhrət 

qazanmıĢdı: həmiĢə də Ģəhərin möhtəbər kiĢiləri ilə durub-

oturardı. Onu Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq 

görmüĢdülər və o, yalnız respublikanın yox, həm də 

ölkənin sayılan neftçilərindən hesab olunurdu. 

  

Mütənasib bədəni, uzun qara hörükləri, mərmər kimi 

hamar, ciddi dərisi dərhal diqqəti çəkən ömür-gün yoldaĢı - 

yəni mənim nənəm Ruqiyyə haqqında haçansa aĢıqlar 

mahnı qoĢublar, toylarda oxuyublar. Mənim babam da 

nənəmi ilk dəfə Suraxanıda -toyda görüb və gözəllər 

gözəlinə, nağıllarda deyildiyi kimi, bir könüldən min 

könülə aĢiq olub. O zamanlar da əslən Ģüvəlanlı olan, güllə 
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atmaqda, at çapmaqda ad çıxardan babam çərkəzi 

geyinərmiĢ, baĢına da qaragül dərili papaq qoyarmıĢ. Qıza, 

sonra da sağa-sola baxıb və üzünü tutub Suraxanı 

cavanlarından birinə. SoruĢub: 

  

-Kimdi bu qız? 

  

Suraxanılı cavan gülümsünüb: 

  

-Bilməsən yaxĢıdır, -deyib, -onun altı qardaĢı var! Atası da 

dəyirman sahibidir. Onlar kənar adama qız verməzlər! 

  

Babam səsini qaldırıb: 

  

-Yəni Seyid Hacı Ələsgərin oğluna da verməzlər? 
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Suraxanılı cavan bu suala cavab verməyib, amma astadan 

deyib ki, mənim sənə məsləhətim budur ki, o qızdan gen 

dolanasan. Babam yenə də səsini qaldırıb: 

  

-Ona hələ baxarıq, Suraxanılı balası! 

  

Babam o vaxtacan gözləyib ki, nənəm bir dəstə qızla toy 

çadırından çıxıb və babam birbaĢa atın belindən onun 

qarĢısına sıçrayıb. 

  

-Bu gözəlin ürəyini hansı bir dağ qartalısa çala bilibmi? 

  

Sual nə qədər gözlənilməz olsa da, nənəm dərhal cavab 

verib: 

  

-Mənim ürəyimi hələ ki, nə qartal fəth eləyə bilib, nə də 

Ģahin! Bildin? 
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Babam nənəmi sözünün ardını gətirməyə qoymayıb, onu 

qucaqlayıb və atının yəhərinə tullayıb və özünə də atın 

tərkində yer eləyən kimi ayğırın baĢını buraxıb... 

  

O qızı ġüvəlan kəndində -xalası evində gizlədib və qohum-

əqrəbaya da xəbər eləyib ki, toya hazırlaĢsınlar. Nənəmin 

qardaĢları hadisədən xəbər tutan kimi atlanıb, silahlanıblar 

və düĢüblər nənəmi qaçırdan cavanın izinə, amma 

ġüvəlanın girəcəyində onları babamın babasının elçiləri - 

kəndin ağsaqqalları qarĢılayıblar və onları Seyid Ġbrahimlə 

Ruqiyyə xanımın toy məclisinə dəvət ediblər... 

  

Baxmayaraq ki qohumluq əlaqələri qız tərəfini son dərəcə 

haldan çıxardan, həyəcanlandıran hadisə ilə baĢlayıb, 

Ruqiyyə nənəm o günləri xatırlamağı sevirdi; deyirdi, 

Ġbrahim ailəmizdə o qədər hörmət, nüfuz qazanmıĢdı ki, 

rəhmətlik atamdan soruĢanda neçə oğlun var?; cavab 

verirdi: Ġbrahim baĢda olmaqla yeddi. 

  

Mən gözümü dünyaya açanda və atamın anası Ruqiyyə 

xanıma bir nənə kimi mehrimi salanda bir zamanlar incə, 

zərif gözəllər gözəli olan nənəm ətli-əndamlı bir arvada 

çevrilmiĢdi, amma yenə də son dərəcə qıvraq, zirək idi. 
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Uzun kiprikləri ilə yadda qalan gözləri boz-bulanıqdı, 

əllərinə və sifətinə qırıĢlar iz salmıĢdı, xınalanmıĢ ağ saçları 

da qayçı görmüĢdü, çünki saçlarına qulluq etməyə vaxtı 

yoxdu. O da babam kimi bütün günü iĢləyirdi, boĢ 

vaxtlarını isə həvəslə bizə-ailə üzvlərinə həsr eləyirdi. 

  

Nənəm bu dünyaya üç oğlan və bir qız gətirib. Amma 

Allah ona cavan yaĢında bala dağı da göstərib; ortancıl 

oğlunu bir əlcə körpə ikən əlindən alıb. Babamla nənəm 

övladlarına Məhəmməd peyğəmbərin nəvələrinin 

müqəddəs adlarını veriblər: ilk uĢaqlarına Həsən, qızlarına 

Fatimə, dünyasını erkən dəyiĢən oğullarına isə Hüseyn. Və 

onları həmiĢə sevib-əzizləyiblər. Yalnız mənim atama 

"sadə", aristokrat ad qoyublar-Murad. Bəs görəsən ona nə 

üçün peyğəmbərlərdən birinin adını verməyiblər? Məsələn, 

Əlinin? Oğlunun gələcək taleyi babama əyan ola bilərdimi? 

Kim bilir... 

  

Ġbrahim babam deyərdi: kim ki, sağlığında ev tikməyib, 

ağac əkməyib, yaxĢı oğul böyütməyib, demək o, boĢ-

boĢuna yaĢayıb. Yeri gəlmiĢkən, Qaladakı geniĢ mənzil 

babama öz valideynlərindən qalıb, amma o, ailənin 

sonbeĢik oğlu olmasına baxmayaraq, oranı öz evi hesab 

etməyib, Saray qəsəbəsində bağ massivində imarət tikməyə 

baĢlayıb və demək olar ki, öz mənalı və Ģərəfli ömründə 
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halal zəhmətlə nə qazanıbsa, hamısını sidq ürəklə bu evin 

inĢasına qoyub. 

  

Ġbrahim babam Xəzərin sahilində aldığı bu boĢ torpaq 

sahəsini barlı-bəhərli bağa çevirmiĢdi, mən o məkanı 

görəndə ordakı üzüm tənəkləri, incir, ağ tut, xar tut, alma, 

armud, nar, Ģaftalı, ərik, gilənar, albalı bar verirdi, 

qızılgüllər, qərənfillər açırdı, nərgizlər, yasəmənlər 

çiçəkləyirdi. Belə ki, inamla demək olar ki, o, boĢ torpaqda 

həm imarət ucaldıb, həm də ağac əkib, bağ salıb! 

  

O ki qaldı oğullarına, mənə elə gəlir ki, bu heç kim üçün də 

sirr deyil babam böyük oğluna, mənim əmim Həsənə-

Azərin atasına üstünlük verirdi, ona öz varisi kimi baxırdı, 

təbii ki, bunun da səbəbləri vardı. O, olduqca zabitəli, sərt, 

məğrur baxıĢlarından hökmranlıq yağan, sözünü deməkdən 

çəkinməyən, iradəli bir kiĢidir. Həsən əmim ailənin tam 

razılığı əsasında, ənənəyə uyğun bir Ģəkildə ailə qurub, 

tanınmıĢ bir azərbaycanlı ailəsində böyümüĢ, tərtəmiz 

Azərbaycan qızına evlənib və o qız da babamın ilk oğul 

nəvəsini - Azəri dünyaya gətirib. 
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Bunun müqabilində, sanballı vəzifə tutmasına, həyatda 

uğurlar qazanmasına baxmayaraq, mənim atam ləyaqətli 

oğul hesab olunmurdu, baĢlıcası da ona görə ki, 

valideynlərin sözünü eĢitməmiĢdi, evə erməni qızı 

gətirmiĢdi - özü də qarnı burnunda, o ki qaldı ailənin 

yeganə qızına - Fatiməyə, o tutduğu əməllə nəinki babamı, 

bütün nəsli rüsvay eləmiĢdi; hamını yandırıb yaxmıĢdı, 

rəsmi niĢanı ərəfəsində bir lüt musiqiçiyə qoĢulub ata 

evindən qaçmıĢdı. 

  

DanıĢırlar ki, babam o musiqiçinin barıĢıq üçün gələn 

elçilərini qapıdan qovub, gətirdikləri toy dəvətnaməsini 

tikə-tikə eləyib, baĢlarına səpələyib. Sözünü isə Fatimə 

bibimin qarasına deyib: 

  

-Mən köklü bakılı ola-ola, salyanlı ilə qohum olum?! 

ġərəfsiz, yerə soxdu mənim papağımı; məni biĢərəf elədi 

qohum-qardaĢ yanında! Axı mən qudama söz vermiĢdim! 

Ġnnən belə el arasına necə çıxacam? Bu günnən mənim o 

adda qızım yoxdur! Vəssalam, onu bağıĢlamıram, 

bağıĢlamayacağam da. 
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Babamın istəyi gözündə qaldı, axı Fatimə bibim qoĢulub 

qaçmamıĢdan bir neçə gün qabaq ġüvəlan qəsəbəsində bir 

neçə isti Ģitillik saxlayan, var-dövlət sahibi olan yeznəsi 

Ağakərimə deyibmiĢ ki, qızını onun böyük oğlu Fikrətə 

verəcək. Təbii ki, bu sövdələĢmədən bibim də xəbərdar 

imiĢ, amma heç cür ipə-sapa yatmırmıĢ, sevmədiyi bir 

adama ərə getməyə razılaĢmırmıĢ. 

  

Toylarda nağara çalmaqdan baĢqa əlindən bir Ģey 

gəlməyən, amma həmiĢə Ģən, deyib-gülən, eĢmə, qara 

bığlarına həvəslə tumar çəkən salyanlı Yunusa aĢiq olan və 

ona da qoĢulub qaçan bibim musiqi məktəblərində 

müəllimlik etməli olur və uzun illər ata ocağına həsrət qalır, 

ona yad-mundar tikə kimi baxırlar. Yalnız o, ana olandan, 

dünyaya gətirdiyi qızın da adını Məhəmməd peyğəmbərin 

ən sevimli arvadının Ģərəfinə Xədicə qoyandan sonra 

babamın ürəyi yumĢalır və nəhayət, qərara alır ki, 

özbaĢınalıq etmiĢ qızı ilə, onun ailəsilə barıĢsın, ölüm-itim 

dünyasıdır. 

  

Fatimə bibim uzun illərin ayrılığından sonra ilk dəfə ata 

ocağına ayaq basanda böyük qardaĢı, yəni mənim Həsən 

əmim onu çox soyuq qarĢılayır, daha doğrusu, heç üzünə də 

baxmır, amma bunu sezən babam dərhal öz hökmünü verir: 
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-Bu evdə söz sahibi mənəm, mən də sözümü demiĢəm! 

Əgər mən ata ola-ola qızımı bağıĢlamıĢamsa, bu evdə ona 

güldən ağır söz deməyə kimsənin haqqı yoxdur! 

  

Bu xəbərdarlıqdan Həsən əmim öz payını götürür, amma 

babam yenə sözünə davam eləyir: 

  

-Biz onu xoĢbəxt etmək istəyirdik, bir halda ki, o, özü 

baĢqa yol seçdi, bizim borcumuz odur ki, onun qolundan 

tutaq, yıxılmağa qoymayaq. Sən də bir böyük qardaĢ kimi 

ona qarĢı elə bir mövqe tutmalısan ki, o, tamam sınmasın, 

çıxdaĢ olmasın. Heç kimin də bu evdə ona artıq-əskik söz 

deməyə haqqı yoxdur, o da bu evin uĢağıdır... 

  

Yalnız Ġbrahim babamın bu sözlərindən sonra Həsən əmim 

suçunu anlayıb və lal-dinməz baĢını aĢağı salmıĢ bacısını 

ehtiramla sinəsinə sıxıb... 
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Uca boylu, qədd-qamətli Fatimə bibimin Ģahanə duruĢu öz 

yerində, süd kimi bəyaz dərisi, gur Ģabalıdı saçları, nazik, 

kamanı qaĢları, iĢıqlı ala gözləri həmiĢə diqqətimi çəkərdi 

və qəribədir ki, o zaman mən balaca olsam da o, öz dərd-

sərini, həm də ümumiyyətlə, ailə sirlərini mənimlə 

paylaĢar, bölüĢərdi. Atamla anamın necə ailə qurmalarını, 

hansı çətinliklərlə qarĢılaĢmalarını da mənə Fatimə bibim 

anlatmıĢdı; onun söylədiyinə görə, babam izdivaca qəti 

etiraz eləyirmiĢ, amma biləndə ki, anamın boynuna uĢaq 

düĢüb, hamilədi, bir xeyli susub və sonra da üzünü nənəmə 

tutub: 

  

-Əvvəlcə onu meçidə aparın, and içsin, islamı qəbul etsin, 

sonra da evə gətirin sakitcə, toy-filan da lazım deyil, 

doğana qədər də gözümə görünməsin, qız doğacaq onsuz 

da. 

  

Ruqiyyə nənəm heyrətlə soruĢub: 

  

-Nə bilirsən qız doğacaq, bəlkə oğlan doğdu? 
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Babam incik halda dillənib: 

  

-Atası qarğıyan oğula Allah oğul verməz! 

  

Ġbrahim babamın təkidi ilə anamın adını da dəyiĢiblər, 

amma köklü surətdə yox, onu Karina deyil, Qərinə 

çağırmağa baĢlayıblar. Anamın yeni adı nə qədər mənalı 

olsa da, bu düzəliĢi pasportda qeyd etdirməyiblər; 

valideynlərim fikirləĢiblər ki, nəyə lazım artıq əziyyət, 

onsuz da "Qərinə"ni rus orfoqrafiyası ilə pasporta yenə 

"Karina" yazacaqlar. Əlbəttə, əgər onlar duysaydılar ki, 

haçansa bu düzəliĢ bir məna kəsb edə bilər, sözsüz ki, bu 

əziyyəti çəkərdilər - anamın pasportunda düzəliĢ 

etdirərdilər. 

  

IV FƏSĠL 
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Ana tərəfdən o qədər də əqrəbalı olmamıĢam: nənəm 

Qretadan, babam Xristofordan və dayım Rubendən baĢqa 

qohum tanımamıĢam. Onlar Zavaqzalnı küçəsində, balaca, 

amma xudmani, rahat mənzildə yaĢayırdılar. Görünür, 

Sovet dönəmindən qabaq indi onların yaĢadığı bu 

birmərtəbəli, qədim daĢ tikili bir nəfərə mənsub olmuĢdu, 

sonradan evi arakəsmələrlə kəsib burda bir neçə ailəni 

yerləĢdirmiĢdilər, amma balaca məhləni bölə 

bilməmiĢdilər, sakinlər hamısı çarpaz-çarpaz ĢaxələnmiĢ bir 

üzüm tənəyinin qoynuna aldığı həyətə çıxırdılar, 

ortalıqdakı su krantından hamı yararlanırdı. GünəĢ 

Ģüalarının yalnız bu üzüm kolunun yarpaqları arasından 

asfaltına yol tapan bu balaca insan məskəni bizim lifti 

soyuq dalanı səsli-küylü magistral küçəyə çıxan, əsasən 

adlı-sanlı adamlar yaĢayan daĢ binamıza əsla bənzəmirdi. 

  

BaĢı tamam dazlaĢmıĢ, qarın bağlamıĢ, əyri burnu bütün 

sifətini öz "iĢğalı" altına almıĢ, simasından mehribanlıq 

yağan qaragözlü Xristofor babam rayon inĢaat 

idarələrindən birində rəngsaz iĢləyirdi, üstəlik xüsusi 

sifariĢlərə də gedirdi, nənəm Qreta isə tanınmıĢ dərzi idi, 

müĢtərilərini də evdə qəbul eləyirdi. 
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Onlar bütün günü yorulmaq bilmədən iĢləyirdilər və 

deyirdilər ki, bütün bu əziyyət oğulları Rubenlə qızları 

Karinanın xatirinədi, təki onlar oxusunlar. 

  

Anam valideynlərinin etimadını doğrultmuĢdu, orta 

məktəbdə əla oxumuĢdu, Neft və Kimya Ġnstitutuna 

girmiĢdi və elə orda da atamla qarĢılaĢmıĢdı. Amma ən çox 

sərt, soyuq baxıĢları ilə yadımda qalan dayım əzəldən 

tənbəl olub, elmə-savada maraq göstərməyib, texniki-peĢə 

məktəbini bitirib və bununla da təhsilini bitmiĢ hesab 

eləyib. O, qarajda dəmirçilik etməklə para qazanırdı və 

iĢindən də razıydı. Mənim bu qaraqabaq dayım zahirən də 

valideynlərinə bənzəmirdi və o, birdən-birə bildirəndə ki, 

öz Ģərikinin Yerevanda yaĢayan xalası qızına evlənmək 

istəyir, hamı heyrətə gəldi, amma o, tezliklə evləndi. Özü 

də köçüb Yerevanda məskunlaĢdı. 

  

Ailəlikcə Yerevana getməyimizi yaxĢı xatırlayıram. Etiraf 

etməliyəm ki, qədim ġərqin və eləcə də Qərbin zəngin 

arxitektura ənənələrini özündə birləĢdirən, hündür binaları 

və səliqə-sahmanı zadəganlıqdan xəbər verən Bakı Ģəhəri 

ilə müqayisədə Yerevan məndə zövqsüz geyinmiĢ, özünü 

qırçınla, saçaqla bəzəmiĢ bir mürəbiyyə təəssüratı oyatdı. 
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Amma Yerevanda məni heyrətə gətirən Ģeylər də oldu. 

Onlar Azərbaycan musiqisinə qulaq asırlar, amma erməni 

dilində! Xörəkləri də türk adları daĢıyır: basdırma, dolma, 

xaĢ. Elə bilirdim Bakıda öz evimizdəyəm, amma orda 

adamlar Bakıdakı kimi istiqanlı deyildilər; iddialı və soyuq 

idilər. Belə ki, mənim öz doğma dayımın toyunda canı-

dildən oynamağa da qolum qalxmadı və mən Bakıya bir 

qədər məyus qayıtdım. Yerevan-Bakı qatarında mən 

narazılığımı aĢkarca bildirəndə nəinki anam, Xristofor 

babam da, Qreta nənəm də mənimlə razılaĢdılar. 

  

Qreta nənəm: 

  

-Onlar bizi-Bakı ermənilərini sevmirlər, hesab eləyirlər ki, 

biz xalis erməni deyilik, -dedi və qarası ağına qarıĢmıĢ 

saçlarını çiyninə ataraq, tünd qonur gözlərini üzümə zillədi, 

-bizə üstdən aĢağı baxırlar, amma baĢ açmaq olmur ki, nəyə 

görə? Bizim danıĢığımızı məsxərəyə qoyurlar, di gəl ki, 

özləri rusca, elə bir ləhcə ilə danıĢırlar ki, gərək qulağını 

tutub qaçasan. DardüĢüncəlidilər, həm də qəddar, bax 

belədi onlar! -Nənəm yenə sözünə ara verdi, əl dəsmalı ilə 

xırda, sivri burnunu, iĢıqlı bəyaz sifətini və yanağına ləkə 

salan göz yaĢını silib dedi, -Yandırdın məni, Rubencan, bəs 

biz qocalanda kimin umuduna qalacağıq? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

42 

  

Sözün bu yerində Xristofor babam nədənsə Qreta nənəmin 

yarasına "duz səpdi". 

  

-Sən gedərsən oğlunun yanına, -dedi, -valideynə baxmaq 

övladın borcudu. Yolu ki tanıdın, minərsən qatara, gedərsən 

Yerevana! 

  

-Allah mənə o günü göstərməsin, onnansa ölərəm, -Qreta 

nənəm qəti Ģəkildə bildirdi, -Mən Bakıdan heç yana gedən 

deyiləm, amma sən özün istəsən Yerevana getmək, yol 

açıqdı. 

  

Bu söz, deyəsən, Xristofor babama bərk yer elədi: 

  

-Sən nə danıĢırsan? -dedi, -Mən Bakıda doğulmuĢam, 

bütün ömrümü də burda yaĢamıĢam. Bu Ģəhərdə mənim 

evim, dostlarım, qızım, kürəkənim, nəvəm var. Bəs onda bu 

Yerevanda nə itirmiĢəm? Bizim oğlumuz özünə 
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qəribçilikdə yuva qurdu, neynəmək olar, təki xoĢbəxt 

olsun... 

  

Xristofor babam da Qreta nənəm kimi Ruben dayımın 

seçimindən və xüsusən də oğlunun yeni əqrəbasına 

bəslədiyi hüsn-rəğbətdən çox pərt olmuĢdu. Hamını 

təəccübləndirən bu idi ki, mənim təhsil görməmiĢ dayım 

Rubenin aldığı, evdə qalıb qarımıĢ, gicbəsər "dördgöz" 

HayqanuĢu ata-anası "elm xadimi" kimi qələmə 

vermiĢdilər. Sözarası eĢitdirmiĢdilər ki, orta məktəbdə dərs 

deyirlər, ziyalıdılar, onların rəngsazlıqla və dərziliklə 

məĢğul olan "proletar qudaları" bunu anlamalıdılar və 

nəzərə almalıdılar. Sən demə, onlar hər addımda 

vurğulayırmıĢlar ki, uĢaq bağçasında tərbiyəçi iĢləyən bir 

qız, gələcəyi olmayan bir dəmirdöyənə ərə gedirsə, bunun 

nəyinə sevinsinlər... Eh, hələ sən demə girəvə düĢən kimi, 

Xristofor babamın, Qreta nənəmin qulağı eĢidə-eĢidə 

HayqanuĢun anası Ruben dayımı sancırmıĢ. Elə bil tanıĢ-

biliĢə yalvara-yalvara bir ucu Bakı, bir ucu Tiflis 

HayqanuĢa ər axtarması yadından çıxıbmıĢ. Sən demə, 

hamını da inandırırmıĢ ki, mənzil də verəcəklər, toyun da 

xərcini çəkəcəklər, təki qızı alan olsun. Amma bakılı 

Rubenin saqqızını oğurlayıb, qızı alacağına əmin olan kimi 

sakitləĢiblər və dərhal da taktikanı dəyiĢiblər. Bəylə gəlin 

tərəfi arasındakı sosial fərqi məqamı düĢdükcə Rubenə 

çatdırıblar və onu inandırıblar ki, o, Allahına Ģükür eləsin 
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ki, dəmirdöyən ola-ola, belə bir ziyalı ailəsindən oxumuĢ 

qız alıb. 

  

-Bəxti gətirən ailə Sizin kimi olar! -Gəlinin valideynləri bu 

atmaca ilə də qudalarını sancıblar və onlara çatdırıblar ki, 

xoĢbəxt gəlin Rubenin bacısıdır, yəni mənim anamdır, "özü 

seçib, özü bəyənib, varlı-karrı adama ərə gedib, ona görə də 

yağ içində böyrək kimi bəslənir... " 

  

Mənim atam toy hədiyyələri almaqda heç nəyə 

qızırğalanmamıĢdı, cavanlara on iki Ģamlıq büllur çilçıraq, 

əldə toxunmuĢ bahalı Azərbaycan xalçası bağıĢlamıĢdı, 

hələ toy süfrəsindəki ən ləziz nemətlərin - ağ balığın, qara 

kürünün, quzu kababının, çeĢidli kolbasaların da 

təminatçısı atam idi. Yerevan əhlini heyrətə gətirən 

Ģeylərdən biri də Bakıdan dəvət olunan musiqiçilər dəstəsi 

və onların məĢhur baĢçısı Boka idi. Boka da o zamanlar 

bütün Qafqazda sevilirdi və atam da fikirləĢmiĢdi ki, 

qaynının toyuna hər oxuyan çağırmayacaq ki? Əlbəttə, 

Yerevan əhli Bokanı görəndə gözlərinə inanmadılar, anam 

toy zalında gəlinin qoluna brilyant qaĢlı qızıl saat 

bağlayanda qonaqların çoxusu içini çəkdi - kimisi 

həyəcandan, kimisi də həsəddən, qibtədən. 
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Artıq bütün Qafqazda tanınan Bokanın məlahətli səsi 

ucalanda həyəcanlanmıĢ Yerevan əhli ortalığa düĢüb 

oynamağa baĢladılar. Mən bir-birindən gözəl, nazlı-qəmzəli 

qızların sındıra-sındıra oynadığı zala göz gəzdirirdim və 

təəssüflənirdim ki, axı niyə mənim dayım, dünyada belə 

gözəl qızlar ola-ola ən çirkinini seçib? O zaman mən də 

yaĢıdım qızlar kimi rəfiqələrimə toy libasında çəkilmiĢ bəy-

gəlin Ģəkilləri göstərmək, Ģəkildəkiləri niĢan vermək, 

onların haqqında danıĢmaq istəyirdim. Biz dərs arası toy 

Ģəkillərinə baxırdıq, gəlinin ayağından tutmuĢ baĢına kimi, 

kipriyindən tutmuĢ qaĢına kimi -gözə görünən nə varsa, 

müzakirə eləyirdik, bər-bəzəyini incələyirdik, amma mən 

qarĢımdakı cütlüyün - yəni dayım Rubenlə HayqanuĢun toy 

Ģəklini göstərsəydim, sözsüz ki, qızları özümə güldürərdim. 

Və məhz elə bu səbəbdən də, bu toy və ümumiyyətlə bu 

səfər gözümdən düĢdü və öz-özümə dedim ki, kaĢ evə tez 

qayıdaq, ancaq məlum oldu ki, biz nəzakət xatirinə 

Yerevanda toydan sonra da bir neçə gün qalmalıyıq. 

  

O yorucu-üzücü günlərdə atam təzə qohumların mənzilində 

qalmaqdan imtina elədi, bildirdi ki, "Ararat" 

mehmanxanasında yer alıb, amma Xrist babam və Qreçka 

nənəm (Mən hərdən anamın valideynlərini əsil adlarına çox 

yaxın olan bu ayamalarla əzizləyib-çağırırdım) onların 

evində qaldılar ki, oğulları inciməsin. 
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Görünür, biz Yerevan Ģəhərini və onun ətrafını gəzib-

dolanıb qayıdana qədər, qocalar təzə qohumların arasında 

bəs deyincə sıxıntı çəkmiĢdilər, töhmət götürməli 

olmuĢdular, yoxsa biz onlara baĢ çəkməyə gələndə o 

dərəcədə sevinməzdilər. 

  

Bizə görə dərhal süfrə açdılar və HayqanuĢun atası, orta 

boylu, arıq bədənli, sir-sifətindən zəqqum yağan, riyakar 

bir səsə malik olan əmisi xalqlar dostluğu haqqında uzun-

uzadı sağlıqlar söyləməyə baĢladı, dedi ki, azərbaycanlılar 

və ermənilər qonĢudular və onların tarixi borcu dostluq 

etməkdi, hətta bunu istəməsələr də. O beləcə danıĢanda 

atam da, anam da baĢlarını aĢağı salmıĢdılar, yerə baxırdılar 

və hətta, bir əlcə uĢaq ola-ola, mən də anlayırdım ki, ilk 

baxıĢda tikansız, adi, sadə görünən bu sözlərin arxasında 

mürəkkəb mətləblər yatır. 

  

Yeri gəlmiĢkən, Yerevanda qalmalı olduğum bu üç gün 

ərzində ilk dəfə mənə aĢkarca anlatdılar ki, milli fərq, milli 

ayrılıq nədir. ġəhəri gəzərkən hərdən nəyisə soruĢmaq 

məcburiyyətində qalırdıq, cavab vermirdilər, üzlərini 

çevirib gedirdilər, özü də yalnız ona görə ki, biz rusca 

soruĢurduq, onların ana dilində yox. Qonaqpərvərliyi və 

beynəlmiləlçiliyi hər Ģeydən üstün tutan biz bakılılara bu 

məzəli, həm də qəribə gəlirdi. Axı, sənin dilini bilmədiyinə 
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görə qonağı necə baĢdan etmək olar?! Belə məqamlarda 

anamın müdaxiləsi bizi vəziyyətdən çıxardırdı, anamın 

azdan-çoxdan bildiyi erməni sözləri karımıza gəlirdi, amma 

nə isə bir Ģey anlatmalı olanda onun da nitqi tutulurdu, 

iliĢirdi. 

  

Yadımdadır, bir dəfə Ģəhərin mərkəzi küçəsində, balaca 

fəvvarənin tinində yerləĢən kafedə ləzzətlə dondurma 

yeyirdik və söhbət eləyirdik: gah rus, gah da doğma 

Azərbaycan dilimizdə. Ġki dildə danıĢmağa adət 

etdiyimizdən biz özümüz də fərqinə varmadan, söhbətin 

axarına uyğun olaraq bir dildən digərinə keçirdik. 

  

 -Ne v svoi sani sel moy brat, -anam qüssə ilə dedi, -U Ru-

bena i tak neustoyçivoye mirovozreniye, predstavlyayu, 

kak on izmenitsya pod ix vliyaniem... 

  

Atam anamın fikrinə Ģərik olduğunu Azərbaycan dilində 

bildirdi: 
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-Sən haqlısan, bunlar çox anlaĢılmaz külfətdi, -dedi və o da 

keçdi rus dilinə - vsyo vremya çuvstvuyu sebya v ix dome, 

kak na falĢivom "partiynom" sobranii, qde pıtayutsya ube-

dit v loyalnosti... V dannom sluçaye k nam, tyurkam. Pri-

çem-ubedit skoree samix sebya çem nas. 

  

Sözün bu cür tamamında atam deyəsən anamın nə hala düĢ-

düyünü hiss elədi və söhbətin səmtini dəyiĢdi; baĢladı 

Azərbaycan dilində erməni radiosunun adı ilə bağlı bir-bi-

rindən gülməli lətifələr danıĢmağa. Biz gülüĢürdük, qəhqə-

hə çəkirdik və ağlımıza da gəlmirdi ki, kiməsə mane olu-

ruq, axı kafedə bizdən savayı heç kim yox idi, amma bir-

dən-birə kifayət qədər təmkinli görünən təĢəxxüslü bir qa-

dın bizə yan aldı və narazı halda səsini qaldırdı: 

  

-Xatarin xosu! - və dərhal da uzaqlaĢdı. 

  

Atam çaĢqın halda qadının arxasınca baxa-baxa anamdan 

soruĢdu: 
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-O sözü bizə deyirdi? 

  

-Əlbəttə yox, -anam dərhal cavab verdi, - onun biznən nə 

iĢi var... 

  

...Və anam atamın diqqətini yarımçıq qalmıĢ lətifəyə yö-

nəltdi və atam daha bir neçə maraqlı əhvalat danıĢdı, amma 

son dərəcə qəzəbli bir cavan bizə yaxınlaĢıb üstümüzə qıĢ-

qırana qədər: 

  

-Xatarin xosu, ara!!! - O da dayanmadı, dərhal aralandı. 

  

Bu dəfə atam rusca narazı halda anamdan soruĢdu: 

  

-Da çto eto za "xatarin xosu"? Perevedi, Karina, çto eto 

znaçit? 
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Anam baĢını aĢağı saldı, qızarıb-bozardı və güclə eĢidilən 

bir səslə, təbii ki, mənim də anlamadığım o sözün rusca tər-

cüməsini dilinə gətirdi: 

  

-Qovorite po-armyanski... 

  

  

  

V FƏSĠL 

  

  

  

Ancaq bir dəfə Yerevanda olduğumu tamam unutduğum 

anda elə bir hadisənin Ģahidi oldum ki, daha doğrusu, elə 

bir əhvalat baĢ verdi ki, mən kəsinliklə əmin oldum ki, bü-

tün ermənilər millətçi deyil. Heç bilmirəm necə oldusa, 

mən də HayqanuĢun kiçik bacısı SiranuĢla ərzaq dükanına 

girdim ki, çörək alaq. PiĢtaxta arxasında dayanmıĢ qarasaç-

lı, qaragözlü qadın elə bir doğma, ilıq təbəssümlə üzümə 
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baxdı ki, bir anlığa Yerevanda olduğumu mənə unutdurdu 

və ona təmiz Azərbaycan dilində müraciət elədim: 

  

-Ġki çorək verin! 

  

Yadımdadır, cavab əvəzinə o, mehribancasına gülümsündü 

və məndən rus dilində soruĢdu: 

  

-Tı, çto, iz Baku? 

  

Yalnız o anda mən ayıldım və anladım ki, atamın sözünə 

əməl etməmiĢəm, Yerevanda azərbaycanca danıĢmıĢam. 

  

-ÇalıĢ ki, bizdən savayı bu Ģəhərdə heç kimlə Azərbaycan 

dilində bir kəlmə də kəsməyəsən, daĢnaklara ürcah ola bi-

lərsən. 
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Onda hələ mən bilmirdim ki, daĢnak nə olan Ģeydir, amma 

təbii ki, o, çörəksatan qadın daĢnak deyildi, çünki o, ermə-

nicə danıĢmadığıma görə məni sancmamıĢdı, əksinə, bizim-

lə hərarətlə vidalaĢmıĢdı, hələ iki yerə bölüb hərəmizə bir 

tikəsini verdiyi bulkanın pulunu da almamıĢdı. 

  

Biz hələ dükanı tərk eləməmiĢ zəhləm getmiĢ SiranuĢ baĢ-

ladı məni məzəmmət etməyə, təbii ki, rus dilində, çünki nə 

mən ermənicə baĢa düĢürdüm, nə o, azərbaycanca danıĢa 

bilirdi. 

  

-VidiĢ, kakie mı, armyane, nesmotrya na to çto oni turki... 

  

SiranuĢ rus dilində cümlələri düzgün qursa da, elə bir mun-

dar ləhcə ilə danıĢırdı ki, xəcalət çəkirdim, əslində isə məni 

ağrıdan onun sözünün məğzi-mənası idi, çünki mənim qə-

bul etdiyim düĢüncə tərzinə görə qonaqpərvərlik insanın tə-

bii halıdır, udduğu hava, aldığı nəfəs kimi bir Ģeydir, amma 

qonaqpərvərliyini xeyirxah əməl kimi qələmə vermək, qa-

bartmaq -ayıbdır. Bu barədə atamdan aldığım dərsi qula-

ğımdan sırğa kimi asmıĢam: "elədiyin yaxĢılığı unutmağa 

çalıĢ, ruslar demiĢkən, bros sodeyannoe na dno morskoe". 
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Atam deyirdi: 

  

-YaxĢılıq itmir, batmır, onun hesabını Yaradan-Xalıq özü 

aparır: balıq bilməsə də, Xalıq bilər. Heç vaxt da etdiyin 

yaxĢılığı üzə vurma, onda bu yaxĢılığın bir qara qəpiklik 

qiyməti olmaz. 

  

Mən, bizim nəslin bütün uĢaqları kimi ata-anasından belə 

bir həqiqət dərsi almamıĢ SiranuĢa təəssüflə baxırdım. An-

caq SiranuĢ öz suçunu anlamırdı və görünür elə bu səbəb-

dən də sözü sözə calayırdı, öz cəfəngiyyat anlayıĢı ilə məni 

nəyəsə inandırmağa çalıĢırdı, o, deyirdi ki, ümumiyyətlə, 

biz ermənilər Allahın seçilmiĢ millətiyik, heyif ki, bunu heç 

kim qiymətləndirmir, özü də biz ucaboylu, mavi gözlü ya-

ranmıĢıq, özü də türklər gəlib bizi qırana qədər dənizdən-

dənizə uzanan Böyük Ermənistanda yaĢamıĢıq, amma biz 

ürəyi böyük xalqıq, yenə də türkləri bağıĢlamıĢıq, özün də 

görürsən ki, sizin əcdadlarınız olan türklər bizi soyqırımına 

məruz qoysa da, bu gün biz sizi qəbul eləyirik və bir süfrə 

arxasında da oturub yeyib-içirik... 
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SiranuĢ beləcə dil-dil ötəndə, hirsdən-həyəcandan az qalırdı 

nəfəsim kəsilə. Axı belə Ģeyləri ağıza alıb danıĢmaq ayıb 

deyilmi? Ruslar yerində deyirlər: "ne kormi kalaçom, da ne 

bey v spinu kirpiçom". Hələ bu SiranuĢ bir əlcə uĢaq ola-

ola belə Ģeylər danıĢırdı, bəs böyüyəndə nələr uyduracaqdı? 

Yəqin ki, belə bir mühakiməyə axıracan qulaq asdığıma gö-

rə məni nəinki ailədə, hətta məktəbdə və digər baĢqa yerlər-

də də danlayıb utandırardılar. Axı, bizim Bakıda belə söh-

bətlərə cəfəngiyyat kimi baxırlar, demək, sən keyfiyyətsiz, 

mənasız adamsan ki, belə Ģeylərə qulaq asırsan. 

  

Mən Ġbrahim babamın bir sözünü SiranuĢa xatırlatdım, de-

dim ki, seçilmiĢ millət yoxdur, SiranuĢ, Allahın nəzərində 

bütün millətlər eynidir. O, insanları ayrı-ayrı millətlər ha-

lında yaratmayıb ki, onlar bir-birinin qarĢısında özlərini öy-

sünlər, o, insanları belə xəlq eləyib ki, bir-birilərindən yaxĢı 

Ģeylər öyrənsinlər, kamilləĢsinlər. Mən fikrimi beləcə ta-

mamlayanda, SiranuĢ yenə də tərsliyini biruzə verdi, qap-

qara tük basan və onu insandan çox meymuna oxĢadan üst 

dodağını alt dodağına bərk-bərk sıxaraq, mənə bir söz söy-

ləmədən, etiraz əlaməti olaraq, irəli keçdi. 

  

Ürəyimdə "sir-sifətinin tükünü də təmizləməyən, insandan 

çox meymuna bənzəyən bu sərsəmlə necə yola gedəsən?" - 

dedim və əlimdəki bulka tikəsini ləzzətlə diĢlədim: "sərsəm 
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Ģeylər uydurub danıĢınca, yataqdan duranda dolma burnu-

nun altındakı tükə əl gəzdirsə daha yaxĢı olar!" Arxadan 

onun qapqara tük basmıĢ əyri ayaqları da diqqətimi çəkdi. 

Halbuki mən, eləcə də əmim, bibim qızları qoltuğumuzun 

altında bitən tüklərin öhdəsindən erkən yaĢlarımızdan gəlir-

dik, amma bu baĢıbatmıĢ, bu yaĢında heç qapqara bığlarını 

da eyninə almır! Yəqin ki, bizlərdən birimizin bu SiranuĢ 

kimi bığı əmələ gəlsəydi və o bığla adam arasına çıxsaydı, 

topa tutulardı, tamam gözdən düĢərdi. Amma biz, tərbiyə 

görmüĢ bütün qızlar kimi, erkən yaĢlarından özümüzə qul-

luq etməyi bacarırdıq; bizi havayı yerə süngər daĢı ilə daba-

nımızı qaĢımağı öyrətməmiĢdilər ki? DiĢimizə və xüsusən 

də saçımıza hər gün qulluq eləyirdik, bilirdik ki, gözəl saç 

qadının görkəmində nəyə qadirdi və onu da bilirdik ki, saç 

gərək yumĢaq və parlaq ola. Bizə uĢaqlıqdan yalnız bircə 

Ģeyi qadağan etmiĢdilər - qaĢ almağı. Bizə məlum idi ki, 

yalnız toy günü qaĢımızı ala, ya onun formasını dəyiĢə bilə-

rik. Bu çox gözəl ənənədi; günlərin birində sən qaĢını alıb, 

ya aldırıb adam arasına çıxırsan və hamı da bilir ki, daha 

sən qız deyilsən, qadınsan! XoĢbəxtlikdən mənim qaĢlarım 

yaranıĢından kaman kimidir, özü də nam-nazik, nə alınma-

ğa ehtiyacı var, nə sürmələnməyə, elə bu səbəbdən əmim, 

bibim qızları mənim qaĢlarıma qibtə eləyirdilər və həsrətlə 

gözləyirdilər ki, toy günləri gəlib çatsın və qalın qaĢların-

dan canları qurtarsın, axı analarımız biz qızlar bəzənəndə 

həmiĢə diqqət yetirirdilər ki, mövcud sınırları aĢmayaq. 
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SiranuĢ əlindəki bulka tikəsinin qalığını birbaĢa yerə, to-

zun-torpağın içinə tullamaqla məni qeyzləndirdi və fikirlə-

rimdən ayırdı. Mən tez-tələsik bulka tikəsini yerdən götür-

düm, öpdüm, alnıma toxundurdum və yolumuzun üstündəki 

binanın daĢ çıxıntısının üstünə qoydum. 

  

SiranuĢ heyrət içində səsini elə qaldırdı ki, həyəcandan çə-

nəsi də Ģaqqıldadı: 

  

-Sən nə oyun çıxardırsan? 

  

Mən incik halda cavab verdim: 

  

-Çörəyi yerə atmazlar, bu böyük günahdı, qəbahətdi! 

  

SiranuĢ ucadan güldü: 
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-Bu səfsəfədi!-dedi, - Qabaqcadan desəydin ki, sənin bulka-

na tamahım düĢüb, heç dilimə də vurmazdım. Guya varlı 

çıxıblar, kürü yeyirlər, gördüm, yerdən on qəpiklik bulkanı 

götürüb öpür, sonra da deyir, kürü yeyirəm! Tfu... 

  

Mən dərindən köks ötürdüm. Doğrudan da ən adi Ģeyləri 

anlamayan adamlarla danıĢmaq çox çətindir! Hətta körpə 

uĢaqları da Azərbaycanda baĢa salırlar ki, çörək-bərəkətdi, 

onun qədrini bilmək, ona ehtiramla yanaĢmaq lazımdır. 

Kənd yerlərində indi də çörəyə and içirlər; çörək haqqı, bə-

rəkət haqqı deyirlər. Çörəyə ehtiramı, bizim ailədə olduğu 

kimi, məktəbdə də aĢılayırlar. Süfrədə qalmıĢ çörək qırıntı-

larını heç vaxt digər atılası Ģeylərə qarıĢdırmağa yol ver-

məzlər, onları ayrıca toplayıb elə yerlərə qoyarlar ki, quĢla-

ra qismət olsun. Bizim yurdumuzda kimsə yerə düĢmüĢ çö-

rək tikəsi görəndə heç vaxt tapdalamaz, ehtiyatla yerdən 

götürərək, ehtiram əlaməti olaraq, alnına, dodağına toxun-

durub öpər və sonra da elə bir hündür yerə qoyar ki, təsadü-

fən də olsa, tapdalanmasın. Bəs görəsən burda bu yepyekə 

qız niyə bunlardan xəbərsizdir. Axı biz qonĢu respublika-

larda -yanaĢı yaĢayırıq... Öz aramızdı, milli fərqin çörəyə 

münasibətə nə dəxli? Mənim Xristofor babam yerli-köklü 

ermənidir, amma həmiĢə üzünü mənə və mənim Zavaqzal-

nidəki rəfiqələrimə tutub deyərdi: 
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-Sizin nəsil xoĢbəxtdi, çünki nə aclıq görmüsünüz, nə qu-

raqlıq, nə müharibə, amma biz müharibə vaxtı çörək tapıl-

madığından ölməmək üçün jımıx yeyirdik, ona görə də çö-

rəyin qədrini bilin, onu qoruyun, o böyük nemətdi. 

  

Ġbrahim babam isə çörəyi müqəddəs nemət sayırdı. O, ailə-

də belə bir qayda qoymuĢdu: çörək süfrəyə ən axırda veri-

lərdi ki, qalıb qurumasın, süfrə baĢında oturanlar da çox 

gözləməsinlər. Bu səbəbdən də babam özü süfrənin baĢında 

yerini tutandan sonra hökmünü verərdi: 

  

-Gətirin süfrəmizin ĢahənĢahını! 

  

Əgər Ġbrahim babam görsəydi ki, ailə üzvlərindən kimsə 

ləngiyir, inciyərdi və dərhal da onun dərsini verərdi: 

  

-Əgər sən məcbur etsən ki, bərəkət səni gözləyə, ruzi-bərə-

kət hamımızdan üz döndərər! 
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Biz yeyib-doyandan sonra isə, yenə babamın iĢarəsilə süf-

rədən əvvəlcə çörəyi yığıĢdırardılar, çünki babam haçansa 

demiĢdi ki, bərəkətin süfrədə qalıb qurumasına yol vermək 

olmaz... 

  

Mən özümü vadar elədim ki, SiranuĢa iltifatla yanaĢım. 

Bəlkə heç o bədbəxt günahkar deyil? Belə vacib Ģeyləri ona 

anlatmayıblarsa, hardan bilsin? Hər halda, bu gün mən he-

sab edirəm ki, SiranuĢla müqayisədə mənim və eləcə də rə-

fiqəlik etdiyim qızların hamısının baxtı gətirib. 

  

  

  

  

  

VI FƏSĠL 
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Əmim, bibim qızları, rəfiqələrim üçün Yerevanda bilsən 

necə darıxırdım?! Bizim söhbətimiz tuturdu, danıĢmağa söz 

tapırdıq, modalardan, məĢhur ifaçılardan və eləcə də incə-

sənət aləminin digər nümayəndələrindən söz açırdıq, oxu-

duğumuz yeni kitabları müzakirə eləyirdik. Amma Siranu-

Ģun görüĢ dairəsi o qədər məhdud idi ki, onunla bir-iki də-

qiqə danıĢandan sonra məni əsnəmə tuturdu. Mən artıq Ye-

revana gəldiyimə təəssüflənirdim. Ancaq bununla belə hər 

Ģeyə dözməli, bir sözlə, öz mərifətimi göstərməli idim ki, 

mənim haqqımda baĢqa cür düĢünməsinlər. Axı bizlərdə 

evə qonaq gələndə, əldən-ayaqdan gedirik ki, onu razı sa-

laq, amma bu pırpızbaĢ SiranuĢ hər an çalıĢırdı ki, özünün 

məndən üstün olduğunu göstərsin, təkəbbüründən, lovğalı-

ğından əl çəkmirdi ki, çəkmirdi... Bəyəm, o, baĢa düĢmürdü 

ki, mən qonağam? Axı bizlərdə, qonaq qədər heç kimə ehti-

ram olunmur. Qonağa sadəcə qonaq yox, Allah qonağı de-

yirlər. Ġbrahim babam həmiĢə söyləyirdi. Əvvəl Allah, son-

ra da qonaq. Amma bu ağıldan qıvraq SiranuĢun belə Ģeylər 

haqqında heç təsəvvürü də yoxdur, yoxsa mənimlə bu dərə-

cədə qaba davranmazdı. Çox güman ki, elə bu səbəbdən 

Yerevan məni çox tez darıxdırdı. 

  

Sən demə, məni bir sürpriz də gözləyirmiĢ: elə o axĢam Er-

mənistan Dövlət televiziyası ilə SSRĠ xalq artisti Zeynəb 

Xanlarovanın Azərbaycan xalq mahnıları əsasında tərtib 

edilmiĢ və Razdan stadionunda keçirilmiĢ konsertinin vi-

deoyazısı ikinci dəfə Ermənistan ictimaiyyətinə təqdim 
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olundu. Ruben dayımın hələ gülməĢəkər olan arvadı Hay-

qanuĢ könülsüz-könülsüz də olsa, diktorun söylədiklərini 

bizim üçün tərcümə elədi: "Hörmətli televiziya tamaĢaçıla-

rı! Sizin saysız-hesabsız xahiĢlərinizi nəzərə alaraq, keçən 

il Azərbaycan xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın Razdan sta-

dionunda verdiyi konserti təkrarən diqqətinizə çatdırırıq". 

Atam, anam da elə bu sözlərdən dirçəldilər. Atam isə təəc-

cüblə soruĢdu: 

  

-Bəs bizim səhnə ulduzumuz stadionda niyə oxuyub? Bə-

yəm sizdə konsert salonu yoxdur? 

  

SiranuĢun atası həvəslə cavab verdi: 

  

-Nə danıĢırsınız! Zeynəb xanımın konsertinə düĢməyə bü-

tün Ģəhər can atırdı, bəyəm bütün Ģəhəri bir konsert zalına 

yerləĢdirmək olar?! Heç yetmiĢ min nəfərlik Razdan stadio-

nunda keçirilən konsertə də bilet tapmaq mümkün deyildi! 

  

Biz böyük məmnunluqla konsertin videoyazısına baxırdıq. 

Zeynəb xanım açıq havada oxuyurdu. Mən sevimli müğən-
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nimizin alqıĢlarla qarĢılanan, bütün stadionu oynadan mah-

nılarına qulaq asdıqca, ecazkar ifasının bizləri bəyənməyən 

ermənilər tərəfindən necə hərarətlə qarĢılandığına Ģahid ol-

duqca, ekranı qucaqlayıb öpmək istəyirdim. Axı, müğənni-

mizin səsindən, nəfəsindən əfsunlanan yalnız mən deyil-

dim: bütün stadion Zeynəb xanıma qoĢulub oxuyurdu! Və 

tamaĢaçılar yerlərindəcə qollarını qaldırıb oynayırdılar, özü 

də eynilə bizim rəqqaslar, rəqqasələr kimi, oxunan mahnı-

ları da xorla təkrar edirdilər və bu, həqiqətən məni təəccüb-

ləndirirdi. Belə çıxırdı ki, bu ermənilər bizim bütün mahnı-

ları bilirlər?! 

  

SiranuĢun boyca balaca, amma ətli-əndamlı anası Susanna 

xala sanki ürəyimdən keçənləri bir baxmaqla oxudu və tül-

kü simasına qəribə bir ifadə verib, üzrxahlıq eləyirmiĢ kimi 

dilləndi: 

  

-Bizdə sizin xalq mahnılarınızı çox sevirlər, çünki onlar bi-

zim musiqimizə oxĢayır. 

  

Atam ona sarı çöndü, görünür, nə isə söyləmək, bu atmaca-

ya münasibət bildirmək məqsədilə, amma deyəsən nə isə 

düĢünüb dərhal fikrini dəyiĢdi, yalnız acı-acı gülümsəməklə 
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kifayətləndi. Mən atamı çox gözəl anladım. Hələ nahar za-

manı ata-anamla təzə gəlinin valideynləri arasında fikir ay-

rılığı meydana çıxdı, məncə atam abrını, ləyaqətini qoru-

masaydı, ləyaqət gözləməsəydi, adi söhbət münaqiĢə ilə də 

nəticələnə bilərdi, halbuki normal, tərbiyə görmüĢ insanlar 

bu cür mükalimələri sadəcə müzakirəyə çevirirlər. 

  

AnlaĢılmazlıq heç nədən yarandı. SiranuĢun anası böyük 

bir sinidə süfrəyə içərisinə sarımsaq, pomidor, göyərti dol-

durulmuĢ, kürədə, öz buğunda biĢmiĢ bir xeyli badımcan 

gətirdi və təntənə ilə elan elədi: 

  

-Bu gün biz hörmətli qohumlarımızı milli erməni xörəklə-

rindən biri olan "Ġmambayıldı"ya qonaq edəcəyik! 

  

Atam tələsmədən xörəyin dadına baxdı və birdən-birə göz-

lənilməz bir sualla üzünü mənə tutdu: 

  

-Necədi, qızım, xoĢuna gəlirmi bu türk xörəyi? -O, "türk" 

sözünü xüsusi bir vurğu ilə ifadə eləmiĢdi və görünür, Su-
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sanna xalanı da hövsələdən çıxardan bu idi. Hiddəti, hikkə-

si dərhal səsinə qarıĢdı: 

  

-Siz nə danıĢırsız? Bu milli erməni xörəyidi! 

  

Atam gülümsədi: 

  

-Hörmətli Susanna xanım, Siz bu xörəyi çox dadlı biĢirmi-

siniz, -dedi, -amma bilirsinizmi bu xörəyin daĢıdığı adın 

mənası nədir? 

  

Susanna xala inamla cavab verdi: 

  

-"Ġmambayıldı" qədim erməni sözüdür, mənasını da yalnız 

qədim erməni dilini araĢdıran dilçi-alimlər bilər! 

  

Atam yenə gülümsədi: 
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-Mən özümü qədim erməni dilinin mütəxəssisi hesab etmi-

rəm, -dedi, amma türk dilində danıĢan bir azərbaycanlı kimi 

sizə bildirmək istəyirəm ki, "Ġmam" sözü türk dilində də, 

azərbaycanca da eyni məna daĢıyır, islamiyyətdə "peyğəm-

bər"dən sonra ən yüksək addır, o ki qaldı "bayıldı" sözünə, 

özündən getmək anlamındadır. Ona görə də bu ləzzətli xö-

rəyin daĢıdığı adın kökünü qədim erməni dilində yox, Ana-

dolu türklərinin məiĢətində axtarmaq lazımdır, rəvayətə gö-

rə, Anadoluda qonaq olan imam Anadolu aĢpazının süfrəyə 

gətirdiyi bu xörəyin dadına baxanda, aldığı ləzzətdən məst 

olub və bayılaraq özündən gedib. Hamıya məlumdur ki, Ki-

çik Asiyadan Qafqaza köç eləyən ermənilər hələ qədimlər-

də öz mətbəxlərini milli türk xörəkləri ilə zənginləĢdiriblər. 

Məsələn, sizin ən çox sevdiyiniz "dolma" kimi. Xalis türk 

sözüdür, "dolmaq" felindən yaranıb. "Basdırma" da onun 

kimi. Siz "kətə", "lavaĢ", "çörək" deyirsiz, amma bunları 

türk sözü kimi qəbul etmək istəmirsiz. 

  

Sözün bu yerində Susanna xala səsini qaldırdı: 

  

-Siz düz söyləmirsiz. Bəlkə demək istəyirsiz ki, heç ermə-

nilərin milli xörəyi yoxdur? Bəlkə... 
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Kim bilir, Susanna xala həyat yoldaĢının sərt baxıĢlarını 

sezməsəydi, daha nələr söyləyəcəkdi? 

  

Nahardan sonra SiranuĢun atası bildirdi ki, bizi ekskursiya-

ya dəvət etmək istəyir. Ev sahibinin qonaqpərvərliyindən 

xəbər verən bu təklifi təəccüblə qarĢıladığımızı sezəndə isə, 

izah elədi ki, Ermənistan paytaxtının bütün qonaqlarına Ģə-

hərin tarixi yerlərini tanıtmaq və XX əsrin əvvəllərində 

türklər tərəfindən törədilən erməni soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə ucaldılmıĢ abidəni ziyarət etmək adətə çevrilib. 

Mən dərhal valideynlərimə nəzər saldım: atamın əsil kiĢilə-

rə məxsus sifətində bir əzələ belə tərpənmirdi, anam dodaq-

larını çeynəyirdi, ağappaq ağarmıĢ Qreta nənəmlə Xristofor 

babam isə çaĢqın halda dayım Rubenə baxırdılar, sanki bu 

məsələnin çözülməsində ona arxalanırdılar. Təəssüf ki, da-

yım Ruben elə bil atamın, anamın düĢdüyü vəziyyətdən xo-

Ģallanırdı, qalib bir əda ilə atama baxırdı, amma bir xeyli 

keçəndən sonra ev sahibini atam özü yerində oturtdu: 

  

-Mənə və mənim ailəmə lütfkarlıq göstərib ekskursiyaya 

aparmaq istədiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm, am-

ma biz toya gəlmiĢik, sizin xalqın faciəvi keçmiĢi ilə bağlı 

bir abidəni ziyarət etməklə öz toy əhvalımızı korlamaq istə-
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məzdik. Üstəlik də tarixi faciələrə düçar olan yalnız sizin 

xalq deyil. 1905, eləcə də 1918-1920-ci illərdə azərbaycan-

lılar da ermənilər tərəfindən böyük insan itgisi ilə nəticələ-

nən soyqırımına məruz qalıb, özü də yalnız Bakıda yox, ġa-

maxıda, Lənkəranda, Zəngəzurda, həmçinin Türkiyə ərazi-

lərində, Qarsda, Ġqdırda, amma bir dəfə də olsun soyqırımı-

na məruz qalmıĢ azərbaycanlıların xatirəsinə abidə ucalt-

maq barədə məsələ qaldırılmayıb. Biz hesab edirik ki, dü-

nən qaysaq bağlamıĢ yaranı bu gün yenidən qaĢıyıb qanat-

maq məqsədyönlü deyil. Beləcə açıq-aĢkar "beyinlərin yu-

yulub-yaxalanması" bizi iyrəndirir! - Sözün bu yerində 

atam əlini mənə və sonra da stolun küncündə ağzı açıla qal-

mıĢ SiranuĢa uzatdı - Gələcəyi qurmaq onların vəzifəsidir 

və təbii ki, xeyirxah qonĢuluq münasibətləri əsasında! De-

yin görüm bu gün siz cavanlarınızı türklərə qarĢı nifrət ru-

hunda tərbiyə eləyəndə, uĢaqların içində türklərə qarĢı nif-

rət aĢılayanda, antitürk Ģivənini ĢiĢirdəndə, ermənilərin 

1915-ci il vətəndaĢ müharibəsinə rəvac verən xəyanətini 

gizlədəndə bunun gələcək nəticələrini ölçüb-biçirsinizmi? 

O müharibədə ermənilər qiyam qaldırmaqla Osmanlı impe-

riyasına qarĢı çıxdılar, düĢmən dəyirmanına su tökdülər və 

günahsız türk vətəndaĢları qarĢılarına Osmanlı imperiyasını 

parçalamağı məqsəd qoyan müttəfiq orduların qurbanına 

çevrildi. Ona görə də alovun üstünə yağ tökmək yetər! Odu 

suyla söndürərlər, əzizlərim. Sizin müsaidənizlə, biz Yere-

vana səfərimizi qəmli notlarla tamamlamaq istəmirik. 
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Altdan-altdan atamı süzən dayım Ruben biĢirilmiĢ xərçəng 

kimi qızarmıĢdı. SiranuĢ və eləcə də ata-anası susmuĢdular, 

elə bil oxlov udmuĢdular. Mən yenidən bir zamanlar azər-

baycanlılar və ermənilər arasında süni surətdə yaradılmıĢ 

uçurum barədə fikirləĢirdim və mənə elə gəlirdi ki, dostluq 

və mehriban qonĢuluq münasibətləri haqqında çeĢidli danı-

Ģıqlara baxmayaraq, yalnız bircə yanlıĢ addım keçmiĢin 

qaysaq bağlamıĢ yarasını yenidən qoparda bilər. Çünki bi-

zim Azərbaycanın hər yerində, ali təhsil ocaqlarında, hətta 

məktəblərdə belə tarixin o qanlı səhifələrini çevirməməyə 

çalıĢırdılarsa, Ermənistanda tam əksinə, daima türklərə, 

əsasən türk kökündən olan azərbaycanlılara və ümumiyyət-

lə, bütün Qafqazın türk soylu xalqlarına nifrət aĢılayırdılar. 

Mən erməniləri heç cür anlaya bilmirdim: bizim qanımızı 

içməyə hazır olsalar da, musiqimizə pərəstiĢ eləyirlər, türk 

köklü soyadlarını iftixar hissilə daĢıyırlar, türk mətbəxinə 

məxsus xörəklərə üstünlük verirlər, - onları "qədim erməni 

mətbəxi"nin nümunələri adlandırsalar belə... 

  

Nə yaxĢı ki, Zeynəb Xanlarovanın Ermənistan televiziyası 

ilə nümayiĢ etdirilən konserti mənim korlanmıĢ ovqatımı 

qaldırmıĢdı, yoxsa bu Yerevan səfəri məndən ötrü öz məna-

sını tamam itirərdi. Toyuq, kartof qızartması və cürbəcür 

turĢularla zəngin Ģam yeməyindən sonra atam eyvana adla-

dı ki, siqaret çəksin, mən də onun ardınca çıxdım ki, bir ne-

çə dəqiqəliyə də olsa, SiranuĢun çərənləmələrini eĢitməyim, 

amma eyvanın bu baĢından o baĢına çəkilmiĢ Ģəriddə hələ 
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qurumamıĢ qadın tumanlarını və eləcə də ləkəli əskiləri gö-

rəndə dərhal bildim ki, atamın pərt halda baĢını aĢağı sal-

masına səbəb nədir? Mən ev sahibəsinin yerinə xəcalət çək-

dim. Axı bizdə bütün qadınlar bilir ki, alt paltarlarını göz 

qabağına sərib qurutmaq ayıbdır! Bakıda nəinki Ruqiyyə 

nənəm, Nazlı xalam, Fatimə bibim, hətta nənəm Qreta da 

bu qaydaya sözsüz əməl eləyirdilər. 

  

Atam təzəcə alıĢdırdığı siqareti söndürüb tələsik otağa qa-

yıtdı və pərt halda anamdan soruĢdu: 

  

-Mən harda siqaret çəkim? - O, heç vaxt otaqda siqaret yan-

dırmazdı. Anam onu dərhal anladı və ev sahibəsinin qulağı-

na nə isə pıçıldayandan sonra o, ox kimi eyvana çıxdı və 

Ģəriddən asılmıĢ qadın tumanlarını, qadın köynəklərini, lə-

kəli əskiləri tez-tələsik yığıĢdırandan sonra otağa qayıdıb 

üzünü atama tutdu: 

  

-Buyur eyvana, əzizim, -dedi, - nə qədər istəyirsən tüstülət 

siqaretini. 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

70 

Anam qolunun üstündə tutduğu yaĢ, nəm paltarlara mənzil-

də yer axtaranda və tez-tez ev sahibəsinin bu iĢə müdaxilə-

sini gözləyəndə atam eyvanda siqaretini tüstülədə-tüstülədə 

ġərqə - gündoğana, ev sahibləri isə altdan-altdan atama ba-

xırdılar. 

  

-VəhĢidi, lap nazir də olsa, vəhĢiliyində qalacaq... 

  

AnlaĢılmazlıq hez nədən yarandı. SiranuĢun anası büyğk 

bir sinidə sğfrəyə izərisinə sarımsaq, pomidor, güyərti dol-

durulmuĢ, kğrədə, üz buğunda biĢmiĢ bir xeyli badımcan 

gətirdi və təntənə ilə elan elədi: 

  

-Bu gğn biz hürmətli qohumlarımızı milli erməni xürəklə-

rindən biri olan "Ġmambayıldı"ya qonaq edəcəyik! 

  

Atam tələsmədən xürəyin dadına baxdı və birdən-birə güz-

lənilməz bir sualla ğzğnğ mənə tutdu: 
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-Necədi, qızım, xoĢuna gəlirmi bu tğrk xürəyi? -O, "tğrk" 

süzğnğ xğsusi bir vurğu ilə ifadə eləmiĢdi və gürğnğr, Su-

sanna xalanı da hüvsələdən zıxardan bu idi. Hiddəti, hikkə-

si dərhal səsinə qarıĢdı: 

  

-Siz nə danıĢırsız? Bu milli erməni xürəyidi! 

  

Atam gğlğmsədi: 

  

-Hürmətli Susanna xanım, Siz bu xürəyi zox dadlı biĢirmi-

siniz, -dedi, -amma bilirsinizmi bu xürəyin daĢıdığı adın 

mənası nədir? 

  

Susanna xala inamla cavab verdi: 

  

-"Ġmambayıldı" qədim erməni süzüdür, mənasını da yalnız 

qədim erməni dilini araĢdıran dilzi-alimlər bilər! 
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Atam yenə gülümsədi: 

  

-Mən üzğmğ qədim erməni dilinin mğtəxəssisi hesab etmi-

rəm, -dedi, amma tğrk dilində danıĢan bir azərbaycanlı kimi 

sizə bildirmək istəyirəm ki, "Ġmam" süzğ tğrk dilində də, 

azərbaycanca da eyni məna daĢıyır, islamiyyətdə "peyğəm-

bər"dən sonra ən yğksək addır, o ki qaldı "bayıldı" süzğnə, 

üzğndən getmək anlamındadır. Ona gürə də bu ləzzətli xü-

rəyin daĢıdığı adın kükğnğ qədim erməni dilində yox, Ana-

dolu tğrklərinin məiĢətində axtarmaq lazımdır, rəvayətə gü-

rə, Anadoluda qonaq olan imam Anadolu aĢpazının sğfrəyə 

gətirdiyi bu xürəyin dadına baxanda, aldığı ləzzətdən məst 

olub və bayılaraq üzğndən gedib. Hamıya məlumdur ki, Ki-

zik Asiyadan Qafqaza küz eləyən ermənilər hələ qədimlər-

də üz mətbəxlərini milli tğrk xürəkləri ilə zənginləĢdiriblər. 

Məsələn, sizin ən zox sevdiyiniz "dolma" kimi. Xalis tğrk 

süzğdğr, "dolmaq" felindən yaranıb. "Basdırma" da onun 

kimi. Siz "kətə", "lavaĢ", "zürək" deyirsiz, amma bunları 

tğrk süzğ kimi qəbul etmək istəmirsiz. 

  

Süzğn bu yerində Susanna xala səsini qaldırdı: 
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-Siz dğz süyləmirsiz. Bəlkə demək istəyirsiz ki, hez ermə-

nilərin milli xürəyi yoxdur? Bəlkə... 

  

Kim bilir, Susanna xala həyat yoldaĢının sərt baxıĢlarını 

sezməsəydi, daha nələr süyləyəcəkdi? 

  

Nahardan sonra SiranuĢun atası bildirdi ki, bizi ekskursiya-

ya dəvət etmək istəyir. Ev sahibinin qonaqpərvərliyindən 

xəbər verən bu təklifi təəccğblə qarĢıladığımızı sezəndə isə, 

izah elədi ki, Ermənistan paytaxtının bğtğn qonaqlarına Ģə-

hərin tarixi yerlərini tanıtmaq və XX əsrin əvvəllərində 

tğrklər tərəfindən türədilən erməni soyqırımı qurbanlarının 

xatirəsinə ucaldılmıĢ abidəni ziyarət etmək adətə zevrilib. 

Mən dərhal valideynlərimə nəzər saldım: atamın əsil kiĢilə-

rə məxsus sifətində bir əzələ belə tərpənmirdi, anam dodaq-

larını zeynəyirdi, ağappaq ağarmıĢ Qreta nənəmlə Xristofor 

babam isə zaĢqın halda dayım Rubenə baxırdılar, sanki bu 

məsələnin züzğlməsində ona arxalanırdılar. Təəssğf ki, da-

yım Ruben elə bil atamın, anamın dğĢdğyğ vəziyyətdən xo-

Ģallanırdı, qalib bir əda ilə atama baxırdı, amma bir xeyli 

kezəndən sonra ev sahibini atam üzğ yerində oturtdu: 
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-Mənə və mənim ailəmə lğtfkarlıq güstərib ekskursiyaya 

aparmaq istədiyinizə gürə minnətdarlığımı bildirirəm, am-

ma biz toya gəlmiĢik, sizin xalqın faciəvi kezmiĢi ilə bağlı 

bir abidəni ziyarət etməklə üz toy əhvalımızı korlamaq istə-

məzdik. Ğstəlik də tarixi faciələrə dğzar olan yalnız sizin 

xalq deyil. 1905, eləcə də 1918-1920-ci illərdə azərbaycan-

lılar da ermənilər tərəfindən büyğk insan itgisi ilə nəticələ-

nən soyqırımına məruz qalıb, üzğ də yalnız Bakıda yox, ġa-

maxıda, Lənkəranda, Zəngəzurda, həmzinin Tğrkiyə ərazi-

lərində, Qarsda, Ġqdırda, amma bir dəfə də olsun soyqırımı-

na məruz qalmıĢ azərbaycanlıların xatirəsinə abidə ucalt-

maq barədə məsələ qaldırılmayıb. Biz hesab edirik ki, dğ-

nən qaysaq bağlamıĢ yaranı bu gğn yenidən qaĢıyıb qanat-

maq məqsədyünlğ deyil. Beləcə azıq-aĢkar "beyinlərin yu-

yulub-yaxalanması" bizi iyrəndirir! - Süzğn bu yerində 

atam əlini mənə və sonra da stolun kğncğndə ağzı azıla qal-

mıĢ SiranuĢa uzatdı - Gələcəyi qurmaq onların vəzifəsidir 

və təbii ki, xeyirxah qonĢuluq mğnasibətləri əsasında! De-

yin gürğm bu gğn siz cavanlarınızı tğrklərə qarĢı nifrət ru-

hunda tərbiyə eləyəndə, uĢaqların izində tğrklərə qarĢı nif-

rət aĢılayanda, antitğrk Ģivənini ĢiĢirdəndə, ermənilərin 

1915-ci il vətəndaĢ mğharibəsinə rəvac verən xəyanətini 

gizlədəndə bunun gələcək nəticələrini ülzğb-bizirsinizmi? 

O mğharibədə ermənilər qiyam qaldırmaqla Osmanlı impe-

riyasına qarĢı zıxdılar, dğĢmən dəyirmanına su tükdğlər və 

gğnahsız tğrk vətəndaĢları qarĢılarına Osmanlı imperiyasını 

parzalamağı məqsəd qoyan mğttəfiq orduların qurbanına 

zevrildi. Ona gürə də alovun ğstğnə yağ tükmək yetər! Odu 
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suyla sündğrərlər, əzizlərim. Sizin mğsaidənizlə, biz Yere-

vana səfərimizi qəmli notlarla tamamlamaq istəmirik. 

  

Altdan-altdan atamı sğzən dayım Ruben biĢirilmiĢ xərzəng 

kimi qızarmıĢdı. SiranuĢ və eləcə də ata-anası susmuĢdular, 

elə bil oxlov udmuĢdular. Mən yenidən bir zamanlar azər-

baycanlılar və ermənilər arasında sğni surətdə yaradılmıĢ 

uzurum barədə fikirləĢirdim və mənə elə gəlirdi ki, dostluq 

və mehriban qonĢuluq mğnasibətləri haqqında zeĢidli danı-

Ģıqlara baxmayaraq, yalnız bircə yanlıĢ addım kezmiĢin 

qaysaq bağlamıĢ yarasını yenidən qoparda bilər. Zğnki bi-

zim Azərbaycanın hər yerində, ali təhsil ocaqlarında, hətta 

məktəblərdə belə tarixin o qanlı səhifələrini zevirməməyə 

zalıĢırdılarsa, Ermənistanda tam əksinə, daima tğrklərə, 

əsasən tğrk kükğndən olan azərbaycanlılara və ğmumiyyət-

lə, bğtğn Qafqazın tğrk soylu xalqlarına nifrət aĢılayırdılar. 

Mən erməniləri hez cğr anlaya bilmirdim: bizim qanımızı 

izməyə hazır olsalar da, musiqimizə pərəstiĢ eləyirlər, tğrk 

küklğ soyadlarını iftixar hissilə daĢıyırlar, tğrk mətbəxinə 

məxsus xürəklərə ğstğnlğk verirlər, - onları "qədim erməni 

mətbəxi"nin nğmunələri adlandırsalar belə... 

  

Nə yaxĢı ki, Zeynəb Xanlarovanın Ermənistan televiziyası 

ilə nğmayiĢ etdirilən konserti mənim korlanmıĢ ovqatımı 

qaldırmıĢdı, yoxsa bu Yerevan səfəri məndən ütrğ üz məna-
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sını tamam itirərdi. Toyuq, kartof qızartması və cğrbəcğr 

turĢularla zəngin Ģam yeməyindən sonra atam eyvana adla-

dı ki, siqaret zəksin, mən də onun ardınca zıxdım ki, bir ne-

zə dəqiqəliyə də olsa, SiranuĢun zərənləmələrini eĢitməyim, 

amma eyvanın bu baĢından o baĢına zəkilmiĢ Ģəriddə hələ 

qurumamıĢ qadın tumanlarını və eləcə də ləkəli əskiləri gü-

rəndə dərhal bildim ki, atamın pərt halda baĢını aĢağı sal-

masına səbəb nədir? Mən ev sahibəsinin yerinə xəcalət zək-

dim. Axı bizdə bğtğn qadınlar bilir ki, alt paltarlarını güz 

qabağına sərib qurutmaq ayıbdır! Bakıda nəinki Ruqiyyə 

nənəm, Nazlı xalam, Fatimə bibim, hətta nənəm Qreta da 

bu qaydaya süzsğz əməl eləyirdilər. 

  

Atam təzəcə alıĢdırdığı siqareti sündğrğb tələsik otağa qa-

yıtdı və pərt halda anamdan soruĢdu: 

  

-Mən harda siqaret zəkim? - O, hez vaxt otaqda siqaret yan-

dırmazdı. Anam onu dərhal anladı və ev sahibəsinin qulağı-

na nə isə pızıldayandan sonra o, ox kimi eyvana zıxdı və 

Ģəriddən asılmıĢ qadın tumanlarını, qadın küynəklərini, lə-

kəli əskiləri tez-tələsik yığıĢdırandan sonra otağa qayıdıb 

ğzğnğ atama tutdu: 
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-Buyur eyvana, əzizim, -dedi, - nə qədər istəyirsən tğstğlət 

siqaretini. 

  

Anam qolunun ğstğndə tutduğu yaĢ, nəm paltarlara mənzil-

də yer axtaranda və tez-tez ev sahibəsinin bu iĢə mğdaxilə-

sini güzləyəndə atam eyvanda siqaretini tğstğlədə-tğstğlədə 

ġərqə - gğndoğana, ev sahibləri isə altdan-altdan atama ba-

xırdılar. 

  

-VəhĢidi, lap nazir də olsa, vəhĢiliyində qalacaq... 

  

Ev sahibinin pıçıldadığı bu sözü qulağım çaldı və mən özü-

mü saxlaya bilmədim: 

  

-VəhĢi sənsən! - dedim. Və dərhal da özümü ələ alıb üzümü 

yana çevirdim. FikirləĢdim ki, naməhrəmliyin nə olduğunu 

anlamayan fəqir ermənidən niyə inciyəsən ki? Mən birdən-

birə qəti olaraq bu qərara gəldim ki, mənim də, SiranuĢun 

da "qafqazlı" atalarımız zahirən bir-birlərinə bənzəsələr də, 

fərqli dünyalarda yaĢayırlar və elə bu səbəbdən də bir-birlə-

rini anlamırlar. Əlbəttə, Bakıda bu barədə düĢünmək, bunu 
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dərk eləmək xəyalıma da gəlməzdi, axı orda yalnız erməni-

lər yox, baĢqa millətlərin oğlanları, qızları da bizim xalqın 

ənənələrinə, mövcud əxlaq qaydalarına, həyat tərzinə hör-

mətlə yanaĢırlar. Bax elə bu səbəbdən də mən Bakıda ermə-

nilər və azərbaycanlılar arasında ciddi fərqlər müĢahidə et-

məmiĢdim... 

  

  

  

VII FƏSĠL 

  

  

  

Ġbrahim babam təqaüdə çıxandan sonra hər il, hələ istilər 

baĢlamamıĢ, aprelin əvvəllərində nənəmlə bağ evinə köçər-

di, əsasən yayın ən qızmar günlərində dincəlməyə - dənizdə 

çimməyə gələn övladlarının və qonaqlarının yolunu gözlə-

yərdi və soyuqlar düĢənəcən orda qalardı. O, boynundan bir 

zınqırov da asdığı sevimli fars piĢiyi Tutunu tumarlaya-tu-

marlaya mühakimə yürütməyi, övladlarına nə isə anlatmağı 

sevərdi. 
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-Mən öldümmü, övladlarım hərəsi öz küncünə çəkiləcək, 

heç bir-biriləri ilə görüĢməyə də vaxt tapmayacaqlar, amma 

nə qədər ki sağam, oğlanlarım da, qızım Fatimə də ailələri 

ilə birlikdə hər yay bu bağda dincələcəklər, o ki qaldı bu 

bağın məndən sonrakı sahibinə, hökm vermək istəməzdim, 

onsuz da bu bağa torpağı, torpaqda iĢləməyi sevən yiyələ-

nəcək. 

  

Düzü, mənə elə gəlirdi ki, övladlarının heç biri babam kimi 

torpaqda canı-dildən iĢləməyi sevmirlər, onlar ev heyvanla-

rına da babam kimi mehribanlıq, nəvaziĢ göstərmirdilər. 

Tutudan qabaq da babam piĢik saxlayırdı, amma bu qar ki-

mi bəyaz ev heyvanı fars yox, anqor mənĢəli idi, adı da 

Muncuq, Muncuğun gözləri də muncuq kimi idi, amma 

müxtəlif rənglərdə - biri mavi, biri narıncı. O, Muncuqla 

qürrələnirdi və onu belə əzizləyirdi: "mənim türk mirva-

rim". Dəcəl Muncuğa son dərəcə bağlanmıĢ bibim qızı Xə-

dicə yel xəstəliyinə tutulanda və babam onun könlünü oxĢa-

maq üçün layiqli bir hədiyyə tapmayanda Muncuğu - "türk 

mirvarisini" nəvəsinə bağıĢladı və Xədicə tamam sağalan-

dan sonra da Muncuğu tələb etmədi, özünə təzə piĢik aldı - 

gümüĢü göy dərili, gözəl Tutunu. Muncuq kimi, bütün an-

qor cinsindən olan piĢiklər kimi Tutu da suyu xoĢlamır, elə 

bu səbəbdən də babam onu yumaq üçün quru Ģampundan 

və xüsusi daraqdan istifadə eləyirdi, bir sözlə, ġərq gözəli 
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Tutunun nazıyla oynayırdı ki, bu iĢin də öhdəsindən gəlsin. 

Hərdən saatlarla, tələsmədən seyrək diĢli daraqla piĢiyi da-

rayırdı, bu yolla tükün arasındakı cücü-mücünü çıxardardı 

və yalnız bundan sonra xüsusi Ģampunla onu yuyurdu, fenlə 

qurudurdu, yumĢaq quyruğuna isə adına "talk" deyilən yağ 

sürtürdü. Bizim "Kisulya", babamın "Tutu xanım" çağırdığı 

bu gözəllər gözəli bütün ili babamın Ģəhərdəki mənzilində, 

Qafqaz cinsindən olan Toplan adlı köpəyi isə bağda yaĢa-

yırdı. QıĢ aylarında Toplanın yalnız suyunu bağın gözətçisi 

verirdi. Əsil müsəlmanlar kimi babam da köpəyin evə gəti-

rilməsinin əleyhinə idi, o, öz etibarlı dostunu həmiĢə sığal-

layıb tumarlaya-tumarlaya deyirdi: 

  

 -Ġt insanın dostudur. Müdafiəçisidir, amma bu müdafiəçi-

nin yeri qapının yanıdır. O ki qaldı piĢiklərə, baĢqa məsələ, 

baxmayaraq ki, bütün ev heyvanlarından sonra əhliləĢdirib-

lər, onlara sitayiĢ ediblər. Misirlilər hətta bu piĢiklərin uc-

batından hiyləgər farslara məğlub olublar; ön cərgədə hücu-

ma keçən fars döyüĢçülərinin hərəsi qucağına bir piĢik ala-

raq sinəsinə sıxıbmıĢ, bunu görən Misir oxçuları əllərindəki 

kamanı iĢlətməyiblər, fikirləĢiblər ki, atdıqları ox bu piĢik-

lərdən birinə dəyə bilər, onlar günaha batarlar. Təəssüf ki, 

hamı həmiĢə onlara eyni gözlə baxmayıb; orta əsrlərdə Av-

ropa inkivizisiyası piĢikləri iblis kimi qələmə verib, onları 

tonqallarda yandırıblar, hündür, sərt, sıldırım qayalardan 

dənizlərə, dəryalara atıblar. Amma yenə də biz yerə pəncəsi 

üstə düĢmüĢük, Tutu xanım, elə deyilmi? 
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HəmiĢə xumarlanan bu ġərq gözəli babamın sualını mütləq 

cavablandırardı: təbii ki, astadan miyoldamaqla. 

  

Babamın bağında bizim ayrıca otaqlarımız vardı: o, burda 

da hər Ģeyi nəzərə almıĢdı və hər ailəyə ikinci mərtəbədə iki 

otaq ayırmıĢdı, amma hamının sevimlisi Azərin bağdakı 

məkanı birinci mərtəbədə, babamın öz otağı ilə yan-yana 

idi və elə bu səbəbdən də mən özümü Azərin yanına salmaq 

istəyəndə məqam gözləməli olurdum, çünki istəyirdim ki, 

bunu heç kim görməsin, heç kim sezməsin. Bununla yanaĢı 

babam böyük otaqlardan birini də "gəldi-gedər" qonaqlar 

üçün ayırmıĢdı. Qarayığval Fatimə bibimə bu bölgüdə də 

otaq düĢməmiĢdi, bu səbəbdən də babam ona bağda iki 

gündən artıq qalmağa izn vermirdi. Hətta bir dəfə mənim 

yanımda ona: 

  

-Sən özgə evin gəlinisən, sən yad ocağın çırağını yandırır-

san, -dedi, - bir-iki gün qaldın, yetər... 

  

 Ancaq, bu tələb Fatimə bibimin uĢaqlarının - mənim doğ-

malarım Xədicə və Zəhranın qarĢısında qoyulmamıĢdı, ək-
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sinə, babam onlara da otaq ayırmıĢdı və onlar da bütün yay 

aylarını bağda dincəlirdilər və təbii ki, bir-birindən Ģən, mə-

nalı keçən günlərimizin bəzəyinə çevrilirdilər. BaĢqa cür 

ola bilərdimi? Axı, bu qızlar da babamın nəvələri -doğma-

larıydı və təbii ki, onlara da bu bağda yer tapılmalıydı. 

  

Yazıq Fatimə bibim qızlarına və eləcə də bizə baĢ çəkmək 

üçün Saraya Ģənbədən-Ģənbəyə, özü də tək gələrdi və daba-

nından tər süzülənəcən hər iĢə əl atardı, çünki bir qayda 

olaraq, bazar günləri bağımız qonaqlı-qaralı olardı və təbii 

ki, yük qadınların çiyninə düĢdüyündən o, bir an da bekar 

oturmazdı, qonaqları qarĢılayıb yola salandan sonra da nə-

nəmə kömək eliyərdi: mövsümün pomidor, badımcan, xiyar 

kimi nemətlərini duza-sirkəyə qoyardılar, kompot, mürəb-

bə, cem biĢirərdilər və bazar ertəsi tezdən əmimin xidməti 

maĢınında Ģəhərə gedərkən qıĢ üçün nəzərdə tutulmuĢ bu 

hazır məhsulları da zənbillərə, qutulara qoyub, maĢının yük 

yerinə doldurardılar və təbii ki, bu nemətləri babamın Ģə-

hərdəki evində yerbəyer etmək də bibimin boynuna düĢər-

di. 

  

Amma mənim ana nənəm, ana babam bağa gələndə Ġbra-

him babam onları Ģəhərə qayıtmağa qoymazdı, hərdən həf-

tələrlə qonaq saxlayardı. Üzünü babama, nənəmə tutub za-

rafatla deyərdi: 
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-Bilmirəm Bakının hisində, istisində nə itirmisiniz? Düz-

dür, siz tərəflər bir az sərin olur, amma orda da iqlimi kor-

layan Ģeylər var: birincisi - sarımsaq-soğan qoxusu, ikincisi 

də adamın qulağında danqıldayan erməni dili, bilmirəm ne-

cə dözürsüz? 

  

Xristofor babam babamın bu zarafatına ucadan gülərdi və 

sonra da deyərdi: "Gəl nərdimizi oynayaq, ay Ġbrahim, təki 

danqıldayan dil olsun, əqidə yox"... Babam da ucadan gü-

lərdi və gülə-gülə də söyləyərdi: "Dərinə getmə, ay Xristo-

for, batarsan". 

  

Və sonra nərd taxtası arxasında onların səs-küyü bütün bağı 

bürüyərdi: 

  

-ġeĢ qoĢa! 

  

-Sə du! 
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Qəribə idi ki, əvvəlcə oğlunun erməni qızına evlənməsinə 

qəti etiraz edən Ġbrahim babam illər ötdükcə anamın vali-

deynlərinə də mehr salırdı və onları ən əziz, ən istəkli qo-

humlarından ayırmırdı. 

  

Atam anamı nigahdan sonra evə gətirəndə isə o, öz mövqe-

yini bir ibrətamiz atalar sözü ilə bildirib: 

  

-Su ki girdi qaba, oldu içməli! -Əslində atamın ailəyə ermə-

ni qızı gətirməsi ilə bağlı hər cür dedi-qodu da elə bu sözlə 

kəsilib. 

  

Nədənsə mənə elə gəlirdi ki, nə mən babamın ən istəkli nə-

vəsiyəm, nə anam ən sevimli gəlini, amma babam bunu ailə 

çərçivəsində biruzə verməməyə çalıĢırdı, o ki qaldı onun 

Xristofor babama münasibətinə, burda Ģübhəli məqam ara-

mağa dəyməzdi: qarĢılıqlı anlaĢma onları günbəgün dost-

laĢdırıb, yaxınlaĢdırırdı, bəzəyi incə zarafat olan görüĢlərin-

də onlar bir-birlərini sözsüz də anlayırdılar. 
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Ərik ağacının kölgəsində yalnız zər yox, həm də bir-birinə 

söz atan qocaların zarafatlarına biz Azərlə xımır-xımır gü-

lürdük. Və belə anlarda mənə elə gəlirdi ki, ərik ağacının 

kölgəsində daldalanan, sərinləmək üçün dazlaĢmıĢ baĢları-

na yaĢ dəsmal bağlayan, armudu stəkanlarda buğlanan pür-

rəngi çayları soyumağa qoymayan bu qocalar bizim varlığı-

mızı unudublar. Amma biz gülməyimizdən qalmırdıq. Ġbra-

him babamın oturduğu kreslonun kölgəsində xumarlanan 

gözəllər gözəli Tutu xanım isə elə bil bizim gülüĢümüzdən 

hikkələnirdi və gözlərini qırpmadan babama zilləyirdi, san-

ki tam əminliklə bizə anlatmaq istəyirdi ki, sahibinin diqqə-

tini çəkməyə, sahibinin daha çox səsi gələn bu cəmiyyətə 

qarıĢmağa yalnız onun haqqı var. O ki, qaldı bu bağın yerdə 

qalan sakinlərinə, onlar hörmət əlaməti olaraq qocaları tək 

buraxmıĢdılar, çünki bilirdilər, dünyagörüĢləri üst-üstə dü-

Ģən insanların bir yerdə olması hər ikisinə xoĢdu. 

  

Lap erkən yaĢlarından müharibənin acılarını yaĢamıĢ, əzab-

əziyyətlərə qatlaĢmıĢ və dünyanı görə-görə yaĢlaĢmıĢ bu 

sadə qocalar bir-birlərini sözsüz də anlayırdılar və sovet qu-

ruluĢunda meydana gələn, partiya biletinə - xidməti maĢın, 

yüksək məvacib, dövlət vəzifəsi və digər elitar imtiyazlar 

qazanmaq üçün yiyələnən yeni nəslə ikrah hissilə baxırdı-

lar. Bəlkə də qocalar yenə də sözü eyni hədəfə vurduqların-

dan bizi də, zamanı da unutmuĢdular? 
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Amma bu zaman bizim azadlığımız baĢlanırdı, çünki atala-

rımız televizorun qarĢısına keçirdilər, nənələrimiz mətbəx-

də biĢ-düĢlə məĢğul olurdular, analarımız nərd oynayanlara, 

televizora baxanlara çay, mer-meyvə daĢıyırdılar, qab-qa-

caq yuyurdular, süfrə açırdılar, otaqları yığıĢdırırdılar və 

biz isə bu böyük bağın sahiblərinə çevrilirdik və heç kim də 

bunun fərqinə varmırdı. 

  

VIII FƏSĠL 

  

  

  

Heç kimin ağlına da gəlmirdi ki, bizim üçüncü bir babamız 

da var; özümüzü ağıllı aparanda ilıq ləpələri ilə bizi oxĢa-

yan, dəcəllik edəndə inciyərək təpəmizdən dırnağımıza ki-

mi soyuq dalğalarını üstümüzə əndərən bu babamızın adı 

Xəzər idi. 

  

O bizim haqqımızda hər Ģeydən xəbərdar idi; biz Ġnsandan 

nə gizlətmiĢdiksə, Ona etibar etmiĢdik. Çünki insanlar gəl-

di-gedərdi, Xəzər isə əbədi. Bu dünyaya bizim məhəbbəti-
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miz haqqında yalnız o danıĢa bilər. Axı hər Ģeyi görməyə 

qadir olan Ulu Tanrıdan baĢqa bizi bağlayan tellər ağyallı 

Xəzər qədər kimsəyə bəlli deyil. Amma Xəzər baba sirr 

saxlayandır... 

  

Biz onun sahilində, onun Ģəhadəti ilə and içib peyman bağ-

lamıĢıq. Biz onun sahilində... yox, indi bu barədə danıĢmaq, 

göz yaĢları axıtmaq istəmirəm... 

  

Sən indi hardasan, Azər? Mənsiz necə yaĢayırsan? Doğru-

danmı, dözə bilirsən? Bu qoca Xəzərin nə vecinə, o ki mə-

nim kimi sızlamır, sənsiz yanıb-yaxılmır mənim kimi... 

  

Xeyli zamandır ki, bu Ģıltaq babamız Xəzər məni əsəbiləĢ-

dirməyə baĢlayıb, çünki bütün dənizlər bir-biri ilə ünsiyyət 

saxladığı halda, o haçansa dənizlərdən ayrılıb, quruda qalıb. 

BaĢa düĢürsən bu nə deməkdir?! Ġndi mən bütün dənizlər-

dən Xəzərimlə Azərimə necə xəbər göndərim? Əgər Xəzər 

Dünya okeanına qovuĢsaydı, mən onun qoynuna atılardım 

və Azərə sarı üzərdim. Biz Azərlə əsil üzgüçüyük. Əgər bi-

zim valildeynlərimiz bilsəydilər ki, necə azman dalğaların 

qoynuna atılmıĢıq, necə dalğalara baĢ vurmuĢuq və görsəy-
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dilər ki, o dalğaları yara-yara haralaracan üzmüĢük, qorxu-

dan ölərdilər... 

  

Bütün balıqçılar bizi tanıyırdı; axı, may ayından sentyabrın 

axırlarına kimi bizim günlərimiz balıqçıların tor qurduğu, 

qarmaq atdığı qayalıq sahillərdə, xəzri baĢlayanda dalda-

landıqları mağaralarda, qızılı qumlar üstündə açılan cığır-

larda qovrulub qaralırdıq... ikilikdə keçən saatlar, dəqiqələr, 

anlar necə də xoĢ idi! Bizdən balacalara artıq hər Ģey mə-

lum idi, axı hərdən onlar da bizə qoĢulurdular, amma belə 

anlarda qaĢqabağımızı tökəndə bizi baĢa düĢüb aralanırdı-

lar. Biz Azərlə gecədən xeyli keçəndən sonra ayrılmalı 

olurduq, amma yəqin ki, analarımızın tənbehi, hədə-qorxu-

su olmasaydı, onlar zorla bizi aparıb yatağa salmasaydı, ge-

cə-gündüzümüz də bir-birinə qarıĢardı. Mən belə hallarda 

çox gec yuxulayırdım və yalnız bircə Ģey arzulayırdım. Sə-

hər tez açılaydı və bizi yenidən görüĢdürəydi. 

  

O, həmiĢə məndən qabaq yuxudan dururdu və yuyunandan 

sonra qəsdən həyətdə kimisə səsləyirdi ki, mən də oyanım. 

Bir də görürdüm balıncımın üstünə bir bəyaz qərənfil düĢ-

dü. Əlbəttə bilirdim ki, Azər onu pəncərədən atıb, özü də 

tut ağacının arxasında dayanıb. FikirləĢirdim: Görəsən, is-

təklisini bu qayda ilə yuxudan oyatmaq bu dünyada kimin-

sə ağlına gələ bilərmi? Axı mənim ağ qərənfillərə pərəstiĢ 
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etdiyimi Azər bilirdi, bir dəfə pıçıltıyla ona söyləmiĢdim: 

"ağ qərənfil gəlinə oxĢayır, gəlin kimi məsum, cazibədar 

görünür". 

  

Amma bizim bağımızdakı Ģitillikdə yalnız qırmızı qərənfil-

lər açırdı və güllərin rəngindəki qan çaları, qəm məni qıcıq-

landırırdı. Bunu da Azər bilirdi və hər səhər yalnız bir tək 

ağ qərənfil üzmək üçün qonĢunun Ģitilliyinə oğurluğa ge-

dirdi. Bəlkə də Ġbrahim babam meyvə ağaclarına məskən 

olan bağımızdakı Ģitilliyə ağ qərənfilin də toxumunu salar-

dı, amma Ġbrahim babam heç ağ qərənfilin üzünə baxmaq 

istəmirdi, qərənfil qırmızı olar, deyirdi. 

  

Mən Azərin pəncərədən ağ balıncımın üstünə tulladığı bir 

tək ağ qərənfili dərhal saçıma taxardım və otaqdan çıxar-

dım ki, yarpaqlarına Ģeh düĢmüĢ əncir ağacının budaqların-

da bizi gözləyən "səhər yeməyinin" - kəhrəba kimi saralmıĢ 

əncirlərin dadına ikilikdə baxaq. Bir dəfə isə o əncir ağacı-

nın altında... Yox, yox, bu barədə hələ danıĢmasam, yaxĢı-

dır... 

  

Bir dəfə isə Azər dənizdən tapdığımız və tut ağacının koğu-

Ģunda gizlədib saxladığımız iri, nəlbəki boyda balıqqula-
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ğında mənə yemək gətirdi və dedi: "Buyur, Ģahzadə, bu da 

səninçün səhər yeməyi!" 

  

Biz necə də xoĢbəxt idik!!! Nə üçün heç kim zamanı dayan-

dıra bilmir. Nə üçün??? 

  

  

  

IX FƏSĠL 

  

  

  

Hə, indi də o incir ağacı haqqında. Bu hadisəni mən öz 

uĢaqlarıma danıĢacam, qoy bilsinlər ki, ataları analarının 

xatirinə nə eləyib? KiĢilər mənim Azərimi də arada, öz ara-

larında oturdurdular ki, kiĢi olub kiĢilərə qarıĢsın, o da fut-

bola baxsın. Azəri kiĢilər arasında görmək, kiĢi kimi tərbiyə 

etmək kimin yadına düĢmüĢdü bilmirəm, amma son zaman-

lar onu məndən ayırıb balıq tutmağa, ova, saunaya aparan-

da əsəbiləĢirdim, amma onu da bilirdim ki, belə iĢlərə bur-
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numu soxmağa ixtiyarım yoxdur. Belə saatlarda, dəqiqələr-

də mən adətən bağda veyillənirdim, qüssədən ürəyim sıxı-

lırdı. Amma neynəyə bilirdim? Belə yay axĢamlarından bi-

rində, yenə də ağacların arasında var-gəl eləyəndə əmim 

qızlarının-Azərin böyük bacılarının səsini eĢitdim. Onlara 

yaxınlaĢanda məni siqaret iyi vurdu. Suçlu-suçlu mənə ba-

xırdılar və hiss olunurdu ki, nədənsə qorxurlar. Qumun üs-

tündə tüstülənməkdə olan siqaret kötüyünü görəndə gözlə-

rimə inanmadım, amma anladım ki, kiĢilərin futbola aludə 

olduğunu görən qızlar xatakarlıq eləyiblər, siqaret çəkiblər. 

  

Aynurun samur xəzinə bənzəyən qaĢları bir-birindən ara-

landı, üzü güldü: 

  

-Sən də dadına baxmaq istəyirsənmi? 

  

Məndən qabaq Fidan dilləndı: 

  

-Ona vermə, o, qorxaqdı, ağzı da yırtıqdı, xəbərçidi. 
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Mən dərhal üzümü bozartdım: 

  

-Mən xəbərçi deyiləm, -dedim, -heç kimnən də qorxmu-

ram! 

  

Son sözü Aynur dedi: 

  

-Onda sən də siqaret çəkməlisən ki, gedib artıq-əskik çərən-

ləməyəsən... 

  

Mən qətiyyən siqaretin dadına baxmaq istəmirdim, amma 

görəndə ki, vəziyyət belə tələb eləyir, etiraz etmədim. Am-

ma siqareti ağzıma alanda məni elə bir öskürək tutdu ki, az 

qaldı nəfəsim kəsilə. Bu anda bir-birimizi necə hiddətlən-

dirmiĢiksə qatıq satan Züleyxa xalanın yanımızdan ötüb 

keçdiyini hiss etməmiĢik, o qarabuğdayı, zirək arvad isə 

sincab gözlərilə bizi görüb və çaparaq da bu dəhĢətli xəbəri 

valideynlərimizə çatdırıb. 
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Çox keçmədi ki, əmim qızları mənim siqaret çəkməyimi 

məsxərəyə qoya-qoya getdilər, amma mən əncir ağacının 

altında qaldım, qaldım ki, siqaret çəkməyi necə lazımdı, 

öyrənim. Elə bu arada da futbola aludə olmuĢ kiĢilərin dəs-

təsindən yayınan Azər otaqlara baĢ vura-vura məni axtarıb 

və qəfildən qatıq satanın nənəmə verdiyi xəbəri də qulağı 

çalıb: 

  

-Ay Ruqiyyə xanım, sənin nəvələrin incir ağacının altında 

siqaret çəkirlər! 

  

 Ġncir ağacının altında Azər qəfildən əlini çiynimə qoyanda, 

hələ mən öz "cinayət əməlimi" davam etdirirdim. O, siqare-

ti əlimdən alıb qulağıma pıçıldadı: 

  

-Qaça bilərdin, amma gecdi. Nənəmgil bura gəlir, mən nə 

desəm əməl elə! 

  

Hadisələr elə bir sürətlə cərəyan elədi ki, mən özüm də 

məəttəl qaldım, baĢ aça bilmədim ki, neynəyim? Nəyə əməl 

eləyim? 
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Analarımız əllərində vərdənə, oxlov bizə yetiĢən anda Azər 

yerdəki siqaret kötüyünü götürdü və üstümə qıĢqırdı: 

  

-Çək deyirəm sənə, çək, yoxsa öldürəcəm səni! 

  

Mən çaĢqın halda baĢımı bulayanda Azər siqareti zorla ağ-

zıma soxmaq istədi və bunu görən Nazlı xala var səsilə 

onun üstünə qıĢqırdı: 

  

-Əl çək qızdan, köpək oğlu! 

  

Anam əlimdən tutub kənara çəkdi, Nazlı xala isə Azəri tərs-

tərs süzüb, vərdənə ilə kötəkləyə-kötəkləyə evə apardı. 

Mən anamın əlindən çıxıb qıĢqırdım: 

  

-Onu döyməyin, onun heç bir günahı yoxdur! O siqaret 

onun deyildi, o siqareti mən çəkirdim! -Amma mənim söz-

lərimə məhəl qoyan olmadı. 
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Yazıq Azər yaman döyüldü, amma dözdü, əsil qəhrəman 

kimi dözdü, özünü məğrur, cəsur kiĢi kimi apardı. Atası 

onu qayıĢla döyə-döyə qıĢqırdı: 

  

-Mənim cibimdən siqaret götürdüyün, xəlvətə çəkilib çək-

diyin bəs deyil, hələ öz əmin qızını da buna təhrik eləyir-

sən! Ax, səni... yaramaz!!! 

  

-Əl çək uĢaqdan, bəsdir!.. - Atam mülayim səslə bu sözü 

deyəndən sonra böyük qardaĢının əlindən qayıĢı almaq istə-

sə də, hiddətlənmiĢ Həsən əmim ona da acıqlandı: - Çəkil... 

  

Bu zaman mən də özümü araya atmaq istədim, amma ba-

bam qolumdan tutub saxladı və amiranə səslə: 

  

-O, bu cəzaya layiqdir, -dedi, -sən qarıĢma... 
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Mən o qədər qıĢqırdım ki, səsim batdı. AxĢamüstü isə qız-

dırmam qalxdı. Gecə isə qızdırmadan sayıqlayırmıĢam: 

  

-Azəri döyməyin, məni döyün... 

  

Mən əməlli-baĢlı naxoĢladım və anam tərlətmək üçün üstü-

mə yorğan salanda, Azər mənə baĢ çəkməyə gəldi və məni 

görən kimi də gülümsədi və pıçıltıyla: 

  

-Tez sağal,-dedi, -sənsiz darıxıram. 

  

Mənim qızdırmam elə bil bu sözlə çəkildi. Yorğanı üstüm-

dən atıb dikəldim: 

  

-Belin çox ağrıyır? Göstər görüm. 

  

Azər yenə gülümsədi: 
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-Qoy ağrısın, - dedi, - təki sənin haqqında heç kim artıq-əs-

kik söz danıĢmasın. 

  

Mən kövrəldim: 

  

-Qoy danıĢsınlar! - dedim, - kaĢ elə mənim haqqımda danı-

Ģaydılar, amma mənim gözüm baxa-baxa səni vurmayaydı-

lar. 

  

Azər gülə-gülə ərkyana bir tərzdə: 

  

-Sən lap xərifləyirsən! - dedi, -bəyəm sən bilmirsən ki, mə-

nim heç zaman siqaret çəkən qızla evlənməyimə yol ver-

məzlər? 

  

Yalnız yarızarafat, yarıgerçək verilmiĢ bu sualdan sonra 

mən anladım ki, Azər öz gələcək arvadının təəssübünü çə-
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kir, adını indidən, əsil kiĢilər kimi qoruyur. Mən ona bir da-

ha vuruldum: gücüm buna çatdı, özgə heç nəyə. 

  

O yay bağımızdakı gözə çarpmayan ağaclardan birinin bu-

dağına adlarımızın baĢ hərflərini həkk elədik və bu iki hər-

fin arasında ürək Ģəkli çəkdik, sadəcə ürək, çünki belə təs-

virlərdə məhəbbət - rəmzi olaraq ürəyin içindən keçən ox 

Azərin xoĢuna gəlmirdi. O, hesab eləyirdi ki, onsuz da hər 

Ģey baĢa düĢülür, anlaĢılır... Bu yazının hansı ağacın buda-

ğında olduğu yalnız bizə məlumdur və bu təsviri ancaq öz 

ilkimizə göstərəcəyik, bizim ilkimiz isə mütləq oğlan uĢağı 

olacaq! 

  

Off... Xatirələr yenidən məni ən böyük arzumla baĢ-baĢa 

qoydu; qar kimi bəyaz toy donu geyinmək, ağ fatada ortaya 

çıxmaq, Azərin arvadı olmaq, sonra da dünyaya dörd övlad 

gətirmək: iki oğlan, iki qız. "Heyif deyil böyük ailə?" Bu 

Azərin sözüdür, mənim də ürəyimcədir. Axı mən bilirəm 

ki, bir-birindən ağıllı, fərasətli, gözəl uĢaqların anası olaca-

ğam, axı böyük məhəbbətin meyvəsi olan uĢaqlar adi ola 

bilməz! Amma bütün bunlar haçan gerçəkləĢəcək?! Daha 

dözə bilmirəm, Azər, gözləmək... məni üzür... üzür!!! 
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X FƏSĠL 

  

  

  

Haçansa mən özümü əsl Ģahzadə hesab eləyirdim; özü də 

ayrı-ayrı mədəniyyətləri təmsil edən doğmalarımın həyat 

tərzinə arxalanaraq. Mən bu mədəniyyətləri birləĢdirən əsas 

həlqələrdən idim və dünyanın qarĢımda açdığı bu mənəvi 

xəzinədən ən yaxĢı Ģeyləri əxz eləyib mənimsəyirdim... O 

zaman mənə elə gəlirdi ki, qarıĢıq nigahın "meyvəsi" kimi 

mənim qarĢımda daha geniĢ üfüqlər açılacaq, nəinki əmim 

qızlarının. Mən əmin idim ki, hamı mənimlə öyünür; məsud 

Ġnsanlar Planeti çarlığı qapısının məxfi açarına malik oldu-

ğumdan hamı mənə qibtə eləyir. Bəyəm mən təsəvvür edə 

bilərdimmi ki, belə bir gün də gələcək? Mən ətrafımdakı 

adamlardan yarı erməni olduğumu gizlətməli olacam? Ola 

bilərmi ki, insan sol əlinə nifrət eləsin, amma sağ əlini sev-

sin? Gör bir siz neylədiniz, cənab daĢnaklar... Gör bir ney-

lədiniz?! 
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Onlardan hansı birini mən daha çox sevirdim? Azərbaycan-

lı babam Ġbrahimi, yoxsa erməni babam Xristoforu? Yəqin 

ki, hər ikisini eyni, amma hərəsinin öz yeri vardı. Mənim 

babalarımın hər ikisi üçün əsas Ģərt Ģərəfi qorumaqdı, çox 

fərqli idilər, hər birilə söhbət edəndə hökmən onların həya-

tından xəbərdar olmalıydın ki, biabır olmayasan! Xristofor 

babamla dil tapmaq asandı: o, heç zaman mənə acıqlan-

mazdı, söyməzdi, amma Ġbrahim babam sərtdi. Ġbrahim ba-

bamın yanında uzanmaq, ya qıçını qıçının üstünə aĢırıb 

kresloda oturmaq olmazdı. O, otağa girəndə biz hamımız 

hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxardıq. Xristofor babamın 

da özünəməxsus qadağaları vardı: mən uzanıb kitab oxuyan 

zaman onu görüb yataqdan sıçrayardımsa, o, dərhal buna 

etiraz edərdi: 

  

-Uzan bala, uzan, -deyərdi, - gələn rəhbərlik deyil, öz ba-

bandı! 

  

Xristofor babam qəfildən dabanımı qıdıqlayardı və sonra da 

arxamca düĢüb məni o çağacan qovardı ki, mən ucadan gü-

lə-gülə qaçıb gizlənim. Bazar günləri o, məni zooparka apa-

rardı, ordan qayıdandan sonra mənim üçün taxtadan balaca 

stullar hazırlayardı ki, fortepiano çalanda ayaqlarımı üstünə 

qoyum, hələ gəlinciklərimin də qayğısına qalırdı, onlar 
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üçün arakəsməli evciklər, beĢiklər düzəldərdi, hətta gəlin-

ciklərimdən ötrü ayrıca rəf də yonub divara bərkitmiĢdi. 

  

Xristofor babam baxa-baxa mən utanıb çəkinmədən ata-

anamın qucağına atılar, onların dizi üstündə otura bilərdim, 

amma Ġbrahim babamın yanında belə hərəkət etmək olar-

dı?! Valideynlərim qəti Ģəkildə bildirmiĢdilər ki, babam 

olan yerdə ərköyünlük etməyim, nazlanmayım, demiĢdilər 

ki, ata-ananın yaĢlı adamın yanında öz uĢağını əzizləməsi 

ona qarĢı hörmətsizlik sayılır, biz də yəqin ki, elə bu səbəb-

dən Ġbrahim babam olan yerdə çalıĢırıq ki, artıq hərəkət et-

məyək, dinib-danıĢmayaq. 

  

Ancaq Ġbrahim baba hərdənbir özü biz uĢaqlara qoĢulurdu, 

bizimlə uĢaq kimi danıĢıb-gülürdü, əylənib-məzələnirdi, bi-

zimlə birgə canavarla dovĢanın məzəli macəralarından bəhs 

edən "Nu, poqodi!" cizgi teleserialına baxırdı. Bu ekran 

əsərinin altıncı buraxılıĢını daha çox xoĢlayırdı: hinə girən 

canavar qısqanc və davakar xoruzla qarĢılaĢır. Onların dö-

yüĢü Azərbaycanın məĢhur uĢaq mahnısı "Cücələrim"in sə-

daları altında baĢlayırdı və Ġbrahim babam iftixarla gülə-

gülə ətrafa baxırdı, bu tapıntıya görə filmin yaradıcılarının 

ünvanına xoĢ söz deyirdi: "görürsüz, bu seriyanı necə gözəl 

çəkiblər!" Onun məmnunluğu bizi də sevindirirdi, çünki 

baĢa düĢürdük, anlayırdıq ki, əslində onu Ģadlandıran "Xo-
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ruzun hünəri" deyil. Ucsuz-bucaqsız ölkəmizdə göstərilən 

bu filmdə məhz Azərbaycan musiqisinin səslənməsidir. 

  

Bununla belə uĢaqların ən sevimli veriliĢi "Spokoynoy no-

çi, malıĢi" proqramına, bir gözümüz evin qapısında, qorxa-

qorxa baxırdıq, bilirdik ki, babam qəfildən böyürdən çıxıb 

bizim bu veriliĢə baxdığımızı görsə, acıqlanmasa da, üz-gö-

zünü turĢudacaq! Bizim istəkli uĢaqlıq dostlarımız - verili-

Ģin aparıcıları StepaĢka, Filya, KarkuĢa və XryuĢa bizi əy-

ləncəli nağıllar aləminə aparırdı, amma Ġbrahim babam ek-

randa "donuz balasını" - XryuĢanı görən kimi baĢlayırdı de-

yinməyə: 

  

-Belə də Ģey olar? Bu bizim dinimizə qarĢı hörmətsizlikdi! 

Nə üçün bizim müsəlman uĢaqları yatmamıĢdan qabaq bu 

mundar donuz balasına tamaĢa etməlidilər? Bəyəm uĢaqlara 

yaxĢı bir Ģey göstərmək olmaz? Bu boyda ölkənin biabırçı-

lığına bax: müsəlman uĢaqlarının ürəyində donuza qarĢı 

mərhəmət, sevgi oyadır! Bu gün o donuz balasına baxacaq-

lar, sabah da onu yeyəcəklər... 

  

Mən heç cür baĢa düĢə bilmirdim ki, nə üçün bu Ģöhrətli 

donuz balası babamı belə əsəbiləĢdirir? Axı, o, heyvanat 
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aləminin vurğunu idi, səhər yuxudan qalxan kimi birinci öz 

köpəyini, sonra da sevimlisi Tutunu yemləyirdi. Bəyəm do-

nuz heyvan deyildimi? Mən lap erkən yaĢlarından bilirdim 

ki, donuz əti yemək olmaz. Niyə? 

  

Bir dəfə mən bu barədə Qreta nənəmdən soruĢanda, dərin-

dən içini çəkəndən sonra cavab verdi: 

  

-Bunu Quran yasaq eləyib. Biz müsəlman deyilik, amma 

atanın ailəsinə hörmət əlaməti olaraq biz də donuz əti almı-

rıq. Ruqiyyə nənən mənə bərk-bərk tapĢırıb ki, sənə haram 

yedirtməyim, elə biz də bu səbəbdən donuz ətindən imtina 

etmiĢik, bir ocağa iki qazan asmayacağıq ki? 

  

Mən Qreta nənəmdən əl çəkmədim: 

  

-Onun dadı necədi, ay nənə? 

  

-Çox ləzzətlidi,- nənəm ətrafına baxa-baxa, astadan cavab 

verdi,-amma onu dadmaq sənə qismət olmayacaq. 
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Mən bu cavabdan sonra da sakitləĢmədim və elə həmin gün 

donuz əti ilə bağlı bir sualla Ruqiyyə nənəmi dindirdim. O, 

çox ciddi cavab verdi: dedi ki, rəvayətə görə çox-çox əvvəl-

lər donuzlar insan olublar, özü də cənnətdə yaĢayıblar, am-

ma özlərini o qədər natəmiz, mundar aparıblar ki, ordan qo-

vulublar və indiki simalarını alıblar. O ki qaldı donuz ətinin 

mundar sayılmasına, haram buyrulmasına, bunun səbəbi 

donuzun canında mövcud olan mikroblardı ki, bu da insan 

orqanizmi üçün çox təhlükəlidir. Mən Ruqiyyə nənəmin sö-

zünə o qədər də inanmadım, fikirləĢdim ki, donuz ətinin 

tərkibində təhlükəli mikroblar varsa, bəs onda Qreta nənəm 

niyə deyir ki, ləzzətlidir? Ġçimdə sevimli XryuĢanın tərəfini 

saxlamağa güclü bir istək baĢ qaldırdı və mən qərara aldım 

ki, donuz əti ilə bağlı məni düĢündürən sualla Ġbrahim ba-

bama üz tutum, özü də qonaq-qara yanında, görüm vəziy-

yətdən çıxa bilirmi? 

  

-Baba, bu düzdürmü ki, donuz əti yeməyi Quran qadağan 

eləyib? 

  

Babamın sir-sifəti bir anda sərtləĢdi və o, nə üçünsə anama 

baxdı, baĢını aĢağı salmıĢ anam qıpqırmızı qızardı və üzünü 

mənə çevirib ötkəm səslə: 
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-Bəyəm, sən bunu bilmirsən? -dedi.  

Atam da mənə acıqlandı: 

  

-Səfeh suallar vermə! 

  

Mən yenə inadkarlığımdan əl çəkmədim: 

  

-Mən bilmək istəyirəm ki, niyə inəyi, qoyunu yemək olar, 

amma donuzu yox? 

  

Ġbrahim babam xəfifcə gülümsəyəndən sonra cavab verdi: 

  

-Çünki donuz əti yesən, donuza oxĢayacaqsan! 
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Beləcə Ġbrahim babam bu söhbətə zarafatla son qoymaq is-

təsə də, mən yenə əl çəkmədim və növbəti sualı bir qədər 

də sərt qoydum; hətta cəzalandırılacağımı duysam da... 

  

-Belə çıxır ki, çoxlu qoyun əti yeyənlər qoyuna oxĢamalı-

dır? 

  

Araya sükut çökdü, Ġbrahim babamın gözləri böyüdü, am-

ma son dərəcə təmkinlə: 

  

-Qoyun tərtəmiz ot yeyir, dumduru su içir, - dedi, - bəs do-

nuz? LeĢ sökür, artıq-urtuq tıxayır. Qoyun heç vaxt öz bala-

sını yeməz, amma donuz, görsə ki, öz sahibi yerə yıxılıb 

basıb onu yeyər, öz ölmüĢ balasını parçalayıb yediyi kimi. 

Qoyunu güllü-çiçəkli çəmənlərdə otarırlar, bəs donuzu? 

Bəyəm qoyun yatağını iysindən-qoxusundan baĢ çatdayan 

donuz damı ilə müqayisə etmək olar? - Babam birdən-birə 

yenə gülümsədi və keçdi zarafata, - indi özün seç, gör han-

sına oxĢamaq istəyərsən? 
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O, otaqdan çıxsa da, yenidən geri qayıtdı və üzünü atama 

tutub nəsihətlə dedi: 

  

-Mənim nəvəmnən iĢin olmasın, o, həqiqəti bilmək istəyir. 

  

Gələcəkdə donuza bənzəmək məni qətiyyən qane eləmirdi, 

amma bütün müsbət keyfiyyətlərinə baxmayaraq, qoyuna 

da oxĢamaq istəməzdim... Elə bu səbəbdən də o gün qəti 

Ģəkildə qərara aldım ki, baĢlayım vegeterian həyatına, yəni 

ümumiyyətlə ət yeməyim. Axı o gün ortalığa belə bir söh-

bət saldığıma görə Azər də məni məzəmmət eləmiĢdi: 

  

-Dilinə yiyəlik eləyə bilmirsən sən? 

  

-Söz də soruĢmaq olmaz? 

  

-Əlbəttə olar, - o, özünü itirdi, - bilirsən, mən özüm də hər-

dən fikirləĢirdim ki, nəyə görə bu heyvan gözdən düĢüb, 

amma deyəsən tapdım, - ara verib sözünə davam elədi, - 

bütün canlıları Allah yaradıb, düzdürmü? 
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-Düz deyil, bizə məktəbdə öyrədiblər ki, insan meymundan 

dönmədi, meymundan yaranıb, nə baxırsan? Bəyəm Darvi-

nin bu nəzəriyyəsini sizə keçməyiblər? Əmək meymunu in-

sana çevirib. 

  

-Yox, Balaca, - Azər hərdən məni bu sözlə əzizləyirdi, -ola 

bilsin ki, Darvin özü meymundan dönmədi, amma bütün in-

sanları Allah yaradıb. Amma bu barədə məktəbdə danıĢma, 

yoxsa atanı iĢdən çıxardarlar. Axı, o partiyaçıdır! Bir özün 

fikirləĢ də, bəs indi niyə meymunlar insana çevrilmir? 

  

Heç mən bu barədə fikirləĢməmiĢdim, amma yenə də geri 

çəkilmədim. 

  

  

  

-Əgər Allah bütün canlıları xəlq eləyibsə, demək donuzu da 

o yaradıb. Əgər mundardırsa, bəs onda niyə yaradırdı? 
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-Bilmirəm necə izah eləyim ki, məni anlayasan, - o, özünü 

elə aparırdı ki, sanki aramızda bir neçə il yox, iyirmi, otuz 

yaĢ fərq vardı, amma bununla belə o nə söyləyirdisə, mən 

aksioma kimi qəbul eləyirdim. -insanlar da fərqlidi: yaxĢı-

ları və yamanları, ağıllıları və səfehləri, gözəlləri və çirkin-

ləri var, elədirmi? Heyvanlar da eləcə fərqlidilər, amma biz 

çeĢidli insanlar kimi cürbəcür heyvanlardan da qaça bilmə-

rik, yanaĢı yaĢamalıyıq, amma onların hamısının ətini ye-

mək olmaz. Təsəvvür edirsənmi, min beĢ yüz il qabaq Ərə-

bistan yarımadasında, GünəĢ göydən od yağdıranda yağlı 

ətlər yemək nə fəsadlar törədə bilərdi? 

  

Bu açıqlama məni tamam qane elədi: axı, o zamanlar soyu-

ducu da olmayıb, onun buzxanası da -deməli, heç nədən zə-

hərlənə bilərdilər. Onun fikirləri ilə razılaĢdığımı sezən 

Azər sözünə əlavə elədi: 

  

-Mənə elə gəlir ki, nənəmin donuzların necə meydana gəl-

məsi haqqında söylədiyi əfsanədə həqiqət payı var, mən 

hardasa oxumuĢam ki, donuz ürəyi insanınkına o qədər uy-

ğun gəlir ki, hətta alimlər yaxın gələcəkdə insanlara ürək 

köçürməsi zamanı donuz ürəyindən istifadə etməyə təbii 

baxırlar. 
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Bu məlumat məni qorxutdu və mən qəti Ģəkildə qərara gəl-

dim ki, belə cəngəlliklərə baĢımı soxmayım, onsuz da mən 

belə mürəkkəb məsələlərdən baĢ çıxaran deyiləm. 

  

Əmoğlum yenə də bu söhbətin üstünə qayıtdı, ancaq ətrafa 

göz gəzdirəndən sonra, özü də astadan, pıçıltıyla: 

  

-Ümumiyyətlə, qız uĢaqlarına belə Ģeylər söyləmək olmaz, 

ancaq sənə dost kimi danıĢdım. Bilirsən, nəyə görə baba-

mın donuzlardan xoĢu gəlmir? 

  

-Aydın məsələdir: onlar öz ifrazatlarını yeyirlər. 

  

-Yox, Balaca, yalnız buna görə yox, babam qadınların ya-

nında hər Ģeyi açıq-saçıq danıĢa bilməzdi! Təbiətdə bütün 

erkək heyvanlar diĢilərə yiyələnmək üçün cəngə girirlər, 

sonra da mayaladıqları diĢinin təəssübünü çəkirlər, onu baĢ-

qa erkəklərdən öz namusları kimi qoruyurlar, eĢitmisənmi 

bunu? 
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-Elə Ģey olar? 

  

-Bu, məhz belədi! Amma bütün heyvanlardan fərqli olaraq, 

donuzlar, belə qaydalara məhəl qoymurlar, onlarda bütün 

diĢilər ümumidi və onların bu cür həyat tərzi yalnız ikrah 

doğurur. Bilirsən... 

  

Mən onun sözünü kəsib soruĢdum: 

  

-Sən nə danıĢırsan? Yəni baĢdan xarab qoç, ya təkə öz Ģərə-

fini qoruya bilir? 

  

Azər gülümsündü: 

  

-Əlbəttə qoruyur, - dedi, - baĢqa bir erkəyin ağzı nədir onun 

diĢisinə yaxın düĢə! 
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Birdən-birə yadıma düĢdü ki, vəhĢi heyvanlar arasında hə-

qiqətən də belə qaydaların gözlənildiyini, diĢiyə ən güclü 

erkəyin yiyələndiyini hansı kitabdasa oxumuĢam, bununla 

belə, daha Azərdən bu barədə heç nə xəbər almadım, amma 

soruĢmaq istəyirdim ki, Ģəhərdə yaĢaya-yaĢaya heyvanların 

həyat tərzindəki bu incəlikləri hardan bilir? Amma onu da 

anlayırdım ki, bu kiĢilərə məxsus həyat tərzinin elə bir his-

səsidir ki, qadın o səmtə boylana da bilməz. 

  

Hər halda mən heyrətlə içimi çəkdim: nə üçün və hardan 

belə Ģeylər yalnız oğlanlara məlumdur? Əmin oldum ki, 

Azərlə bu söhbətimiz heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Çün-

ki o gün kəsinliklə qət etdim ki, dünya dağılsa da, ömrü-

mün sonunacan ağzıma donuz əti almayacam. Amma, ümu-

miyyətlə ətdən imtina etməyim, vegeterian həyat tərzi yaĢa-

mağım çox çəkmədi,öz bağımızda ĢiĢə çəkilən, manqala 

düzülən quzu ətinin ətri, qoxusu bir yaz axĢamı ağzımı elə 

sulandırdı, məni elə bir hala saldı ki, elə o gündən dönüb 

oldum keçmiĢ vegeterian... 

  

  

  

XI FƏSĠL 
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Babalarımla müqayisədə, nənələrimlə münasibətlərim heç 

vaxt axarından çıxmırdı. Adına hərdən sadəcə "nənə" yox, 

"Qreçka nənə" dediyim Qreta nənəmin yeganə nəvəsi idim 

və o, məni Ģahzadə kimi geyindirib bəzəyir, oxĢayıb-əzizlə-

yirdi və hiss eləyirdim ki, mənimlə sadəcə məzələnmir, ləz-

zət alır. Mənim ad günlərimə o, elə ciddi, elə məsuliyyətlə 

yanaĢırdı ki, bunu özü üçün əsl bayrama, təntənəyə çevirir-

di. Hər il bu təntənəli gündə o, mütləq yüngül bir don tikib 

əynimə geyindirirdi və ad günü açılan ipək süfrənin rəngini 

də bu dona uyğun seçirdi. Mənim oturacağım üçün də atlaz 

parçadan qırçınlı üzlük tikirdi və mən o stulda əsl Ģahzadə 

kimi vüqarla əyləĢirdim. Qreta nənəm mənə piroq biĢirmək 

və tikmə tikmək öyrətmiĢdi. O, mənim ən çox sevdiyim 

meyvələrdən ancaq mənim üçün mürəbbələr biĢirirdi, tur-

Ģular bağlayırdı və məni inandırırdı ki, səhərlər ona görə 

yuxudan oyanır ki, məni - yeganə nəvəsini - bu dünyadakı 

xəzinəsini görsün. Görəsən, bütün bu etiraflardan sonra 

Qreçka nənəmin mənim ikinci anam olduğunu söyləməyə 

ehtiyac varmı? 
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Ruqiyyə nənəmin də xeyli nəvəsi vardı, hamısına da eyni 

gözlə baxırdı, Azərdən baĢqa; ona xüsusi iltifat göstərirdi, 

amma buna baxmayaraq, onun dilli-dilavər nəvələri bütün 

günü baĢına fırlanırdılar ki, sevgisini qazansınlar. Məndən 

ötrü vaxtına heyfsilənməyən, mən olan yerdə heç nə gözü-

nə görünməyən Qreta nənəmdən fərqli olaraq, Ruqiyyə nə-

nəmin nəvələrinin nazıyla oynamağa yalnız hövsələsi yox, 

həm də vaxtı çatmırdı. 

  

Onlar bir yerdə olanda isə mən özümü göyün yeddinci qa-

tında hiss eləyirdim: mənə elə gəlirdi ki, hamıdan güclü-

yəm. Mən onların hər ikisinə pərəstiĢ edə-edə arzulayırdım 

ki, Qreçka nənəm də, RiquĢ nənəm də həmiĢə mənim ya-

nımda olsunlar, heç olmasa yay tətili günlərində - qohum-

əqrəba bağa toplaĢanda. Qızmar yay günəĢinin altında yaĢa-

maq, böyük və mehriban bir ailənin üzvü olmaq məndə 

özümə qarĢı inam aĢılayıb və Ģəxsiyyətimi formalaĢdırıb. 

Bunlar öz yerində, yay aylarında məktəbə getməməyimə, 

bir neçə ay Azərlə bir yerdə olduğuma görə o bağda keçən 

günlərim ömrümün ən əziz, ən iĢıqlı, nağıl kimi Ģirin xatirə-

ləridir. KaĢ o iĢıqlı, günəĢli günləri qaytarmaq mümkün 

olaydı, o günləri yenidən yaĢayaydıq!!! 

  

...Nazlı xala əda ilə baĢına yaylıq bağlayaraq kompot biĢir-

mək üçün ehtiyatla qarağat yığırdı: o, bütün cücülərdən 
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qorxurdu, xüsusən də arılardan. QaĢlarının vəsməsi, gözlə-

rinin sürməsi həmiĢə diqqət çəkən Nazlı xala özünün bəyaz 

dərisi ilə fəxr eləyirdi və bir çox Ģəhərlilər kimi qorxurdu 

ki, yay günəĢi onu da qaralda. O, yenə də əl güzgüsündə 

özünə baxdı və: 

  

-Bu günəĢ adamı kölgədə də qaraldır, - dedi, -Bakıda, evdə 

oturmaq bundan yaxĢı olardı. Otağım buzdan sərindi, Ģə-

hərdə mənim iki kondisionerim var. 

  

Hətta yayın cırhacırında, dəniz qırağında qızılı qumlara 

ayaq basanda da Azərin anası ayaqqabılarını soyunmurdu, 

qorxurdu ki, dırnaqları nigaranlanmıĢ incə ayaqları yaraĢı-

ğını itirər, qızlarının bütün günü bağda ayaqyalın gəzməsi 

isə onu dəhĢətə gətirirdi. 

  

Bir dəfə mənim yanımda da qızlarını buna görə qınadı: 

  

-Ayaqlarınız əndazədən çıxanda, at qıçına oxĢayanda baĢa 

düĢəcəksiz! Qız ayaqyalın gəzməz! 
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O ki qaldı mənim anama, o, bilə-bilə özünü qaraldırdı, kə-

nardan baxan olmayanda ayaqqabılarını da soyunub, məm-

nuniyyətlə qumluqlarda ayaqyalın gəzirdi, düzəngahda 

ağappaq doğulan, amma yay aylarında qapqara qaralan biz 

"amazonkalardan" seçilmirdi. Bağda anamın asudə vaxtı da 

olmurdu, gecə də, gündüz də bu bağda vurnuxurdu, heç bir 

iĢdən də çəkinmirdi. 

  

Amma Ruqiyyə nənəmin adını "tənbəl gəlinim" qoyduğu 

Nazlı xala heç vaxt özünü ağır iĢə verməzdi; ancaq xoĢuna 

gələn iĢlərə əl atardı. 

  

Bir dəfə isə öz hikkəsini açıq Ģəkildə elan elədi: 

  

  

  

-Belə iĢləri mən qulluqçuma elətdirirəm, bura isə dincəlmə-

yə gəlmiĢəm! 
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Ruqiyyə nənəm narazılıqla baĢını buladı: 

  

-ġəxsən mən heç vaxt öz evimi kənar adama etibar etmə-

rəm! Axı necə yol vermək olar ki, yad bir qadın sənin evin-

də yır-yığıĢ eləsin. DöĢəyini açıb baxsın? Yalnız tənbəl və 

özünə hörmət etməyən qadınlar buna yol verə bilər! 

  

Nazlı xala əldən olmasa da, dildən zirəkdi, söz altda qalma-

ğı sevmirdi: 

  

-Mən daha vacib iĢlərlə məĢğulam, - dedi, - mən tibb elmlə-

ri namizədiyəm, Ģəhər xəstəxanasının Ģöbə müdiriyəm, tor-

paqda eĢələnmək, ya kündə yayıb kökə biĢirmək, mələfə 

ütüləmək mənlik deyil! 

  

-Bəs o mələfədə yatmaq necə, xoĢdu? Bəs özgə əlindən çı-

xan o kökələri yemək necə? Bəs sənin qızlarına kim öyrə-

dəcək kökə biĢirməyi? Onlar ev iĢlərini bəs kimnən öyrən-

məlidirlər, kimnən görüb-götürməlidilər? 
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-Bəsdi, ay ana, - Nazlı xala baĢını buladı, - bəyəm mən on-

ları naz-nemət içində böyüdürəm ki, gələcəkdə paltar yu-

sunlar, ya xəmir yoğursunlar? 

  

Anamın cəsarəti yalnız bu münaqiĢəyə qarıĢmağa çatdı: 

  

-Axı, nəyə lazım söz-söhbət? Nə iĢ lazımdı, mən görərəm, 

qoy Nazoçka dincəlsin! 

  

Anam hər hansı bir ev iĢinin öhdəsindən gəlirdi, bir dəqiqə 

də bekar oturmurdu, iĢə canla-baĢla, həvəslə giriĢirdi, sübh 

tezdən gecə yarısına kimi əlləri iĢdən soyumayan nənələrim 

kimi. 

  

Mənim anam iĢgüzar və gülərüzdü, görünür, buna görə də 

babamın hörmət-izzətini qazanmıĢdı, o, armudu stəkanda 

qabağına qoyulan ətirli seylon çayından bir qurtum alan ki-

mi, razılıq hissilə səsini ucaldardı: 

  

-Dərhal bilinir ki, bu çayı Qərinə dəmləyib! 
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Ağlım kəsəndən babam üçün məxsusi çayı yalnız mənim 

anam dəmləyirdi, sonralar isə bu ənənəni mən davam elə-

dim, çünki həqiqətən də bir qədər diqqət tələb edən bu sadə 

iĢin öhdəsindən ailədə heç kim bizim kimi gələ bilmirdi. 

  

Hərdən babam Nazlı xalanın gətirib süfrəyə qoyduğu çay-

dan bir qurtum alırdı və dərhal da stəkanı güldanın dibinə 

boĢaldıb məni çağırırdı: 

  

-Ey, axçi! 

  

Babam yalnız məni belə səsləyirdi. Ermənicə qıza "axçi" 

deyirlər. Ġbrahim babam məni lap erkən yaĢlarından belə 

çağırırdı və çox güman ki, atamın acığına, amma bu mənim 

xoĢuma gəlirdi, çünki o, əmim qızlarına sadəcə "ay qız!" 

deyirdi və heç zaman adlarını dilinə gətirmirdi. Bu, hərdən 

anlaĢılmazlığa səbəb olurdu, çünki babamın çağırıĢına bir 

ağızdan hay verirdilər və tələbkar babam isə fərqinə varma-

dan öz hikkəsini suçlunun yox, günahsızın üstünə tökürdü. 

Belə ki, əmim qızları ilə müqayisədə mən belə bir imtiyaza 

da malik idim. 
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Adətən babam məni çay dəmləmək üçün səsləyirdi, onu da 

həmiĢə yox, anam bağda olmayanda, atamla harasa gedən-

də, onu da deyim ki, anam son zamanlar atama qoĢulub tez-

tez Ģəhərə gedirdi. Bunun səbəbini xeyli sonra mənə Fatimə 

bibim pıçıldadı və mən anladım ki, o, isti yay günündə ana-

mın halsız-heysiz, ağappaq ağarmıĢ halda bağa qayıtmasına 

və bütün gecəni atamın onun qulluğunda durmasına səbəb 

nə imiĢ? Yazıq anam! O, çox istəyirmiĢ ki, atama bir oğul 

da bəxĢ eləsin! Amma Allah uludur, valideynlərimin dün-

yaya yeni körpələr gətirmək istəyinə rəvac verməyib və ana 

bətnindən ölüsü çıxarılan o varlıqların haçansa çəkəcəyi 

acıları da məhkum kimi mənim çiynimə yükləyib. 

  

-Bəsdir, əldən düĢdün, dincəl, uzan bir az, qarnındakına ya-

zığın gəlsin. - Ruqiyyə nənəm ərklə anama dedi, amma o, 

dərhal etirazını bildirdi: 

  

-Mən bekar dayana bilmirəm, o ki qaldı qarnımdakına, Al-

lah özü bilən məsləhətdir, qorusa da onundur, qorumasa da. 
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O ki qaldı çaya... ƏĢi, çay dəmləməyi anama da, mənə də, 

yaĢlaĢandan sonra daha bu incə əməliyyatı axıracan baĢa 

çatdırmağa hövsələsi qalmayan Ruqiyyə nənəm öyrətmiĢdi 

və çox keçməmiĢdi ki, biz son dərəcə diqqət tələb edən bu 

sahədə - yəni bütün qayda-qanunlara əməl etməklə çay 

dəmləməkdə onu üstələmiĢdik. Əvvəlcə çini dəm çaynikini 

qaynar su ilə yaxalamalısan, sonra ətirli çay puçalarını Ģır-

naq altında, soyuq su ilə yumalısan və suyunu tamam axı-

dandan sonra çaynikə atıb qaynar su ilə doldurmalısan və 

yalnız bundan sonra çayniki qazın üstünə qoymalısan və 

çaynikdən aralanmamalısan və bir-iki dəqiqədən sonra çay 

puçaları üzə qalxırsa, bu o deməkdi ki, çay dəmlənib. Am-

ma hələ iĢ bitməyib. Bundan sonra odu söndürürsən, çaya 

darçın, ya zəncəfil əlavə eləyirsən, qapağını qoyub çayniki 

dəsmala bükürsən və gözləyirsən ki, çay həm də yer dəmi 

alsın. 

  

Ġbrahim babam mənim bu qayda ilə dəmlədiyim çayı armu-

du stəkanda kiĢmiĢ və ya ərik qurusu ilə içərdi və əgər bir 

saat sonra o, yenidən çay istəsəydi, gərək yenidən çay dəm-

ləyəydik. Çünki, o, soyumuĢ çayı çay saymırdı, əgər bu 

qaydalarla çay dəmləməkdən təngə gəlmiĢ qadınlardan biri 

tənbəllik eləyib ona köhnə dəmlə çay süzsəydi, qıĢqırtısı 

bütün bağı lərzəyə salırdı: 
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-Ay Qərinə! Ay axçi! Ġkinizdən biriniz mənə çay gətirin, 

məni bu allahsızların umuduna qoymayın! 

  

Və sonra da deyinməyə baĢlayırdı: 

  

-Köpək qızları çay da dəmləyə bilmirlər! Əgər qadın çay 

dəmləyə bilmirsə, qovmaq lazımdı atasının xarabasına! 

  

Amma yenə də axırda keçərdi zarafata: 

  

-Amma mənim axçiyimi heç kim atasının xarabasına qov-

mayacaq, çünki o, evcanlı olacaq, elə indi də evdardır! 

  

Mən anlayırdım ki, bu sözlər ailəni Ģənləndirmək üçündü, 

məzələnməkdi, amma bununla belə ürəyimdə sevinir, qür-

rələnirdim: demək, məni ər evində də anam, bibim Fatimə 

kimi sevib qiymətləndirəcəklər! Mən sevinirdim, əmim qız-

ları paxıllıqdan haldan-hala düĢürdülər, Azər isə mənə - gə-

ləcək arvadına görə qürrələnirdi. 
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XII FƏSĠL 

  

  

  

Tək-tək bakılı tapılar ki, AbĢeron bağlarının vurğunu olma-

sın. Burda insanlar cavanlaĢır, gümrahlaĢır, hiss eləyir ki, 

təbiətlə təmasdadır, onun bir parçasıdır. Ağac dirəklər üzə-

rində yerdən xeyli hündürə qaldırılan, AbĢeron sakinlərini 

istidən-bürküdən qoruyan külafirəngidə yatdığın, ya gözlə-

rin yumulanacan göy üzünün ulduzlarına baxdığın gecələri 

necə unutmaq olar? Taxta pilləkənlə külafirəngiyə dırma-

Ģandan sonra göy üzünə bir qədər də yaxınlaĢırsan və sənə 

elə gəlir ki, əlini uzatsan ulduzları xıĢmalayıb cibinə də dol-

dura bilərsən! 

  

Nənəmi və anamı çıxmaq Ģərtilə biz küləksiz havalarda 

məmnuniyyətlə külafirəngiyə dırmaĢırdıq və öz yüngüllü-

yünə, rahatlığına görə Ģəhərdə istifadə etdiyimiz atlaz, ipək 

yorğan-döĢəkdən kəskin surətdə fərqlənən yaraĢıqsız, bi-

çimsiz çit yataqda yan-yana yatıĢardıq. O döĢəkləri hələ gü-

nəĢin istisini özündə saxlayan döĢəməyə sərəndə, Azər aĢa-
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ğıdan mir-mitil tullayırdı və biz aĢağıdan top kimi yuxarı 

atılan ağ balıncları tutduqca ĢaqqıldaĢıb gülüĢürdük. Kim 

harda gəldi, yanaĢı yatardıq. Gecənin sərinliyindən yorğa-

nın altında büzüĢəndə, otaqlarda yatmıĢ, könüllü surətdə 

özünü bu ilahi həzzdən məhrum etmiĢ qadınların halına acı-

yardıq. 

  

Sürahiyə söykənib "altımızda" qalmıĢ, birmərtəbəli evləri-

nin, iĢıqları göy üzünün ulduzları kimi bir-birinə qarıĢmıĢ, 

üzüm kolları həyətlərdən həyətlərə adlamıĢ bağ massivinə 

tamaĢa eliyərdik. Sonra da gülə-gülə, zarafatlaĢa-zarafatla-

Ģa yuxuya gedərdik ki, bağ qonĢumuzun xoruzunun birinci 

banında - hələ üfüqdə GünəĢin iĢartısı da olmayanda yuxu-

dan oyanaq. Biz Ģəhərlilər üçün o xoruzun səsilə açılan sə-

hərdən gözəl nə ola bilərdi?.. 

  

  

  

Hərdən gecələr yay kinoteatrına yığıĢardıq. Bu ibtidai bir 

"sənət ocağı" olsa da, bizə xoĢ saatlar, dəqiqələr, anlar ya-

Ģadardı. "Yay kinoteatrı" deyilən ərazi klubun yanı idi, bur-

da kinomexanik Əli kino qurğusunu quraĢdırardı, klubun 

ağardılmıĢ divarından isə ekran kimi istifadə olunardı və 
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yeni tamaĢaçıların marağını nəzərə alan kinomexanik əsa-

sən Hindistan filmləri gətirərdi. Bağ camaatının əksəriyyəti 

bu kinoteatra özüylə stul, kətil, kreslo, hətta küləkli hava-

larda mələfə, adyal da gətirərdi və Əlinin ovcuna qəpikdən-

quruĢdan basıb tum çırtlaya-çırtlaya "Zita və Gita", "Ram 

və ġam", "Baycu Bavra", "Esenya" kimi dillər əzbəri olan 

filmlərə heyran-heyran tamaĢa eləyərdilər. 

  

Hind və Latın Amerikası melodramlarındakı qadın qəhrə-

manların halına yana-yana mən arzulayırdım ki, onlar kimi 

böyüyüm, gözəl olum və günlərin birində özünəməxsus ro-

mantik duyğuları ilə qəlbim kimi cismimə də hakim olan 

Azərimi sevim. 

  

Belə xoĢ saatlardan, dəqiqələrdən bizi tez-tez hər Ģeydə öz 

mənfəətini güdən Nazlı xala məhrum eləyirdi; o, hesab elə-

yirdi ki, bağda "vəhĢicəsinə" dincəlmək -ildə bir dəfə nəsib 

olan məzuniyyətinin dörd həftəsini də bağda keçirmək həd-

dindən artıq bayağı məĢğuliyyətdir. Hər yay o, bir yeni 

marĢrut fikirləĢirdi və bizim atalarımız da itaətlə bizimlə 

yola çıxırdılar və bir-iki həftə ucsuz-bucaqsız ölkəmizin Ģə-

hərlərini dolaĢırdıq. Bu səyahətlərdə Fatimə bibimin qızları 

da mütləq bizə qoĢulurdu, amma o, özü belə səfərlərdən 

imtina eləyirdi, etirazını nə iləsə əsaslandırırdı, amma mən 
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də baĢa düĢürdüm ki, o, öz qardaĢlarını artıq xərcə salmaq 

istəmir. 

  

Əmim, bibim qızları xəbər tutanda ki, Moskvaya, ya Le-

ninqrada, Kislovodsk və Tallinə, Riqaya, Lvova, ya Kiyevə 

gedəcəyik, Ģadlanar, ciy-ciy ciyildəyərdilər. Biz Azərlə bu 

Ģadyanalığa Ģərik olmazdıq - bizə bağda qalmaq xoĢdu və 

bütün bu səfərlər hələ yola düĢməmiĢdən qabaq gözümüz-

dən düĢürdü. Üstəlik də bu səfərlərdə bizim analarımız 

günlərini əsasən mağazalarda keçirərdilər, "Jadran", "Leyp-

siq", "Vanda" kimi məĢhur dükanlardan bir illik pal-paltar 

ehtiyatı alardılar, hələ bəzi Ģəhərlərdə mövcud olan "Ber-

yozka", "Albatros" kimi xüsusi əskinasla iĢləyən mağazala-

ra da girərdilər və yəqin ki, buna da səbəb xüsusi əskinasla-

ra "bonna", "çekə" yiyələnməyi bacaran və bu pulları öz ar-

vadlarından əsirgəməyən vəzifəli atalarımızın səxavəti idi. 

Bu səfərlərdə "alıĢ-veriĢi" baĢlıca vəzifə sayan Nazlı xalaya 

anam dinməz-söyləməz tabe olurdu, axı, o, böyük qaynının 

arvadı idi. Görəndə ki, açıq-aĢkar darıxırıq, günləri, saatları 

sayırıq, analarımız bizi iki dəfə muzeyə də aparardılar. Ax-

Ģamlar isə biz dəstə ilə restoranları dolaĢardıq ki, yeni xö-

rəklər yeyək, amma o yeməklər bizə son dərəcə dadsız gö-

rünərdi. "Mədəni" dincəlmək üçün "turist putyovkası" ilə 

səfərə çıxanda isə baĢqa Ģeylər meydana çıxırdı. Onda bizi 

avtobusla qardaĢ Ģəhərlərin görməli yerlərinə ekskursiyaya 

aparırdılar, analarımızın da mağazalar gəzməyə macalı ol-

murdu, amma bu bizi qane eləyirdi. Hər halda, yenə də Ba-
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kıya qayıtmağa bir-iki gün qalmıĢ analarımız yerli "tolkuç-

kaya", əntiq dükanlara və komisyon mağazalara baĢ çəkmə-

yə, az tapılan Ģeylər əldə etməyə fürsət tapırdılar və Nazlı 

xalanın eyni açılırdı. 

  

Biz də sevinirdik, amma getdiyimiz yolu təyyarə ilə geri 

qayıdanda, ağır-ağır, hədiyyələrlə dolu çamadanlarımız so-

vet laynerlərinə yük olanda və nəhayət, təyyarənin illümi-

natorundan doğma AbĢeronun tanıĢ mənzərələri, "bir-birinə 

göz vuran iĢıqları" görünəndə. Aeroportda təyyarədən dü-

Ģəndə isə gözlərimizi dünyanın bu ən gözəl Ģəhərinin tozu, 

duzu, tanıĢ neft qoxusu yox, müəmmalı bir göynəm, həsrət 

yaĢardırdı. Öz istəkli dostları üçün qəribsəmiĢ xəzri, bizi 

salamlayırmıĢ kimi, saçlarımızı qarıĢdırırdı. Ertəsi gün isə 

analarımızın çeĢidli mağazaları dolanıb əldən salandan, 

saatlarla növbəyə durandan sonra aldığımız hədiyyələri ifti-

xarla, nümayiĢkaranə bir tərzdə doğmalarımıza bağıĢlayır-

dıq, Fatimə bibimə çatası hədiyyələri isə Ģəxsən Azər özü 

seçib, özü təqdim eləyirdi. 

  

Nə qədər ki biz böyük bir ölkədə yaĢayırdıq, bu cür xoĢbəxt 

günlər, aylar, illər davam elədi. Sovet Ġttifaqı dağılandan 

sonra isə qardaĢ respublikaya dincəlməyə getmək üçün yal-

nız viza yox, həm də cəsarət lazımdı. Kimdi canından be-

zən? Bəlkə də "qardaĢlar"ın ayrılması xeyrə oldu, çünki bi-
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zim vəzifəli elita dərhal məsələ qaldırdı ki, doğma vətəndə 

kurort, sanatoriya üfüqlərini geniĢləndirsinlər və bu da çox 

tezliklə öz bəhrəsini verdi. ġəkidə, ġamaxıda, Qubada, 

Nabranda, Lənkəranda, Zaqatalada ailə istirahət mərkəzləri 

yarandı ki, Kislovodsk, Pyatiqorsk sanatoriyalarını da üstə-

lədi. O ki qaldı mənə - qəfildən anasından məhrum olmuĢ 

bir qız uĢağına, yayı harada keçirməyin heç bir fərqi yox-

dur. Özünü dərk eləyəndən bütün yay tətillərini Azərlə ke-

çirmiĢ, buna adət etmiĢ bir insan kimi məni yalnız bir fikir 

həyəcanlandırır: təki Azər yanımda olsun. Sonuncu olduğu 

sonralar bəlli olan o sehrli yay mənə unudulmaz, xoĢbəxt 

dəqiqələr, anlar yaĢatmıĢ Azər... 

  

  

  

XIII FƏSĠL 

  

  

  

Axı, mən nəyə görə həmiĢə o yayı - uĢaqlığımızın sonuncu 

yayını yadıma salıram? Niyə o günlər tez-tez yuxuma girir? 
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Bəlkə unutmaq istədiyim o dəhĢətli həqiqətləri yaddaĢım-

dan silmək üçün? Nəyə görə o günlərə yuxuda da olsa qa-

yıtmaqdan ötrü mən səhərlər yuxudan oyanmaq istəmirəm? 

Nə üçün mən o parlaq günəĢli günlərin dadını unuda bilmi-

rəm? 

  

...O unudulmaz yay bürkülü keçdi. Ġstidən qaçan bakılılar 

bağlara can atırdılar, amma dənizin yüz addımlığında olan 

bağlarda da GünəĢ batanacan istidən, bürküdən nəfəs almaq 

mümkün deyildi. Biz isə Ġbrahim babamın yaĢıllığa qərq ol-

muĢ bağında, qollu-budaqlı ağacların sərin kölgəsində gö-

zəl günlər keçirməyə baĢlamıĢdıq. Babam evin dörd bir tə-

rəfində də yeni ağaclar əkərək bağ mülkünü güllü-çiçəkli 

baxçaya çevirmiĢdi. Yalnız çarhovuzun yanında boĢ yer nə-

zərə çarpırdı və bir də xalça, palaz yumaq üçün nəzərdə tu-

tulmuĢ meydança yalındı. Altı sal qayalıq olan bu maili 

meydançanın axarını babam elə bir yönə salmıĢdı ki, bur-

dan çıxan sabunlu su ağaclara ziyan verməsin, bağdan kə-

nara axsın. 

  

Səhər tezdən hələ biz Ģirin yuxuda olanda diĢ fırçasından, 

diĢ pastasından heç vaxt yararlanmayan, bint doladığı bar-

mağını duza batırıb diĢlərini silən, üzünə su vuran Ġbrahim 

babam namaz qılardı. Sonra bağa girərdi ki, təzə tərəvəz, 

meyvə dərsin. Öncə qocalmıĢ incir ağacına yaxınlaĢardı və 
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kəhrəba kimi saralmıĢ incirləri bir-bir üzüb ağzına atırdı. O, 

deyirdi ki, incir mövsümündə əgər hər səhər acqarına beĢ-

on dənə incir yesən qarnın sancı görməz. Özü doyandan 

sonra dərdiyi incirləri iri sinidə ortalığa qoyardı ki, kimin 

ürəyi istəsə, yesin. 

  

Heyva, nar, xurma yetiĢəndə biz də babama kömək eliyər-

dik və bu payız nemətlərini evin həmiĢə sərinliyini saxla-

yan zirzəmisində quru otun üstünə sərərdik. Ġbrahim babam 

çalıĢardı ki, imkan daxilində soyuducudan heç nə götürüb 

yeməsin, bərkinə getsə, bunu bizə də yasaq eliyərdi. Amma 

öz etirazını bizə bir qədər yumĢaq Ģəkildə çatdırırdı: 

  

-Çox yaĢamaq istəyirsinizsə, özünüzü üç ağ Ģeydən qoru-

yun: qənddən, unnan, duzdan və bir də çalıĢın ki, bu ağ ta-

butdan heç nəyi götürüb yeməyin, onsuz da siz yazıqları xi-

mikatla bəs deyincə zəhərləyiblər... 

  

Gözünü açandan babamın da, nənəmin də bir dəfə belə həb 

atdığını görmədim: nənəmin öz müalicə üsulları vardı və 

min illərdən gələn xalq təbabətinə əsaslanırdı. Doğrudanmı 

onları sağlam saxlayan xalq təbabəti qanunları ilə keçirdik-

ləri həyat tərzi idi? Hələ heç onların diĢləri də tökülməmiĢ-
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di. Ġsti havalarda qarpız yemək həvəsinə düĢəndə zirzəmi-

dən iki sərin qarpız çıxartdırıb kəsərdilər: birini dilimləyən 

kimi nənəmlə babamın və babamın məsləhətindən çıxmaq 

istəməyən atalarımızın qarĢısına, ikinci qarpızı isə ikikame-

ralı soyuducuya qoyardılar ki, tamam soyusun. Hər Ģey bi-

zim könlümüzcə olsun. 

  

...O əlamətdar gündə bizim bağda turĢməzə albalıdan və bal 

kimi Ģirin ağ gilasdan mürəbbə biĢirirdilər. Ventilyator mət-

bəxdə ulayırdı. Ruqiyyə nənəm albalını biĢirib hasilə gəti-

rənə qədər anam bir ləyən ağ gilasın tumunu çıxartdı, Nazlı 

xala isə o tumların yerinə qoz ləpəsi doldurdu. Bu qayda ilə 

biĢirilmiĢ ağ gilas hər yerdə adamın üzünü ağ eliyər. Ağ gi-

lasın tumunun yerinə qoz ləpəsi doldurub mürəbbə biĢir-

mək-nənəmin kəĢfi olmasa da, o bu sahədə həqiqətən kuli-

nariya incəsənətinin Ģedevrini yarada bilirdi. 

  

Biz qızlarla mətbəxin ətrafına dolanırdıq, Ģirəyə gələn ac-

göz arıları qovalayırdıq, səkini sulayırdıq; bir sözlə, mət-

bəxdən aralanmırdıq. Bütün ailənin sevimlisi, duzu-məzəsi 

Azərdən baĢqa, mətbəxə girmək hamıya yasaqdı. Harda 

olur-olsun, nənəmin balağından tutmağa, ətrafında dolan-

mağa yalnız onun ixtiyarı var idi və o da bizim kimi səbir-

sizliklə gözləyirdi ki, nənəmin kəfkirlə aldığı və ayrıca boĢ-

qaba tökdüyü çəhrayı mürəbbə köpüyünün dadına baxsın. 
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Özünəməxsus rəngi kimi, ətri, tamı olan bu köpüklü Ģirniy-

yatı biz mürəbbənin özündən çox xoĢlayırdıq və bu Ģirniy-

yatı əsasən barmağımızla yalayırdıq. Azər nəlbəkidə hələ 

buğlanmaqda olan köpüklü Ģirniyyat payını alan kimi mət-

bəxdən çıxardı, bacılarına o Ģirniyyata yalnız bir dəfə bar-

maq batırmağa icazə verərdi, sonra əlində nəlbəki, bağçaya 

girib gözdən itərdi ki, heç kimin ağlına heç nə gəlməsin, 

amma o bilirdi ki, mən onu hansı ağacın altında gözləyi-

rəm, özü də iĢtahla. 

  

O gün Azərin ortancıl bacısı Fidanın ad günü olduğundan, 

qonaq gözləyirdilər. Ġbrahim babam Xristofor babamla bir-

likdə kabab biĢirmək üçün quzu ətini doğrayıb, duz, soğan, 

istiotla qarıĢdırıb kabab çəkmək üçün basdırma hazırlayır-

dılar. Qreta nənəm ərklə deyiĢən, bir-birini tənbeh eləyən 

qocalardan gözünü ayırmadan soğan doğraya-doğraya gü-

lümsəyirdi. 

  

-Sənin kabab deyilən Ģeydən baĢın çıxmır. Kababda əsas 

Ģərt basdırmanı qayda-qanunla hazırlamaqdı, bu iĢi də sənə 

etibar etmək olmaz, - Ġbrahim babam dedi. 
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Babam bir qayda olaraq, Xristofor babamı Xosrov, Qreta 

nənəmi isə Ġradə çağırırdı. Deyə bilmərəm ki, bu onların 

xoĢuna gəlirdi, ya gəlmirdi, amma açıq Ģəkildə hələ etiraz-

larını bildirməmiĢdilər. 

  

- Xətrimə dəyirsən, Ġbrahim can, vallah xətrimə dəyirsən, -

Xristofor babam dedi, -niyə bu iĢi mənə etibar etmək ol-

maz, axı? Mən ki kababı səndən yaxĢı biĢirirəm, -və üzünü 

arvadına tutdu, -elə deyilmi, Qreta? 

  

Qreta nənəm sadəcə gülümsədi, Ġbrahim babam isə deyə-

sən, fikrini bir qədər də əsaslandırmaq qərarına gəldi: 

  

-Bəyəm mən pis kabab biĢirirəm? Amma basdırma qayda-

qanunla hazırlanmayıbsa, yaxĢı kababı necə biĢirmək olar? 

Sən deyirsən ki, körpə quzu ətinin üstünə sirkə tökək, am-

ma üç illik qoç ətinin üstünə, sirkə nədir, heç soğan da səp-

məyə qıymırsan. Qoy Ġradə xanım özü desin, kababı kim 

yaxĢı biĢirir? Sən, yoxsa mən? 

  

Qreta nənəm o qədər güldü ki, gözləri yaĢardı. 
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-Siz özünüzü özündən razı uĢaqlar kimi aparırsınız, -dedi, -

istəyirsiz ki, sizi tərifləsinlər, hə? 

  

Babam Xristofor babama göz vurub cavab verdi: 

  

-Onu özümüz bilərik, ay Ġradə xanım, sən de görüm kababı 

kim yaxĢı biĢirir. Xosrov, yoxsa mən? 

  

-And içə bilərəm ki, hər ikiniz! 

  

Görünür, Qreta nənəm qocalardan heç birinin xətrinə dəy-

mək istəmədi, amma Ġbrahim babam yenə əl çəkmədi: 

  

-Bax, keçən bazar günü kabab necə çıxmıĢdı? 

  

-Keçən bazar? -Qreta nənəm fikrə getdi, -bir az bərk idi... 
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-Gördünmü? -Ġbrahim babam sevincək səsini qaldırdı, -

Mən deyirəm sənin basdırmadan baĢın çıxmır, sən höcət 

eləyirsən! 

  

Xristofor babam da səsini qaldırdı: 

  

-Bəs qıĢda yediyin xaĢ necə idi? Bəs kəllə-paça? Bəlkə de-

yəsən ki, kəllə-paçanı da məndən yaxĢı biĢirirsən? 

  

-Bəlkə də yaxĢı biĢirirsən! - Babam gülümsədi, - sabah sə-

hər biĢirərsən, dadına baxarıq. 

  

Qocalar ikisi də birdən ucadan gülüĢdülər, soğan doğrayan 

nənəm isə baĢını bulaya-bulaya: 

  

-Özlərini lap uĢaq kimi aparırlar, - dedi, - düz sözümdü. 
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AxĢamüstü açılan dəbdəbəli süfrədə yaxĢıca kabablayandan 

sonra qonaqlar təzə mürəbbə ilə çay içməyə, anam isə yu-

bilyarın Ģərəfinə hazırladığı, üstünə də nə üçünsə "Gündüz 

və gecə" yazdığı tortu kəsib dayaz boĢqablarda paylamağa 

baĢlayanda Azər müəmmalı tərzdə məni bir kənara çəkdi və 

astadan: 

  

-Sən sakitcə aradan çıx, qapıya səmt get,-dedi, -mən gəlib 

sənə yetiĢəcəm. 

  

Mən qapının arxasında onu bir xeyli gözləməli oldum. Am-

ma o, gəlib çıxan kimi dərhal belindəki çantanı barıdan ba-

yıra tulladı, sonra özü də hasara dırmaĢdı, barıdan aĢmaqda 

mənə də kömək elədi. Amma mən heyrətlə soruĢdum: 

  

-Biz hara gedirik? Bu çanta nədən ötrüdü? 

  

Azər çoxbilmiĢcəsinə gülümsündü: 

  

-Bu sirdi. Tezliklə biləcəksən... 
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Mən Ģadlığımdan Ģitlik elədim: mənim doqquz, Azərin isə 

on bir yaĢı vardı. Bəs görəsən kim bu yaĢında macəra axtar-

mayıb, sirlərlə maraqlanmayıb? 

  

  

  

XIV FƏSĠL 

  

  

  

Dənizə səmt gedirdik və çox keçmədi ki, gəlib çıxdıq yal-

nız göy üzündə çır-çır çığırıĢan qağayıların ümidinə qalmıĢ 

sahillərə. Əmoğlum dedi: 

  

-Ayka, biz nə qədər ürəkdən istəsək də, valideynlərimiz bi-

zi belə erkən evləndirməzlər, çünki sənin doqquz, mənim 

isə cəmi on bir yaĢım var. 
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Mən gözlərimi döyə-döyə ona baxırdım. O öskürdü, udqun-

du və sözünə davam elədi: 

  

-Amma ikimizin birlikdə iyirmi yaĢımız var və bu da az de-

yil. Hesab edirəm ki, kifayət qədər uzun müddətdir və bu 

bizim öz taleyimizi həll edəcəyimizə zəmin yaradır. Bu sə-

bəbdən də elə bu gün -bu gün həm də fövqəladə bir tarix-

dir- doqquzuncu ayın on birinci günüdür və biz bu gün ev-

lənməliyik, bu simvolik gündə biz ər-arvad olmalıyıq və 

bunu sirr kimi saxlamalıyıq. Qoy bu sahil bizim adamız, 

qağayılar toyumuzun Ģahidləri olsun! XoĢuna gəlirmi belə 

toy? 

  

Mən sevincimdən qıĢqırdım. Sahil boyu dəli kimi qaçmağa 

və sonra da dənizə baĢ vurub duzlu, ilıq suları bir-birimizin 

üzünə çiləməyə baĢladıq. Yorulub əldən düĢəndən sonra 

hələ soyumamıĢ qızılı qumların üstünə uzandıq. Dünyanın 

heç bir döĢəyi qu tükündən də yumĢaq AbĢeron qumunun 

yerini verə bilməz. Bu qum o qədər təmiz, o qədər narındır 

ki, ilıq su Ģırnağı kimi insanın cismini oxĢayır, yalnız bədə-

ninə yox, həm də ruhuna hərarət gətirir... 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

139 

Azər çantadan Ruqiyyə nənəmin meçidə gedəndən-gedənə 

büründüyü ağ Ģalı çıxardıb mənə sarı uzatdı: 

  

-Sal baĢına! 

  

Mən nənəmin qızılgül ətirli ətriyyatlarının qoxusunu həmi-

Ģə özündə saxlayan ağ Ģalı çiynimə salıb öz istəklimə ram 

oldum. O mənim qarĢımda diz çökdü və təntənə ilə dedi: 

  

-Aida Murad qızı, səndən xahiĢ edirəm ki, mənim arvadım 

olasan. Söylə görüm razısanmı? 

  

-Ra...zı...yam! - gözlərimi yumub bu sözü bir də dilimə gə-

tirdim: - ra...zı...yam! 

  

Biz öpüĢdük, özü də lap kinolarda öpüĢənlər kimi! Sən de-

mə, Azər anamın evdə kəsib ona verdiyi tort payını çantaya 

qoyubmuĢ, ehmalca çıxartdı və mənə sarı uzatdı ki, bir diĢ-

dəm alım. Sonra mən də bu tikəni əlimdə tutub ona sarı 

uzatdım ki, o da diĢləsin. 
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-Ġndi də Ģahidləri-qonaqlarımızı yedirdək,-həyat yoldaĢım 

dedi və çantadan çıxartdığı qurumuĢ çörək tikələrini bizi 

dövrəyə almıĢ, sanki təbrikə yığıĢmıĢ, qıy-qıĢqırtıları bir-bi-

rinə qarıĢmıĢ qağayılara sarı tullamağa baĢladıq. 

  

Ürəyim sinəmə sığmırdı, sanki Yerdə yox, göyün yeddinci 

qatında idim. 

  

Məni çox maraqlandıran sualı da, nəhayət ki, dilimə gətir-

dim: 

  

-Bəs indi biz neynəyək? 

  

-Necə yəni neynəyək? -Azər dərhal cavab verdi, -sən daha 

mənim arvadımsan, mən səni qorumalıyam, biz Allah qar-

Ģısında bir-birimizə söz vermiĢik və heç kim bizi öz niyyə-

timizdən döndərə bilməz. 
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-Bəs biz harda yaĢayacağıq? -hər Ģeyə aydınlıq gətirmək is-

təyən bir təzəgəlin kimi soruĢdum. 

Azər inamla: 

  

-Bu vadi bizim adamız olacaq,-dedi, -bax o gördüyün ma-

ğara da evimiz... 

  

O mağaranı mən kənardan dəfələrlə görsəm də, içərisinə 

girməmiĢdim. Amma indi bunun fərqində deyildim. Çünki 

sevincimdən uçmaq istəyirdim. 

  

-Onda gəl bu adaya ad qoyaq,-dedim, -Azər və Aida adası! 

  

Azər yəqin ki, məndən belə bir təklif gözləmirdi. 

  

-Sən necə söylədin? -dedi, - Azər və Aida adası? Necə də 

gözəl səslənir! Bu hardan ağlına gəldi?! 
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O, birdən-birə qollarını sahilə sarı yerdən qalxan qartal ki-

mi açdı və qaça-qaça var səsilə bağırdı: 

  

-YaĢasın Azər və Aida adası! 

  

Mən həyəcandan titrəyə-titrəyə onun arxasınca götürüldüm. 

Mən də qollarımı sahilə sarı açıb Azərin sözlərini təkrar 

elədim və: 

  

-EĢidin və yadınızda saxlayın,-dedim, -bu gündən bu ada 

Azər və Aida adasıdı və ancaq bizə məxsusdur! 

  

Ġnsan səsinə bənzər səslər çıxaran qağayılar baĢımızın üs-

tündə qanad çala-çala sanki bizi təqdir eləyirdilər, bizi bu 

adanın sahibi kimi tanıdıqlarını bildirirdilər və mənə elə gə-

lirdi ki, onlardan biri eynilə insan kimi qıĢqırır: "Azər... ai-

da...aaa!!!" Biz hava qaralanacan Azəraida adasında gəzdik 

və sonra da üz tutduq mağaraya tərəf. Mağara sahildən bir 

qədər hündürdə, qayalıqda yerləĢirdi və biz çal-çapıq daĢla-
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rın üstündən aĢıb mənzilə çatanacan əlimizi-ayağımızı ya-

raladıq. 

  

Bu yosun qoxulu, soyuq mağaranın qatı qaranlığı məni bir 

qədər vahiməyə saldı. Amma Azər kibrit yandırandan, içə-

rini iĢıqlandırandan sonra biz mamırlı qaya parçasının üs-

tündə oturduq və bir-birimizə qısıldıq. Bir qədər keçəndən 

sonra soyuq, aclıq və susuzluq bizi sınağa çəksə də, mənə 

elə gəlirdi ki, heç bir qüvvə bizi insan səltənətinə qaytara 

bilməz. Biz adımızla bağlı bu möcüzəli adada o qədər xoĢ-

bəxt ər-arvad idik ki, yaĢımızı unutmuĢduq. Yox, yox, 

unutmamıĢdıq, ikimizin bir yerdə iyirmi yaĢımız vardı. Və 

məncə, bu az yaĢ deyildi. 

  

  

  

XV FƏSĠL 
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Bizi dan yeri qızaranda balıqçılar tapdılar. Sən demə, bizim 

yoxa çıxmağımız evdəkilərə gecə yarı bəlli olub. Və dərhal 

da bağ massivində, qəsəbədə bizi axtarmağa baĢlayıblar, 

hətta yaxın qonĢuları da bu axtarıĢa cəlb eləyiblər. Bizi 

"gördüm" deyən olmayıb. Axı, qəsəbə camaatı nə biləydi 

ki, biz hardayıq? Bütün gecəni atalarımız, analarımız və 

qonĢularımız, əllərində məĢəl, fanar kənd arasında, sahil 

boyu bizi axtarıblar. Və birdən kiminsə nəzərini qumun üs-

tündəki ağ Ģal cəlb eləyib. Nazlı xala nənəmin Ģalını tanı-

yan kimi qıĢqırıb: 

  

-Evimiz yıxılıb!!!- Və saçını yola-yola çöküb, -Onlar batıb-

lar! Evimiz yıxılıb! - və əllərini göyə açıb, -bu nə müsibət-

di, bizə göstərdin, Ġlahi? 

  

Nənələrim Nazlı xalanın gətirdiyi Ģalı görən kimi hönkü-

rüblər. Bizim "nigah" gecəmizdə evimizdə kimsə yatağa 

girməyib. Bizim sahildə yoxa çıxmağımız barədə xəbər bü-

tün qəsəbəni silkələyib və çox keçməyib ki, balıqçılar Ģalın 

tapıldığı yerdən dənizə baĢ vurublar, sahili ələk-vələk elə-

yiblər ki, meyidimizi tapsınlar. 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

145 

-Onlar burdadır!!! -Yarıyuxulu olsam da, bu qıĢqırtını qula-

ğım çaldı və dərhal anladım ki, bizi axtarırlar! Mağaraya 

girən balıqçıları tanımasaq da, dərhal onlara təslim olduq. 

Onlar əllərimizdən tutub bizi bayıra çıxartdılar, qayaların 

arasındakı cığırla aĢağı endirdilər və sahildə cəmləĢmiĢ 

adamlara əl eləyib bir ağızdan qıĢqırdılar: 

  

-Tapıldılar! Gözünüz aydın! Sağ-salamatdılar! MuĢtuluq 

hazırlayın! 

  

Mən bilmədim, qorxudan, təlaĢdan həyəcanlanıb-havalan-

mıĢ valideynlərim bu xəbəri eĢitdilər, ya yox, çınki qulağım 

Azərdə idi. O, yalnız ikimizin danıĢdığımız və bir-birimizi 

anladığımız dildə "quĢ dilində" mənə tapĢırıqlarını verirdi: 

  

-Kane koqokavokarı kanikakokamu kapro kanakaĢu kas-

vadkabu, katı kaproskato kamokalçi. Ka Ya kasam kaçto 

kanakado kaskakaju. 

  

Azərlə mənim hər rus kəlməsinin baĢına bir "ka" əlavə et-

məklə yaratdığımız və neçə ildən bəri yaĢatdığımız "quĢ di-
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lini" təbii ki, balıqçılar baĢa düĢmədilər və yəqin ki, hesab 

etdilər ki, biz dəli olmuĢuq, bizə yazıq-yazıq baxdılar və bir 

də sahildə cəmləĢmiĢ adamlara əl eləyə-eləyə qıĢqırdılar: 

  

-Tapıldılar! MuĢtuluq hazırlayın! Sağ-salamatdılar. 

  

Sevincdən gözləri yaĢarmıĢ atalarımız ciblərindəki pulların 

hamısını balıqçılara payladılar. Bizi evə gətirdilər və hər 

kəsi öz otağında çarpayıya uzadıb baĢladılar bizə əməlli-

baĢlı qulluq eləməyə. Çünki mağaranın rütubəti canımıza 

hopmuĢdu və biz həqiqətən də soyuqlamıĢdıq. Anam həra-

rətimi ölçəndə məlum oldu ki, qızdırmam da qalxıb. 

  

Hər halda mən darıxırdım və Ģübhəsiz ki, bu halı Azər də 

keçirirdi: necə olar ki, evlənəsən və dərhal da ayrılığa mə-

ruz qalasan? Amma fikirləĢirdim ki, heç eybi yox, qoy ər-

gən yaĢına çataq, görüm bizi necə ayırırlar?! 

  

Bizdən heç nə xəbər alan yoxdu. Sağ-salamat tapıldığımıza 

görə Allaha dua eləyirdilər. Amma ertəsi gün anam ehtiyat-

la məndən soruĢdu: 
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-QəĢəng balam, de görüm o ilan çox böyük idi? 

  

Elə mən də bu suala ehtiyatla cavab verdim. 

  

-Belə də... 

  

Sonra Azər mənə söylədi ki, o, bir xeyli baĢ sındırandan 

sonra, nəhəng bir ilanın arxamıza düĢüb bizi qovması və bi-

zim də məcburiyyət qarĢısında o mağarada gizlənməyimiz 

barədə əfsanə uydura bilib. Bu cəfəngiyyata hamı inanmıĢ-

dı, Ruqiyyə nənəmdən baĢqa. O arabir gülümsəyə-gülümsə-

yə məndən soruĢurdu: 

  

-Bəlkə mənim ağ Ģalımı da dəniz qırağına o ilan aparıb? 

  

Bu macəranın bizim üçün xoĢ və həm də xoĢagəlməz nəti-

cələri oldu. Bizim üçün xoĢ o idi ki, yay tətili qurtaranacan 

kabab yedik, çünki atalarımız bizim tapılmağımızın Ģərəfi-
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nə yeddi qurban kəsdilər, xoĢagəlməyən isə qarĢımızdakı 

maneə idi. Bizi toyumuzun baĢ tutduğu məkana - Azər və 

Aida adasına getməyə qoymurdular və biz babamın bağın-

dakı ağacların budaqları arasında gizlənərək, o gecəni yeni-

dən yaĢamaq istəyirdik, özü də o mağarada, o yosun iyi ve-

rən mamırlı qaya parçasının üstündə olduğu kimi... 

  

  

  

XVI FƏSĠL 

  

  

  

Biz necə də yanılmıĢıq! Biz mövcud qayda-qanunlara necə 

də sadəlövhcəsinə inanmıĢıq! Bu inamı bizdən necə də 

asanlıqla qopartdılar! Hərgah, o günlərə bir daha qayıda 

bilməyəcəyik. Sən demə, o yay xoĢbəxtliyin sonuncu yayı 

imiĢ... Və onun yerini əbədi payız tutdu. Nə üçün əbədi? 

Çünki o bizim Yarımkürəmizə qədəm qoyanda heç kim bil-

mirdi ki, o bizim vətənimizin sonuncu dinc payızı olacaq... 
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...Oktyabrın birində biz məktəbə qayıdıb dərslərə baĢlayan-

da, hələ boyaq qoxusu verən partaların arxasında yerimizi 

tutanda, elm öyrənməyə giriĢəndə hər yerdə anlaĢılmaz 

söhbətlər gedirdi, amma bizim (öz aramızda) Afonya adlan-

dırdığımız coğrafiya müəllimi - coğrafiya kabinetinin rəh-

bəri Lyubov Afanasyevna Avdeyevanın baĢladığı dərsə elə 

bir sakitlik hakim idi ki, milçək uçsa vızıltısı eĢidilərdi. 

Hərgah milçək də qorxusundan zalım Afonyanın dərsini 

pozmağa cəsarət eləməzdi... 

  

Geyim-keciminə baxanda elə bilərdin ki, Sovet "Aeroflo-

tu"nun styüardessasıdı, sadəcə qocalıb; dar, tünd rəngli 

yubkasını və bəyaz koftasını heç vaxt dəyiĢməzdi. Bu arıq 

müəlliməmizin nazik dodaqlı, qaĢı bilinməyən "turĢumuĢ" 

sifətinin yeganə bəzəyi heç yayın qızmar günlərində də ba-

Ģından düĢməyən dəbdəbəli parik idi. 

  

-Siklon-antisiklon...-Bu onun dilindən düĢməyən söz idi. 

Bu qarımıĢ qız biz uĢaqları sevmirdi və deyəsən elə zənn 

eləyirdi ki, həyatdakı peĢə seçimində də günahkar bizik. 

Mənim zənnimcə o məktəbə ona görə gəlirdi ki, Ģəxsi həya-

tında yaĢadığı bütün acıların intiqamını günahsız uĢaqlar-

dan alsın. O özünə və eləcə də buraxılıĢ imtahanına düĢmə-
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yən "ikinci dərəcəli" dərsinə qarĢı elə bir diqqət, qorxu ya-

rada bilmiĢdi ki, uĢaqlar hətta sadəcə coğrafiya kabinetinin 

qarĢısından keçəndə də özlərini yığıĢdırırdılar. 

  

-Bizim bəxtimiz gətirməyib. Biz Ģəhərlilər Ģəhərdə yaĢa-

maqla həmiĢə sərt küləklərə, quraqlığa, istilərə məruz qalı-

rıq, bu da ömrümüzü kəsir, iĢ qabiliyyətimizi aĢağı salır, -

deyə o, bütün zəhərini onun Ģəhərdə keçən həyatına heç bir 

dəxli olmayan biz günahsız uĢaqların üstünə tökərdi, -elə 

bu səbəbdən Ģəhərlilər həftənin sonunda Ģəhərdən çıxırlar, 

bağlara-baxçalara üz tuturlar. Amma, bir fikir verin, görün 

bu azərbaycanlılar nədən ötrü təbiət qoynuna can atırlar? 

Kabab çəkməyə! Mədəni Ģəkildə istirahət etmək, voleybol 

oynamaq əvəzinə, kabab çəkməyə! Bəyəm bu qədər də ət 

yemək olar? Sovet hökuməti də bu vəhĢi qafqazlılara mədə-

niyyət aĢılayıb, mağara həyatından çəkindirə bilmədi! 

  

Sözün bu yerində parta yoldaĢım Elxan qulağıma pıçıldadı: 

  

-Bu Afonya, Sovet müəlliminə verilən maaĢla kabab çəkə 

bilsəydi, bu Allaha da xoĢ gedərdi. 
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Elə mən də bu fikirdə idim və fikirləĢirdim ki, yerimdən 

qalxıb mənim xalqımı heç nədən təhqir edən Afonyaya sö-

zümü deyim, amma hansı bir duyğusa məni özümü saxla-

mağa vadar elədi və mən çətinliklə də olsa, bu zəhərli ila-

nın kinayəsini, məsxərəsini udmalı oldum. Mən heç cür 

dərk edə bilmirdim ki, azərbaycanlıların həyat tərzinin o 

günkü dərsimizə nə dəxli var? Amma bu sualı Afonyaya 

vermək fikrimdən də vaz keçdim. 

  

Fasilə zamanı sinfimizdəki azərbaycanlı uĢaqlar Afonyanın 

milli heysiyyətimizə toxunan replikasını müzakirə etdilər, 

sərt sözlər iĢlətdilər və qət elədilər ki, Afonyadan qisas al-

sınlar. Mən həyəcanlanmıĢ yoldaĢlarımdan aralanıb müəl-

limlər otağına sarı getdim ki, bu məsələdən bizə rus dili və 

ədəbiyyatı fənnindən dərs deyən sevimli müəlliməm mala-

kan qızı Valentina Alekseyevna ġiĢatskayanı və milliyyətcə 

erməni olan cavan tarix müəllimimiz Qurgen Xaçaturoviç 

Qriqoryanı da agah eləyim. 

  

Mənim bu müəllimlərin hər ikisinə xüsusi rəğbətim vardı. 

Rus ədəbiyyatına qarĢı ehtirası mənim qanıma yeridən xe-

yirxah və mülayim təbiətli Valentina Alekseyevna Montin 

qəsəbəsində, ayrıca bağı-baxçası olan xudmani bir evdə ya-

Ģayırdı və biz sinif yoldaĢlarımızla bayramlarda məmnuniy-

yətlə onu təbrik etməyə gedirdik ki, onun qoca anası Katya 
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xalanın bizim üçün kəsib biĢirdiyi əriĢtənin dadına baxaq. 

Olduqca söhbətcil Qurgen Xaçaturoviç isə xeyirxah sifətli, 

sakit təbiətli bir ziyalı idi, hətta tarix fənni üzrə təĢkil etdiyi 

fakultativ məĢğələlər gec qurtaranda, məktəbdə ləngiyən 

aktiv Ģagirdlər kimi bizi də evimizə qədər ötürərdi.. Mən öz 

incikliyimi istəkli müəllimlərimə çatdırdım və onlar da öz 

növbələrində coğrafiya müəlliməsinin bizə qarĢı milli zə-

mində atdığı atmacadan mütəəssir oldular və söz verdilər 

ki, onunla danıĢacaqlar. 

  

Hiss və duyğularımın heç nədən təhqir olunmasını mən ev-

də də biruzə verdim və Afonyanın bizim millətimizə qarĢı 

dilindən çıxanları sözbəsöz valideynlərimə söylədim. 

  

-Nə üçün bu rus Ģovinistləri hesab edirlər ki, həmiĢə hamı-

ya dərs keçməlidirlər? Özgəsinin milli əxlaqına və ənənəsi-

nə üstdən aĢağı baxmağa, alçaltmağa kimin nə haqqı var?! -

Atam hirslə dedi, -gör bir kimlər yüksək mədəniyyətdən 

dəm vurur?! Mən çox görmüĢəm, Rusiyada, ələlxüsus Ru-

siyanın dərinliklərində ruslar mədəniyyət deyəndə elə bilir-

lər ki, bu arağın küpünə girmək, keflənib mayallaq aĢmaq 

və arvadlarını dəyiĢik, çaĢ salmaqdı. Heç eybi yox, mən o 

bambılıya hər Ģeyi qandıraram, bilər ki, çoxmillətli kollek-

tivdə pedaqoq özünü necə aparmalıdı. 
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Atam, həqiqətən də, mütəəssir olmuĢdu. Mən onu sakitləĢ-

dirmək istədim, dedim ki, bu barədə Valentina Alekseyev-

naya da, Qurgen Xaçaturoviçə də danıĢmıĢam və söz verib-

lər ki, Afonya ilə danıĢsınlar. Mən atamı inandırdım ki, 

onun bu iĢə qarıĢmasına ehtiyac yoxdur və bu insidentin 

qarĢısını müəllimlər özləri alacaqlar. 

  

Mən hələ də bilmirəm ki, mənim istəkli müəllimlərim 

Afonya ilə danıĢmağa macal tapdılar, ya yox, amma sinif 

yoldaĢlarımın "qisas" məqsədilə atdıqları addımının bir Ģa-

hidi də mən özüm oldum: kimsə coğrafiya kabinetinin qapı-

sına iri, qara hərflərlə ağ kağıza rusca bir kəlmə söz yazıb 

yapıĢdırmıĢdı: "Ostorojno, zlaya sobaka". Çox keçmədi ki, 

bu "elandan" bütün məktəb xəbər tutdu. UĢaqlar gülüĢürdü-

lər və bir-birilərindən soruĢurdular: "görəsən həyatına risk 

eləyib bu yazını yazıb qapıya yapıĢdıran kimdi?" 

  

  

  

XVII FƏSĠL 
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Mənim ad günüm -noyabrın yeddisi yaxınlaĢırdı. Mən bay-

ram günündə doğulmuĢam. Hələ birinci, ikinci siniflərdə 

oxuyanda bizə öyrətmiĢdilər ki, bəs 1917-ci ilin 7-si noyab-

rında "Avrora" kreyseri QıĢ sarayının alındığını - əsası tari-

xi zərurət olan ilk proletar dövlətinin yarandığını - bütün 

dünyaya yaylım atəĢilə bəyan eləyib "YoldaĢlar, Böyük 

Oktyabr Sosialist Ġnqilabı qalib gəldi!" xəbəri tarixdə yeni 

bir mərhələnin baĢlandığını bildirib. Bu səbəbdən də təq-

vim dəftərçəsində yeddisi və səkkizi Noyabr qırmızı hərf-

lərlə yazılırdı və bu məni inanılmaz dərəcədə fərəhləndirib 

qürrələndirirdi. 

  

"Den sedmoqo noyabrya 

  

Krasnıy den kalendarya" 
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-Hələ uĢaq bağçasında mən bu beytlə baĢlanan mənzum 

parçanı ucadan söyləməyi çox sevirdim. 

  

Hətta bu beytin Azərin tərcümə etdiyi Azərbaycan variantı-

nı da hərdən dilimə gətirirdim: 

  

"Yeddi noyabr günü 

  

Təqvimin par-par günü". 

  

Atam qərara aldı ki, mənim ad günümü təntənəli Ģəkildə 

bağımızda keçirtsin və məclisə bütün sinif yoldaĢlarımı, 

həmçinin, müəllim kollektivini dəvət etsin. Etiraf edim ki, 

bizim böyük ailəmizdə yalnız Azərlə mənim ad günlərimiz 

hay-küylü, təmtəraqlı keçirilirdi. Çünki mən atamın-anamın 

"bir dənəsi" idim, Azər isə ailədə yeganə oğlandı, üstəlik 

də, yayda doğulan bacılarından fərqli olaraq o, dünyaya 

Yeni il ərəfəsində gəlmiĢdi. 
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O qədər xoĢ, mülayim bir payız günü idi ki, bir tiyə köy-

nəkdə gəzsəm belə, payızın soyuğunu canımda hiss eləməz-

dim. Yeddisi noyabr möcüzə göstərirdi. Günortaya yaxın 

bayram nümayiĢi tamamlandı və əsil bayram baĢlandı. Nü-

munəvi Ģagirdlər və müəllimlərim atamın göndərdiyi avto-

busa doluĢdular və gündüz saat iki radələrində bu maĢın 

məktəbin həyətindən tərpəndi. 

  

Qonaqları bağın həyətində "ġahzadənin bütün əhli-əyalı" 

gözləyirdi. Mənim valideynlərim, əmimin ailəsi, babam, 

nənəm. Amma avtobusdan düĢəndə mən burda tanımadı-

ğım üzlər də gördüm, hamısı da sevinc içində. Atamın bu 

təntənəyə məxsusi dəvət etdiyi məĢhur oyunbaz, müxtəlif 

etnosları təmsil eləyən sinif yoldaĢlarımı duzlu lətifələrlə, 

gözbağlayıcı nömrələri ilə əyləndirməyə baĢlasa da, uĢaqlar 

voleybol topunu, badminton raketkalarını görəndə ondan 

aralandılar və o, müəllimlərimin əhatəsində qaldı. Dünya 

xalqlarının populyar musiqi nömrələri bir-birini əvəz elə-

dikcə oynayanların da sayı artırdı. Fatimə bibimin əri Yunis 

isə bu musiqilərin ahəngi altında qızarmıĢ manqala quzu 

əti, ağ balıq, pomidor, badımcan, bibər çəkilmiĢ ĢiĢləri dü-

zür, atamın sürücüsü Faiq isə gah külə kartof basdırır, gah 

da yelləyirdi. Anam, Nazlı xala və eləcə də əmim, bibim 

qızları süfrəyə çeĢidli salatlar, içkilər, mer-meyvə dolu va-

zalar düzürdülər. Anam məni məhz bu təntənə üçün tikil-

miĢ donu geyinməyə vadar elədi və mən tünd kostyumda 

ortaya çıxan Azərlə vals oynamağa baĢladım. Azər məni 
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həsəddən yanan sinif yoldaĢlarımın gözləri baxa-baxa elə 

fırladırdı ki, mənə elə gəlirdi ayaqlarım yerdən üzülüb, uçu-

ram. Mən necə də bəxtəvər idim!!! Mənə elə gəlirdi ki, heç 

cənnətdə də bundan artıq səadətə qovuĢmaq olmaz!.. 

  

Amma bu təntənədən bəxtiyar olan, qanad açıb uçan yalnız 

mən deyildim. Süfrə arxasında oturmuĢ, bizim çoxmillətli 

Ģəhərimizin əsil milli mənzərəsini təĢkil edən müəllimlərim 

elə ucadan danıĢıb gülürdülər ki, uĢaqlar onların yanında 

toya getməliydi. Atamın tez-tez coğrafiyaçı Afonyaya ya-

xınlaĢması, manqalın üstündən götürdüyü ĢiĢ-ĢiĢ kababı 

onun boĢqabına boĢaltması gözümdən yayınmadı. Və mənə 

elə gəldi ki, heç nəyin fərqinə varmayan, sadəcə, atamın nə-

zakətindən məmnun qalan Lyubov Afanasyevna isti quzu, 

ağ balıq tikələrini çeynəmir, birbaĢa udur. 

  

BaxıĢlarımız toqquĢanda atam mənə göz vurub gülümsədi; 

bu isə o demək idi ki, hər Ģey yadımdadır və neynədiyimi 

bilirəm. Məni fikir aldı. Doğrudanmı, atamın sinif yoldaĢla-

rımın qarĢısında yaratdığı bu təntənə, bu dəbdəbəli məclis 

çox incə Ģəkildə, yaramaz coğrafiyaçıdan qisas almaq üçün-

dür? Sanki məni bu nigarançılıqdan qurtarmaq üçün atam 

müəllimlərimə yan aldı və əllərində raketka tutmuĢ əmim 

qızlarını niĢan verib soruĢdu: 
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-Bəs siz mədəni istirahətə necə baxırsınız? Badminton oy-

namaq istəmirsiniz? 

  

-Biz onsuz da mədəni istirahət eləyirik, -Afonya ağzındakı 

tikəni udandan sonra razılıqla cavab verdi və atam yenə də 

mənə sarı çönüb gülümsədi. Mən də borclu qalmadım, ata-

ma bir "hava öpüĢü" göndərdim. Axı, bu dünyada kimin 

belə qüdrətli atası var? Əhsən, atacan! 

  

Mən xoĢbəxtcəsinə gülümsəyir və çox sevilən bir uĢaq 

mahnısını zümzümə eləyirdim: "K sojaleniyu, den rojdeni-

ya, tolko raz v qodu". Amma mən mahnını oxuyub baĢa 

çıxmamıĢ Azər məni səslədi: 

  

-On dəqiqədən sonra gələrsən tut ağacının altına. 

  

Tut ağacının altına gələndə gördüm ki, Azər boynundan gi-

tara asıb. Məni görən kimi oxumağa baĢladı: 
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-Əqrəb bürcü altda doğulmusan sən 

  

Səni illər boyu axtarmıĢam mən. 

  

Toyumuzdan sonra mənə ürəkdən 

  

Cumbulu əqrəblər əta edərsən. 

  

Mən həyəcandan yerimdəcə donub qaldım. 

  

-Özündən qoĢmusan? 

  

O, təmkinlə cavab verdi: 

  

-Yox, təsadüfən eĢitmiĢəm, yadımda qalıb. 
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Mən Azərə elə bağlanmıĢdım ki, nədənsə çəkinməyə ar elə-

mirdim, ona görə də nə ilə nəticələnəcəyinin fərqinə varma-

dan ona belə bir sual verdim: 

  

-De görüm, sən neçə cumbulu əqrəb istəyirsən? 

  

O, inamsız cavab verdi: 

  

-Bilmirəm, yəqin ki, ikisini. 

  

-Azdı! -Mən bu iĢdən baĢı çıxan adam kimi dilləndim, -gə-

rək qızın bacısı, oğlanın da qardaĢı ola. 

  

O, məni dərhal anladı: 

  

-Sən deyən olsun, -dedi, -dörd deyirsən, qoy dörd olsun... 
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Biz Azərlə payızın öz naxıĢlarını vurub saraltdığı çəmənlik-

də yanaĢı oturub lacivərd göylərə baxırdıq və oyunbazın gi-

tara çala-çala sinif yoldaĢlarıma qoĢulub oxuduğu vətənpər-

vər mahnılara qulaq asırdıq. 

  

  

  

Широка страна моя родная, 

  

Много в ней лесов, полей и рек. 

  

Я другой такой страны не знаю, 

  

Где так вольно дышит человек. 
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От Москвы до самых до окраин, 

  

С южных гор до северных морей 

  

Человек проходит, как хозяин 

  

Необъятной Родины своей... 

  

  

  

Azər bu misraları bədahətən tərcümə edəndə isə mən onun 

daha bir istedadını kəĢf elədim: 
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-Ucsuz-bucaqsızdır bu vətən mülkü, 

  

MeĢələr tamaĢa, dəryalar - ümman. 

  

Mən elə məmləkət tanımıram ki, 

  

Bunca azad nəfəs alaydı insan. 

  

  

  

Moskvadan ucqar ellərə doğru, 

  

Güney dağlarından dənizlərədək 

  

Keçir iftixarla hər vətən oğlu, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

164 

  

Vətənin yiyəsi, sahibkarı tək. 

  

  

  

Daha sonra oyunbazın dınqıllatdığı gitaranın sədaları altın-

da uĢaqlar elə bir pioner nəğməsini oxumağa baĢladılar ki, 

o mahnıda həm dünənimiz, həm də gələcəyimiz-əxlaqımız, 

tərbiyəmiz öz əksini tapmıĢdı. Bilirdik ki, yeddi yaĢından 

oktyabryatıq - dahi Leninin nəvələriyik, on bir yaĢından 

pionerə keçirik, oluruq Lenin pioneri, sonra da Lenin kom-

somolu sıralarında sınanıb kommunistlərə qarıĢmalıyıq. O 

pioner mahnısında da bütün bunlar tərənnüm olunur, yada 

salınırdı. 

  

  

  

Мы - пионеры Советской Страны, 
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Нас - миллионы, 

  

Родине, Партии славной верны 

  

Наши знамѐна. 

  

Заветы Ленина храним мы с честью, 

  

Идѐм за Партией с отцами в ряд! 

  

Наша дружба вовек нерушима, 

  

И костры наши ярко горят! 

  

Мы идѐм за дружиной дружина, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

166 

  

Мы идѐм за отрядом отряд! 

  

  

  

Yəni: 

  

  

  

Sovet Yurdumuzun pionerləri; 

  

Milyonlarıq biz. 

  

ġanlı partiyamız, Vətən elləri, 
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Sizlərə üz tutan bayraqlarıq biz! 

  

  

  

Lenin amalları yadigarımız, 

  

Atalarla birgə addımlayırıq. 

  

Sarsılmaz heç zaman düz ilqarımız, 

  

AlıĢıb nur saçır tonqallarımız, 

  

Bir vurur nəbzimiz, ürəyimiz də, 

  

Gedirik səfbəsəf, dəstəbədəstə! 
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XVIII FƏSĠL 

  

 Azərin ad günündən sonra bizim həyatımızın altını üstünə 

çevirən o nisgilli 1988-ci il baĢladı. Fevral ayında səsi çı-

xan hadisələrin əks-sədası ucsuz-bucaqsız Sovetlər ölkəsi-

nin hər bir sakinini düĢünməyə vadar elədi. Dağlıq Qarabağ 

ermənilərinin tələbi çoxlarına gülməli gəlsə də, bu həqiqət 

idi. Ermənilərin harayına Krım tatarları da səs verdilər. 

Sonra milli zəmində münaqiĢələrə meydan açan, yüz min-

lərlə insanın məhrumiyyəti ilə sonuclanan dəhĢətli hadisələr 

Moldaviyaya, Cənubi Osetiyaya, Abxaziyaya, ġimali Qaf-

qaza yayıldı. Sovet beynəlmiləlçiliyinin ilğımı söndü və 

Sovet quruluĢunun yeni təlxəyi demokratiyadan, yenidən-

qurmadan dəm vurduqca, bütün dünyanın sarsılmaz zənn 

etdiyi imperiya cırıltıyla Ģırımlandı. 

 Parçalanaraq ayrı-ayrı etno-siyasi dəstələrin kütləvi çıxıĢ-

larının meydanına çevrilən dövlətin aqibəti təəssüf doğurur-

du. Ölkəni hissələrə parçalamıĢdılar, əsas diqqət isə millətçi 

ünsürlərin çaldığı havaya oynayan, azərbaycanlıları düĢmən 

sayan ermənilərlə üz-üzə qalmıĢ Azərbaycana yönəlmiĢdi. 
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Ekonomik maskalar altında, reforma tələbi ilə çıxıĢ edənlər 

daha sonra qədim Azərbaycan torpaqlarının baĢqa bir döv-

lətə- qonĢu Ermənistana birləĢdirilməsini irəli sürdülər. Eh-

tiraslar iĢıq sürətilə öz məcrasından çıxırdı və Ermənistan-

dakı qohumları və Qərbdəki erməni diasporları tərəfindən 

qızıĢdırılan Qarabağ erməniləri vilayətin Azərbaycanın tər-

kibindən çıxarılması üçün referendum tələb edəndə, Bakıda 

yaĢayan yüz minlərlə erməni qorxusundan nə edəcəyini bil-

mirdi. Əslində də ən çətin vəziyyətə onlar düĢdülər: bir tə-

rəfdən, qonĢu respublikadakı qohumları onları satdılar, on-

lara xəyanət elədilər, faktiki olaraq onları öz siyasi məqsəd-

lərinin girovuna çevirdilər, digər tərəfdən, həmiĢə onlara 

yaxın qonĢu "kirvə" kimi yanaĢan azərbaycanlıların qəzəbi-

ni, kinini duydular və anladılar ki, azərbaycanlılar Ermənis-

tanın və Qarabağ ermənilərinin Azərbaycana vurduğu yara-

ların qisasını onlardan ala bilərlər. 

 Bizim etnik kökü qarıĢıq olan ailəmiz diqqət mərkəzində 

idi. Qohumlar və tanıĢlar bizə gəlirdilər ki, xoĢ sözlərlə va-

lideynlərimə təsəlli versinlər, həmrəylik nümayiĢ etdirsin-

lər. Atam çox çətinliklə də olsa, özünü ələ almağa çalıĢırdı. 

Xristofor babamın beli bükülmüĢdü, yumağa dönmüĢdü. 

Ġbrahim babam ona ürək-dirək verdi: 

 -Xosrov, mən hələ ölməmiĢəm ki,-dedi,-sən kimdənsə qor-

xasan? 

 -Ġbrahim can, mən özümə görə qorxmuram, - dedi, - məni 

qorxudan uĢaqların taleyidi. Necə olacaq bunların axırı? 
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Amma iĢlər belə getsə, biz gərək köçək. Demək asandı. 

Amma mən baĢqa yerdə necə yaĢayacam? Yox, yox, demə-

yimə baxma, mənim bu Ģəhərdən ancaq meyidim çıxa bilər, 

- Xristofor babam yana-yana dedi, -bütün aləmi qarıĢdıran 

o mənfur daĢnaklardı. Bilmirsən kimə arxalanırlar, bu vic-

dansızlar? 

 -Bilmirsən kimə arxalanırlar, ay Xosrov? -Ġbrahim babam 

dedi, -doğrudanmı sən bunu baĢa düĢmürsən? Qafqazda heç 

bir xalq ermənilər kimi axmaq Ģöhrətə malik deyil. Hələ bir 

sən də soruĢursan ki, onlar kimə arxalanır? Əlbəttə, ruslara! 

Ruslar əvvəlcədən onların törətdikləri əməllərə göz yum-

masaydı, onlar bu dərəcədə cızıqlarından çıxa bilərdilər?! 

Balıq baĢdan iylənir. Əgər Moskva ermənilərin Azərbayca-

na qarĢı əsassız tələbinə dərhal münasibət bildirsəydi, onla-

ra öz yerini tanıtsaydı, indi biz də burda rahat oturmuĢduq, 

sakitcə yaĢayırdıq, həmiĢə olduğu kimi. Amma Mərkəz on-

ların qanlı hadisələrə gətirib çıxaran alçaq əməllərinə bar-

maqarası baxır. Budurmu bizim haqqımız? Gör bir ömrü-

müz boyu kimə xidmət etmiĢik?! 

 -Bu düzdür, Ġbrahim can, amma yalnız Mərkəzi günahkar 

çıxartmaq olmaz, -Xristofor babam cavab verdi, -bəyəm 

ruslar onlara demiĢdilər ki, qiyam qaldırsınlar? Yox, sepe-

ratçılıq daĢnakların baĢlıca niyyətidir, onlar həmiĢə altdan-

altdan öz iĢlərini görürlər və həmiĢə siyasi məqam gözləyir-

lər ki, öz məqsədlərini həyata keçirsinlər. Məni ən çox yan-

dıran odur ki, əsrin əvvəllərində azərbaycanlılarla ermənilər 

arasına vurulan yaranın qaysağını yenidən qopartdılar, ye-
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nidən o yaranı qanatdılar, -Xristofor babam hönkürüb ağla-

dı, - hər Ģey unudulmuĢdu, qardaĢ kimi yaĢayırdıq. Bu ağıl-

sız davanı yenidən baĢlamaq bu yaramazların nəyinə lazım-

dı, görəsən? Doğrudanmı onlar anlamırlar ki, əzab və iĢ-

gəncə əsrlər boyu yaddan çıxmır? Bəyəm onlar anlamırlar 

ki, bu faciənin masĢtabı nə qədər böyüyə bilər? Gorun çat-

lasın, ay Stalin! Sağ olsaydı, bir göz qırpımında bu münaqi-

Ģəyə son qoyardı, amma belə görünür ki, Qorbaçova bu 

münaqiĢəni qızıĢdırmaq sərf eləyir... 

 Qreta nənəm isə dizinə vururdu və baĢını bulaya-bulaya 

deyirdi: 

 -Belə də müsibət olar! Bəs biz nə edəcəyik?! Rubençik də 

daha bizə zəng eləmir. 

 -ġan dığa, -Xristofor babam dayımın qarasınca dedi, -EĢ-

Ģək anqırar, tayını tapar... Bizi tamam unudub, özünü yad 

kimi aparır, elə bil anlamır ki, bizi burda hansı təhlükə göz-

ləyir... 

 O dəhĢətli günlərdə Azər hər gün məktəbə gəlirdi ki, məni 

qarĢılayıb evə aparsın. Rəfiqələrimin mənə paxıllığı tutur-

du, axı onların heç birisinin belə "təmkinli" müĢtərisi -"ka-

valeri" yoxdu. 

 -Sən heç yana getməyəcəksən, Balaca, heç yana! -Azər 

inamla dedi, əslində, heç mən də harasa getmək barədə fi-

kirləĢmirdim. 
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Mən hələ baĢ verən faciələrin mahiyyətini axıracan dərk 

eləmirdim, ona görə də mənim haçan gedəcəyimi soruĢanda 

təəccüblənirdim?! 

 -Axı, nə üçün mən harasa getməliyəm? 

 O narahat, həyəcanlı günlərin birində atamın təkidilə anam 

iĢdən çıxdı. 

 -Sənin ünvanına bir ehtiyatsız söz desələr, sənə hardasa 

kəm baxsalar, bu bizim ailəmizə ömürlük ləkə olar, -atam 

anamı inandırmaq üçün dedi -mən necə rahatlıq tapa bilə-

rəm ki, sənin bütün ətrafın, iĢ yoldaĢların ermənilərin vəhĢi-

liyindən danıĢır, sən də ağzına su alıb susursan, guya bütün 

bu fəlakətlərin baiskarı sənsən. 

 Anam da öz növbəsində atamı inandırdı ki, "fiktivnı" bo-

Ģansalar yaxĢı olar. 

 -Hər ehtimala qarĢı bu lazımdı, əzizim, -anam dedi, -Aida-

nın xətrinə lazımdı, kim bilir sabah nə olacaq? 

  

-Sabah heç nə olmayacaq, -atam cavab verdi və mənə elə 

gəldi ki, bu söz sadəcə təsəlli üçündü, çünki anamın eyni 

məzmunlu növbəti təklifindən sonra razılaĢdı. 
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-Ehtiyat heç zaman zərər gətirməz!.. 

  

Bu da o arada anamın dilindən çıxan sözdü. 

  

Məktəbdə dərslər öz əhəmiyyətini itirdi, müəllimlər iĢə ona 

görə gəlirdilər ki, günlərini keçirtsinlər və göstərsinlər ki, 

onlar hələ öz borclarını yerinə yetirirlər. Ġlk dəfə bizim bey-

nəlmiləl sinfimizdə açıq, nümayiĢkaranə Ģəkildə Ģagirdlər 

dəstə ilə oturmağa baĢladılar: bir tərəfdə azərbaycanlılar, 

digər tərəfdə fağır, misgin görkəm almıĢ ermənilər. "Yerdə 

qalanlar" bu "parçalanmada" neytral mövqe tutdular. Mən 

də tatar, rus, yəhudi, gürcü, ləzgi xalqlarının nümayəndələ-

rini birləĢdirən bu "neytral"lara -"yerdə qalanlara" qarıĢma-

lı oldum, çünki məni nə azərbaycanlılar, nə ermənilər öz 

aralarına buraxmadılar. 

  

-Aidanın metrikasını dəyiĢmək və onu baĢqa məktəbə ke-

çirmək lazımdır, -anam dedi, -bu vacib məsələdir, təcili həll 

etməliyik, sonra gec olar... 

  

Mən anamın atama təkidlə dediyi bu sözdən kövrəldim: 
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-Mən öz doğma məktəbimdən heç yana getməyəcəm! 

  

Amma çox keçmədi, mənim doğma məktəbimdə münasi-

bətlər o dərəcədə gərginləĢdi ki, mən özüm də hiss elədim 

ki, daha burda mənə yalnız divarlar doğmadı. Sevimli 

müəllimlərimiz bir-birinin ardınca tez-tələsik öz mənzilləri-

ni sataraq Bakını tərk edirdilər. Sinif yoldaĢlarımın bir qis-

mi də ata-anaları ilə ucsuz-bucaqsız ölkəmizin ayrı-ayrı gu-

Ģələrinə yola düĢmüĢdülər. Amma mənə ən çox yer eləyən, 

pərəstiĢ etdiyim sinif rəhbərim Yevgeniya Lvovna Ambart-

sumovanın Bakını tərk etməsi oldu. Çünki o, milliyyətcə 

erməni olsa da, əsil beynəlmiləlçi, sözün tam mənasında 

demokrat və köklü Bakılı idi. Dağlıq Qarabağ hadisələri 

onu sarsıtmıĢdı, bilmirdi neynəsin? Sonda isə, bütün erməni 

həmkarlarına üz tutdu: onlara yalvardı, xahiĢ elədi ki, ermə-

ni millətçiliyinə qarĢı əlbir olub imza toplasınlar, amma se-

zəndə ki, onu baĢa düĢməyənlər daha çoxdur, məyus oldu 

və o da köçmək qərarına gəldi. Elə o ərəfədə də bizim sin-

fin uĢaqlarını baĢına cəm eləyib qüssə ilə dedi: 

  

-Mənim əzizlərim, mən sizinlə vidalaĢıram. Mən Stavropo-

la-bacımın yanına köçürəm. Mən daha bu xalqın gözünə 

dik baxa bilmirəm. Mən bu qarıĢıq günlərdə müəllim adını 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

175 

doğrultmayan, əksinə, ara qızıĢdıran həmkarlarımın əvəzi-

nə, xəcalət çəkirəm. Bu münaqiĢədə bütün Bakı erməniləri 

birləĢib ləyaqət göstərməli idilər: millətçilərə, separatçılara 

"Yox!" deməliydilər, yalnız o zaman məsələni yoluna qoy-

maq olardı... 

  

  

  

XIX FƏSĠL 

  

  

  

Ölkədə baĢlanan anarxiya əhalinin o günə qədər görünmə-

yən mühacirətinə meydan açdı. Sovet Ġttifaqında, xüsusən 

də antisovet Rusiyasında xor baxılan, lağa qoyulan yəhudi-

lər yenidənqurma dalğasında "xalqlar həbsxanası"ndan xi-

las olmağa, nəhayət ki, öz doğma vətənlərinə qovuĢmağa 

fürsət tapmıĢdılar. Çoxmillətli Sovet xalqı anlamağa baĢla-

mıĢdı ki, onların güvəndiyi Kommunist partiyası və höku-

mət daha ən adi insan hüquqlarını belə müdafiə etməyə qa-

dir deyil. Ġnsanlar o yerə can atırdılar ki, orda onun həyatı 
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üçün təhlükə olmasın. Bakının küçələrində, xüsusən Bakı 

vağzalının ətrafında Ermənistandan qovulan azərbaycanlı-

ların ilk dəstələri çadır qurmuĢdular, çadırlarda yaĢayırdı-

lar. Və bu, təbii ki, ehtirasları qızıĢdırırdı, insanlar ya ev də-

yiĢməyə, ya ev satmağa can atırdı və beləcə, beynəlmiləl 

ənənələri ilə zaman-zaman öyünən Bakı qeyri-adi günlər 

yaĢayırdı. 

  

Məni diri-diri yandıran, ürəyimi partladan isə Qreta nənəm-

lə Xristofor babamın köçməyə hazırlaĢmaları idi. Qəti Ģə-

kildə bildirdilər ki, Yerevana-oğullarının yanına getməyə-

cəklər. Mənə elə gəldi ki, bu addımın atılması da anamla 

mənim xətrimədir, məqsəd budur ki, biz onların yanına is-

tənilən vaxt gəlib-gedə bilək, amma indi anlayıram ki, bu 

"qardaĢ" respublikada cızığından çıxarılmıĢ qohumlara qar-

Ģı özünəməxsus etiraz aksiyası imiĢ. 

  

-Nə üçün ermənilər əvvəllər Bakıda sakitcə yaĢaya bilirdi-

lər, amma indi yox? 

  

Neçə gündən bəri məni düĢündürən bu sualı Xristofor baba-

ma da verdim. O, əsəbi halda: 
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-Ona görə ki, ermənilər yenə də insan qanına susayıblar,-

dedi, -ağrımayan yeri qaĢıyıb, qaĢıyıb qanatdılar, dünyanın 

bu düz vaxtında bizi də iĢə saldılar. Tfu! SoruĢdum: 

  

-Bəs buna səbəb nədir? Axı onlar azərbaycanlılarla çox 

mehriban idilər? 

  

Xristofor babam yanıqlı-yanıqlı içini çəkdi. Qreta nənəm 

isə: 

  

-Görünür, bu mehribançılıq üzdə imiĢ, - dedi, - görünür, 

daĢnaklar sadə, zəhmətkeĢ ermənilərin də ürəyində azər-

baycanlılara qarĢı kin oyada biliblər. Millətçi virusu bütün 

milləti zəhərləyib. Onlar ilan kimidilər, fürsət gözləyirlər 

ki, zəhərlərini töksünlər. 

  

Babam, nənəm çox dedilər, çox söyləndilər, amma bir mə-

sələ mənə yenə də qaranlıq qaldı: nədən bu hadisələr qəfil-

dən baĢlandı? Mən bu sualı dilimə gətirəndə isə Qreta nə-
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nəm söylədi ki, zaman-zaman erməni millətçiləri bu iki xal-

qı bir-birinə qarĢı qaldırıblar. Mən nənəmin sözünü sualla 

kəsdim: 

  

-Axı, nəyə görə? 

  

Nənəm bu suala cavab vermədi. Amma: 

  

-Bu çoxdan belədir, - dedi, -bir çox erməni ailələri əsil si-

malarını gizlədərək övladlarını azərbaycanlılara qarĢı nifrət 

ruhunda tərbiyə eləyirlər ki, yeri düĢən kimi onlar öz düĢ-

mənlərini sancsınlar. 

  

Qreta nənəm birdən-birə gülümsədi və söhbəti bir qədər 

baĢqa məcraya yönəltdi: 

  

-Yadıma Bakının "Neftçi" və Yerevanın "Ararat" komanda-

ları arasında futbol oyunu düĢür, onda sən doğulmamıĢdın. 

Biz Xristoforla Allaha dua eləyirdik ki, bu yarıĢ heç-heçə 

qurtarsın, çünki "Neftçi" qalib gələndə erməni uĢaqları baĢ-
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layırdılar xuliqanlığa, Ģəhərə çaxnaĢma salmağa və iĢ o ye-

rə gəlib çatırdı ki, iĢə milis qarıĢırdı. 

  

Maraq xatirinə soruĢdum: 

  

-Bəs babam Xristofor hansı komandaya azərkeĢlik eləyirdi? 

  

Nənəm kəsə cavab verdi: 

  

-Dostluğa. 

  

-Bunlar çoxdan yaddan çıxıb, nənə, -dedim, - bəs indi niyə 

sizə elə gəlmir ki, bu günlər baĢ verən hadisələr də unudu-

lacaq? 

  

Nənəm doluxsundu: 
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 -Ġndi ermənilər o dərəcədə azğınlaĢıblar ki, - dedi, -köhnə 

qonĢuluğu bərpa etmək, ermənilərin törətdikləri vəhĢilikləri 

unutmaq üçün əsrlər lazımdı, elə bu səbəbdən də bizim get-

məyimiz məsləhətdi, burda qızara-qızara, qorxu, təlaĢ için-

də yaĢamağın nə mənası var? Mən ən çox Karinaya, sənə 

görə qorxuram. 

  

Atam isə mənim sualımı bir qədər baĢqa cür qarĢıladı: 

  

-Bu hadisələrin arxasında böyük siyasi oyunlar gedir, - de-

di, -o ki qaldı ermənilərin ərazi iddiasına, ola bilər ki, onlar 

yenə də qazansınlar və "ağlaĢma" qurmaqla öz siyasi sınır-

larını geniĢləndirsinlər; bu milli isteriyanın arxasında da, 

əslində, bu niyyət durur. Bu səbəbdən də bizim ümidsizliyə 

varmağımız məntiqi cəhətdən əsaslıdır. 

  

  

  

Atam öz dostlarına xəbər yolladı ki, anamın valideynlərinə 

Moskvada yaxĢı bir mənzil soraqlaĢsınlar. Atamın yaxın-

dan köməyi sayəsində onların Zavağzalnidəki mənzilinə 
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müĢtəri tapıldı, amma hələ Moskvada ev məsələsi həll 

olunmadığından, Xristofor babamla Qreta nənəm bizim ev-

də məskunlaĢdılar. Onsuz da onlar son zamanlar bizimlə 

qalırdılar, amma bu zaman kəsiyi Ģadlıqdan, Ģadyanalıqdan 

məhrumdu. Onlar son dərəcə məyusdular, hərdən saatlarla 

dinib-danıĢmır, susurdular. Aradabir anam danıĢırdı, amma 

əsas məsələ haqqında yox, elə bil valideynləri heç yana 

köçməli deyildilər. 

  

Atamın dostları Moskvada mənzil soraqlaĢanda məlum ol-

muĢdu ki, Xristofor babamın Zavağzalnidəki mənzilinə gö-

rə aldığı pul heç Moskvada ailə yataqxanasında bir otaq al-

mağa da bəs eləməz, ona görə də Moskvada alınan evə əsas 

vəsaiti atam qoymuĢdu və anam da bundan mütəəssir ol-

muĢdu. Atam üzünü anama tutub: 

  

-Özünü ələ al, sən niyə fikir eləyirsən? - dedi, -sən hesab 

elə ki, mən pulumu paytaxtda daĢınmaz əmlaka vermiĢəm 

və bu para heç zaman bata bilməz, ikincisi də, həmiĢə arxa-

yın olacaqsan ki, qızının Moskvada yaĢamağa yeri var, 

özün üçün də rahat olacaq Moskvaya gedib-gələndə. 
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Amma tezliklə mənə məlum oldu ki, anamı narahat edən 

vicdanıdı, çünki atam Moskvada Xristofor babamın adına 

alınmıĢ mənzilə bütün yatırını - "ehtiyatını" qoyduğu halda, 

onun Yerevanda yaĢayan doğma qardaĢı öz valideynlərinin 

taleyinə tamamilə biganə idi. Anam telefonla ona öz narazı-

lığını bildirəndə isə o, çox sərt tərzdə: 

  

-Mən onlara təklif etdim ki, gəlsinlər mənim yanıma, - de-

di, - amma etiraz etdilər. 

  

Bu hadisədən sonra atam anama Yerevana zəng vurmağı 

qadağan elədi. 

  

-Bu zənglər izlənilib qeyd olunur, - dedi, -biz bunun altını 

çəkə bilərik. BaĢa düĢ: sənin qardaĢın uzaqdadır, amma 

mən yanındayam, buna görə də sənin valideynlərinin qayğı-

sına mən qalmalıyam, bu mənim borcumdu. 
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XX FƏSĠL 

  

  

  

Zavallı babam Xristofor gözümüzün qabağında Ģam kimi 

əriyirdi, o, köçmək söhbəti ilə heç cür barıĢa bilmirdi. Gün-

lərlə pəncərənin önündə əyləĢirdi, kim bilir nələr fikirləĢir-

di, amma hərdən dərindən ah çəkirdi. Ola bilsin ki, onu və 

ailəsini nə gözlədiyi ürəyinə dammıĢdı. Axı, o - mənim 

bədbəxt babam Xristik Bakını tərk etmək istəmirdi... 

  

Heç ona Moskvaya köçmək qismət olmadı. Ona görə qis-

mət olmadı ki, onların Moskvaya uçmasına üç gün qalmıĢ 

iĢdən qayıdan Həsən əmim titrək səslə, ağappaq ağarmıĢ 

halda evə gözlənilməz bir xəbər gətirdi; hamının yanında 

bildirdi ki, bəs respublikanın mərkəzi qəzeti erməni terror 

təĢkilatı "Krunk"un fəaliyyəti barədə yazı çap eləyib və o 

materialda da mənim dayım Rubenin adı "Krunk"un ən fəal 

üzvləri sırasında çəkilir. Və mənim zavallı babam Xristofor 

bu xəbərdən necə sarsıldısa, səhərə sağ çıxa bilmədi, gecə 

ürəyi partladı və keçindi... 
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Onu təmtəraqsız, heç kəsə bildirmədən, xəlvətcə dəfn elədi-

lər. O günlərdə tək-tək adam ola bilərdi ki, erməni qəbiris-

tanlığına açıq-aĢkar, izdihamla meyid aparsın, çünki bu çox 

qorxulu nəticələr verə bilərdi. Təxmin olunan nəticələrlə 

üzləĢməmək üçün milislər gecə-gündüz erməni qəbiristanlı-

ğının ətrafında keĢik çəkirdilər, amma buna baxmayaraq, 

varidatı yağmalanıb, Ermənistandan qovulan azərbaycanlı 

qaçqınlar da bu həndəvərdə tez-tez dolanırdılar ki, bəlkə əl-

lərinə bir erməni keçdi. Bu o günlər idi ki, Azərbaycan icti-

maiyyətinin nümayəndələri kütləvi informasiya vasitələrin-

də yazırdılar ki, əgər taktiki və hüquqi cəhətdən muxtariy-

yətə malik olan Qarabağ erməniləri öz narazılıqlarını ifadə 

edərək, daha böyük hüquqlar tələb edirlərsə, bəs onda Er-

mənistanda kompakt halında yaĢayan, amma heç bir hüquqi 

təyinat sahibi olmayan azərbaycanlılar niyə öz iddialarını 

irəli sürmürlər, nə üçün muxtariyyət istəmirlər? Niyə bu 

onların ağlına gəlmir? Bu və buna bənzər qəzet yazıları, çı-

xıĢlar erməniləri dərhal qıcıqlandırdı. Ermənistan vətəndaĢı 

olan yüz minlərlə azərbaycanlı ölüm hədəsi altında bir gü-

nün içində öz ata-baba torpaqlarından qovulub çıxarıldı və 

məcburi köçkünlərin bu yeni dalğası bütün Bakını çalxala-

dı. Ermənilər öz yuvalarını tərk etmək istəməyənlərin baĢı-

na min bir oyun açmıĢdılar, nələri varsa əllərindən almıĢdı-

lar və onlar görəndə ki, soydaĢlarını günün günortasında 

döyə-döyə, vəhĢicəsinə öldürürlər və hüquq-mühafizə or-

qanları da buna göz yumur, canlarını götürüb qaçmıĢdılar. 

Onların danıĢdığı hadisələri hərdən mənim də qulağım ça-

lırdı və mən təsəvvür edə bilmirdim ki, canını götürüb qa-
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çan qıza, gəlinə, qocaya, uĢağa necə atəĢ açmaq olar? Tə-

qiblərdən xilas olanların bir qismi Qarabağa üz tutmuĢdu 

ki, burda sığınacaq tapsınlar. Amma bu da onlara müyəssər 

olmamıĢdı. Əslində, bu mürəkkəb vəziyyətdə bu ən düzgün 

çıxıĢ yolu idi; Ermənistandan pərən-pərən salınan azərbay-

canlıları Qarabağda yerləĢdirmək və bununla da mövcud 

problemlərin üstündən xətt çəkmək! Çoxları bu fikirdə olsa 

da, Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi bunu məqbul say-

madı. Kremli razı salsın deyə, ağciyərlik edən hökumət im-

kan vermədi ki, azərbaycanlı qaçqınlar Qarabağda məskun-

laĢsınlar, bu insanları taleyin ixtiyarına buraxdılar, qəzavu 

qədər onları Bakıya gətirdi, bu iki milyonluq beynəlmiləl 

Ģəhər isə beynəlmiləlçiliyin ilğımdan baĢqa bir Ģey olmadı-

ğını gözləri görən bu insanları qəbul etmək iqtidarında de-

yildi. Respublika hökuməti var-yoxdan çıxmıĢ hər qaçqına 

fidyə kimi əlli manat nağd yardım etməklə öz iĢini bitmiĢ 

saydı. Beləcə, hökumətdən qayğı, mərhəmət görməyən, ək-

sinə, alçaldılan və təhqir edilən insan kütləsi Ģəhərdə yalnız 

bir məqsədlə dolaĢmağa baĢladı: qisas almaq... 

  

Əlbəttə, belə bir zamanda açıq-aĢkar erməni qəbiristanlığı-

na getmək, orda kimi isə dəfn etmək son dərəcə ağılsızlıq 

olardı. Dövlət aparatında iĢləyən atamın və əmimin orda 

görünməyi isə daha təhlükəli idi; deyilənə görə, nəinki er-

məni qəbiristanlığında, hətta erməni kilsəsində də mülki ge-

yimli kəĢfiyyatçılar fırlanırdılar ki, Azərbaycan torpağında 
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yaĢaya-yaĢaya ikiüzlülük edən satqınları, provakatorları üzə 

çıxartsınlar. 

  

Qapqara geyinmiĢ, dərddən-qəmdən son günlər Ģam kimi 

ərimiĢ anam qorxu və həyəcan içində səsini qaldırdı: 

  

-Bəs indi biz neynəyək? 

  

Atam dinməsə də, Həsən əmim etiraz səsini dərhal ucaltdı: 

  

-Erməni qəbiristanlığına getmək çox təhlükəlidir! 

  

Anam yenə heyrət və təəccüblə dilləndi: 

  

-Belə çıxır ki, mən öz atamı dəfn edə bilməyəcəm? 
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Qreta nənəm isə susurdu. Xristofor babam keçinəndən son-

ra o, ümumiyyətlə, ağzına bir kəlmə söz almamıĢdı, sanki 

nitqini itirmiĢdi. Atam da baĢını aĢağı salmıĢdı, susurdu, 

amma birdən-birə: 

  

-Yox, əlbəttə ki, biz Xristofor dayını dəfn edəcəyik, amma 

bizim qəbiristanlığa getməyimiz təhlükəlidi, -dedi, -mən elə 

adamlar tapacağam ki, bu iĢi necə lazımdı baĢa çatdırsınlar, 

elə adamlar da var, puluna minnət. 

  

 Və birdən bayaqdan bəri susan Ġbrahim babamın qətiyyətli 

və amiranə səsi eĢidildi: 

  

-Heç kimə ağız açmaq lazım deyil! Onu son mənzilə özüm 

yola salacam! Amma bir Ģeyə yanıram ki, onun cənazəsinin 

altına öz oğlu girə bilməyəcək... O, qəbiristanlığa öz oğlu-

nun çiynində getməyəcək... 

  

Həsən əmim etiraz etmək istəsə də, Ġbrahim babam onu ağ-

zını açmağa da qoymadı. 
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-Mən onun meyidini yad adamlara tapĢıra bilmərəm! -dedi, 

-o, mənim qudamdı, neçə il çörək kəsmiĢik, duz dadmıĢıq, 

indi deyirsiz mən dovĢan kimi gizlənim? Kimin nə haqqı 

var mənə nə isə deyə? 

  

Babamın bu sözündən ruhlanan anam: 

  

-Çox sağ ol, ata! -dedi, -Mən də sənnən gedəcəyəm! 

  

O, babamın qarĢısında diz çöküb əllərindən öpməyə baĢla-

dı. Atam baĢını bulaya-bulaya arabir dərindən köks ötürsə 

də dinmirdi, sanki hiss eləyirdi ki, anamı niyyətindən dön-

dərmək ona müyəssər olmayacaq... Atam hələ onu da bil-

mirdi ki, Xristofor babamın cənazəsini son mənzilə aparan-

lar arasında anamdan baĢqa da qadınlar olacaq və o, bu iz-

dihamın önündə aciz qalacaq. 
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XXI FƏSĠL 

  

  

  

Yəqin ki, Bakı Ģəhəri heç vaxt belə qeyri-adi dəfn mərasi-

minin Ģahidi olmamıĢdı. Ġrəlidə Ġbrahim babam gedirdi, ar-

xasınca da Azər. O, arabir meyidi aparanlara da kömək elə-

yirdi. Tabutu çiyinlərinə almıĢ kiĢilərdən ikisini (atamın və 

əmimin sürücülərini) tanısam da, ikisi yaddı. Azər özünü 

bizə yolu yarı eləyəndən sonra çatdırmıĢdı. Qapıdan çıxan-

da Nazlı xala onu bizə qoĢulmağa qoymasa da, görünür, 

aradan çıxmağa girəvə tapmıĢdı. Onların arxasınca gedən 

anam mənim əlimdən tutmuĢdu. Qara geyinmiĢ Qreta nə-

nəm də, Ruqiyyə nənəm də bizdən geri qalmamağa çalıĢır-

dılar. 

  

Qəbiristanlığa yaxınlaĢanda insan kütləsi ilə qarĢılaĢdıq. 

Bir qədər aralıda milis maĢını dayanmıĢdı. Qəbiristanlığa 
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daxil olmaq istəyəndə onlardan bir neçəsi dəstədən ayrılıb 

bizə yaxınlaĢdılar: 

  

-Kimi basdırmaq istəyirsiniz? Siz kimsiniz? -Bu sualı verə-

nin üzündəki ifadə səsindən daha sərtdi. 

  

Hər halda anamın qorxduğunu hiss elədim, dərhal qulağıma 

pıçıldadığı sözləri də apaydın eĢitdim: 

  

-Ara qarıĢsa, Azikin əlindən tut, qaçın burdan. 

  

O, tir-tir titrəyən bədəni ilə aranı kəssə də, mən boynumu 

irəli uzatdım ki, baĢ verən hadisələri izləyə bilim. 

  

-Bu adamlar kimdi, ay ana? 

  

Anam mənim sualımı cavablandıranda səsinin də titrədiyini 

hiss elədim: 
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-Qaçqınlardı... 

  

Mən bilirdim, eĢitmiĢdim ki, Ermənistandan məcburi köçü-

rülən azərbaycanlılara Bakıda məzəli-məsxərəli ad qoyub-

lar: "Yeraz". Yəni Yerevan azərbaycanlıları. Buna görə də 

anamdan soruĢdum: 

  

-Yerazlardı? 

  

Anam incik halda məni süzdü: 

  

-Suss! 

  

Ġbrahim babam irəli çıxdı və təmkinini pozmadan: 
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-Mən Ġbrahim kiĢiyəm, Ġbrahim Bağırovam, -dedi, - dostum 

Xosrovu torpağa tapĢırmaq istəyirəm. 

  

Orta yaĢlı, bir əli sarıqlı, üzü Ģıramlı kiĢi vahiməli səslə, aĢ-

karca sezilən kinayə ilə soruĢdu: 

  

-Xeyir ola, Ġbrahim kiĢi, sən nəyə görə dostun Xosrovu er-

məni qəbiristanlığında basdırmaq istəyirsən? 

  

Babam onun cavabını dərhal, təmkinini pozmadan verdi: 

  

-Çünki xristianı müsəlman qəbiristanlığında dəfn etmək ol-

maz! 

  

Babamın hazırcavablığı ürəyimi dağa döndərdi və mən öz 

sevincimi anamla, nənəmlə bölüĢmək üçün onlara səmt 

boylananda ağappaq ağarmıĢ, sanki heykələ dönüb daĢlaĢ-

mıĢ bir sima ilə qarĢılaĢdım. Elə bil yırtıcıydı. Səsini çıxar-

danda o, daha amansız, daha qorxulu göründü: 
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-Nədən bu kiĢidən soruĢmursuz ki, niyə bu xristianın adı 

Xosrovdur? 

  

Babam yenə də cəsarətlə dilləndi: 

  

-Mən cəbhə dostum Xristoforu əzəldən belə çağırıram. 

  

Amma mən o günə, o anacan elə bilirdim ki, Ġbrahim ba-

bam Xristofor babamın əsil adını unudub, sən demə yanılır-

mıĢam... 

  

Qoca, təvərə papaqlı bir kiĢi babama sarı yeridi: 

  

-Sən erməniyə dost deyirsən?! 
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Havanın kifayət qədər soyuq olmasına baxmayaraq, bir tiyə 

köynəkdə var-gəl eləyən arıq, cavan oğlan da səsini qaldır-

dı: 

  

-Sən necə müsəlmansan ki, erməninin qeydinə qalırsan, 

özün də bilə-bilə ki, onlar hər gün baĢımızı toyuq baĢı kimi 

kəsirlər? 

  

Cavan görünməsinə baxmayaraq, ağzında nədənsə bir diĢi 

də qalmamıĢ, baĢı dazlaĢmıĢ kiĢinin səsi o qədər gur çıxdı 

ki, elə bil boğazında səsgücləndirici yerləĢdirmiĢdilər: 

  

-Doğrudanmı sizin zərrə qədər də vicdanınız yoxdur? Bə-

yəm siz bilmirsiniz ki, onlar bizi ordan it kimi qovublar? 

Bəyəm siz bilmirsiniz ki, onlar bizi qovanda burnumuzu, 

qulağımızı kəsiblər? Gözümüz baxa-baxa ata-babalarımızın 

gorunu mundarlayıblar?!! Biz Ermənistandan cəhənnəmdən 

qaçan kimi qaçmıĢıq, ayaqyalın, qarlı aĢırımlar aĢmıĢıq, gö-

zümüz baxa-baxa ağbirçəklərimizi, ağsaqqallarımızı, uĢaq-

larımızı öldürüblər, amma siz hələ də bunlarla kirvə-kirvə 

oynayırsız?! Bəs hanı sizin milli heysiyyətiniz? 
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Hiss olunurdu ki, bu çıxıĢlar, bu çağırıĢlar qəzəblənmiĢ küt-

ləni anbaan haldan çıxardır. Daha ağız deyəni qulaq eĢit-

mirdi. Hiss olunurdu ki, onlar addım-addım bizə yaxınlaĢır-

lar. Amma Ġbrahim babam yenə də təmkinini pozmadan 

dilləndi: 

  

-Xosrov Vətənə sədaqətli xeyirxah bir insan idi. Amma oğ-

lu yaramaz və qorxaq çıxdı. Mən onu son mənzilə yola sal-

mağa borcluyam. Onun məndən baĢqa heç kimi yoxdur. Öl-

müĢ insanı torpağa tapĢırmaq Allahın qanunudur. Ataları-

mız da deyib ki, qəbiristanlıqdan ölü qayıtmaz! 

  

Təvərə papaqlı kiĢi bizi niĢan verib qorxunc səslə soruĢdu: 

  

-Bəs bunlar kimdi? Bəs bunlar niyə sənin arxanca düzülüb? 

  

Babamın vəziyyətdən, Ģəraitdən asılı olmayaraq, yalan da-

nıĢdığını görməmiĢdim və fikirləĢirdim ki, görəsən o, yenə-

dəmi öz əqidəsinə sadiq qalacaq? Qreta nənəmə sarı çön-

düm və mənə elə gəldi ki, o, bir payız yarpağıdı, özü də kü-

ləklə təkbətək qalmıĢ bir payız yarpağı. Babam anbaan üs-
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tümüzə gələn kütlədə heç bir Ģübhə oyatmamaq üçün bizi 

düppədüz niĢan verdi: 

  

-Bunlar mənim ailə üzvlərimdi, -dedi, - bax bu Ruqiyyə xa-

nım uĢaqlarımın anasıdır (maraqlıdır ki, babam bu gərgin 

anlarda da təmkinin pozmadan, milli-etik çərçivələr daxi-

lində Ruqiyyə nənəmə "arvadımdır" demədi), bu da bacısı-

dır. Ġradə, bu onun qızı (anamı niĢan verdi) Qərinədir, bun-

lar da nəvələrimdi: Azər və Aida. O ki qaldı bu iki nəfərə, 

(tabutu çiyinlərində saxlayan kiĢiləri göstərdi) tanıĢlarımdı, 

-dedi, -biri Faiqdi, biri də ġükür. 

  

DiĢləri tökülmüĢ kiĢi baĢını bulaya-bulaya qıĢqırdı: 

  

-Ancaq dəli öz ailəsinə qarĢı belə qəsd eləyər, onları təhlü-

kə qarĢısında qoyar, -dedi, -ancaq sən dəliyə oxĢamırsan, 

de görək bu nə məsələdi? Sən niyə belə eləyirsən? 

  

Babam da səsini qaldırdı: 
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-Çünki Allah hər Ģeyi görür: onları da, bizi də. Belə bir qa-

nun mövcud deyil ki, bütün varlığınla sevdiyin adamı tor-

pağa tapĢırmağı sənə yasaq eləsin. Əgər ermənilər belə bir 

addım atırlarsa, demək Allaha qarĢı çıxırlar, indi özünüz 

deyin, ey iman sahibləri, biz nədən onlara tay olmalıyıq? 

  

Arıq oğlan var səsilə: 

  

-O, bizim baĢımızı piyləyir, - dedi və yerə əyilib daĢ götür-

dü, - bizim dinimizin, imanımızın bura nə dəxli var? Bə-

yəm biz Ermənistanda ermənilərin baĢımıza açdığı oyunla-

ra az dözmüĢük ki, burda da satqınlarımız bizə tamaĢa gös-

tərsinlər, biz də göz yumaq?! 

  

Anam astadan qulağıma pıçıldadı: 

  

-Sən qaç... 

  

Ancaq mən nəinki qaçmaq, heç yerimdən tərpənmək halın-

da da deyildim. Ayaqlarım sözümə baxmırdı. Ġkincisi də, 
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anam mənə "qaç" desə də, əlimdən elə bərk tutmuĢdu ki, az 

qalırdım qıĢqıram. 

  

Anam bir də dili topuq çala-çala: 

  

-Tut Azərin əlindən, - dedi, - qaçın burdan! 

  

Kütlənin arasından kiminsə bağırtısı eĢidildi: 

  

-Vurun satqınları!!! 

  

Ġbrahim babam yenə kütlənin qarĢısından çəkilmədi. Gözlə-

ri hədəqəsindən çıxmıĢ adamlar isə anbaan bizə yaxınlaĢır-

dılar. Aradakı məsafə tamam azalanda, tir-tir titrəyən anam 

qolunu boynuma salanda, kim bilir, Ruqiyyə nənəm irəli 

çıxmasaydı, baĢındakı ağ kəlağayısını açıb araya atmasay-

dı, nələr baĢ verəcəkdi? Amma mən o zaman baĢa düĢə bil-

mirdim ki, Ruqiyyə nənəmin bu hərəkətində nə hikmət var? 

Nə hikmət var ki, üstümüzə gələn adamlar ayaq saxlayıb-

lar? 
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Ruqiyyə nənəm kövrək, amma zabitəli səslə: 

  

-Ağlınızı baĢınıza yığın, qardaĢlar, - dedi, - Siz nə etmək is-

təyirsiniz? Kimə əl qaldıracaqsınız? Mənə, bu qoca kiĢiyə, 

ya bu uĢaqlara? Allahdan qorxun! Ölünü qəbiristanlıqdan 

qaytarmazlar! 

  

Nənəmin bir tikan kolunun üstünə düĢən kəlağayısı yellə-

nirdi və elə bil anbaan üz-üzə dayanmıĢ "qüvvələr" arasın-

da keçilməz sınıra, sərhəddə çevrilirdi. Nənəm özü də biz-

dən aralanıb ortalıqda dayanmıĢdı və onun əzəmətli duruĢu 

yadıma Azərbaycan xalq dastanlarından tanıdığım əfsanəvi 

qadın qəhrəmanları - NüĢabəni, Nigarı salırdı. 

  

Mənə sonralar bəlli oldu ki, Azərbaycan ənənələrinə görə, 

qadının baĢından açıb düĢmən tərəflərin arasına atdığı yay-

lıq tam sülhə təminat verməsə də, o anda münaqiĢəyə son 

qoyur. O anda gördüklərim isə möcüzə idi; demək, dünyada 

üz-üzə gələn qüvvələrin qarĢısını kəsməyə yalnız bir varlı-

ğın qüdrəti çatar! Qadının... Mən yerdə yellənən yaylığa 

baxa-baxa fikirləĢirdim ki, görəsən bu və buna bənzər ad-
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dımlar dünyada nə qədər qanın qarĢısını alıb? Nə qədər qatı 

düĢmən bu yaylığı görəndən sonra vuruĢ meydanını döyüĢ-

süz tərk eləyib? Mən gözlərimə inana bilmirdim: mən inana 

bilmirdim ki, on bir yaĢımın astanasında qarĢılaĢdığım bu 

hadisə, Ģahidi olduğum bu mənzərə hardasa, haçansa yaĢa-

nıb və bir qadının baĢından açılmıĢ yaylığı nə qədər nahaq 

qanın qarĢısını alıb? 

  

Sanki kütlə bu qadın yaylığının önündə cadulanıb ovsun-

landı, insanlar dağılıĢmağa, yavaĢ-yavaĢ aralanıb uzaqlaĢ-

mağa baĢladılar. Və beləcə hadisə yerində insanlar tamam 

seyrələndə, münaqiĢə tamam səngiyəndə, hardansa bir milis 

maĢını gəldi və maĢından düĢənləri deyəsən burdakı sakit-

lik heyrətə gətirdi. Hətta onlardan biri təəccüblə soruĢdu: 

  

-Hər Ģey qaydasındadırmı? 

  

-Qaydasındadır, - babam kinayə ilə cavab verdi, -Siz də 

özünüzü həmiĢə olduğu kimi vaxtında çatdırdınız , çox sağ 

olun. 
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Sən demə, bizi daha bir münaqiĢə də evdə gözləyirmiĢ. 

Azərin anası xəbər tutanda ki, oğlu aradan çıxıb, matəm 

"izdihamına" qoĢulub, həyatını təhlükədə qoyub, az qalıb 

baĢına hava gələ. 

  

-Azərnən iĢin olmasın! - Ġbrahim babam qalmaqalı çox da 

məcrasından çıxmağa qoymadı, -o sübut elədi ki, bu nəsildə 

məndən baĢqa da kiĢi var! Amma Ruqiyyə xatün olmasay-

dı, bu gün bu kiĢilərin də axırına çıxacaqdılar... 

  

Sözün bu yerində atam da, əmim Həsən də baĢlarını aĢağı 

saldılar. Amma ertəsi gün həmiĢə hər Ģeydən xəbərdar olan 

Azər mənə söylədi ki, o hadisə zamanı atam da, əmim də 

yaxınlıqda, amma xəlvət bir yerdə dayanıbmıĢlar ki, kütlə 

cızığından çıxsa, onlar da ortaya çıxıb bizi müdafiə eləsin-

lər. Sən demə, onlar o qədər yaxında imiĢlər ki, hər Ģeyi 

eĢidirmiĢlər və Allaha dua eləyirmiĢlər ki, heç nədən qardaĢ 

qanı axmasın. 

XXII FƏSĠL 

 

Xristofor babama xeyrat vermədik. TanıĢların ehsan barə-

də, xeyratın harda keçiriləcəyi haqqında ortaya atdıqları 

suallara anam qeyri-müəyyən cavablar söyləyərək bildirdi 

ki, guya mərhum özü vəsiyyət eləyib ki, ona xeyrat vermə-
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sinlər. Ruqiyyə nənəm, -ölü düĢən evdən halva iyi çıxmalı-

dır, -dedi və halva çaldı. Babamın "üçündə" və "yeddisin-

də" isə axĢam anam plov dəmlədi və Ġbrahim baba bu anım 

günlərinə ailəmizə ən məhrəm adamları dəvət elədi. Həmin 

günlərdə mənzilimizin görkəmində də yenilik nəzərə çar-

pırdı. Bədənnuma güzgünün də, güzgülü servantın da üzü-

nə ağ mələfə çəkirdilər, televizoru, radionu söndürürdülər, 

hər iki nənəm qara geyinirdi və nə üçünsə, o günlər məni 

məktəbə getməyə qoymurdular. 

Hər Ģeydə uyğunsuzluq nəzərə çarpırdı. Qonaqlar gəlirdilər, 

sakitcə otururdular və sakitcə də qalxıb dağılıĢırdılar. Həyə-

timizdə yad, tanımadığımız adamlar peyda olurdular və 

hərdən bütün günü həyətdən aralanmırdılar. Ailəmizdə, de-

mək olar ki, hamının əsəbləri tarıma çəkilmiĢdi. Xristofor 

babamın ölümündən düz on gün sonra Qreta nənəm Mosk-

vaya yola düĢdü. Sanki onun gediĢilə mən yaĢa doldum. 

Əgər sənin baban dünyasını dəyiĢirsə və sən buna qanu-

nauyğun hal kimi baxırsan, fikirləĢirsən ki, bu dünyada -bir 

gün gələn, bir gün də getməlidir, amma bir də var ki, sənin 

sevimli nənəni göz yaĢları içində -zorla səndən ayıralar... 

fikirləĢirsən, biz bir də haçansa görüĢə biləcəyikmi? Görə-

sən o qərib, qürbət diyarda mənim bədbəxt nənəmi nə göz-

ləyir? Mən indi-indi anlamağa baĢlayırdım ki, Xristofor ba-

bam öz ölümü ilə canını daha böyük acılardan qurtarıb, am-

ma Ġbrahim babamdan baĢqa onun haqqında danıĢan yoxdu.  

- Yazıq Xosrov, bədbəxt Xosrov, - Ġbrahim babam öz dos-

tunu belə oxĢayırdı. - o Bakıdan getmək istəmirdi, ona görə 

də aramızdan getdi ki, bütün məsələləri birdən həll eləsin. 
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Mən onu doğma qardaĢım kimi istəyirdim. Nə olsun ki, er-

məni idi? KiĢi adamdı, namuslu, etibarlı, daĢnakları da, bi-

zim kimi, görən gözü yoxdu. Hayıf ki, belə nəcib insanlar-

dan nanəciblər də törəyir, neynəyəsən? Kimin ağlına gələr-

di ki, Xosrovun Bakıda böyümüĢ oğlu Yerevana çatan kimi 

daĢnaka çevrilər və bütün aləmi iylədər? Mənə elə gəlir ki, 

Xosrovu elə onun dərdi öldürdü. Belə bir dərd, Ģübhə etmi-

rəm ki, hamını öldürər!  

Babamın dizi üstündə mürgü vuran Tutu da elə bil öz sahi-

binin nədənsə narazı olduğunu anlayıb ona çəp-çəp baxdı, 

amma babam öz fikirlərini bir qədər də uca səslə əsaslan-

dırmaq qərarına gəldi:  

- Belə də Ģey olar, sapsağlam oğlun ola-ola yeddi dağdan o 

yanda sığınacaq axtarasan? Tək, yalqız qalasan? Bəs o, oğ-

lu nədən ötrü böyüdüb? Əgər bu qoca yaĢında da bu oğul 

ona yiyə durmayacaqsa, onu taleyin ixtiyarına buraxacaqsa, 

ona oğul demək olarmı? Təsəvvür edə bilmirəm ki, bütün 

ömrünü Bakıda yaĢamıĢ qoca arvad orda necə baĢ çıxarda-

caq? Bəlkə də Xosrovun bəxti gətirdi, vaxtında bu dünyanı 

tərk elədi? Nə biləsən, hər halda heyif Xosrovdan, yazıq, 

zavallı... 

Hətta mən də Ġbrahim babamın acılarını anlayırdım, axı, 

onlar sadəcə quda deyildilər, yoldaĢdılar, əqidə dostu idilər, 

hər ikisi Böyük Vətən müharibəsinin əzablı yollarını keç-

miĢdilər. Mən hər iki babamın cəbhə xatirələrinə qulaq as-

maqdan yorulmurdum. Onların ikisi də Qızıl ordunun sıra-

larında Ukrayna, Belorusiya, Latviya, Moldaviya, Rumıni-

ya, ġərqi Prussiya, PolĢa, Almaniya kimi ölkələrin torpağı-
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na ayaq basmıĢdılar, "Qızıl ulduz" ordeni, "Qələbə naminə" 

medalları ilə təltif olunmuĢdular və bütün ömürləri boyu 

saxta kommunist sisteminə, beynəlmiləlçilik təliminə, bö-

yük və qüdrətli Sovet Ġttifaqının xoĢ gələcəyinə, utopik 

ideallara inanmıĢdılar. Böyük Vətən müharibəsində "Və-

tən-Stalin naminə" ölümün üstünə atılmıĢdılar və son nəha-

yətdə isə anlamıĢdılar ki, yanılıblar, bu dünyada kor kimi 

yaĢayıblar... Milli və dini ayrı-seçkiliyi qəbul etməyən, 

xalqları xüsusi bir millətə çevirən, yüksək əxlaqi dəyərlər 

üstündə köklənən bir nəslin nümayəndələri idilər və onları 

da elə bu ideallar doğmalaĢdırmıĢdı. Onlar aza qane olmaq-

la yaĢamağa alıĢmıĢdılar və var-dövlət toplamaq barədə dü-

ĢünməmiĢdilər. Bir-birini bütün müsbət keyfiyyətləri və ça-

tıĢmazlıqları ilə qəbul etmiĢdilər, öz övladlarını dözümlü 

olmağa öyrətmiĢdilər, əlbəttə, iĢıqlı gələcək naminə dözüm-

lü olmağa! Amma ömür boyu xəyallarında yaĢatdıqları bu 

"iĢıqlı gələcək" onları qoca yaĢında qaranlıq bir dünya ilə 

üz-üzə qoymuĢdu. Gün-gündən ağır gəlirdi. 

 

XXIII FƏSĠL 

 

O qorxulu günlərdə qohumlar axĢamlar bizə toplaĢırdılar. 

Amma az danıĢırdılar, daha çox xəbərlərə qulaq asırdılar. 

Televiziya ilə demokratiya və aĢkarlıq pərdəsi altında mas-

kalanmıĢ "Krunk" və "Qarabağ" kimi mühafizəkar təĢkilat-

ların baĢında duranların, milli münaqiĢəni daha da alovlan-

dıran qorxunc çıxıĢlarından parçalar səsləndirirdilər. 

Ekstremistlərin xalqlar arasında yaranmıĢ uçurumu daha da 
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dərinləĢdirmək məqsədilə təĢkil etdikləri mitinqlər cavanla-

rın ürəyində bəd xassəli yoluxucu xəstəliklər meydana gə-

tirmiĢ, onların hələ bərkdən-boĢdan çıxmamıĢ dünyagörü-

Ģünə təsir eləmiĢdi. Millətin "baĢçıları" öz populist çıxıĢla-

rında müəmmalı faktlara istinad edirdilər, mövcud tarixi, 

iqtisadiyyatı saxtalaĢdırırdılar ki, gərginlik bir qədər də Ģid-

dətlənsin. Yerevanda Teatr meydanında baĢ verən hadisələ-

rə cavab olaraq Bakının Lenin meydanında da yüz minlərlə 

adam toplaĢırdı və onlar da bu münaqiĢənin ədalətli həllini, 

separatçıların məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb eləyirdilər. 

Amma Sov. ĠKP MK -nın baĢ katibi Qorbaçov öz çıxıĢla-

rında baĢ verən qanlı qarĢıdurmalardan dəhĢətə gəlmiĢ və 

ümidsizləĢmiĢ xalqa yalançı vədlər verirdi, əslində isə, laq-

qırtı vurur, açıq-aĢkar ifadəbazlıq eləyirdi:  

- Novoye - eto xoroĢo zabıtoye staroye! 

Həsən əmim sözünün əvvəlini rus dilində gətirdi və sonra 

da söylədi ki, 1905, 1918-20-ci illərdə ara qarıĢanda, inqi-

lab tufanları gəlib Qafqaza çıxanda ermənilər eyni ssenari 

ilə meydana atılıblar. Elə indi də bizim xalqın unutqanlığın-

dan istifadə edən erməni "rəhbərlər" sadə xalqın arasına 

düĢmənçilik toxumu səpirlər ki, rusların əli ilə Azərbayca-

nın daha bir parça torpağını qopartsınlar... Dünyada qlobal-

laĢma, inteqrasiya prosesləri gedir, xalqlar, millətlər qayna-

yıb-qarıĢır, bunlar da guya "ağıllı" çıxıblar, fikirləĢirlər ki, 

özlərinin müstəsna bir millət olduqlarını necə sübut etsinlər 

ki, özgələrin hesabına yaĢasınlar. Ümumi gücü xeyirxah 

əməllərə yönəltmək əvəzinə bu acgöz insancıqlar yenə öz 

köhnə xəstəliklərinə mübtəla olublar; qərarlaĢıblar ki, bir 
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zaman Azərbaycanın Sisyan, Qafan, Masis kimi əzəli, ata-

baba torpaqlarını "qopartdıqları" kimi indi də Qarabağa 

"barmaq qoysunlar". Ruslar demiĢkən, kakov pop-tokov i 

prixod! Kəndxudanı gör - kəndi çap! Onlar bu biabırçılığı 

yalnız Qarbaçov kimi bir təlxəyə arxalanıb törədə bilərdi-

lər. Onun yeri siyasət yox, sirkdi. Belə də dövlət baĢçısı 

olar?! Biz nə üzlər görməmiĢik?  

Atam da əmimin sözünə qüvvət verdi: 

- Bəyəm hakimiyyətə bizim Əliyev gəlsəydi, heç belə bia-

bırçılıqlara yol verərdi? Kremldə ikinci Ģəxsiyyət o idi, am-

ma hakimiyyətə onu yox, təlxək MiĢkanı gətirdilər, niyə? 

Çünki Əliyev azərbaycanlı idi, Sovet Ġttifaqının azsaylı 

xalqlarından birini təmsil eləyirdi. Amma bizim partiya xa-

dimlərimiz Qərbi rasizmdə qınayanda ağızlarına çullu dov-

Ģan sığmır. Hələ harasıdı, Qorbaçov onları quru yerdə qo-

yacaq, xoruzun quyruğu indidən görünür. Qoy dərsinlər 

əməllərinin bəhrəsini.  

Kimsə dinib-danıĢmasa da, bu söhbətə müdaxilə etməsə də 

atam kətan kimi ağarmıĢdı. Arada siqaret çəkmək üçün ey-

vana çıxdı və tez də qayıtdı: 

- Ġnanın mənə, burdan barıt qoxusu gəlir! - Atam dedi, - er-

mənilər Qorbaçovu da ələ alıblar, onun acgöz arvadı Raisa-

nı da! Erməni lobbisi boĢ yerə ona dünyanın ən qiymətli 

brilyantlarından birini bağıĢlamayıb ki? Onlar bilirlər, əllə-

rini hara uzadırlar, iĢtahalanıblar, bu gün Qarabağın davası-

nı eləyirlər, sabah Naxçıvanı istəyəcəklər. Çox maraqlıdır, 

qəfildən məlum oldu ki, onların pul fondu da var. Bir soru-

Ģan da olmadı ki, hardandı bu fond? Belə çıxmırmı ki, rus-
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ların adını "Xalq hərəkatı" qoyduğu bu bəla çoxdan düĢü-

nülmüĢ bir ssenarinin bir bölümüdür?! Bəs biz neynəmiĢik? 

SusmuĢuq, ya da xalqlar dostluğundan dəm vurmuĢuq... 

Son günlər keçirdiyi sarsıntılardan tamam solub-saralmıĢ 

anam da söhbətə qarıĢdı: 

- Baxanda adamın ürəyi bulanır, artistdi hamısı, - dedi, - 

boĢ yerə Yerevanın mərkəzini Teatr meydanı adlandırmır-

lar ki? 

Ġbrahim babam da dərindən köks ötürəndən sonra öz sözü-

nü dedi:  

- Hə, belə məlum olar ki, bizim qonĢularımız ağıllarını ta-

mam itiriblər, nahaq yerə demirlər ki, ağıldan kor olunca, 

gözdən mayıf olum...  

Televiziyanın xəbərləri ermənilərin əsasən son günlər törət-

dikləri vəhĢiliklər haqqında idi. Məlum oldu ki, onlar ġuĢa-

ya gedən su kəmərini, Xocalıya gedən körpünü partladıblar, 

içərisində azərbaycanlılar olan avtobusu girov götürüblər, 

sərniĢinlərin bir neçəsini diri-diri yandırıblar. Ən son xəbər 

isə nadir ağacları ilə Qırmızı katiba, tarixə düĢən Topxana 

meĢəsinə ermənilərin od vurması ilə bağlı idi. Və təbii ki, 

ermənilər də bilirdilər ki, Qarabağın əfsanəvi hakimi NüĢa-

bə öz qoĢunlarını bu meĢədə gizlədibmiĢ ki, Makedoniyalı 

Ġsgəndərin qoĢununu mühasirəyə alsın. Topxana meĢəsinin 

tarixi önəmi Bakı camaatını Ģəhərin Leninin adını daĢıyan 

mərkəzi meydanına tökdü. Bir zamanlar bu meydanda ildə 

iki dəfə nümayiĢ keçirilərdi; 1 mayda və 7 noyabrda. Son 

zamanlar, son günlər isə bu meydan demək olar ki, boĢal-

mırdı, hamı dərdinin əlacını burda axtarırdı. Hamını da bir 
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dərd birləĢdirirdi. Qarabağ dərdi!  

Hadisələr ildırım sürəti ilə inkiĢaf edirdi. Ermənilər, demək 

olar ki, hər gün bir insan məskənində qan axıdırdılar. Am-

ma nə üçünsə ermənilərin əməllərinə göz yuman Kreml Ye-

revanda, Xankəndində yox, Bakıda fövqəladə vəziyyət elan 

etmək qərarına gəldi. Sovet rəhbərliyinin əmri ilə Bakıda 

erməni "boevik"lərinin at oynatdığı Qarabağda, Yerevanda 

yox, məhz Bakıda yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə dinc 

nümayiĢçilər gülləbaran olundu. Ġkili siyasət yeridən Mər-

kəzin göstəriĢilə Sovet qoĢunları tərəfindən silahsız insanla-

ra - qocalara, uĢaqlara, qadınlara atəĢ açıldı; "rəĢadətli" Qı-

zıl Ordunun tankları fərqinə varmadan o gecə harda canlı 

gördüsə, tırtılların altına saldı, Bakını al qana boyadı. 

O gecə Azərbaycan tarixinə Qara Yanvar kimi düĢdü. XI 

Qızıl Ordu meydanında qızıl ordu bölmələrinin o gecə axıt-

dıqları qanlar, törətdikləri vəhĢiliklər bu tarixi ərazinin adı-

nı dəyiĢdi. XI Qızıl Ordu meydanı bayramdan bayrama ya-

da düĢürdü, 20 Yanvar xiyabanına isə hər gün əklil qoyur-

lar. Məhz o gecədən sonra bakılıların ən sevimli istirahət 

guĢəsi -Dağüstü Park nəhəng qəbiristanlığa çevrildi, adını 

xalq verdi: ġəhidlər Xiyabanı! Azərbaycan matəm içində 

idi; düĢmən isə aĢkarca sevinirdi. Erməni millətçiləri azər-

baycanlıları Sovet hökuməti ilə üz-üzə qoya bilmiĢdi, gü-

nahsız insanlar sovet əsgərinin niĢangahına çevrilmiĢdi. 

 

XXIV FƏSĠL 

 

Vəziyyətin belə gərginləĢdiyi bir zamanda arvadı erməni, 
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arvadının qardaĢı erməni terror təĢkilatının üzvü olan vəzifə 

sahibi kim bilir nələr çəkirdi? Ġbrahim babam həm atama, 

həm də qardaĢının ailəsinə görə hər an təqib, təzyiq gözlə-

yən əmim Həsənə görə həyəcanlanırdı. Atam özü də etiraf 

edirdi ki, qardaĢı ona görə təzyiqə məruz qala bilər, amma 

o, Qreta nənəmi Moskvaya yola salandan sonra ya bir xeyli 

yüngülləĢmiĢdi, ya da qəsdən özünü Ģən, nikbin aparırdı, 

hər halda hamımız bilirdik ki, bizim ailəni gözləyən təhlükə 

Ruben dayımın satqınlığı ilə bağlıdır; o, erməni terror dəs-

təsinə qoĢulmaqla bizim ailəyə elə bir ləkə gətirib ki, hamı-

nı çıxılmaz vəziyyətdə qoyub. Anam evdə kölgə kimi dola-

nırdı, bəli, kölgə kimi-səssiz, səmirsiz. Tez-tez məni qucaq-

layırdı. Elə o günlərin birində bizim dəmir qapılara yeni qı-

fıllar saldılar və atam, anam bu barədə heç nə söyləməsələr 

də, mən dərhal anladım ki, bu nədən ötrüdür? Amma biz 

özümüz də çalıĢırdıq ki, evdən çıxmayaq.  

Bir dəfə gecə yarı yuxudan oyanmağıma səbəb atamla ana-

mın deyiĢməsi oldu. Gözümü açan kimi bildim ki, tam an-

laĢılmayan səslər mətbəxdən gəlir. Mən sakitcə dəhlizlə 

mətbəxə yaxınlaĢdım və açıq qapıdan onlara göz qoymağa 

baĢladım. Mətbəx Ģkafına söykənmiĢ anam atama elə zənd-

lə baxırdı ki, sanki onu birinci dəfə idi ki, görürdü. O ana 

qədər arada nə söhbət olmuĢdu, Allah bilir, amma o anda 

anam soruĢdu: 

- Düzünü de, erməni qızına evləndiyinə peĢman deyilsən 

ki? 

Atam bu suala dərhal cavab vermədi: 

- KiĢi atdığı addıma görə peĢman olmamalıdı, -dedi, -sən 
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yaxĢı qadınsan və biz qarĢılıqlı məhəbbətimizə cavab ola-

raq ailə qurmuĢuq, səncə, özgə mən neynəmiĢəm ki, hələ 

bir peĢman da olam?  

- Yox, mən baĢqa Ģeyi öyrənmək istəyirdim, - anam dedi, - 

sualı baĢqa cür qoyuram və yalvarıram ki, düzgün cavab 

verəsən? XahiĢ edirəm ki... 

Atam hikkələnmiĢ halda, incik səslə anamın sözünü kəsdi: 

- Bəyəm mən birdən-ikiyə sənə yalan söyləmiĢəm? 

- Onda məni agah elə görüm, bu gün... yəni bütün bu hadi-

sələrdən sonra sən erməni qızıyla evlənərsən? 

Atam masanın üstündəki qıpqırmızı qızardılmıĢ suxarılar-

dan birini götürüb fikirli-fikirli ağzına qoydu, amma elə bil 

məqsədi bu suxarını yemək yox, diĢləri arasında ovula-ovu-

la çıxartdığı səsləri narahat düĢüncələrinə qarıĢdırmaqdı. 

Atam bu sualın cavabını o qədər yubatdı ki, anam Ģkafdan 

aralanıb yanını mətbəx kətilinə qoydu. Nəhayət ki, atam 

dilləndi: 

- Əgər söhbət məndən gedirsə... Və sən xahiĢ edirsən ki, 

mən düzünü söyləyim, o da gözümüz üstə. Heç vaxt evlən-

məzdim erməni qızıyla!!! Birinci, ona görə ki, mən bu gün 

heç bir erməni qızını sevə bilmərəm, lap dəlicəsinə vurul-

sam belə, o eĢqi qəlbimdən çıxartmaq üçün vurub ürəyimi 

partladaram, heç o eĢqin izi-tozu da qalmaz! Ġkincisi də, bu 

gün açıq-aĢkar insan qanına susayan bir xalqın qızını necə 

sevmək olar?  

Atam güclə nəfəs alırdı. Birdən baĢını aĢağı salıb ovucları 

arasına aldı və mən bu zaman onun baĢında xeyli ağ tüklər 

gördüm və mənə elə gəldi ki, bu ağ tüklər bir gün qabaq 
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atamın baĢında olmayıb, atamın saçları bir gecənin içində 

ağarıb. 

Anam astadan: 

- Səmimi danıĢdığına görə sağ ol, - dedi, - səmimi danıĢdı-

ğına görə.  

Atam da astadan dilləndi: 

- Mən sənin qəlbinə dəymək istəmirdim, Karina, - dedi, - 

axı, sən gözəl bilirsən ki, məndən ötrü kimsən. 

- Mən əsla incimədim, -anam dedi, -sən baĢqa cür cavab 

verə bilməzdin. Əgər sən baĢqa cür cavab versəydin, üzünə 

də baxmazdım inan ki! Sən tamamilə haqlısan... 

- Bilirsənmi, əzizim, mən sənə aĢiq olanda güzəranı ilə diq-

qət çəkən çoxmillətli bir dövlətin adi tələbələrindən biri 

idim və "qardaĢ" erməni xalqının qızına qarĢı sevgidə heç 

bir qəbahət görmürdüm; axı, üstəlik də, bu erməni qızı da 

mənim kimi köklü bakılı idi. Və mənim valideynlərim də 

milli ənənələrə, dini etiqada nə qədər bağlı olsalar da, axır-

da səni qəbul elədilər, -atam gülümsündü, - hətta atam dedi 

ki, su ki girdi qaba, oldu içməli... 

Bu atalar sözünü çəkəndə anam da gülümsədi: 

- Yadımdadır, - dedi, - hamısı yadımdadır.  

Atam sözünə davam elədi: 

  

- Mən hardan biləydim ki, bizim Sovet dövlətimizi elə bu 

erməni "qardaĢlarımızın" əməlləri dağıdacaq? Onlar tarixi 

Ģəraitdən yararlandılar və öz qonĢularına qəbir qazmağa 

baĢladılar. Çünki diĢlərində Ģirə qalmıĢdı, hələ əsrin əvvəl-
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lərində bolĢeviklərin təzyiqi ilə Azərbaycan onlara öz ata-

baba torpaqlarını bağıĢlamıĢdı. Əgər o zaman azərbaycanlı-

lar bilsəydilər ki, ermənilərə güzəĢtə getdikləri Ġrəvan xan-

lığında ruslar yeni erməni dövləti yaradacaqlar və öz gələ-

cək məqsədlərini həyata keçirmək üçün bu dövlətin cəllad-

lığına arxalanacaqlar, yəqin ki, bolĢeviklər heç cür onları 

yola gətirə bilməzdi. Buna görə də mənə elə gəlir ki, bu ha-

disələrdən sonra nə bir azənbaycanlı cavan erməni qızına 

vurular, nə onunla ailə qurar, əgər bizdə beləsi peyda olsa, 

demək, onun nə qeyrəti var, nə vicdanı, nə də ürəyi. Ermə-

nilərin mənim xalqımı düçar etdikləri bu fəlakətlərdən son-

ra biz onlara ən qatı düĢmən kimi yanaĢmalıyıq. Və bu nif-

rət, kin-küdurət baĢa düĢüləndir.  

Bu sözün tamamında o, gözlərini iri açaraq bir xeyli ana-

mın gözlərinə zilləyəndən sonra sözünə davam elədi: 

- Səncə, ikinci dünya müharibəsindən sonra yəhudilər bir 

yəhudinin alman qızına evlənməsinə necə baxardılar? Bu 

sualın cavabı mənsiz də sənə aydındı... Amma bir millətin 

məhvinə aparan o dəhĢətli hadisələrə qədər mövcud olan 

nigahlara baĢqa gözlə baxmaq lazımdır. Təbii ki, mən özü-

mə ömür-gün yoldaĢı seçdiyim istəkli qadınımı son nəfəsi-

mə qədər müdafiə etməliyəm. Sən və eləcə də bizim dostla-

rımız, tanıĢlarımız, Bakı ermənilərinin çoxu ləyaqətli insan-

lardı, mən buna əminəm, millət ucdantutma ağıldan bəla 

ola bilməz. DaĢnakların azərbayanlılara qarĢı törətdiyi vəh-

Ģiliklərə görə bütün milləti qınamaq, bütün milləti damğala-

maq olmaz! Mən tam əminəm: azərbaycanlılarla ermənilə-

rin qohumluğuna gətirib çıxaran bütün qarıĢıq ailələr bu 
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gün bizim indi çəkdiyimiz acıları çəkirlər: bütün insani 

duyğular, düĢüncələr pərən-pərən olub. Necə yaĢamalı, nə 

etməli? AĢağı baxırsan saqqaldı, yuxarı baxırsan bığ... 

Anam atama yaxınlaĢdı və onu qucaqladı. Onlar bir xeyli 

beləcə qaldılar və birdən-birə mənə elə gəldi ki, bu məsələ-

lərin gəlib belə bir həddə çıxmasına görə atam anamdan da-

ha çox əzab çəkir. Ürəyimdən keçdi ki, özümü üstünə atım 

və onu sakitləĢdirim, amma dərhal da bu fikirdən daĢındım, 

axı, ən gərgin anlarda belə təmkinini itirməyən, hadisələrin 

mahiyyətini incələyə-incələyə bir qayda olaraq "bu birinci-

si, bu ikincisi, bu da üçüncüsü" deyə məqsədini sübuta yeti-

rən atam ola bilməzdi ki, çıxıĢ yolu tapmasın, söhbətə iĢıqlı 

bir nöqtə qoymasın... 

Araya çökmüĢ dərin sükutu anam pozdu: 

- Murad, əzizim, hər halda belə yaĢamaq olmaz...  

Atam dillənmədi. 

- Biz çıxıĢ yolu tapmalıyıq, -anam astadan dedi, - nə isə et-

məliyik. 

Atam qüssə ilə cavab verdi: 

- Bizim bir yolumuz var: ümidlə yaĢamaq və gözləmək! 

Anamın gözləri yaĢardı: 

- Nəyi gözləmək? - dedi, - hansı ümidlə yaĢamaq? BaĢa düĢ 

ki, keçən günləri qaytara bilmərik. Amma gərək ailəmizin 

Ģərəfini qoruyaq. Rəsmi olaraq, biz onsuz da çoxdan ayrıl-

mıĢıq, elə isə bizim bir yerdə yaĢamağımızın nə mənası? 

Bəyəm bu yaĢamaqdı? Sənin bir saniyə də dincliyin yox-

dur, dəli ola bilərsən, axı? Mən vaxtında sənə söylədim ki, 

xaricə gedək, Avropa ölkələrinin birindən sığınacaq istə-
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yək, sən qəti Ģəkildə etiraz elədin, dedin ki, Vətəni tərk edə 

bilmərəm. Ġndi də deyirəm Moskvaya gedək, heç məni eĢit-

mək də istəmirsən. Ġndi isə sənə yalvarıram, ayaqlarına dü-

Ģürəm, qarĢında diz çökürəm ki, nə qədər ki, gec deyil, heç 

olmasa, bizi Moskvaya göndərəsən! 

Atam heyrətlə gözlərini anamın üzünə zillədi: 

- BaĢa düĢmədim, necə yəni bizi? -dedi, -bəyəm sənin anan 

Moskvada deyil?  

Anamın gözlərindən gilələnən yaĢlar yanaqlarında bir-biri-

ni tapanda anam deməyə söz də tapdı: 

- Mən "biz" deyəndə, qızımla özümü nəzərdə tuturam. 

Atam mövqeyini dərhal bildirdi: 

- Karina, bir də məndən belə xahiĢ eləmə, -dedi, -birinci və 

axırıncı dəfə olsun. Yadında saxla: birincisi, mən o kiĢilər-

dən deyiləm ki, arvadımı və uĢaqlarımı qürbətə göndərəm, 

ikincisi, bizi nə gözləyir, bizə nə olacaq bilmirəm, amma 

mənim qızım doğma vətənində böyüyəcək! 

O, birdən-birə yumruğunu düyünləyib masaya elə çırpdı ki, 

üstündəki kofe fincanlarının hərəsi bir səmtə dığırlandı. 

Atam cəld yerindən qalxıb qarĢısına çıxan nə varsa hamısı-

nı təpikləyə-təpikləyə eyvana çıxdı. Mən hələ heç zaman 

onu belə qəzəbli, belə kinli görməmiĢdim. QorxmuĢ, ağar-

mıĢ anam için-için ağlayırdı. Mən qət elədim ki, öz otağıma 

keçim, amma qəfildən eyvanda elə bir tappıltı, Ģappıltı eĢit-

dim ki, ürəyim düĢdü. Qorxdum: "Doğrudanmı, atam bu 

dərəcədə özündən çıxıb ki, eyvanı dağıdır?" Amma birdən 

qulağıma atamın iniltisi gəldi. Dərhal eyvana atılıb özümü 

ona yetirəndə, onu yerə sərilmiĢ halda, özü də sınıb-dağıl-
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mıĢ bankaların, ĢüĢə qabların arasında gördüm. Birdən-birə 

onun sifətində elə dəhĢətli ifadə yarandı ki, üzündə həyat 

əlaməti qalmadı; o bomboz bozardı. O anda anamın necə 

qıĢqırması hələ də qulaqlarımdan çəkilmir... 

Atamı infarkt - miokard diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləĢdir-

dilər. Onun müalicəsi qırx gün çəkdi və bu qırx gın ərzində 

anam onun yastığının yanından çəkilmədi; sanki Ģamın ba-

Ģına dolanan pərvanə-mələk idi. Gündə bir dəfə Fatimə bi-

bim gəlirdi və iki saatlığa onu əvəz eləyirdi. O müddət ər-

zində anam ox kimi evə qaçırdı, yuyunub-daranıb qayıdırdı 

və atamla bağlı suallarını bir-birinə calayırdı; sanki iki saat 

yox, iki ay idi atamın yanından ayrıldığı. O, mənə qətiyyən 

fikir vermirdi. Nənəm, babam çalıĢırdılar ki, məni qüssə-

lənməyə qoymasınlar, amma mən atama görə içimdə çəkir-

dim və özümü çox bədbəxt hiss eləyirdim... Atam sağalıb 

xəstəxanadan çıxanda professor anamın fədakarlığını xüsu-

silə qeyd elədi: dedi ki, tibbi personalın xidməti öz yerində, 

xəstəni belə tez sağaldıb-dirçəldən arvadı oldu. Atam ana-

mın üzünə baxıb gülümsədi: anamın da gözləri iĢıqlandı, 

atamı xəstəxanadan aparmağa gələn əmim Həsənin də, bi-

bim Fatimənin də. Onların sevinməsi təbii idi, amma kimin 

ağlına gələrdi ki, bir ay sonra anam heç kimə bildirmədən 

uzun bir namə yazıb masanın üstünə qoyandan sonra xəl-

vətcə evdən qaçacaq. 

O, demək olar ki, son həftəni məndən aralanmamıĢdı; mənə 

kitab oxumuĢdu, toxumaq öyrətmiĢdi, mənimlə Ģəkillər 

çəkdirmiĢdi, mənə ət qutabı biĢirmiĢdi, üstünə sumax səp-

miĢdi... Bir dəfə isə o məni gecə yarı yuxudan oyatmıĢdı, 
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ortalıqdakı zərfi göstərib qulağıma pıçıldamıĢdı: 

- Heç kimə göstərmə bunu, gizlət, mən haçan desəm Ģəxsən 

atanın özünə verərsən, danıĢdıq? 

Mən razılıqla baĢımı tərpədəndən sonra anam elə bil tamam 

sakitləĢdi. Yenə də məni harasa gəzməyə apardı. Hiss elə-

yirdim ki, məni əyləndirmək, Ģənləndirmək istəyir. Mən 

onunla o qədər xoĢbəxt idim ki, heç Azər üçün də darıxmır-

dım. Və təbii, ağlıma da gəlmirdi ki, bu-anamla keçirdiyim 

son saatlar, son dəqiqələrdir... 

 

XXV FƏSĠL 

 

Anam evdən qaçandan sonra atam elə bil qəfəsə salınmıĢ 

Ģir idi, özünə yer tapa bilmirdi. Nə qədər əsib-coĢsa da, qə-

ribə idi ki, anamın dalınca getmək barədə bir kəlmə də da-

nıĢmırdı. Kim bilir, bəlkə də ona elə gəlirdi ki, anam ər evi-

ni xəlvətcə tərk etməklə onun qürurunu, mənliyini sındırıb. 

Mən bu barədə dəqiq bir nəticəyə gələ bilmirdim... 

Atamın, anamın qoyub getdiyi məktubu ovcunda xıĢmala-

yaraq Həsən əmimə küdurətlə nələr söylədiyini öz qulağım-

la eĢitdim: 

- Mən inana bilmirəm, mənə sadəcə elə gəlir ki, belə Ģey 

ola bilməz!!! Axı, biz xüsusilə son günlər xoĢbəxt yaĢayır-

dıq, o, demək olar ki, Ģikayətlənmirdi... Ġnana bilmirəm, 

inana bilmirəm ki, bu məktubda yazılan sözlər gecə-gündüz 

üstümdə yarpaq kimi əsən bir qadının dilindən çıxıb! 

Atam məktubu barmaqları arasında tutub zəndlə bir xeyli 

baxandan sonra astadan: 
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- Amma fakt faktlığında qalır, - dedi, - bu Karinanın xətti-

dir... Mənim arvadım xəlvətcə evdən qaçıb... Bu nə demək-

di? Deməli, mən ömür-gün yoldaĢımı çox pis tanımıĢam! 

Mənim övladımın anası, həyat yoldaĢım qoyub getdiyi 

məktubunda daĢnak qardaĢına tam bəraət qazandırır, yazır 

ki, erməni milləti üçün çox gərəkli olan bu günlərdə o, mə-

nim yox, öz millətinin arasında olmalıdır!!! Doğrudanmı 

Karina üzümüzə gülə-gülə belə riyakar bir düĢüncə ilə ya-

ĢayırmıĢ? Doğrudanmı mən onu tanımamıĢam, onun haq-

qında bu qədər yanılmıĢam? Mən terrorçulara rəğbət bəslə-

yən və onlarla əməkdaĢlıq etməkdən çəkinməyən bir qadını 

necə sevmiĢəm? O, öz ailəsini, yeganə qızını daĢnakların 

sərsəm ideyalarına necə qurban verə bilər? Bircə Ģey kəsin-

liklə aydındı: onun yazdıqları bizim aramızda əbədi uçurum 

yaratdı! Ə... bə... di!!! 

- Özünü ələ al, Murad! - Həsən əmim onu sakitləĢdirmək 

istədi, - axı sənə həyəcanlanmaq olmaz, ürəyin narahatdı, 

Allahdan xeyirlisi, görünür, belə məsləhətdi... 

Mənim üçün çox maraqlı idi; görəsən anam atama o mək-

tubda nə yazıb ki, o, bu dərəcədə haldan çıxıb? Amma bunu 

araĢdırmaq mənə üstündən uzun illər keçəndən sonra nəsib 

oldu. Hələ ürəyimdən keçirdi ki, anamın mənə verdiyi mək-

tub haqqında atama danıĢım, amma anamın tapĢırığını və 

anama verdiyim vədi pozmaq istəmirdim, daha doğrusu, o 

vədi pozmağa qorxurdum. Mən xəlvətcə o zərfin o üzünə, 

bu üzünə tez-tez baxırdım, orda yazılanlardan xəbərdar ol-

maq istəyirdim, amma fikirləĢirdim ki, yox, hələlik o mək-

tubu gözdən uzaq bir yerdə gizlətsəm yaxĢıdır, onsuz da ev-
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dən xəlvətcə qaçdığına görə anam ailədə hamının gözündən 

düĢmüĢdü... 

Mən yenidən babamgildə yaĢamağa baĢladım. Atam hər ax-

Ģam iĢdən qayıdırdı, gecədən xeyli keçənə qədər bizdən ay-

rılmırdı və bir əli mənim saçlarımı sığallayırdı. Çox qəribə 

günlər idi; elə bil ailəmizdə sözləĢib bu qənaətə gəlmiĢdilər 

ki, öz duyğu və düĢüncələrini gizləsinlər. Hətta yaĢlıların 

bu hərəkəti mənə - on bir yaĢlı uĢağa da sirayət eləmiĢdi: 

qəfildən anasız qalmağıma baxmayaraq, mən nəinki inləyib 

ağlamırdım, heç səsimi də çıxarmırdım. Mən özümü toxtaq 

aparırdım. Sevinirdim ki, nənəmin, babamın yanındayam, 

yoxsa anamdan sonra geniĢ və iĢıqlı mənzilimizə elə bir qa-

ranlıq yol tapmıĢdı ki, tək qalsam dəli ola bilərdim. Düzdür, 

atam mənimlə idi, amma o, tezdən iĢə gedirdi, bir də axĢam 

qayıdırdı, amma ən acınacaqlısı o idi ki, o, bir ata kimi ana-

sız qız böyütməyə yaramırdı, çünki o, qəfildən anasız qal-

mıĢ övladına görə daha çox sızlayırdı. Əvvəllər olduğu ki-

mi səhərlər iĢə gedirdi və özünü elə qələmə verməyə çalı-

Ģırdı ki, guya ona heç nə olmayıb. Amma alnında, ağzının 

kənarlarında gündən-günə dərinləĢən qırıĢlar onun içində 

çəkdiyi acılardan xəbər verirdi. Atam ovuc-ovuc dərman 

atırdı və Fatimə bibim onun beləcə dava-dərmanın umudu-

na qaldığını görəndə dərindən köks ötürürdü və astadan pı-

çıldayırdı: 

- Bacın ölsün... 

Anam müəmmalı tərzdə bizi atıb gedəndən sonra elə dəh-

Ģətli hadisələr baĢ verdi ki, bəlkə insanın yuxusuna da gəl-

məzdi elə Ģeylər. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən ge-
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cə erməni silahlı birləĢmələrinin Qarabağda yerləĢən 366-cı 

Sovet motoatıcı alayı ilə birlikdə əhalisi dinc azərbaycanlı-

lardan ibarət olan Xocalını yağmalaması, qəsəbədə soyqı-

rım aparması, uĢaqlara, qocalara, qadınlara divan tutması 

bir daha erməni-daĢnak siyasətinin iç üzünü açdı. Məlum 

oldu ki, qətliam zamanı erməni yaraqlıları dinc əhali ilə 

vəhĢicəsinə davranıblar, körpə uĢaqları zorlayıblar, hamilə 

qadınların qarnını süngü ilə cırıblar, meyidlərin burnunu, 

qulağını kəsib eybəcər hala salıblar. Demək olar ki, min nə-

fərdən artıq dinc əhalisi qətlə yetirilən, yaralanan və itkin 

düĢən Xocalı yer üzündən silinmiĢdi. Xocalı faciəsi bizim 

dərdimizin üstünə elə bir dərd gətirdi ki, biz elə bir bəla ilə 

üz-üzə qaldıq ki, öz dərdimizdən danıĢmaq cinayət sayıl-

masa da, bizə ar olardı. 

...1992-ci ilin mayında dağlar qoynunda yerləĢən qala Ģəhə-

ri, Qarabağ xanlığının paytaxtı ġuĢa da yağmalandı. Öz 

Ģanlı tarixində ġuĢa qalasını fəth etmək heç bir yadelli sər-

kərdəyə nəsib olmamıĢdı və bu səbəbdən ġuĢa Azərbayca-

nın namus, Ģərəf simvolu sayılırdı. 

Ġbrahim babam yanğı ilə səsini qaldırdı: 

- Necə? Qarabağın çələngini - ġuĢanı ermənilər iĢğal elə-

yib?! - dedi, - Yox, Allah bu ədalətsizliyi götürməz! Onlar 

bunun altını çəkəcəklər... 

Sonralar mən eĢidəndə ki, hansı yollasa Vaqifin, Natəvanın, 

Bülbülün güllələnmiĢ bürünc heykəllərini ġuĢadan Bakıya 

gətiriblər və Ġncəsənət muzeyinin həyətində yerləĢdiriblər, 

gedib o büstlərə baxanda elə bildim dünyanın axırıdı; hey-

kəli də güllələyərmiĢlər? 
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XXVI FƏSĠL 

 

Sovetlərin dağılması ilə çox Ģeylər dəyiĢdi, Leninin nəhəng 

heykəli qoyulmuĢ, Leninin adını daĢıyan ərazini də yeni adı 

ilə çağırmağa baĢladılar: Azadlıq Meydanı. 

1918-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan Demokratik Respublikası öz bağımsızlığını 

elan eləyəndə, müstəqil hökumət kimi tanınanda iki imperi-

ya dövləti - 10 fevral 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi 

ilə Azərbaycanı iki yerə parçalamıĢ Rusiya və Ġran Azər-

baycanın suverenliyini tanımadılar və "əl-ələ" verib bu yeni 

hökuməti yaĢamağa qoymadılar və heç iki il keçməmiĢ rus 

bolĢevik ordusu ermənilərin dəstəyi ilə yenidən bizim Vətə-

nimizi iĢğal eləyib öz nəzarəti altına aldı. Və bu nəzarət, nə 

az, nə çox, düz yetmiĢ il sürdü. Bəyəm tarixin təkərini geri 

döndərmək mümkünmü? 1990-cı ildə Azərbaycan Respub-

likası yenidən öz müstəqilliyini elan elədi: amma bu dəfə 

həmiĢəlik. 

Biz yeni dövlətdə və yeni siyasi quruluĢda yaĢamağa baĢla-

dıq. Yarandığı gündən insan bərabərliyindən dəm vuran so-

sialist nizamının pioner qalstuku, komsomol və partiya ic-

lasları, beĢillik planlar kimi atributları ilə birlikdə izi-tozu 

da qalmadı. Yeni həyat tərzinə uyğunlaĢa bilməsək də, mən 

deyə bilmərəm ki, baĢdan-baĢa saxtakarlıqla idarə olunan 

bir dövlət quruluĢunun xiffətini eləyirdim. Mənə əzab verən 

baĢqa Ģeydi: Sovetlərin dağılması məni ona görə yandırırdı 

ki, bunun nəticəsində mən hələ nə qazandığımı dərk etmə-
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səm də, anamı itirmiĢdim; və sözsüz ki, bu ümumiyyətlə in-

san həyatında ən acı itkidir. 

Ailəmizdə anamın haqqında demək olar ki, heç nə danıĢ-

mırdılar. Heç elə bil bizim həyatımızda o, olmamıĢdı, sanki 

mənim anam yox, evdən bir milçək uçub getmiĢdi. Əgər 

əvvəllər anamın evdən qaçmasına ailə üzvlərimizin belə la-

qeyd yanaĢması məni qorxutsa da, sonradan cırnatmağa 

baĢladı. Anamın bütün Ģəkillərini ailə albomlarından çıxa-

rıb gizləmiĢdilər ki, mən onları görüb qəhərlənməyim, an-

caq bu çox dəhĢətli idi, elə bil onun surəti günbəgün mən-

dən uzaqlaĢırdı. Belə anlarda gözlərimi yumanda onu elə 

bil daha aydın görürdüm. Anam isə bir dəfə də olsun mənə 

zəng eləmirdi. Mən də öz keçmiĢimə vida deyə bilərdim, 

amma onda hələ bilmirdim ki, onun xilas olmağımız nami-

nə atdığı bu addım məhvə aparır, özü də birinci elə onun 

özünü. 

Etdiyi xəyanətə görə gündüzlər mən ona nifrət eləyirdim, 

amma gecələr yatağa girəndən sonra yadıma evdən qaçma-

mıĢdan bir neçə gün öncə mənimlə necə mehriban davran-

ması düĢürdü; o necə də xoĢqılıq, mülayim, həssas idi. Sə-

hərlər yuxudan oyananda və gecə anamla bağlı gördüyüm 

yuxuların yuxu olduğunu anlayanda özümə yer tapa bilmir-

dim. Bu dünyada yaĢayan Qreta nənəmin, anamın yoxluğu-

na alıĢmaq isə mümkün deyildi... 

Ancaq doğmalarımın itkisinə görə məni tapan acılar məni 

üzə bilmirdi, çünki mən diqqət mərkəzində idim, hamı çalı-

Ģırdı ki, nə iləsə məni sevindirsin; ailədə yaĢlılar o qədər 

qayğıma qalırdılar, o qədər məni əzizləyirdilər ki, əmim, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

222 

bibim qızları paxıllıqdan bilmirdilər neyləsinlər, Azər isə 

mənə göstərilən nəvaziĢdən məmnundu. 

Qabaqlar heç zaman Ġbrahim babam məndən ötrü almanın 

qabığını soymazdı, məni belə tez-tez qucaqlayıb saçlarımı 

tumarlamazdı. Maraqlı idi ki, dəymədüĢər Tutu Ġbrahim ba-

bamın yalnız mənə diqqət göstərdiyini sezsə də qısqanmır-

dı, əksinə, mənim də böyrümə-baĢıma fırlanırdı. Hərdən 

məni yuxudan ilıq bir hərarət, isti təmas oyadırdı, gözümü 

açıb görürdüm ki, Tutudur, qarnını dünyanın ən gözəl qrel-

kası kimi söykəyib ayaqlarıma. 

O günlərin birində Ġbrahim babam mənim otağımdakı pən-

cərəyə bir saxsı dibçək qoydu, içində də ətri adamı beĢ ad-

dımdan vuran ətirĢah kolu və sonra da baĢladı bu bitkiyə 

necə qulluq etmək yollarını mənə öyrətməyə. O söylədi ki, 

çiçəklər üzərində calaq əməliyyatlarına baĢlayıb, tezliklə 

qeyri-adi bir gözəlliyə malik olan çiçək növü yaradacaq və 

adını da "Aidagülü" qoyacaq. O zaman mən rica elədim ki, 

onda bu çiçəyi ağ rəngdə yaratsın, amma nə üçünsə bu xa-

hiĢimdən sonra məni bərk-bərk qucaqladı və ağladı... 

Hər səhər Ġbrahim babam əlimdən tutub məni evimizlə üz-

bəüzdə yerləĢən təzə məktəbə aparırdı, amma mən o təhsil 

ocağına könülsüz gedirdim, bu yeni məktəbə heç cür alıĢa 

bilmirdim və mənə elə gəlirdi ki, bu məktəb heç zaman mə-

nə doğmalaĢmayacaq; çünki mənim ürəyim köhnə məktəb-

də qalmıĢdı. Sinfimizdə qalmıĢdı, anam, Qreta nənəm kimi 

mənim dünyamdan qeyb olan müəllimlərimin yanında qal-

mıĢdı. Səbirsizliklə dərslərin sona varmasını gözləyirdim 

ki, özümü bayırda məni gözləyən Ġbrahim babama yetirim. 
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O günlər məni təəccübləndirən Ģeylərdən biri də Ġbrahim 

babamın məni dərsdən aparmağa gələrkən orden və medal-

larını taxması idi, axı o, adətən sinəsinə müharibədə və mü-

haribədən sonra aldığı bu niĢanları bayramdan-bayrama dü-

zərdi. 

Ruqiyyə nənəm çalıĢırdı ki, məni həm də biĢirdiyi ləzzətli 

yeməklərlə ovutsun, bütün günü mətbəxdə əlləĢirdi, boĢ 

vaxt tapan kimi isə Azərlə mənə corab toxuyurdu. Mən nə-

nəmin yanını kəsdirib toxumaq öyrənəndə, babam bir gözü 

qapıda krossvord həll eləyirdi, bizim evin daimi qonaqlarını 

gözləyirdi: hamıdan öncə hər saat, hər dəqiqə, hər an mən-

siz darıxdığını etiraf eləyən Azər gəlirdi və biz onunla "pro-

kat" köĢkündən götürülmüĢ videokasetlərə tamaĢa eləyir-

dik, ya da sadəcə mırt vururduq. Sonra Fatimə bibim gəlir-

di, özü də əliboĢ yox, hökmən nə isə ləzzətli bir Ģey biĢirib 

gətirirdi və bizi, gözünü üstümüzdən çəkməyən, bizi kölgə 

kimi izləyən babamın acığına gəzməyə göndərirdi. Biz Ġçə-

riĢəhərin küçələri ilə aĢağı enirdik və az vaxtda Ģəhərimizin 

simasının necə dəyiĢdiyini görəndə heyrətə gəlirdik; hara 

baxırdın kəndçi qiyafəsində adamlardı, üzlərində də qəm, 

qüssə, ölüm, matəm xofu... 

Həsən əmim həftədə bir dəfə gəlirdi, zənbil-zənbil ərzaq 

gətirirdi və yalnız məni yox, nənəmlə babamı da nə isə bir 

hədiyyə ilə sevindirirdi. Nazlı xala hərdənbir görünürdü, o 

ki qaldı əmim, bibim qızlarına, onlar da nadir hallarda gə-

lib-gedirdilər, deyirdilər ki, dərsləri ağırlaĢıb. Onlara inan-

maq olardı, axı ali məktəbə girməyə hazırlaĢırdılar, müəl-

lim yanına gedib-gəlirdilər, imtahanlara isə az qalırdı. 
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Beləcə, illər keçirdi və mən də, demək olar ki, yeni bir hə-

yat tərzinə alıĢırdım. Mən Qreta nənəmin və anamın yoxlu-

ğunu daha çox ad günlərimdə hiss eləyirdim. Nədənsə 

məhz ad günlərimdə kəsinliklə anlayırdım ki, qədər-qismət 

məni anamdan və Qreta nənəmdən məhrum eləyib. Bəlkə 

də bunun səbəbi məhz bir zamanlar mənim ad günlərimdə 

anamın və nənəmin xüsusi canfəĢanlıq etmələri ilə bağlı 

idi, nə bilim? Anamın Qreta nənəmlə məhz ad günlərimdə 

məni necə geyindirib-kecindirmələri yadıma düĢürdü. Məni 

gəlincik kimi bəzəyirdilər və mən səmimi qəlbdən inanır-

dım ki, yeddisi noyabrda bütün ölkə təntənəli Ģəkildə məhz 

mənim ad günümü bayram eləyir...  

Anam və Qreta nənəm həyatımda yalnız xatirələri ilə yaĢa-

mağa baĢlayandan sonra, atam mənim ad günlərimi resto-

randa keçirməyə baĢladı ki, qoca anasını əziyyətə salmasın, 

yəni mənim Ruqiyyə nənəm biĢ-düĢ eləməsin, qonaq qarĢı-

lamasın.  

Qəribə idi ki, torpaqlarımızın günbəgün yağmalanmasına, 

qocaların, qadınların, uĢaqların əsir aparılmasına, bir sözlə, 

millətin bu acılarla yaĢamasına baxmayaraq, dəbdəbəli ad 

günləri öz yerində, toylar da, ad günləri də ara vermirdi. 

  

XXVII FƏSĠL  

 

Bəli, Qarabağ müharibəsi bizim həyatımızı tamam baĢqa 

məcraya saldı. Mən yalnız Qarabağ müharibəsinə qədərki 

ömrümü həyatımın iĢıqlı hissəsi sayıram, sonra qara günlər 
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baĢlanıb. Hətta Qarabağ hadisələrinin baĢlanması ilə bizim 

bir qayda olaraq səbirsizliklə gözlədiyimiz bağ həyatı da 

gözdən düĢdü, gözəlliyini itirdi. Amma bu ona görə deyildi 

ki, mən anamı, ana babamı, ana nənəmi itirmiĢdim. Elə bil 

ağaclar da qüssə-kədər içində idi. Hava da açılmırdı, külək 

səngimirdi, mənə elə gəlirdi ki, buludlar göy üzündə azıb-

lar. Amma dünyada zahiri sakitlik hökm sürürdü, əslində 

isə hər Ģey, hamı dəyiĢmiĢdi, münaqiĢə uzandıqca, bu ağrı-

acı adiləĢirdi, bu ağrı-acı həyat tərzimizə çevrilirdi; bu mü-

naqiĢə barədə susmağa üstünlük versələr də, əslində müha-

ribənin yaraları bir an belə unudulmur, yaddan çıxmırdı... 

Əvvəlki gözəl və xoĢ günlərdə olduğu kimi, Nazlı xala növ-

bəti məzuniyyətinin bitməsinə bir həftə qalmıĢ Ģəhərə qa-

yıtdı ki, bu həftənin sonunda da bağa öz vacib qonaqlarını 

gətirsin. 

Budəfəki qonaqlar respublikanın tanınmıĢ rəssamı Vahid 

Rəhimzadə və onun ailəsi idi. Etiraf etmək lazımdır ki, 

Nazlı xala, ümumiyyətlə, Ģəhərin məĢhur adamları, tanın-

mıĢ ailələri ilə əlaqələr yaratmağa və təbii ki, gələcəkdə bu 

əlaqələr nəticəsində iĢ qurmağa, bununla da öz övladlarına 

gün-güzəran ağlamağa böyük önəm verirdi. Bu səbəbdən 

də o elan eləyəndə ki, çox məĢhur bir adamı qonaq çağırıb, 

hətta mən də dərhal kəsdirdim ki, söhbət adı son zamanlar 

Nazlı xalanın dilindən düĢməyən Vahid Rəhimzadədən və 

onun ailəsindən gedir. Hətta onu da hiss elədim ki, bu qo-

naqlıq əmim qızlarının - Aynurun, Fidanın, Könülün yox, 

birbaĢa mənim Azərimin gələcək taleyi ilə bağlıdır! 

...Bizim bağa öz yeganə qızları ilə gələn ər-arvad bir-birinə 
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yaraĢırdılar və zahirən də çox xoĢ təsir bağıĢlayırdılar; rəs-

samın arvadı Sevinc xanımın yeriĢindən, duruĢundan, danı-

Ģığından kübarlıq yağırdı. Vahid bəy Nazlı xalaya laləli bir 

çölün təsvirini əks etdirən gözəl bir sənət nümunəsi bağıĢla-

dı. Onlar par-par parıldayan yeni bir minik maĢınıyla gəl-

miĢdilər ki, bu avtomobili də onların adamı heyrətə gətirən 

yeganə qızları Aysel sürürdü. Elə bu Ayselin də ucbatından 

mən öz rahatlığımı itirdim, çünki o, son dərəcə gözəl idi, 

üstəlik də ağıllı-kamallıydı. Özünü bizim ailələrin qızları 

kimi yox, çox sərbəst aparırdı, düĢüncəli surətdə az danıĢ-

mağa, əsasən susmağa üstünlük verən bizim qızlardan fərq-

li olaraq, nə istəsə, söyləyirdi və bu mənim xoĢuma gəlirdi. 

Uca boylu, mütənasib bədənli, qartal qanadı kimi qara saç-

lı, qara xallı, qara gözlü, əsmər üzlü bu skripkaçalan qızın 

əyni-baĢı da bizi heyrətə gətirdi, "Vranqler" firmasına məx-

sus Ģalvar onun uzun ayaqlarını, mütənasib əndamını bir 

qədər də qabarıq Ģəkildə nəzərə çarpdırırdı. Və o son dərəcə 

gözəl, ağıllı danıĢırdı. Düzdür, biz qızlar da kifayət qədər 

mükəmməl-təhsil almıĢıq, kimi pianinoya getmiĢdi, kimi 

baletə, kimi rəqsə, əsla kifir də deyildik, amma bununla be-

lə gözümüzə ilahə kimi görünən Ayselin yanında nə üçünsə 

qonaqların qarĢısına çıxmaq istəmədik.  

Bədbəxtlikdən mənim əmoğlum, Aysel skripkada bir klas-

sik musiqi örnəyini ustalıqla ifa edəndən sonra heyrətini əl 

çalmaqla, "Bravo" deyə qıĢqırmaqla ifadə elədi. Azər onal-

tı, Aysel isə on yeddi yaĢın içində idi, amma bu yaĢ fərqinə 

baxmayaraq, Nazlı xala o məclisdəcə açıq-aĢkar Ģəkildə oğ-

luna elçilik elədi və elə bu da məni dəhĢətə gətirdi, hava-
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landırdı. 

Ayselin isə heç nə eyninə deyildi; o, ədəblə, kamalla dün-

yəvi söhbətlər eləyirdi, böyüklərlə öz tay-tuĢu kimi danıĢır-

dı, hətta qıçını qıçının üstünə aĢırırdı ki, bu da bizim ailədə 

ədəbsizlik sayılırdı. O hətta Ģampan Ģərabı da içdi. Elə bil 

Aysel ilahinin yerdəki nümayəndəsi idi və nə istəsə eləyə 

bilərdi. Məclisin ortasında o, cins jiletini də əynindən çı-

xartdı və qolsuz tül köynəkdə demək olar ki, çılpaq qaldı... 

Mən çaĢmıĢdım: bizim evdə öz bədən quruluĢunu və yara-

Ģığını nümayiĢ etdirmək, alt paltarını kiməsə göstərmək 

məqbul sayıla bilməzdi. Hətta qadınlara məxsus alt paltar-

ları yuyulanda da onları qurutmaq üçün elə xəlvət bir yerə 

sərirdilər ki, kiĢi tayfası, xüsusən qonaq-qara oraya girib-

çıxmırdı. O ki qaldı necə geyinməyə, öncə nənəm, sonra da 

analarımız, bibimiz Fatimə bizə çox dəqiq Ģəkildə baĢa sal-

mıĢdılar ki, necə geyinmək lazımdır ki, ailənin adına ləkə 

gəlməsin. Ancaq belə görünürdü ki, Ayselgilin ailəsində 

belə qaydalar, geyim-kecimə qarĢı hər hansı bir yasaq möv-

cud deyildi və Aysel nə istəsə eləyə bilərdi, amma burda da 

məni təəccübləndirən məqam bizim böyüklərimizin Ayse-

lin bu hərəkətlərini çox təbii qarĢılamaları idi, sanki heç nə 

olmamıĢdı... 

 

XXVIII FƏSĠL  

 

Özümdən necə də zəhləm gedirdi! Birdən-birə mənə elə 

gəldi ki, gözəllər gözəli Aysellə müqayisədə, ana qayğısın-

dan məhrum olmuĢ idbar bir ördək balasıyam və Ayselin 
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mənə qarĢı saymamazlığı da çox təbiidir. O, hamıya və hər 

Ģeyə qarĢı etinasızlığını bir daha nümayiĢ etdirərək gözlə-

nilmədən üzünü əmim oğluna tutdu: 

- Mən təbiət vurğunuyam, -dedi, -məni bağınızla tanıĢ et-

məzsən ki? 

Əlbəttə, biz qızlar da onu bağımızda gəzdirə bilərdik, am-

ma bu gözəlçə heç bizi tərpənməyə də qoymadı, bir süzgün, 

çəpəki baxıĢla bizə öz yerimizi tanıtdı. Mənim üzüdönmüĢ 

əmoğlum isə elə bil bu anı çoxdan gözləyirdi, dərhal qızın 

yanına düĢdü, nəzakətlə: 

- Buyurun, - dedi, - gedək... 

Onlar ağacların arasında gözdən itəndə isə Nazlı xalanın iĢ-

lətdiyi söz ürəyimi para-para elədi: 

- Allah bədnəzərdən saxlasın! Gör bir necə də bir-birinə ya-

raĢırlar! 

Dərddən sarsılmıĢ halda öz otağıma qaçdım və baĢımı ba-

lıncın altına soxub qürub çağına kimi hönkür-hönkür ağla-

dım. Qonaqlarımız gedənə qədər mən aĢağı düĢmədim və 

ən acınacaqlısı o idi ki, kimsə bunun fərqinə varmadı; kim-

sə maraqlanmadı ki, mən hardayam! Yox, yalan dedim, Ru-

qiyyə nənəm bir neçə dəfə otağımın qapısını döyüb mən 

səslədi. Ġçki içənlər arasında oturmağı xoĢlamadığından, 

məclisi erkən tərk edən babamın da ucadan məni səslədiyi-

ni, nənəmə "Aida gəlsin mənə çay dəmləsin" söylədiyini 

eĢitdim, amma hay vermədim, ürəyimdə isə dedim ki, qoy 

çayı sənə gələcək gəlinin Aysel dəmləsin! Mən məĢğulam, 

Azərlə Ayselin niĢanını necə keçirmək barədə fikirləĢirəm. 

Amma bir qulağım bayırda idi.  
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Hər Ģeyi eĢidirdim. 

- Axı, Siz bilirsiz ki, mən gecə maĢın sürməkdən qorxu-

ram,-Aysel birdən-birə səsini qaldırdı, - biz getməliyik, tə-

ləsmək lazımdı! 

Ayselin amiranə səsi dərhal valideynlərini qalxmağa və bağ 

sahibləri ilə vidalaĢmağa məcbur elədi. 

MəĢhur rəssam da, onun xanımı da ziyafətə görə ürəkdən 

təĢəkkür eləyirdilər, amma mənə elə gəlirdi ki, bu minnət-

darlıq ləyaqətli süfrəyə görə deyil, məhz o məclisdə təməli 

qoyulmuĢ körpü onları qane eləyir, onların ürəyincədir! 

Mən pəncərəyə yaxınlaĢıb möhtərəm qonaqların necə yola 

salınmasına üst mərtəbədən tamaĢa eləyərkən qəzəbdən tit-

rəyirdim, Ayselin əlində bizim bağdan toplanmıĢ gülləri 

görəndə, biləndə ki bu gülləri fövqəladə qonaqlar üçün mə-

nim əmoğlum dərib, lap özümü itirdim. FikirləĢdim ki, bəs 

mənim taleyim necə olacaq? Bəs onun mənə verdiyi vəd 

harda qaldı? UĢaqlığımızın sonuncu yayında baĢ tutan to-

yumuz unuduldumu? Doğrudanmı, o məni dul qoyacaq?! 

 

XXIX FƏSĠL  

 

Mən xiffətdən o qədər üzülüb hikkələnmiĢdim ki, ertəsi 

gün səhər yeməyinə də getmədim, öz amansız aĢiqimin hə-

miĢə olduğu kimi pəncərəmdən içəri atdığı ağ qərənfili isə 

ovcumda xıĢmalayıb bayıra tulazladım. Nədənsə, mənə elə 

gələrdi ki, rəqibim Azərin qəlbini fəth eləyib, o ki qaldı ye-

nə mənə ağ qərənfil göndərməsinə-onun rəhminə, bu mənə 

gərək olmayan bir davranıĢdı. 
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...O bazar günü biz hamımız qərarlaĢmıĢdıq ki, Ģəhərə qayı-

daq, çünki ertəsi gün kimi iĢə getməli idi, kimi də dərsə. 

Ancaq birdən-birə Ġbrahim babam qəti Ģəkildə bildirdi ki, 

bizi kəndə, öz qohumugilə qonaq aparacaq. Heç kimin eti-

raz etməyə cürəti çatmadı və beləliklə də atalarımızın və 

eləcə dəymədüĢər Nazlı xalanın etirazına baxmayaraq, Ġb-

rahim babamın dədə-baba kəndinə yola düĢdük.  

ġüvəlan qəsəbəsində babamın kiçik qardaĢı Mirkazım yaĢa-

yırdı, bizi də elə azərbaycanlılara məxsus qonaqpərvərliklə 

o qarĢıladı. Bir göz qırpımında toğlunu soydular, manqalı 

yandırdılar, amma süfrə arxasına keçməmiĢdən öncə babam 

öz qardaĢından xahiĢ elədi ki, cavanlara öz at damını gös-

tərsin. Ağsaqqalların ardınca təəccüblə, maraqla tövləyə gi-

rəndə, atlardan biri kiĢnədi, görünür, sahibinə nə isə anlat-

maq istəyirdi. Mirkazım dayının güvənc yeri bir-birindən 

yaraĢıqlı atlarına tamaĢa eləyəndə babam birdən-birə tövlə-

dəki balaca ulağı göstərib: 

- Siz bu heyvana da bir diqqət eləyin, - dedi və əlini bu 

məzlum duruĢlu heyvanın belinə çəkdi, -indi deyin görüm, 

bu yazığın bu cins atdan nəyi kəmdi? 

Mən baĢa düĢmədim ki, o nəyə iĢarə vurur, nə demək istə-

yir, ona görə də susdum, əmim qızları, həmçinin bu ulaq-

dan gözünü çəkməyən Azər kimi gözümü döyməyə baĢla-

dım. Babam isə bu qəfil sorğu-sualına davam elədi. 

- Mənim balalarım, mənə deyin görüm, bu ulağın gözləri 

gözəl deyilmi? 

Biz hamımız bir ağızdan cavab verdik ki, eĢĢəyin gözləri 

həqiqətən gözəldi, hətta yanaĢı dayanmıĢ atın gözlərindən 
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də gözəldi. 

- Onda mənə söyləyin görüm, heç eĢitmisinizmi ki, kimsə 

gözəl bir qızın Ģəninə xoĢ sözlər deyəndə, onun gözlərini 

eĢĢəyin gözlərinə bənzətsin? 

Yox, biz həqiqətən də belə bir Ģey eĢitməmiĢdik, bu səbəb-

dən də gülüĢməyə baĢladıq, amma babam bizə məhəl qoy-

madan yenə sözünə davam elədi: 

- Kimsə sizin yanınızda belə komplimentlər söyləyibmi; 

məsələn, eĢĢək kimi təmizkar, ya eĢĢək kimi vəfalı? 

Əsla, biz belə Ģeylər də eĢitməmiĢdik, ona görə də Ģaqqılda-

yıb gülüĢməyimizə davam elədik. 

- Çox maraqlıdı, -babam dedi, -axı nəyə görə eĢĢəyin Ģəni-

nə belə komplimentlər deyilməsin? Axı, eĢĢək heç vaxt bu-

lanıq su içmir və sahibinə ölən gününə qədər sədaqətlə xid-

mət eləyir, yük daĢıyır. Üstəlik də, iĢləyəndə bərk tərləyən 

adam deyir ki, lap eĢĢək kimi iĢlədim. Bir məsələ də var: 

tərbiyəsiz, xam adam görəndə onu eĢĢəyə bənzədirik! El 

arasında necə deyirlər? Hə, söyləyirlər ki, eĢĢəyi ləl-cəvahi-

ratla yükləyəndə, bəyəm yükü yüngül olur? Ya da deyirlər, 

eĢĢək nədi, döĢək nədi? 

Ġndi mənə deyin görüm bu heyvan insanlara bu qədər fayda 

verə-verə, nədən adı bir yerdə yaxĢılığa çəkilmir? 

Bu sual mənə də maraqlı gəldi: 

- "Doğrudan da, axı nəyə görə?" 

Azər dilləndi: 

- Bəlkə ona görə ki, eĢĢək inadcıldı? 

Babam onunla razılaĢmadı: 

- Axı, bu dünyada eĢĢəkdən də inadcıl heyvanlar var. Bəs 
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onların adı niyə hallanmır? 

Bu suala baĢqa cavab verən olmadı, babam bizi bir-bir diq-

qətlə süzdü və axırda da üzünü Azərə tutub asta-asta niyyə-

tini vurğulamağa baĢladı: 

- Sizə agah olsun: bu dünyada eĢĢəkdən baĢqa elə bir hey-

van yoxdur ki, anasından qabaqda getsin. Təbiətdə bütün 

heyvanların balaları analarının arxasınca gedirlər, anaları-

nın yolundan çəkilirlər. Yalnız eĢĢək balasından baĢqa, o 

özündən böyüyün hörmətini o dərəcədə saxlamır ki, hətta 

anasından qabağa düĢür?! 

Bizim təəccübləndiyimizi görən Ġbrahim babam bir də dil-

ləndi: 

- Bəli, bəli, təəccüblənməyin, bu yeganə heyvandır ki, öz 

böyüklərini saya salmır, onların qabağına düĢüb yüyürür. 

Bax elə bu xidmətinə görə də eĢĢək belə xoĢagəlməz bir 

Ģöhrət qazanıb və onun yerdə qalan xidmətləri də kolgədə 

qalıb, ona görə onunla müqayisə olunan insan özünü təhqir 

olunmuĢ sayır. 

Mən hələ də fikirləĢirdim ki, görəsən, axı babam nəyə iĢarə 

vurur, nə demək istəyir, kimin bostanına daĢ atır? O yenə 

də üzünü Azərə çevirdi: 

- Həyatda özünə tay seçəndə, onun gözəl gözləri, mütənasib 

ayaqları, al yanaqları səni aldatmasın, fikir ver, gör o özün-

dən böyüklərə qarĢı necə münasibət bəsləyir! Əgər qız öz 

valideynlərinə danıĢmağa aman vermirsə; addımbaĢı onla-

rın sözünü kəsirsə, əgər qız valideynlərinin yanında onların 

əvəzinə söz deyirsə, qərar çıxardırsa, onun yerdə qalan key-

fiyyətləri də bir qara qəpiyə dəyməz, gec-tez o, valideynlə-
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rinin baĢını yerə soxacaq! 

Və mən qəlbimdə Ġbrahim babama səcdə elədim!!! Elə bir 

səcdə ki, ruhlanıb oxumaq istədim. 

  

XXX FƏSĠL 

 

Bu ərəfədə həyat Bakıda müəyyən bir axara düĢsə də, Qara-

bağdan dəhĢətli xəbərlər gəlirdi: diĢindən dırnağına kimi si-

lahlandırılmıĢ erməni yaraqlıları nəinki Qarabağı, hətta Qa-

rabağa yaxın digər Azərbaycan rayonlarını da zəbt etmiĢdi-

lər. Nə qədər qıvraq olsa da, bütün bu anlara tab gətirməyən 

Ġbrahim babam birdən-birə xəstələndi və düz iki ay yataq-

dan qalxa bilmədi. Tutu bir an da olsun babamın çarpayı-

sından aralanmırdı, yatanda da çarpayının ayaq ucunda, 

qarnını babamın ayaqlarına söykəyib yatırdı və elə qərib-

qərib, qəmgin-qəmgin miyoldayırdı ki, hamını qüssələndi-

rirdi. Biz Ġbrahim babamı itirməkdən çox qorxurduq, amma 

Allaha Ģükür olsun ki, isti havaların baĢlanmasıyla o da 

gözlənilmədən yaxĢılaĢmağa baĢladı və dərhal da bildirdi 

ki, yaxın günlərdə bağa köçəcək, yenidən bəs deyincə tor-

paqla əlləĢəcək. 

Ailə ənənələrinə sadiq qalaraq, yayda biz yenə də ömrün 

qürub çağında ata-baba torpaqlarımızın ermənilər tərəfin-

dən iĢğalına dözə bilməyən və bunu özünə böyük dərd elə-

yən Ġbrahim babamın baĢına cəm olduq. O yay günlərində 

babamı, sən demə, daha bir qəfil zərbə gözləyirmiĢ, o, son 

illər tamam ağırlaĢmıĢ, gözləri iĢıqdan qalmıĢ sevimli Tutu-
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sunu itirdi. Babam Tutunun ölüsünü həmiĢə kölgəsində yat-

dığı ərik ağacının dibində torpağa quyladı. Babam sevimli 

piĢiyinin xatirəsini üstünə "Tutu xanım" yazılmıĢ baĢdaĢıy-

la əbədiləĢdirdi... 

Qayğılar, acılar içində üzülməsinə baxmayaraq, bağ həyatı 

öz əzəlki ləzzətini itirsə də, babam bizi baĢına cəm eləyib 

həyatımızın ən iĢıqlı anlarını özündə yaĢadan bu bağı yenə 

yaraĢığa gətirməyə çalıĢırdı. O günlərdə bizim bağda cəm 

olmağımız elə bir bəlalı zamana düĢmüĢdü ki, bütün qonĢu 

bağlardan vay-Ģivən səsi gəlirdi; çünki o bağlarda Ermənis-

tanlı, Laçınlı, Qarabağlı qaçqınlar-köçkünlər yerləĢib məs-

kunlaĢmıĢdılar. Nə üçünsə onlar bizim bağa girməmiĢdilər, 

görünür, babamın Ģəxsiyyətinə hörmət eləmiĢdilər. Bəlkə 

də ona görə ki, babam min bir əziyyətlə hasilə gətirdiyi bu 

bağın mer-meyvəsini onsuz da onlara paylayırdı. Yeri gəl-

miĢkən qeyd edim ki, babam bu alçaldılmıĢ və təhqir edil-

miĢ insanlara öz bağının mer-meyvəsini paylamaqdan bö-

yük ləzzət alırdı. 

Babam, demək olar ki, hər naharda dərddən-qəmdən üzülən 

yeni "qonĢu"larımızdan birini, ya ikisini külfəti ilə bağımı-

za dəvət eləyirdi və təbii ki, qonaqpərvərliyini əsirgəmirdi. 

Nazlı xala, Fatimə bibim, Ruqiyyə nənəm isə belə məclislə-

rin tamamında bu fağır, utancaq qonaqlara bizim köhnə 

paltarlarımızı paylayırdılar. Mən bu atılmıĢ, var-yoxdan 

çıxmıĢ insanların arasında əzab çəkirdim və Ģübhə eləmir-

dim ki, onların taleyində bizim də günahımız var, Ģəxsən ağ 

qarğa kimi onlardan seçilməyim məni ağrıdırdı. Daha uĢaq 

oyunlarına, əyləncələrə baĢ qoĢmurduq, bütün günü baba-
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ma kömək eləyirdik ki, bağın əvvəlki yaraĢığını qaytaraq. 

Çoxdan idi ki, manqalımız tüstülənmirdi, amma bunun sə-

bəbi quzu ətinin, ağ balığın bahalanması ilə bağlı deyildi, 

kababın dərhal ətrafa yayılan qoxusuna görə yeni qonĢula-

rımızdan utanırdıq, onların hamısına kabab biĢirib payla-

maq isə, hətta bizim də imkanımız xaricində idi. Çünki on-

lar bir, iki, ya üç ailə olsaydılar, yola vermək - hərəsinə 

beĢ-altı ĢiĢ pay göndərmək olardı, amma qismətdən dörd ət-

rafımız qaçqınlardı, hələ də baĢlarına gələn fəlakəti yuxu 

hesab eləyən məzlum insanlardı. 

Biz - qəfildən böyüyən uĢaqlar bağa elə gəlmiĢdik ki, sanki 

hərbi borcumuzdan çıxırdıq, amma fikirləĢəndə ki, haçansa 

bu bağ babamsız yetim qalacaq, Ģəxsən mən sarsılırdım... 

Bir sözlə, həyat öz axarından çıxmıĢdı, hətta nadir hallarda 

getdiyimiz Azər və Aida adası da bizi ovuda bilmirdi, içi-

mizdə çəkdiyimiz acılara məlhəm olmurdu. 

Heç babamın səhhəti də yaxĢı Ģey vəd eləmirdi. O, heç za-

man ürəyindən Ģikayətlənməsə də, son zamanlar tez-tez 

ürək tutmaları olurdu, qan təzyiqi qalxırdı. 

Təcrübəli ürək həkimi Nazlı xala əlindəki tonometri qutu-

suna qoyandan sonra canıyananlıqla qayınatasına: 

- Sizə çox iĢ görmək olmaz, siz dincəlməlisiniz, atam, -de-

di, -üstəlik də Sizə lazımdı ki, mütləq hansısa bir diuretik 

dərman qəbul edəsiniz. 

- Mən tamam sağlamam, -babam cavab verdi, - Tutuxanım 

sağ olsaydı, heç diuretik dərmanlar da axtarmazdıq, piĢik 

saxlayan adamın heç zaman qan təzyiqi olmaz! 

Atam elə bil bu sözə bənd idi: 
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- Bəlkə sənə təzə piĢik alıb gətirək? - dedi.  

Ġbrahim babam qətiyyətlə cavab verdi: 

- Yox, oğlum, yox, mən Tutuxanımın xatirəsinə xəyanət 

edə bilmərəm! 

Heç nəyə baxmayaraq, babam bütün günü bağda iĢləyirdi. 

Bir dəfə necə oldusa Ģaftalı dərməkdə babama kömək edən-

də özümdən asılı olmayaraq dilimə belə sual gəldi: 

- Necə etmək olar ki, zaman dayansın? Axı gün gündən 

ağır gəlir... 

Babam dərindən köks ötürəndən sonra: 

- Heç zaman ümidi itirmək olmaz, qızım, - dedi, - gələcəyə 

inanmaq lazımdı, dünya xali deyil... 

O, mənə daha "axçi" demirdi, amma yenə də hərdənbir ba-

bamın dilindən son dərəcə Ģirin səslənən bu sözü eĢitmək 

ürəyimdən keçirdi. 

- Baba can, -mən xahiĢ tərzində ona müraciət elədim, - söz 

ver ki, mən nə qədər sağam, sən məni tərk etməyəcəksən... 

- Əlbəttə, mən səni heç zaman tərk etməyəcəm, - babam ca-

vab verdi və gülümsədi, -nə zaman olur-olsun, sən ağacdan 

Ģaftalı, ya incir dərəndə mən səninlə olacam; hər bahar al-

ma, albalı ağacları çiçəkləyəndə sən görəcəksən ki, mən sə-

ninləyəm; mən çiçəkləmiĢ budağa dönüb sənin üçün gü-

lümsəyəcəm, mənim balam... 

Mən ona qısıldım və biz bir xeyli beləcə rahatlıq tapdıq, 

sonra o məni bağın ayağına, gül-çiçək Ģitilliyinə apardı və 

mənə öz əli ilə ən gözəl çiçəklərdən bir dəstə bağladı. 

 

XXXI FƏSĠL 
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Üzü payıza dönəndə Ģəhərə yığıĢdıq. Havalar sərinləmiĢ, 

yağıĢlar baĢlamıĢdı və belə yağmurlu günlərin birində uzaq 

qohumlarımızdan birinin yas məclisinə gedən babam orda 

köhnə tanıĢlarından birinin atdığı atmacadan öz payını gö-

türür. Babamın o tanıĢı babamın gözü baxa-baxa kiməsə 

göz vuraraq deyibmiĢ ki, bizim aramızda elələri var ki, er-

məni ilə qohum olmaları cəhənnəm, hələ onları öz evlərin-

də də gizlədib saxlayırlar və bu insanlar da özlərini vətən-

pərvər, müsəlman sayırlar, ayıbdı, Allah özü cəzalarını ver-

sin... 

Ġbrahim babam o yas məclisindən evə dönəndə bıçaq vur-

san qanı çıxmazdı. Hikkəsindən tir-tir titrəyirdi, öz dərdinə 

Ruqiyyə nənəmi də ortaq elədi: 

- Niyə belə oldu, Ruqiyyə xanım? Bəyəm mən haçansa bu 

dünyada ləyaqətsiz bir hərəkət etmiĢəm ki, övladlarım mə-

nə görə əzab çəkələr? Mən haram tikə yeməmiĢəm, bu evə 

haram gətirməmiĢəm, bütün həyatımı qoymuĢam ki, təki 

Vətən çiçəklənsin. Ġkinci Dünya müharibəsində mən neft 

buruqlarında yorulmaq bilmədən çalıĢırdım, çünki inanır-

dım ki, düĢmən üzərində qələbə üçün neft lazımdır. Bizim 

Bakı neftçilərinin fədakar əməyi və Bakı nefti olmasaydı, 

Sovet Ġttifaqı heç zaman düĢmən üzərində qələbə qazana 

bilməzdi! Hitler Qafqaza soxulanda və "Barbarossa" əmə-

liyyatını keçirməyə baĢlayanda mən könüllü cəbhəyə yol-

landım və döyüĢə-döyüĢə gedib Berlinə çıxdım. Müharibə-

dən sonra da mən qolumu qoltuğuma qoymadım, ölkənin 

bərpası naminə çalıĢdım. Hanı o ölkə? Nə üçün o bizə xə-
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yanət elədi? Mənim rəhmətlik atam Azərbaycanda Sovet 

hökuməti zor gücünə qurulanda deyirmiĢ ki, nə fərqi, əc-

dadlarımız uyuyan torpağı kim tapdalayacaq; rus ayısı, ya 

fars çaqqalı? Ġkisi də yırtıcıdı: ətimizi yeyəcəklər, sümüyü-

müzü gəmirəcəklər, nə qalsa, onu da çığnayacaqlar... Yazıq 

atam, elə bil bu günü görürmüĢ... 

Ruqiyyə nənəm güclə eĢidilən bir səslə: 

- Allah rəhmət eləsin ona, -dedi, - qəbri nurla dolsun. 

- Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, Ruqiyyə xanım, - babam 

cavab verdi və sözünə davam elədi, - rəhmətlik həmiĢə bizi 

inandırmağa çalıĢırdı ki, qonĢu imperiyalar bizim yurdumu-

za xoĢ məramla can atmırlar. Onlara bizim neftimiz lazım-

dır! ġərqdə ilk dəfə Məmməd Əmin Rəsulzadənin baĢçılığı 

ilə Demokratik Respublikanı biz yaratmadıqmı?! Rəhmət-

lik necə də nüfuzlu Nazirlər Kabineti yaratmıĢdı; hamısı za-

dəgan, ziyalı, dərrakə sahibləri... Bizim ölkəmizin tarixində 

Azərbaycan ancaq onların hakimiyyəti zamanı sözün əsl 

mənasında çiçəkləyib... Heyif ki, erməni millətçiləri, rus 

Ģovinistləri o hökuməti çox yaĢamağa qoymadılar-ikisinə 

də qardaĢ dedik, amma baĢımıza bəla oldular! 

Ġbrahim babam gözlərini yumdu və baĢını bulaya-bulaya: 

- O hökumət cəmi iyirmi üç ay yaĢadı, - dedi, - ermənilər 

aranı qarıĢdırmasaydılar, bolĢeviklər gəlməsəydilər, indi 

kim bilir biz nələrə nail olmuĢduq. Onlar satqın ermənilərin 

dəstəyi ilə Bakıya soxuldular və gənc Respublikanı boğdu-

lar... 

Onun səsi titrədi və birdən-birə uĢaq kimi ağlamağa baĢla-

dı. Son zamanlar o, ümumiyyətlə, çox tez kövrəlirdi. Dəs-
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malını çıxarıb gözlərinin yaĢını siləndən sonra sözünə da-

vam elədi: 

- Biz ağsaqqallarımıza inanmırdıq, amma sən demə onlar 

Rus imperialistlərinə nifrət bəsləməkdə haqlıymıĢlar! Rus-

lar burda ermənilərin dəstəyi ilə bolĢevik hökuməti yaratdı-

lar. QuldurbaĢı Stepan ġaumyan ən ləyaqətli oğullarımızın 

baĢını yedi, əvəzində ruslar bizi məcbur elədi ki, bu qatı 

daĢnaka heykəl qoyaq... Onlar Qarabağ xanlığını ləğv elə-

yib Rusiyanın malikanəsinə çevirmiĢdilər bəs olmamıĢdı, 

hələ xanın kəndinin-Xankəndinin də adını dəyiĢib bu cani-

nin Ģərəfinə Stepanakert qoydular!!! Və biz də kor kimi 

yetmiĢ il bu hakimiyyətə səcdə elədik!!! Nə üçün? Onun 

üçün ki, onlar bizi milli-əxlaqi dəyərlərimizdən, tariximiz-

dən, mədəniyyətimizdən, dinimizindən uzaqlaĢdırmıĢdılar. 

Onun üçün bizi iki yerə parçalamıĢdılar. Farslarla bölüĢdür-

müĢdülər. Ruslar bizi ermənilərin Qarabağ tələsinə salmıĢ-

dılar, farslar isə Cənubi Azərbaycanda yaĢayan otuz mil-

yonluq azərbaycanlıya göz verib, iĢıq vermirdilər, öz əc-

dadlarının torpağında, öz ana dilində danıĢan azərbaycanlı-

ları məsxərəyə qoyurdular! Doğrudan da gülməlidi!!! Təb-

riz xalçalarını dünya bazarına fars xalçası adıyla çıxarırlar, 

biz də susuruq nədi-nə deyil, Təbriz fars imperiyasına da-

xildir. Onlar Nizami Gəncəvini fars Ģairi kimi təqdim edən-

də də səsimizi çıxarmırıq! Hətta Ġran təbliğatı o yerə çatdı-

rıb ki, mənim zavallı piĢiyim Tutuxanıma da, fars cinsi de-

yirdilər, halbuki o adicə Azərbaycan piĢiyi idi, amma bunu 

kim bilir? Əlbəttə, biz xırdaçı-çərçi deyilik: ürəyimiz bö-

yük, qəlbimiz geniĢdir, nə istəyirlər "peĢkəĢdi!" deyirik. 
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Belədə də kimi xalçalarımıza, Ģairlərimizə sahib çıxır, kimi 

musiqimizə, mətbəximizə, kimi də torpağımıza!!! 

Sözün bu yerində Ġbrahim babamı nəfəs kəsən bir öskürək 

tutdu. O, hərdənbir belə hala düĢəndə, yalnız bircə Ģey kara 

gəlirdi: dəfələrlə sınaqdan çıxmıĢ sərin nabat Ģərbəti. Ru-

qiyyə nənəm ehtiyatlı arvaddı, o qabaqcadan Ģəffaf nabat 

dənələrini suda əridər və soyuq bir yerdə saxlayardı ki, ba-

bamın öskürəyi tutanda əl-ayağa düĢməsin. O, yenə də dər-

hal bir fincan nabat Ģərbəti gətirdi və babam bu içkidən bir-

iki qurtum alıb sözünün ardını gətirdi: 

- Mən özündən savayı kimsəyə yamanlıq etməyən tərbiyəli 

övladlar böyütmüĢəm, amma daha vacib məsələ odur ki, 

bütün ömrüm boyu Ġslamın müqəddəs Ģərtlərindən biri olan 

müsəlmançılığımı saxlamıĢam... Murad erməni qızına ev-

lənməyə hazırlaĢanda mən cəhd elədim ki, onu bu ölçülüb-

biçilməmiĢ hərəkətdən çəkindirim, amma o vurulmuĢdu: 

üstəlik də cavanlar cızıqlarından çıxmıĢdılar, sərhəddi aĢ-

mıĢdılar... mən də məcbur oldum ki, geri çəkilim... Qərinə 

Ġslamı qəbul eləyib ailəmizə qarıĢandan sonra isə elə bilmi-

Ģəm öz balamdı, valideynlərini də bir Allah bilir ki, həmiĢə 

əziz tutmuĢam, qızım Fatimə ilə Qərinəyə fərq qoymamı-

Ģam. Atası Xosrovu isə qardaĢım bilmiĢəm. Mən o ağır il-

lərdə Xosrovu, ya onun arvadını necə tək qoya bilərdim? 

Mən çörək kəsdiyim, duz daddığım adama - o lap erməni 

də olsa, arxa durmasaydım, qadir Allah özü məni cəzalan-

dırardı! YaxĢı, indi sən mənə söylə görüm, ömür boyu mə-

Ģuqələri erməni olan o zinanın, o zinakarın mənə gülməyə, 

mənə atmaca atmağa haqqı var, ya yox? 
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Nənəm dillənmədi, babam isə təsbehini çevirə-çevirə bir 

xeyli fikrə getdi və birdən: 

- Tutalım ki, mən tarixin çarxını geri qaytara bilmərəm, -

dedi, -tutalım ki, mən Ana yurdun taleyini həll eləyə bilmə-

rəm... Öz ailəmdə ki mənim sözüm keçməlidi! Öz ailəmdə 

ki mən deyən olmalıdı! Mən belə Ģeylərlə barıĢa bilmərəm, 

Ruqiyyə xanım, barıĢa bilmərəm... Gör bir Murada neçə də-

fə demiĢəm ki, Qərinənin arxasınca getsin, mən deyirəm, 

mən eĢidirəm, tutub bir məktubun yaxasından! Məktub belə 

gəldi, məktub belə getdi. Nə fərqi var ki, hər Ģeydən əli 

üzülən anda qadın nə yazıb? Gedib onu tapmaq, gözünün 

içinə baxmaq lazımdı. Bütün sualların cavabını kağız par-

çasında yox, onun gözlərində axtarmaq lazımdır! Gör bizim 

kiĢilər, Qafqaz ərənləri ruslaĢa-ruslaĢa nə günə qalıblar? 

Sovet dəymədüĢəri olublar! Ərlə arvadın arasını hansı mək-

tub kəsə bilər? Doğrudanmı, bir parça kağıza insandan artıq 

inanmaq mümkündür? Bəyəm bu mədəniyyətdir?! 

Ailəvi Ģam yeməyindən qabaq Ġbrahim babam, həmiĢə ol-

duğu kimi, namaz qılmağa getdi. AçılmıĢ süfrə arxasında 

onu bir xeyli gözləsək də, gəlib çıxmırdı ki, çıxmırdı. Mən 

də bilirdim ki, namaz qılan adama mane olmaq böyük qə-

bahətdi, amma buna baxmayaraq, axĢamlar, əsasən, bizimlə 

bir yerdə Ģam edən atam bir qədər də gözləyəndən sonra 

yerindən qalxıb babamın namaz qıldığı otağın qapısını açdı 

və birdən-birə qəhərqarıĢıq səslə qıĢqırdı: 

- Ata!!! 

Biz nəslin baĢçısını itirdiyimizə inandıq, yerimizdəcə do-

nub qaldıq və anladıq ki, bu ölüm bizim ocağa çevrilən ba-
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ğımızdan ötrü nə deməkdir! Mənə elə gəldi ki, bu sehrli ba-

ğın qapıları həmiĢəlik bağlandı. 

  

XXXII FƏSĠL 

 

Babamı itirməyimlə mən sındım və anladım ki, heç zaman 

belə sarsılmamıĢam. Azərlə mən bir-birimizə qısılıb hön-

kür-hönkür ağlayırdıq və mənə elə gəlirdi ki, babamın ölü-

mü, ailəmizə üz vermiĢ bu kədər bizi bir daha yaxınlaĢdırır. 

Bəs necə olmalı idi? Axı biz o bağda keçirdiyimiz günlərə 

görə məhz Ġbrahim babama borclu idik. O bizim nəslin qa-

lası, hamını öz ətrafında birləĢdirən məhvəri idi. "YaxĢı nə 

vardısa, hamısı onunla getdi", - Azər söylədi... Bu həqiqət-

dən ən çox dəhĢətə gələn də bəlkə elə o idi... 

Matəm günlərində mənə elə gəlirdi ki, bütün dünya qara 

geyinib, həyat öz mənasını itirib. Babamın birinci cüməax-

Ģamında bizimlə üzbəüz binada yaĢayan Camal dayı məra-

simin axırında atama yaxınlaĢdı və üzünü Həsən əmimə tu-

tub dedi: 

- Mənim sizdən bir xahiĢim var... 

Mən də bilirdim ki, arıq, ağbaĢ Camal əmi bir neçə ay qa-

baq oğlu Tərlanı niĢanlayıb. Onu da eĢitmiĢdim ki, qız evi 

oğlan evini tələsdirir ki, gəlini tez aparsınlar... Onu da de-

yim ki, babamın yeddisi çıxana kimi Camal əmi də, oğlu 

Tərlan da yas mağarından çıxmamıĢdılar, özlərini yas yiyə-

si kimi aparmıĢdılar.  

Həsən əmim:  
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- Buyur, ay qonĢu, - dedi, - sözünü de.  

Camal dayı əmimin üzünə baxmadan: xeyir iĢimiz var, ya-

xın qonĢu kimi mərhumun qırxını gərək gözləyək, ancaq bu 

ona görə mümkün deyil ki, dəvətnamələri paylamıĢıq, 

Moskvadan belə qohumlarımız gəliblər, gərək bizi baĢa dü-

Ģəsiz, toyu təxirə salmaq imkanımız xaricindədir.  

Atam böyük qardaĢının üzünə baxdı, Həsən əmim dedi: 

- Xeyirlə Ģər qardaĢdılar, - dedi, - gedin toyunuzu eləyin, 

bizə göstərdiyiniz diqqətə görə də çox sağ olun. 

Ġki gündən sonra Tərlanın toyu oldu, amma babamın xatirə-

sinə hörmət naminə maĢınlarla gəlini gətirməyə gedəndə 

maĢınlar uzun-uzadı siqnal çalmadılar, çox da hay-haray 

salmadılar. Toy sahibləri - yəni bizim qonĢularımız çalğıçı-

lara necə təpinmiĢdilərsə, onlar öz zurna-balabanlarını qız 

evinə çatandan sonra qoltuqlarından çıxartdılar və "Vağza-

lı" çalmağa baĢladılar. Bizim ailəmizdə qərara aldılar ki, 

qonĢu toyuna Azəri göndərsinlər, amma o, atamın ona ca-

vanların toyuna kömək məqsədilə uzatdığı ağzı bağlı kon-

verti əlinə alandan sonra üzünü mənə tutdu və pıçıltıyla so-

ruĢdu: 

- Mənimlə toya gedərsən?  

Bu təklif məni diksindirdi:  

- Sən nə danıĢırsan? - dedim, - mən dünən nəslimizin ağ-

saqqalını-babamı itirmiĢəm, bu gün toya gedim? 

Azər incik halda cavab verdi: 

- Doğrudanmı, sən elə fikirləĢirsən ki, mən ora əylənməyə, 

deyib-gülməyə gedirəm? Mən sakitcə bu konverti bəy evi-

nə çatdıracam və qayıdacam, tək getməyə həvəsim yoxdu... 
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Amma mənə elə gəldi ki, yox, həvəs bəhanədi, Azər məni 

tək qoymaq istəmir, ona görə də yerimdən qalxıb ona qo-

Ģuldum. Azər taksi əyləyib "8-ci kilometrə" - "Xarı bülbül" 

restoranına sürdürdü. Hələ toy baĢlamasa da, toyxananın 

girəcəyində ağız deyəni qulaq eĢitmirdi: geyinib-bəzənmiĢ 

qadınlar-kiĢilər içəri girirdilər və toy sahibini təbrik eləyir-

dilər. Azər də gətirdiyimiz konverti "toy pulu" yazanın qar-

Ģısında açdı və üç yüz dollarını ona verdi və sonra da öz əli 

ilə "toy dəftərcəsinə" yazdı: "Ġbrahim kiĢinin oğlanlarından 

- 300 dollar". Qulaqbatırıcı musiqilərin sədaları altında res-

torandan çıxanda mən dözə bilmədim: 

- Bizim elə bir toyumuz çatmırdı, -dedim, - konvert təqdim 

etmək üçün taksi tutub "8-ci kilometrə" maĢın sürdürməyə 

dəyərmi? 

- Əlbəttə, dəyər, Balaca, - Azər inamla cavab verdi, - bizim 

gücümüz də elə bundadır; insana hörmət, çətinə düĢənə, eh-

tiyacı olana qayğı və heç nədən asılı olmayaraq, qarĢılıq 

gözləmədən... 

 

XXXIII FƏSĠL 

 

Babamın vəfatından sonra atam təkid elədi ki, Ruqiyyə nə-

nəm onun yanına köçsün və bu da o demək idi ki, mən də 

yenidən öz evimizə qayıtmalıyam. Ruqiyyə nənəm bir qə-

dər tərəddüd etsə də, nəhayət ki, bütün ömrünü ĠçəriĢəhərdə 

babamla bir yerdə yaĢadığı mənzilin qapısını bağlamalı ol-

du və biz bir axĢam yığıĢdıq hər qarıĢı mənə anamı andıran 

mənzilimizə. Bu ərazi mənim bir zamanlar oxuduğum köh-
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nə məktəbə yaxın olsa da, mən ora qayıtmadım. Atamın sü-

rücüsü hər səhər məni məktəbə aparır və dərsdən sonra da 

qarĢılayırdı. Mən dərsdən çıxanları qarĢılayanlar arasında, 

əvvəllər olduğu kimi, məğrur baxıĢlı, əzəmətli babamı gör-

məyəndə gözlərim yaĢarırdı və evə çatan kimi özümü xeyli 

arıqlamıĢ, bir dəri, bir sümük qalmıĢ Ruqiyyə nənəmin qu-

cağına atırdım. 

 

Babamın ölümündən sonra Ruqiyyə nənəm çox təsirlənib 

sıxılmıĢdı, elə bil boyu da balacalaĢmıĢdı. Axı, onun çiyni-

nə daha bir ağır vəzifə düĢmüĢdü, nəinki övladları, hətta 

yaxın qohumlar da ona ağbirçək kimi yanaĢırdılar, onunla 

hesablaĢırdılar və nənəm də babamdan sonra çiyninə düĢən 

bu adın məsuliyyətini hiss eləyirdi və hərdən mənə deyirdi 

ki, daha ona yanılmaq, səhv etmək olmaz, çünki ağbirçəkdi. 

 

Əvvəllər olduğu kimi, Novruz bayramı ərəfəsində bütün 

qızlar, gəlinlər nənəmin baĢına cəmləĢirdilər, Ģorqoğalı, 

paxlava, Ģəkərbura biĢirərdilər. Payızda isə ona görə bizə 

yığıĢırdılar ki, nənəmin məsləhəti ilə badımcan, bibər, kə-

ləm turĢusu qoysunlar. Yay aylarında nənəm, bir qayda ola-

raq, mürəbbə biĢirərdi; həm özümüzə, həm Həsən əmimgi-

lə, həm də Fatimə bibim üçün. Amma əvvəllər olduğu kimi 

əzəldən boynuna düĢən bu vəzifənin öhdəsindən, darmacal-

lığa baxmayaraq, evdə gəlirdi, çünki daha bağa köçmək 

söhbətini arabir biz uĢaqlar yada salsaq da, səsimizə səs ve-

rən olmurdu. Babam kimi bağımız da unudulurdu. 

Ola bilsin ki həyat elə bu sayaq da davam edəcəkdi, əlbəttə, 
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qəfil bir məsələ meydana çıxmasaydı... Babamın vəfatından 

iki il keçəndən sonra Nazlı xalanın təkidləri, təhdidləri qar-

Ģısında aciz qalan atam qərara aldı ki... evlənsin. 

Öz qaynının evlənməsini dönə-dönə israr edən Nazlı xala-

nın bu iĢin təməlini qoyması, arvad axtarması, elçiliyə get-

məsi məni çox pəriĢan elədi. Münasib qadını da o özü tap-

mıĢdı. Axı, Nazlı xala bir zamanlar mənim anamla çox 

mehriban idi. (Sonralar mənə bəlli oldu ki, o özü üçün, öz 

xeyrinə çalıĢırmıĢ, çünki Həsən əmimin vəzifə pillələri ilə 

yüksəlməsində arvadı erməni olmuĢ qardaĢının ictimai du-

rumu böyük maneə ola bilərdi). Bu qarıĢıqlıqda mənim 

anamın "boĢ qalmıĢ yerini" tutmaq üçün namizədi Nazlı xa-

la özü seçmiĢdi, bu Füzuli rayonundan qaçqın kimi Bakıya 

gələn, Qarabağ müharibəsində niĢanlısını itirmiĢ Dilbərdi. 

Otuz yaĢında olan Dilbər xanım zahirən kifayət qədər məla-

hətli görünürdü. Və ilkin məlumata görə gözləri iĢıqlı ol-

masa da olduqca incə sifət cizgilərinə malik olan bu qadın 

hələ də niĢanlısına yas saxlayırmıĢ, baĢında qara yaylıq 

gəzdirirmiĢ və ikinci dəfə taleyini sınamağı ağlına da gətir-

mirmiĢ. Amma qohumlarının söz kəsənliyi nəhayət ki, onu 

təslim olmağa vadar eləyib və bu da onunla nəticələnib ki, 

o, bizə gəlib çıxıb və yorulmaq bilməyən Nazlı xalanın, 

onun Ģərəfinə təĢkil etdiyi gecədə müttəhim misalında bi-

zim qarĢımızda dayanıb. Məlahətli qonaqla, mənim o gecə 

səliqə-sahmanına xüsusi diqqət vermiĢ, üzünü təraĢ eləmiĢ 

atam, demək olar ki, bir-birilərinin üzünə də baxmırdılar, 

amma mən onların ikisinə də göz qoyurdum və görürdüm 

ki, hərdən ani, ötəri də olsa, bu məclisdə onların ikisinin də 
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üzünə təbəssüm qonur, görünür, elə bu səbəbdən də, sa-

bahısı gün bizim evdə toya hazırlaĢmağa baĢladılar. Amma 

atam sözünü qətiyyətlə dedi:  

- Heç bir toydan söhbət gedə bilməz! 

Amma Nazlı xala etirazını bildirdi: 

- Necə yəni? Bu nə sözdü? Nəzərə almaq lazımdır ki, Dil-

bər qızdır, baĢına fata qoyulmayıb, biz də müsəlmanıq, 

adət-ənənəyə hörmətlə yanaĢmalıyıq, axı bu, insan həyatın-

da bir dəfə olur. 

Mən sonralar baĢa düĢdüm ki, Nazlı xalanın bu canfəĢanlığı 

nədən ötrü imiĢ? Sən demə o istəyirmiĢ ki, bu hadisədən 

hamı xəbər tutsun, ələlxüsus da ərini tanıyanlar. 

Amma toy söhbətini atam çözələnməyə qoymadı. Qəti Ģə-

kildə, israrla: 

- Öz rayonumuzun zaqsına gedərik, bununla da məsələ bi-

tər, - dedi, - artıq heç nə lazım deyil. 

Nazlı xala bu dəfə incik halda səsini qaldırdı: 

- Yəni bu bədbəxtə gəlinlik donu geyindirib, Səadət Sarayı-

na aparsaq, dünya qopar? Heç olmasa, rəsmi qeydiyyatdan 

sonra yaxınları bir restorana yığaq, qoy onlar da bilsinlər 

ki... 

...Heç kim bilməsə də, Nazlı xala nə elədiyini bilirdi. O 

günlər mən ona necə də nifrət bəsləyirdim. Axı nə üçün 

mənə və mənim anama qarĢı yönəlmiĢ bu alçaqlıq onun 

əliylə-mənim Azərimin anasının əliylə həyata keçirilməli 

idi?! Amma Fatimə bibim və Ruqiyyə nənəm mənim tərəfi-

mi saxlayırdılar. Mən deyəndə ki: 

- Mənim anam daha gözəldi! -Onlar dərhal mənimlə razı-
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laĢdılar. 

Mən açıq-aĢkar hiddətimi bildirib söyləyəndə ki: 

- Bu yaĢda toy etmək camaatı özünə güldürməkdi! -Onlar 

dərindən köks ötürdülər, bir-birinin üzünə baxdılar və bir 

xeyli için-için ağladılar... 

Atam isə o günlərdə çeĢidli hədiyyələrlə mənim gözümə 

kül üfürürdü. Əsl tərbiyə isə onunla ölçülür ki, gərək öz 

colma-cocuğunla həddindən artıq məzələnməyəsən; bu, ya-

zılmamıĢ qanundu, amma büsbütün unudulmuĢdu. Bir-biri-

nin ardınca atamın mənə bağıĢladığı hədiyyələr - bahalı zi-

nət əĢyaları, dəbdə olan kostyumlar, donlar, çəkmələr. Bir 

sözlə, hər hansı bir cavan qızın həsrətində olduğu Ģeylər qə-

tiyyən könlümü açmır, məni sevindirmirdi... 

 

XXXIV FƏSĠL 

 

...Və beləliklə, toya hazırlaĢmağa baĢladılar. Məni ən çox 

təəccübləndirən o oldu ki, bizim evdən ilk növbədə serviz-

ləri, qab-qacaqları, mətbəx dəstlərini, iĢlənməmiĢ mələfələ-

ri, süfrələri - bir sözlə, anamın illərlə alıb topladığı Ģeyləri 

qutularda yerbəyer eləyib aparmağa baĢladılar. 

Atamın sürücüsünün sözündən bildim ki, o bu əĢyaları nə-

nəmin ĠçəriĢəhərdə boĢ qalmıĢ evinə aparır. Nənəm isə bü-

tün günü Fatimə bibimlə əlləĢirdi ki, sınmaq ehtimalı olan 

Ģeyləri karton qutulara elə yerləĢdirsin ki, sonra peĢmançı-

lıq olmasın. Amma mən anlaya bilmirdim ki, bu həngamə 

nədən ötrüdür. Ona görə də Fatimə bibimdən soruĢdum: 

- Siz neynəyirsiniz? 
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Bibim ortalıqdakı dolu qutuları niĢan verib: 

- Bunlar sənin cehizlərindi, gözümün iĢığı, - dedi, - bunları 

ögey ananın ümidinə qoymaq düz olmazdı. 

Mən bibimin sözünə qarĢı çıxdım: 

- Burda mənim atam yaĢayacaq, -dedim, - ev sahibi də 

atamdır, o yox ki... 

- Elə atan da tapĢırıb ki, evi qaydaya salaq, - nənəm izahat 

verdi, - sənin cehizlərinin innən belə qorunduğu yer mənim 

evim olacaq. 

Mən cehizlərimi səliqə ilə qablaĢdıran nənəmə və bibimə 

göz qoyurdum və içimdə ikili bir duyğu oyanırdı. Bir yan-

dan baxanda, xoĢdu, sənin qayğını çəkirlər, digər tərəfdən 

isə, anamın illərlə mənim adıma alıb topladığı bu Ģeylər 

doğma evdən həmiĢəlik çıxarılırdı. 

Məni daha çox heyrətə gətirən isə, o gecələrin birində Ru-

qiyyə nənəmin qətiyyəti oldu: Ģübhəsiz ki, o məni yatmıĢ 

zənn eləyirdi, yoxsa atamla o tərzdə danıĢmazdı, o ki qaldı 

mənə, mən o günlərdə atamla nənəmin gecə söhbətlərinə 

xüsusi maraq göstərirdim, bağlı qapı arxasından hər Ģeyi 

eĢidirdim. 

- Murad, qurban olum sənə, mənim ən böyük arzum odur 

ki, bu nigah sənə xoĢbəxtlik gətirsin. Bu cür həyat sənin 

qismətindi, çalıĢ ki, məni düzgün anlayasan. Mən təzə gə-

linlə bir yerdə yaĢayan deyiləm. Mən qət etmiĢəm ki, kö-

çüm öz evimə, demək, bu məsələ həll olunub, məni yum-

Ģaltmağı ağlına da gətirmə, o ki qaldı Aidəyə, bu məsələ də 

müzakirə oluna bilməz: qızı mən burda qoymayacam, o 

mənimlə gedəcək. Çünki... 
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Atam onun sözünü kəsdi: 

- Sən nə danıĢırsan, ay ana? Necə yəni burdan köçürsən? 

Bu nə söhbətdi? 

- Burda qəribə heç nə yoxdu, -nənəm cavab verdi, ayrı ya-

Ģayanda söz-söhbət də meydana çıxmır, hörmətli olursan. O 

ki qaldı Aidəyə, nə qədər ki sağam, qız mənimlə yaĢayacaq, 

mən gözüm baxa-baxa onu ögey ana əlinə verə bilmərəm! 

- Ana, - atam mütəəssir halda baĢını buladı, - Siz nə vaxta 

qədər gəlinə belə yanaĢacaqsınız? Sən onu ötəri görmüsən, 

tanımırsan, niyə sənə elə gəlir ki, Dilbər pis gəlin olacaq, 

nədən sənə elə gəlir ki, o bir ögey ana kimi mənim qızımı 

incidəcək? Doğrudanmı, sən baĢa düĢmürsən ki, qıza ana 

lazımdır? 

- Mən bu həyatda çox Ģeylər görmüĢəm, - nənəm cavab 

verdi, - sənə bəri baĢdan söyləyim ki, yığıĢdır bu səfsəfəni, 

heç kim Aidəyə anasının yerini verə bilməz. ÇalıĢ ki, özün 

xoĢbəxt olasan, qızı isə yaralama! 

Atam, deyəsən, yenə nənəmlə razılaĢmadı: 

- Sən nə danıĢırsan, ay ana, -dedi, - anasız qız olmaz, qıza 

ana vacibdir! Dilbər çalıĢacaq ki, evdə rahatlıq yaratsın, 

mənim qızıma da elə bu lazımdı, ona böyük bacı, bəlkə də 

ana olar.  

Ruqiyyə nənəm səsini qaldırdı: 

- Bəyəm onun anası yoxdur? 

Atam yenə narazılıqla: 
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- Axı onun anası bizi atıb, qaçıb, qız da tək böyüyür, - dedi, 

- niyə sənə elə gəlmir ki, qız əsl ailədə böyüsə, daha çox 

görüb-götürər, xoĢbəxt olar? 

- Belə de! - Nənəm inamla cavab verdi, - yad qadının 

hökmranlıq etdiyi evdə-baxmayaraq ki, onun öz evidir, - o 

yaĢaya bilməz, hər Ģey ona anasını xatırladacaq. Dilbər çox 

cavandı, təcrübəsizdi, Dilbər, ola bilər ki, Aidəni təsadüfən 

yaralasın, mən bunu bağıĢlamaram. Fəlakəti görmək və xə-

bərdarlıq etmək -indi mənim vəzifəm, borcumdu. 

Əvvəl qonaq otağında atamın atdığı addımların, sonra özü-

nün səsi eĢidildi: 

- Bəs tanıyan-bilən mənə nə söyləyər, ana? Deməzlərmi ki, 

bu necə kiĢidir ki, doğma anasını, balasını bir damın altında 

tək qoyub?.. 

- Doğrudanmı, bu səni narahat eləyir? - nənəm dedi, - am-

ma bu əsas məsələ deyil, Ģərt odur ki, hər kəs ürəyi istədiyi 

kimi yaĢasın... 

Gözlənilmədən, nənəmin mənim tərəfimi necə saxladığını 

hiss etdiyimdən içimdə toy-bayram baĢlamıĢdı. Əlbəttə, ata 

evində onun yeni arvadı ilə bir yerdə yaĢamaq qətiyyən 

ürəyimcə deyildi, Ruqiyyə nənəmin inamla məni müdafiə 

etməsi, halıma yanması o anlarda məni bəxtiyar eləmiĢdi.  

Beləliklə də biz nənəmlə yenidən ĠçəriĢəhərə qayıtdıq. Və 

mən məktəbə tək getməyə baĢladım, çünki Əliyev Respub-

lika prezidenti seçiləndən sonra Ģəhərdə vəziyyət sakitləĢ-

miĢdi, ictimai asayiĢ bərpa olunmuĢdu, quldurluq, soyğun-

çuluq kimi anarxiya hallarına son qoyulmuĢdu. 
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XXXV FƏSĠL 

 

Biz nənəmlə ĠçəriĢəhərə köçəndən sonra atam hər axĢam 

bizə baĢ çəkirdi. Mütləq gündəliyimi açıb baxırdı, ev tapĢı-

rıqlarımla maraqlanırdı, sonra soyuducunun qapısını açırdı 

ki, görsün nəyə ehtiyacımız var. Həftənin sonunda isə o gə-

lirdi ki, bizi öz evinə qonaq aparsın. Belə günlərdə, baxma-

yaraq ki, Dilbər var gücü ilə çalıĢırdı ki, mehriban ev sahi-

bəsi rolu oynasın, mən baĢa düĢürdüm ki, bu məndə və xü-

susən də Ruqiyyə nənəmdə özünə qarĢı xoĢ təəssürat yarat-

maq üçündü və bu səbəbdən bu görüĢlər mənim üçün iĢ-

gəncəyə çevrilirdi. 

Bir dəfə Ģam yeməyindən sonra biz həmiĢə olduğu kimi te-

levizorun qarĢısında oturmuĢduq. Dilbər ailəmizdə peyda 

olandan sonra biz çalıĢırdıq ki, mavi ekranda narahatçılıq 

gətirən veriliĢlərə, qada-qırğına baxmayaq. Amma televi-

zorda iki qrossmeysterin, dünya çempionu keçmiĢ bakılı, 

yarısı erməni Qarri Kasparovun, bakılı, 13 yaĢlı dünya 

çempionu azərbaycanlı Teymur Rəcəbovla keçirdiyi oyun 

translyasiya olunurdu. 

Əvvəllər mən heç vaxt atamı belə coĢqun görməmiĢdim: bi-

zim yeniyetmə Teymur təcrübəli dünya çempionuna qalib 

gəldiyinə görə uĢaq kimi qıĢqırırdı, sevincindən ağlayırdı. 

Mən də öz həmyerlimizin Ģərəfinə sevincimdən əl çalırdım. 

Müxbir müsahibə almaq niyyətilə Qarri Kasparova yaxınla-

Ģanda, Qarri öz imicinə baxmayaraq, kobud tərzdə, qəfildən 

jurnalistin üstünə qıĢqırdı ki, ondan əl çəkib aralansın. 

- Hiddətlənirsən, eloğlu? Sənə hələ bu da azdı! - Qəfildən 
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atam səsini qaldırdı. - Gərək çoxdan sənin burnun beləcə 

ovulaydı! Bakıda doğulub böyümüsən, burdan adam arası-

na çıxmısan, amma bu münaqiĢənin nizamlanması üçün 

barmağını barmağına toxundurmamısan. YaĢasın bizim 

Teymur! Qoy bu bizim erməni iĢğalçıları üzərindəki qələ-

bəmizin ilk iĢarəsi olsun! 

Bir cavan Azərbaycan Ģahmatçısının anası erməni Qarri 

Kasparov üzərində qələbəsini təntənə ilə coĢqunluqla qeyd 

etsək də, Dilbər xanım özünü çox toxtaq, səbrli aparırdı, 

heç ermənilərin adını çəkmirdi və məhz elə bu da məni hal-

dan çıxardırdı. KaĢ elə o da bütün adi azərbaycanlılar kimi 

açıq Ģəkildə onların arxasınca tüpürəydi, onları lənətləyəy-

di, bir sözlə, hansı bir yollasa ədalətsizliyə qarĢı öz münasi-

bətini nümayiĢ etdirəydi! Baxmayaraq ki, bütün telekanal-

lar erməni terrorçularının Azərbaycan kəndlərində müsibət-

lər törətməsi barədə xəbərlər yayırdı, Qarabağın hüdudla-

rından çıxaraq Azərbaycan kənd və qəsəbələrini yağmala-

yan qatı düĢməni yamanlayırdı, mənim ögey anam inadla 

susurdu və mənə elə gəlirdi ki, Dilbərin özünü belə aparma-

sı, ermənilərin ünvanına bir kəlmə də söz deməməsi mənə 

görədi və bu saxtakarlıqdı. "Guya mənə görə danıĢmağa 

qıymır?!" Mən baxıĢlarımı onun üzündən çəkmirdim və 

onu beləcə əzmək istəyirdim. Axı birdən-birə qocalmıĢ, son 

illərin hadisələri qara saçlarına dən salmıĢ atamın yanında 

ona nə deyə bilərdim? Sözümü ürəyimdə, öz-özümə dedim: 

"Təki sən xoĢbəxt ol, atacan, mən hər Ģeyə dözəcəm, təki 

sənə xoĢ olsun". 
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XXXVI FƏSĠL 

 

Ancaq çox keçmədi ki, mən xoĢ simalı Dilbərin qarnının 

dikəldiyini görəndə məyus oldum və atamdan bərk incidim. 

Bundan sonra sanki məni əlaltından dəyiĢdilər. Mən təsəv-

vürümə gətirəndə ki, mənim ciddi görkəmi ilə baĢqaların-

dan seçilən atam cavan arvaduĢkası ilə nə oyunlardan çıxır, 

gecələr yuxum çəkilir, yata bilmirdim. Mən göz yaĢı axıda-

axıda diĢlərimi qıcayıb onun qarasına bircə kəlmə söz de-

dim: "Xəyanətkar". 

Çox keçmədi ki, onların ilki dünyaya gəldi. Oğlan doğma-

ğın da yolunu yaxĢı bilən Dilbər son dərəcə məğrur və ədalı 

idi. Məni xəstəxanaya-onun yanına aparmırdılar, amma Ru-

qiyyə nənəm, Fatimə bibim, Nazlı xala və əmim, bibim qız-

ları kimi qundağı əldən-ələ ötürülən balaca eybəcərin bü-

rüĢmüĢ sevimli üzünə baxmaq mənə də nəsib oldu. Amma 

mən onların sevincinə Ģərik olmadım, əksinə, kədərləndim 

ki, bizim evimizdə Dilbərin anası Kübra xala-mən ürəyim-

də ona Kobra xala deyirdim -tam hökmranlıq eləyəcək.  

Çağanı öncə Ruqiyyə nənəmə təqdim etdilər. Qundağı eh-

malca nənəmin qolları üzərinə qoyan, gözlərində tamahkar-

lıq qaynayan, saçlarını səliqə ilə arxaya darayan, xırda boy-

lu, ütük Kübra xanım əda ilə: 

- Al öz nəvəni, nənəsi, - dedi, - axı o, istəyir ki, onun gələ-

cək adını onun qulağına Ģəxsən sən pıçıldayasan, xeyir-dua 

verəsən, adını mən verdim, bəxtini Allah versin deyəsən. 

Kübra xala dildən də zirəkdi, Ruqiyyə nənəm kimi dilsiz-

ağızsız deyildi, amma o anda üzünün-gözünün iĢıqlandığı, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

255 

həyəcanlandığı hiss olunsa da, Kübra xalanın cavabını ver-

di: 

- Qoy cavanlar özləri ad qoysunlar, - dedi, - necə istəyirlər, 

mən heç zaman belə anlarda öz övladlarımın iĢinə qarıĢma-

mıĢam. 

Ağzı tikiĢ tutmayan Kübra xala sözünə davam elədi: 

- Onda icazə verin körpənin valideynlərinin razılığı ilə adı-

nı ata babası Ġbrahim kiĢinin Ģərəfinə Ġbrahim qoyaq! 

Kübra xala balaca eybəcərin qundağını nənəmin qolları üs-

tündən götürüb Fatimə bibimə uzatdı və bibim nə üçünsə 

kövrəlib ağladı. Astadan: 

- Atam!-dedi və sonra üstündə sonuncu rus imperatorunun 

Ģəkli olan qızıl sikkəni çağanın anasına təqdim elədi, Ru-

qiyyə nənəm isə barmağındakı brilyant qaĢlı qədim üzüyü 

çıxardıb Dilbərin barmağına keçirtdi: 

- Üzün ağ olsun, qızım, - dedi, - adı ilə böyüsün! 

Kobra ətrafını əda ilə süzüb özündən müĢtəbeh halda gər-

nəĢdi. Mənə heç gözünün ucu ilə də nəzər salmadı və mən 

bir xeyli bu hadisələri kənar adam kimi izlədim və hiss elə-

dim ki, atamın oğlu olması münasibətilə qadınlar, qızlar dil 

boğaza qoymasalar da, hütüləyə-hütüləyə, kəkələyə-kəkələ-

yə özlərini gözə soxsalar da, mən bir kənarda qalmıĢam və 

tamam unudulmuĢam! Mən hiddətimdən yanırdım: dünənə-

cən bu evin ən sevimli uĢağı ola-ola, büsbütün yaddan çıx-

mıĢdım! Əslində isə, atamın evlənməsinə görə hamı mənə 

minnətdar olmalıydı, axı atam evlənməyə razılığı məndən 

almıĢdı. FikirləĢirdim ki, mən bu izdivaca razılıq vermə-

səm, Dilbər oğlan doğa bilərdi? Hələ də heç kim bilmirdi 
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ki, atamın evlənmək söhbəti ailəmizdə çözələnəndə, o mən-

dən nə soruĢub? 

- Aidam! Körpə balam, inan mənə, əgər sən narazı olsan, 

mən heç vaxt evlənməyəcəm! Heç vaxt!Yadında saxla: bu 

dünyada sənin ürəyimdəki yerini heç kim tuta bilməz... 

Bu, atamın ikilikdə mənə dediyi sözdü. Bəs nə oldu? Bir 

bürüĢmüĢ soxulcana görə mən yaddan çıxdım, keçdim arxa 

plana? 

Deyəsən, nələr çəkdiyimi Ruqiyyə nənəm hiss elədi və mə-

ni səslədi: 

- Gözümün iĢığı, bəs sən öz qardaĢını qucağına almaq istə-

mirsən? 

Bir anda hamı susdu, maraq dolu baxıĢlar mənə sarı yönəl-

di. 

- Bizim Ayka uĢaqları çox sevir, - Fatimə bibim dedi və gö-

rünür, bununla da Dilbərin anası balaca insancığazı anasın-

dan alıb mənə yaxınlaĢanda diqqəti mənə sarı yönəltmək is-

tədi. 

...Mən dinməzcə, sir-sifətimin ifadəsini dəyiĢmədən balaca 

Ġbrahimin qırmızı üzünə tamaĢa eləyirdim və qulağımın 

ucuyla eĢidirdim ki, qadınlar nədən qürrələnirlər: 

- Dörd kilodu! Əsil Qerkulesdi! 

Bu anda körpə balaca ağzını açaraq yorğançasına sürtdü, 

içini çəkdi və hələ heç vaxt belə balaca uĢaq görməsəm də, 

mənə elə gəldi ki, o, döĢ istəyir! Buna görə də gülümsədim 

və gözlərimi Dilbərə zillədim ki, körpə qardaĢımın nə istə-

diyini sezməyimi ona anladım. Amma elə bu anda da gör-

düm ki, əda ilə pərqu döĢəkdə uzanıb dirsəklənmiĢ Dilbər 
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narazılıqla məni süzərək anasına göz-qaĢ eləyir ki, körpəni 

məndən alsın. O da dərhal üstümə elə gəldi ki, sanki gülmə-

Ģəkər nəvəsi zalım, üvey bir qızın əlinə düĢmüĢdü. Mən 

qəlbimi didib-parçalayan bu münasibətdən təsirləndim və 

demək olar ki, qundağı Kobraya vermədim, qucağına tulla-

dım. BirbaĢ anamın keçmiĢ yataq otağına sarı qaçdım, içəri 

keçdim və Nazlı xalanın mənim ünvanıma dediyi sözü 

apaydın eĢitdim: 

- Onu da anlamaq lazımdır. Amma eybi yox, gün gələcək 

ki, qısqanclığı da tərgidəcək! 

"Qanmaz!" - az qalmıĢdı ki, mən bu sözü var səsimlə dili-

mə gətirim, amma özümdə qüvvə tapa bildim. 

 

XXXVII FƏSĠL 

 

...Və sonra da naxoĢladım. Əminəm ki, mənim xəstəliyim o 

anda baĢladı. O anda ki, mənim öz evimdə iki yad insafsız-

casına xətrimə dəydilər; guya mən körpəyə xətər yetirə bi-

lərdim... Dərindən yaralansam da, təhqir olunsam da, içim-

də çəkdiyim acıları heç kimlə bölüĢmədim və hiss elədim 

ki, körpəyə qarĢı da tamamilə biganəyəm. Mənə düĢməncə-

sinə yanaĢılandan sonra mən bu körpəni necə sevə bilər-

dim? Üstəlik də büsbütün unudulduğum halda, bu körpənin 

doğulması xəbərini hər yana yaymıĢdılar, hətta uzaq qo-

humlar belə zəng vururdular, gözaydınlığına gəlirdilər. Hət-

ta, hərdənbir bizə baĢ çəkən atam da bir qədər oturan kimi 

körpəni yada salıb bəxtiyar bir insan kimi onun haqqında 

danıĢırdı. Bir dəfə isə təbəssümlə soruĢdu: 
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- QaqaĢın yanına gedəkmi? Darıxmırsanmı ondan ötrü? 

Mən cavab vermədim, baĢladım dərslərimi oxumağa, atam 

hesabını götürdü və yerindən qalxıb oğlunun yanına tələsdi. 

Göz yaĢlarım üzümə çıxmadı, onları damla-damla uddum: 

mənə elə gəldi ki, heç vaxt belə yalqız olmamıĢam. 

Körpə üçaylıq olan gün Ruqiyyə nənəm hələ bir neçə gün 

öncə aldığı toxunma kostyumu, alabəzək oyuncaqları və bir 

sini Ģəkər-çörəyini götürüb uĢağı görməyə getdi. Mən çox 

çətinliklə də olsa, üzürlü səbəb tapıb evdə qala bildim, ya-

landan söylədim ki, dərslərimlə bağlı ciddi problemlərim 

var və oturub hazırlaĢmalıyam. 

Oxumağa həvəsim olmadığından vaxtı öldürmək üçün tele-

vizoru açdım. Mən o axĢamı tənha keçirməli idim, çünki 

Azər də müəllim yanına getmiĢdi. Televizorda da bir fərli 

veriliĢ tapmadım və bərk darıxmağa baĢladım. Birdən mən-

zilə çökmüĢ sükutu Ģəhərlərarası telefon xidmətinin uzun-

uzadı zəngi pozdu. Mən dəstəyi qaldırdım və anamın son 

dərəcə doğma səsini eĢidib sarsıldım. Yerimdəcə mıxlanıb 

qaldım... 

- Aida, canım mənim, bu sənsən? 

Mən onun göz yaĢlarını görməsəm də, səsindəki qəhərdən 

hiss eləyirdim. O sözü sözə, sualı suala calasa da, mən ca-

vab vermirdim, susurdum. Heç gözlərim də yaĢarmırdı, 

sanki qəlbim buz bağlamıĢdı. Mən hədsiz dərəcədə sarsıl-

mıĢdım, bilmirdim özümü necə aparım. KaĢ heç o zəng et-

məyəydi! 

Anam isə əlaqəsiz Ģeylər danıĢırdı, bir zamanlar, hələ lap 

körpə olarkən məni səslədiyi, əzizlədiyi adlarla çağırırdı, 
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haçansa məni ovutmaq üçün zümzümə elədiyi melodiyanı 

yada salırdı ki, bəlkə o qaçandan sonra aramıza çökmüĢ ay-

rılıq buzlarını əridə bilsin.  

- Ayka! Ayım-günəĢim mənim! - Məni harayladı, -mənim 

balam, doğrudanmı sən məni unutmusan? Mən bütün bu il-

lər ərzində səninlə olmuĢam. Sənə dua etmiĢəm, hər dəqiqə 

səni düĢünmüĢəm! 

Nəhayət ki, dözməyib səsimi çıxartdım ki, yüngülləĢəm: 

- Nə üçünsə mən bunu hiss etməmiĢəm! 

- Vaxt gələr, mənim balam, sən hər Ģeyi baĢa düĢərsən, bi-

lərsən ki, mənim öz doğma ocağımdan qaçmağım sənin 

xətrinədir. 

Mən onun sözünü hirs-hikkə ilə kəsdim: 

-Sənin təzə uĢaqların var? 

Amma deyəsən o məni baĢa düĢmədi. SoruĢdu: 

- Bu nə sözdü? Sən nə danıĢırsan? 

  

- Sən məni atmısan, ona görə yox ki, sonradan mənim üçün 

göz yaĢı axıdasan, ona görə ki, yenə balalayasan! Onlarıda-

mı atacaqsan, quĢ balası kimi? 

- Gözəl balam, mənim heç zaman nə yeni ailəm olacaq, nə 

yeni uĢağım. Mən bir dəfə sevmiĢəm. Ġndi mən sənə görə 

yaĢayıram. Bakıdan qaçmaq cəhdim də sənə görədi. Ayka, 

inan mənə, mən nə etmiĢəmsə, sənin gələcəyini, sənin xoĢ-

bəxtliyini düĢünmüĢəm. Mən sizi əvvəlki kimi sevirəm. Sə-

ni, nənəni, bütün qohumları, atanı... 

- Nahaq yerə sevirsən, - mən bir qədər də amansızcasına sə-
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simi qaldırdım, - qohumlar səni çoxdan unudublar, atam isə 

evlənib. 

Sözün bu yerində anam susdu, mən isə bu xəbərlə onu nə 

hala saldığımı hiss etdiyimdən qərara aldım ki, güzəĢtə get-

məyim, onu kəsinliklə sındırım: 

- Onun uĢağı olub. Özü də oğlan. Adını da bilirsən nə qo-

yublar? Ġbrahim. Babamızın Ģərəfinə. 

Mən ucadan gülməsindən onun necə sevindiyini, Ģadlandı-

ğını hiss edəndə heyrətə gəldim. 

- Bilirəm, canım-gözüm, elə buna görə də zəng etmiĢəm, - 

anam dedi, - yadındadımı, sənə verdiyim məktubla bağlı 

dediyim söz? Hə, indi o məktubu atana çatdırmağın məqa-

mıdır. Qoy oxuyub həqiqəti bilsin, qəlbi iztirabdan qurtar-

sın. Yaz mənim Moskva nömrəmi ki, mənimlə əlaqə saxla-

ya biləsən... 

Bizim telefon söhbətimiz bir saata qədər uzandı. Mənə mə-

lum oldu ki, mənim anam daĢnak-kirvələrlə qohumluğa gö-

rə bütün nəslə qarĢı təhlükə yarandığından, o, xəlvətcə qaç-

maq qərarına gəlib, yazdığı o dəhĢətli məktubda da qəsdən 

elə ifadələr iĢlədib, terrorçulara qoĢulan qardaĢının yanında 

olmaq istədiyini bildirib ki, atam onu axtarmasın. O, atam-

dan dönə-dönə xahiĢ edibmiĢ ki, onu rahat buraxsın və o öz 

həyatını yaĢasın. O ki qaldı mənim o günəcən açmadığım, 

sirr saxladığım məktuba, sən demə, o məktubda anam öz 

hərəkətini bütün incəliklərinə kimi xırdalayırmıĢ ki, lazımlı 

məqam yetiĢəndə o, anamın sədaqətinə inansın. Anamın 

fikrincə, lazımi məqam deyəndə, elə o atamın təzə arvadı-

nın dünyaya övlad gətirməsini nəzərdə tuturmuĢ. Atamın 
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onun ardınca Moskvaya yollanmasını arzulamasa da, sən 

demə, anam bütün bu illər ərzində səbrlə gözləyib, çünki 

anam tam əmin imiĢ ki, atam öz ailəsini atmağa qadir adam 

deyil. Bircə Ģey yalnız Allaha məlumdur: axı o necə görə 

bilərdi ki, müəyyən vaxt keçəndən sonra atam evlənəcək, 

bu yeni izdivacdan dünyaya körpə gələcək və bu uĢağın do-

ğulması xəbərini də ona, sən demə, bütün bu ötən illər ər-

zində vaxtaĢırı ona zəng edən Fatimə bibim yetirəcək... 

 

XXXVIII FƏSĠL 

 

Anamın və onun valideynlərinin fotoĢəkillərini, həmçinin o 

müəmmalı məktubu müqəddəs ayə kimi qoruyub saxladı-

ğım sandıqçanı açıb naməni götürən kimi qərara aldım ki, 

özümü Fatimə bibim gilə yetirim. O, keçmiĢ Basin, son il-

lər isə Füzulinin adını daĢıyan, qədim Bakının arxitektura 

örnəklərindən olan yüksək tavanlı evdə yaĢayırdı. Bakı mil-

yonçusu Hacinskinin əsrin əvvəllərində tikdirdiyi bu bina, 

köhnə zamanların inĢası olmasına rəğmən, ikimərtəbəli ev-

lərin arasında əsl malikanə təsiri bağıĢlayırdı. Amma indi 

məni o evə aparan o binanın gözəlliyi deyildi. Mən tələsir-

dim. FikirləĢirdim ki, o ünvana gedib çıxmaq üçün ən azı 

onbeĢ dəqiqə nəqliyyat gözləməliyəm, onbeĢ dəqiqəyə də 

avtobus mənzil baĢına ancaq çatar, ona görə də küçədən ke-

çən ilk taksiyə əl elədim.  

Artırmaları iki-iki tullana-tullana, döngəli pilləkənlə üçün-

cü mərtəbəyə qalxdım və yalnız qapının düyməsini basan-

dan sonra rahat nəfəs aldım. Onun ağır-ağır qapıya yaxın-
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laĢdığını, addım səslərini eĢidəndə isə bir qədər də sakitləĢ-

dim. Etiraf etməliyəm ki, mən bu qəfil gəliĢimlə bibimi 

qorxuya saldım. Mən dəlicəsinə onun çiyinlərindən yapıĢ-

dım, baĢımı sinəsinə çırpıb havalı kimi qıĢqırdım. Bir xeyli 

beləcə hönkürüb ağlayandan sonra sakitləĢdim və məni di-

vana uzadıb balla limonlu çay gətirən bibimə baĢımı yün-

gülcə tərpətməklə təĢəkkür elədim. Ayaqlarımı yun Ģalla 

bükəndən sonra da altına qrelka qoyan bibim əllərimi, 

ayaqlarımı ovcalaya-ovcalaya atama zəng elədi, amma on-

ların nə danıĢdığını eĢitmədim, bir də gözümü açdım ki, 

atam mənim uzandığım divanın ayaq ucunda oturub ana-

mın məktubunu oxuyur. 

O bir xeyli baĢını ovucları arasına alıb sussa da, qəfildən 

yerindən qalxdı və yeyin addamlarla dəhlizin o baĢındakı 

masanın üstünə qoyulmuĢ telefona yaxınlaĢdı. 

- Sən neynəmisən, Kara? - O, bir xeyli nömrə yığandan 

sonra dəstəyə pıçıldadı, - Mənə belə əzab vermək hardan 

ağlına gəldi? 

Mən sevincimdən xoĢallanıb gözlərimi yumdum. Axı, o, 

anama əvvəllər olduğu kimi "Kara" demiĢdi! FikirləĢirdim 

ki, əgər atam anama belə müraciət eləyirsə, demək, ötən 

günləri də qaytarmaq mümkündür. Fatimə bibim dəhlizdəki 

ara qapını örtəndən sonra yenə yanımda əyləĢdi, əllərimi 

ovcuna aldı və atamın anamdan nə soruĢduğunu, o nə söy-

lədiyini eĢitmədim. 

- O, onun ardınca gedəcək, elə deyilmi? 

Amma nə üçünsə Fatimə bibim mənim bu sualımın kəsə 

cavabından qaçdı. Amma: 
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- Qurban olum sənə, elə bilirsən ki, bu məsələ qəlizləĢmə-

yib? - dedi. 

- Burda qəliz nə var ki? Əgər mənim anam meydana çıxıb-

sa, izah eləyib, hər Ģeyi anladıbsa, qoy yad qadın öz uĢağını 

da götürüb onun yerini boĢaltsın! O zaman ona da, anası 

Kobraya da aydın olacaq ki, valideynlərindən ayrı düĢmüĢ 

uĢaq nələr çəkir! 

Mənə elə gəldi ki, valideynlərim keçmiĢdən danıĢıblar, ke-

çən günləri yada salıblar. Çünki sonra atam otağa qayıdan 

kimi mənim yanımda oturdu, üzümə günahkar kimi baxdı, 

baxdı... və deyəsən gücü yalnız ağlamağa çatdı. Mən güclü 

və inamlı bir kiĢinin necə ağlamasına tamaĢa eləyirdim və 

fikirləĢirdim ki, mənim nəyə isə ümid bəsləməyimin heç bir 

əsası yoxdur, çünki baĢ verən yanlıĢlıqları düzəltmək müm-

kün deyildi.  

Mən pəjmürdə halda divandan qalxa-qalxa atamdan soruĢ-

dum: 

- Mən gərək məktubu sənə elə o vaxt - anam bizi tərk edən-

də verəydim, elədimi? 

Sanki bu sualdan sonra atama ayan oldu ki, mən onun ya-

nındayam, üzgün halda, qüssəli baxıĢlarla məni süzdü və 

qəmli-qəmli: 

- Sən hər Ģeyi düz eləmisən, mənim balam,-dedi, - hər Ģeyi 

tərsinə edən bizik, biz! Görəsən, sən haçansa bizi bağıĢlaya 

biləcəksənmi? 

Atam məni köksünə sıxdı və bu dəfə ikimiz də ağladıq... 

Doğrudanmı biz uzun illər keçəndən sonra bir-birimizi tap-

mıĢıq ki, yenidən ayrılaq? 
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XXXIX FƏSĠL 

 

- UĢaq bərk sarsıntı keçirir! - doktor Ġsmizadə dedi, - o, ta-

mamilə yaĢlı adam kimi əzab çəkir, el təbirincə söyləsəm, 

Ģam kimi əriyir, əgər onun müalicəsinə ciddi yanaĢılmasa, 

ağır nəticələrə gətirib çıxarda bilər. 

HəyəcanlanmıĢ qohumlar günahkarcasına mənə baxırdılar. 

Üstümə salınmıĢ ağ mələfə hərdən gözüm baxa-baxa qara-

lır, rəngini dəyiĢirdi. Arıqlamağım, gündən-günə sozalıb-

saralmağım hamını çaĢdırmıĢdı, mənim isə daha yaĢamağa 

həvəsim qalmamıĢdı. 

Gecə-gündüz yatağımın yanını kəsdirən atam əzab, iztirab 

içində soruĢdu: 

- Bu nə oyundu sən mənim baĢıma açırsan, qızım? 

"Bəs siz mənim baĢıma nə oyun açmısınız, xəbəriniz var?" 

Beləcə bu sualın cavabını ürəyimdə bəlağətlə verdim və 

bildim ki, müsahibim aciz qalacaq. Bu mənim aləmimdə 

özünəməxsus qisas üsuludur. Qoy girinc olsunlar, tapsınlar 

görüm, mən nə düĢünürəm, nə barədə fikirləĢirəm? O ki 

qaldı Azərə, o məni bircə dəfə üzümə baxmaqla anlayırdı. 

Və mən bunu dərhal hiss eləyirdim. 

Anamla uzun-uzadı telefon danıĢıqlarımız arxada qalmıĢdı 

və təbii ki, mən onu inandırmağa çalıĢmıĢdım ki, o, beynəl-

miləl ənənələrinə yenə də sadiq qalan Bakı Ģəhərində ömrü-

nün axırına kimi rahatca yaĢaya bilər. 

Telefon söhbətlərimizin birində mən: 

- Ay ana, bizim Bakı, faĢist Yerevanın tayı deyil, - dedim, - 
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ordan ermənilər bütün azərbaycanlıları, eləcə də digər mil-

lətləri qovdular, Ermənistanı çevirdilər birmillətli dövlətə, 

bizim Azərbaycanda, bizim Bakıda isə o hadisələrdən sonra 

məlum oldu ki, iyirmi min erməni yaĢayır. Bu faktdı və bu 

gün də Bakıda o ermənilərə gözün üstdə qaĢın var deyən 

yoxdu. Bu faktı bu yaxınlarda bizim prezidentimiz də ha-

mıya bəyan elədi. Ərazisinin iyirmi beĢ faizi ermənilər tərə-

findən iĢğal olunmuĢ Azərbaycanda bu gün də ermənilər 

yaĢayır və iĢləyir! Bu, tarixdə görünməmiĢ hadisədir. Azər-

baycan xalqı bu fakta - sülhsevərliyə və tolerantlığa görə 

Nobel mükafatına layiq görülməlidir!  

Mən belə alovlu monoloqlarımla anamda əminlik yaratma-

ğa çalıĢsam da, anam ciddi Ģəkildə, yorulmadan məni inan-

dırmaq istəyirdi, deyirdi ki, dayım Ruben erməni terror təĢ-

kilatının liderlərindən biridir və aradakı qohumluğa görə, 

ola bilər ki, yalnız sənin rəhbər vəzifədə olan atan yox, həm 

də Həsən əmin, həm də sən cəzalanasan. 

"Doğrudanmı, bir Rubenə görə bu qədər adam bədbəxtliklə 

üzləĢə bilər?" 

- Bəli, qızım, təəssüflər olsun ki, bu belədir. Bir də görür-

sən ki, bir baĢdanxarab manyaka görə yüzlərlə, minlərlə gü-

nahsız adam məhv oldu. 

Növbəti telefon söhbətində isə: 

- Ay ana, mən sənin yanına gəlmək istəyirəm, - dedim, - əl-

bəttə, tək yox, Azərlə, nənəmlə, atamla. 

Anam nə üçünsə inamsız halda cavab verdi: 

- Baxarıq... 

Atam mənim təklifimə "yox" deməsə də, Moskvaya getmək 
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imkanı olmadığını dərhal bildirdi, qocalıb əldən düĢmüĢ 

anasını da mənə qoĢmağa qıymadı, qaldı Azər, onu da vali-

deynləri mənə qoĢulub Moskvaya getməyə qoymadılar, xa-

hiĢimi də yerə saldılar. 

Bu zaman mən Fatimə bibimə ağız açdım, amma onun hə-

miĢə balıqdan danıĢsa da, "nə ət, nə balıq olan" salyanlı əri 

bu dəfə iradə nümayiĢ elətdirdi, sinəsini qabağa verib dedi 

ki, arvadını Moskvaya getməyə qoymur. Mövcud rədd ca-

vabı da, məlum oldu ki, dayım Rubenlə bağlıdı, sən demə 

o, heç cür razı ola bilməzmiĢ ki, arvadı erməni terrorçusu-

nun bacısı ilə görüĢsün. 

- Qoy yay tətili baĢlasın, mən özüm səni Moskvaya apara-

cam, - Azər dedi, -özün bilirsən ki, Murad əmi artıq orda 

görünə bilməz! 

Fatimə bibim xəlvətcə mənə bildirdi ki, anamdan xəbər çı-

xan gündən atamın ailəsində baĢlamıĢ münaqiĢə ara vermir. 

Qısqanc Dilbər tamaĢalar göstərir, atamın ciblərini yoxlayır 

ki, görsün Karinadan məktub almayıb ki? Bu gediĢlə, əlbət-

tə, atam məni Moskvaya necə apara bilərdi? Son zamanlar 

mən o ağızdanyava sağsağana-Nazlı xalaya bir də ona görə 

nifrət bəsləyirdim ki, anamın telefon zəngi və məktub haq-

qında Dilbəri o məlumatlandırmıĢdı. Yabançı ki, yabançı. 

Bizim ailədə hamı sirr saxlamağı bacarırdı, ondan baĢqa. 

Uzun illər keçəndən sonra doğma ananın harda olduğu sənə 

ayan ola, amma onu görməyə gedə bilməyəsən... hələ nəyi 

isə gözləyəsən... bax, elə bu səbəbdən də mən sarsıntı ke-

çirdim, depressiyaya uğradım... 
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XXXX FƏSĠL 

 

Nahar fasiləsində bizə gəlib çıxan atam gözlənilmədən: 

- Mən səni Antalyaya aparacağam, - dedi. 

Bu xəbər hər hansı bir yeniyetmə qızı bəlkə də heytərə gəti-

rər, sevindirərdi, ancaq məni yox, çünki harada olmağın hə-

qiqətən də məndən ötrü heç bir fərqi yox idi. Onu da bilir-

dim ki, ən məĢhur Türkiyə kurortu kimi adı hallanan Antal-

yada dincəlməyə, rifah içində yaĢamağa qadir olan bütün 

azərbaycanlılar can atırdılar. Ġnamla irəliləməklə bizim öl-

kəmiz inkiĢafda idi, ancaq azad bazar iqtisadiyyatın bütün 

sahələrini sarmıĢdı. Televiziyada Ərəb Əmirliklərinin, Tür-

kiyənin, Yunanıstanın, Ġspaniyanın kurortları reklam edilir, 

yeni azərbaycanlılar bu istirahət ocaqlarına dəvət olunurdu-

lar. 

Biz yola çıxmağa hazırlaĢanda əmim qızları mənə necə qib-

tə etdiklərini, necə həsəd apardıqlarını gizlədə bilmirdilər, 

mırtdanıb-deyinirdilər. Azər də mənim kimi onların bu hə-

rəkətini soyuqqanlılıqla qarĢılayır, çalıĢırdı ki, heç söhbətə 

qoĢulmasın. Amma vidalaĢanda mənə dedi: 

- Əminəm ki, sən Antalyadan sonra tamam yaxĢılaĢacaq-

san. 

Mən səmimi-qəlbdən dilləndim: 

- Mən belə düĢünmürəm. 

Bizi aeroportdan yola salmağa bütün ailə gəldi, yalnız bu 

məqamda Dilbər bizi bəxtiyar eləmədi, o da uĢaqla məĢğul 

idi. 

Biz mənzil baĢına çatanda günorta idi və o yerlərin ilahi gö-

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

268 

zəlliyi məni heyrətə gətirirdi. 

- Sən bir o səmtə bax, Ayka!-Atamın mənə heyrətlə niĢan 

verdiyi yerin mənzərəsi dərhal diqqətimi çəkdi: dağlar 

zümrüd dənizin qoynundan dikəlirdi. 

- Hə, gözəldi! -Mən dodaqucu mızıldandım. 

Bizim yerləĢdiyimiz beĢulduzlu hoteldə hovuz, tennis kor-

tu, gözəl restoranlar, sauna və massaj kabinetləri vardı.  

Atam mənə iki yerlik nömrəni niĢan verib: 

- Sən bu otaqda yaĢayacaqsan, - dedi, - mən də üzbəüzdə, 

etiraz etmirsən ki? 

  

O həqiqətən də Ģeylərini qarĢıdakı üzbəüz nömrəyə yığdı və 

elə o andan da, demək olar ki, istirahətə baĢladı, üzü-gözü 

gülür, necə deyərlər, iĢıq saçırdı. Düzü, atamın belə açıq-

aĢkar Ģadlanıb sevinməsinə görə mən xəcalət çəkirdim. 

"Hamıya bəyan eləyirdi ki, xəstə qızını müalicəyə aparır, 

amma sən demə kefə gəlirmiĢ..." Elə bu düĢüncə ilə də ara-

nı qatmaq istədim, amma atam mənim ovqatımdan xəbər 

tutmadı. 

- Gedək Ģam eləyək, sonra dincələrsən, sabahdan yeni hə-

yata baĢlayırıq,-atam təntənə ilə dedi, -hələ düz dörd həftə 

burdayıq. 

"Bu dörd həftədə mən burda qüssədən ölə bilərəm!" -amma 

mən narazılığımı dilimə gətirmədim, bu qənaətə gəldim ki, 

heç eybi yox, belə bir Ģey baĢ versə, lap yaxĢı, planetin ən 

gözəl bir guĢəsində ölərəm; və elə bu düĢüncə də məni sa-

kitləĢdirdi. 
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Sabahısı gün səhər yeməyindən sonra atam mənə məsləhət 

gördü ki, su ən xeyirli müalicədi, özümü vurum hovuza, o 

isə çox vacib bir iĢi olduğu üçün beĢ-on dəqiqəliyə məni 

tək qoyacaq. 

"Yenə baĢladı, - ürəyimdə incidim, - hətta kurortda da iĢsiz 

keçinə bilmir. Görünür, özüm özümü müalicə etməliyəm".  

Atam Ģən halda mənimlə xudahafizləĢdi və restoranı tərk 

elədi. Mən otağa qayıdıb yumĢaq divanda bir qədər uzanan-

dan sonra əynimi dəyiĢib hovuza getdim ki, nahara qədər 

vaxtımı orda keçirim: çimim, günəĢ vannası qəbul eləyim. 

Göz yaĢı kimi hovuza baĢ vuranda və sərin sudan ləzzət 

alanda, fikirləĢdim ki, hər halda, yaĢamaq o qədər də pis 

Ģey deyil; əlbəttə, müharibə görmədən, belə dilbər guĢələr-

də gününü keçirə bilirsənsə... 

Artıq mən saçımı qurulayıb otağa qayıtmıĢdım, aram-aram 

koka-kola içirdim və fikirləĢirdim ki, daha neynəyim, qapı 

döyüldü. Mən yerimdən qalxmadan: 

- Buyurun! - dedim. 

Ağır-ağır aralanan qapı içəri mənim anamı ötürdü! Qocal-

dığı hiss olunsa da, əvvəllər olduğu kimi gözəl və Ģux idi.  

- Ayka! - O, qollarını mənə sarı açdı. 

- Ana! - Mən ona sarı atıldım, onun qolları arasında, qoy-

nunda özümə yer elədim və mənə elə gəldi ki, keçirdiyim 

bütün sarsıntıları, depressiyanı saçlarımda gəzən, tellərimi 

oxĢayan əlləri bircə anda canımdan çıxartdı. -Bəs bu vaxta-

can sən harda idin? 

Üzündən, gözündən Ģadlıq, Ģadyanalıq yağan atamdan dəs-

tək alan anam qarĢımda diz çökmüĢdü, dayanmadan məni 
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öpürdü, ağır-ağır, aramla, nəfəsini dərə-dərə bədənimin bü-

tün əzalarına toxunurdu. Atam isə hələ də anamın iri çanta-

sını yerə qoymamıĢdı və deyəsən heç fərqində də deyildi ki, 

ağappaq qar kimi köynəyinə göz yaĢları iz salır... 

 

XXXXI FƏSĠL 

 

Ġlahi səadət anları baĢladı: biz yenə bir yerdə idik! Biz yeni-

dən ailə olmuĢduq; baxmayaraq ki, bu ailə cəmi dörd həftə 

mövcud olacaqdı, mən yetərincə razıydım. Atam mənim 

otağımda yerləĢdi və elə bu da mənim xoĢuma gəldi, çünki 

atam onu danıĢdıranda belə, mən onun üzünə baxa bilmir-

dim. Ancaq restorana üçlükdə gedirdik, dəniz sahilinə gə-

zintiyə də bir yerdə çıxırdıq və yəqin ki, hotel sahiblərinin 

həsəd dolu baxıĢları da bizim mehribanlığımızla bağlı idi, 

yəqin ki, sadəlövhcəsinə, bizə ən nümunəvi ailə kimi qibtə 

eləyirdilər... 

Hotelin xidmətçiləri anama "yengə" deyə müraciət edəndə 

mən sevinirdim, çünki bilirdim ki, onlar yalnız qardaĢın ar-

vadına "yengə" deyirlər və atamdan tələb eləyirdim ki, on-

lara bəxĢiĢ versin. Deməliyəm ki, atam bütün Ģıltaqlıqları-

ma məmnuniyyətlə əməl eləyirdi, ərköyün uĢaq hərəkətləri-

mə səmimi-qəlbdən gülürdü. Bizdən "Siz Azərbaycandan-

sınız?" deyə soruĢanda, mən ona görə heyrətləndim ki, bu 

suala öncə anam cavab verdi, özü də türkcə: "evet..." Mə-

nimlə yanaĢı dayanmıĢ atam mənim müdaxiləm olmadan, 

yalnız gülümsəməklə kifayətləndi. Amma mən özümü lap 

Ģıltaq uĢaq kimi aparırdım, sanki bununla səhhətimin bərpa 
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olunması üçün, anasız olduğum illərdə içimdə yaranmıĢ 

boĢluğu dolduracaqdım. 

Bizim otaqlarımızı silib-süpürən, dolu bədənli, incə səsli 

Merel abla atamdan bəxĢiĢ alanda son dərəcə sevinirdi. 

O, təmizkar olduğu qədər də, çoxbilmiĢdi. 

- Nədən sizin eĢiniz sizinlə yok, konĢu odada əglənmiĢ? 

Nədən sizin yalnız bi tanə cocuğunuz var?  

O, bu və buna bənzər suallarla bizə üz tutanda anam rəng 

verib, rəng alırdı. Nəhayət ki, onun cavabını mən özüm ver-

dim:  

- Atamın ürəyi xəstədir, həkimlər məsləhət görür ki, o, ayrı-

ca yatsın... 

- Vay... Yazıq... GeçmiĢ olsun! - Xadimə canıyananlıqla 

dedi. Amma mən bilmədim ki, o, kimin halına acıyır? Ər 

nəvaziĢindən məhrum olmuĢ anamın, yoxsa zahid həyatı 

keçirməyə məcbur olmuĢ "xəstə" atamın? BaĢ sındırmadan, 

acıqcan bu ehtiramı öz ünvanıma götürdüm. 

Mən atamın xəstə olduğunu uyduranda anam fəxarətlə mə-

ni süzdü, görünür, hiyləgərlik sahəsindəki inkiĢafım onu 

məftun eləmiĢdi, amma bununla belə, mən bu sahədə nə qə-

dər irəli getsəm də bizim xadimənin bütün suallarına cavab 

verə bilməzdim.  

- EĢinin həp yalnız dolarla hesablaĢmasının nədəni nə? Si-

zin öz paranız yokmu? - Merel abla soruĢdu. 

Anam tərtəmiz Azərbaycan dilində:  

- Əlbəttə var, adı da manatdır, - dedi, - amma nədən bizim 

ölkədə dollar geniĢ yayılıb, mən bilmirəm... 

Amma, atam yenə də hər gün dollar səpələyirdi və mən onu 
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anlayırdım: matəmdən sonra gələn bayramda qazanc güd-

mürlər. XoĢbəxtlikdən üzü-gözü iĢıq, nur içində üzən atam 

Ģam yeməyi zamanı restoranda tost deyəndə boynuna aldı, 

etiraf elədi ki, bu dünyada ondan ötrü ən sevimli qadınlar 

bizik. Mən bu sözdən qanadlandım, çünki bütün cismimlə-

canımla hiss elədim ki, o, düzünü deyir. Və mənə elə gəldi 

ki, nəhayət ki, mənimlə əzəldən qəddarcasına davranan Dil-

bərdən və onun Kobra anasından öz intiqamımı aldım. Am-

ma yenə də, hər halda, qəlbimin dərinliyində anlayırdım ki, 

mövcud vəziyyətdə baĢıbəlalı Dilbər də günahsızdır, bizim 

kimi o da həyat tərzinin, Ģəraitin qurbanıdır. Və bütün bun-

ları anlaya-anlaya mən yenə də ona haqq qazandıra bilmir-

dim, əksinə, aramıza girdiyinə görə ona nifrət eləyirdim. 

Atam isə hər yerə girib-çıxırdı ki, mənə, anama yaxĢı Ģeylər 

alsın. Sanki anamın, bilərəkdən özünü saldığı ağır və kədər-

li günlərinin əvəzini qır-qızılla qaytarmaq istəyirdi:  

- Məni məzələndirmə, Murad, - anam ĢaĢqın halda dilləndi. 

- Bəs səni mən yox, kim məzələndirsin? - Atam cavab verdi 

və olduqca zərif, qızıl boyunbağını onun boynuna keçirdi. 

Mən aralıdan onlara baxırdım və xoĢbəxt anlar yaĢayır-

dım... 

Amma iki həftədən sonra bizim coĢğunluğumuz əriyib dibi-

nə çatan Ģam kimi öləziməyə baĢladı. Və biz söhbətləĢmək-

dən yorulmadığımız ilk günlərdən fərqli olaraq, axĢamları 

müəmmalı sükutla keçirməli olduq. Keçirdiyim sarsıntıdan-

depressiyadan əsasən xilas olmağım, məndə yeni duyğular 

oyadırdı; hiss eləyirdim ki, bir-birinə son dərəcə məhəbbət 

bəsləyən, ikilikdə qalıb bir-birilərinə canlarını vermək istə-
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yən iki nəfərin cəmiyyətində artığam. 

Onları ikilikdə qoyub yenə dəniz sahilinə getdim. Sahildə 

bir xeyli veyillənəndən sonra doğma sahillər üçün qəribsə-

dim. Ağ dənizin isti, mavi sularına baĢ vuranda isə fikirlə-

Ģirdim ki, dənizlər də ölkələr kimi fərqlidir. Mən Baltik də-

nizində də, Qara dənizdə də çimmiĢdim və indi fikirləĢir-

dim ki, heç biri bizim Xəzər qədər gözəl ola bilməz. Nə 

üçün? Yəqin ona görə ki, o, ana kimi doğmadı. 

 

XXXXII FƏSĠL 

 

Bir dəfə yenə dənizə baĢ vurub çıxandan sonra anamın mə-

nə Moskvadan gətirdiyi, üstündə iki öpüĢən delfinin təsviri, 

Çin məhsulu olan iri dəsmalın üstündə nə görsəm yaxĢıdır? 

Ağappaq bir qərənfil. Cin vurdu təpəmə. Ürəyim döyünmə-

yə baĢladı, mənə elə gəldi ki, döyüntüsünü ətrafımdakılar 

da eĢidir. Sağımda, solumda isə Avropa ölkələrindən din-

cəlməyə gəlmiĢ cavanlardı. Ġki öpüĢən delfinin arasına qo-

yulmuĢ qərənfilə baxa-baxa fikirləĢirdim: bəlkə mənə aĢiq 

olan var? Öz-özümə deyirdim: yaxĢı, belədirsə, bu adam 

hardan bilir ki, mən ağ qərənfilin dəlisiyəm?  

Əllərim əsə-əsə qərənfili yerdən qaldırdım və ətrafıma, ya-

xınlığımdakı cavanlara göz gəzdirməyə baĢladım. Hərə öz 

iĢində idi: kimi uzanıb kitab oxuyur, kimi nə isə toxuyur, 

kimi də öz istəklisi, rəfiqi ilə mırt vururdu, heç mənə gözü-

nün ucuyla da baxan yoxdu. Bəs onda bu ağ qərənfili mə-

nim dəsmalımın üstünə kim qoyub? Mənim ağ qərənfil də-

lisi olduğum kimə məlumdur? Bu dünyada bir adam bilir 
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ki, mən ağ qərənfil vurğunuyam, o da Bakıdadır... 

Ağlıma qəribə fikirlər gəldi. Yəni belə Ģey ola bilər? Doğ-

rudanmı bu təsəvvüfdü? Mən uzandım, qərənfili dodaqları-

ma yaxınlaĢdırdım və nəhayət, anladım ki, bu günlər mə-

nim nəyim çatmır? Birdən-birə Azərdən ötrü bərk darıxdım 

və hiss elədim ki, daha evə qayıtmaqdan savayı heç bir istə-

yim yoxdur. Baxmayaraq ki, neçə illər anamın həsrəti ilə 

yaĢamıĢdım və nəhayət, onu tapmıĢdım, indi dostum üçün 

darıxırdım; ona zəng etməyə də imkan yoxdu, çünki atamın 

yanında əmioğluma zəng vurmağım nə dərəcədə anlaĢılar-

dı? Üstəlik də Ruqiyyə nənəm də, Fatimə bibim də bu 

zəngdən xəbər tuta bilərdilər və çox haqlı olaraq fikirləĢər-

dilər ki, xeyir ola bu qızın Antalyada otura-otura Bakıda 

Azəri axtarması? FikirləĢirdim bu tale, bu qismətdi; kimi 

sevirəmsə, onun xiffətini çəkməliyəm, nə üçün bütün adi 

adamlar kimi anamın və istəkli dostumun yanında olmaq 

mənə qismət deyil?! 

Bir damla acı göz yaĢı yuvarlandı yanağıma; və onun izilə 

biri də gəldi... Ancaq məni hər deyəndə tapa bilməyən göz 

yaĢlarımın yanağımda açdığı izi qəfildən isti, odlu-alovlu 

öpüĢlər qurutdu. Yerimdən dikəldim və heyrətə gəldim: 

mənimlə yanaĢı qumun üstündə oturan özgəsi deyildi! 

- Doğrudanmı, sən Azərsən? - Heyrət içində soruĢdum, - 

Sən bura necə gəlib çıxmısan? Yoxsa, mən yuxu görürəm?  

Özümü çimdiklədim ki, özümə gəlim, inanım, əmin olum 

ki, bu yuxu deyil. Amma o, əlimi ovcuna alıb bərk-bərk sı-

xandan sonra dedi: 

- XoĢ gördük, Balaca! 
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Sevincdən həyəcanlandığımdan, bilmirdim özümü necə 

aparım, nə söyləyim. Amma Azər mənim bu halıma məhəl 

qoymadan bir iĢbaz səriĢtəsi ilə:  

- Gəl burdan gedək, - dedi, - Murad əmi ilə Karina xala mə-

ni görməsinlər. 

Bu söz də məni heyrətə gətirdi, astadan soruĢdum: 

- Sən mənim anamın burda olduğunu bilirsən? 

Azər gülümsədi:  

- Ayka, mən iki gündür ki, burda sənin keĢiyini çəkirəm, - 

dedi, - amma sən heç zaman tək olmursan. 

Onun sözündə həqiqət vardı: atam mənə ciddi Ģəkildə tap-

ĢırmıĢdı ki, hotelin istirahətə gələnlər üçün nəzərdə tutul-

muĢ ərazisindən çıxmayım və özü də məni bir ailənin mə-

nimlə yaĢıd qızları ilə tanıĢ etmiĢdi və bu səbəbdən də mən 

demək olar ki, tək qalmırdım. 

- Sən dükanlara tərəf get, - Azər dedi, - mən arxadan gəlib 

sənə yetiĢərəm. 

On dəqiqə sonra biz səkidə yanaĢı oturmuĢduq və Azər mə-

nim suallarıma cavab verirdi. 

Yox, yox, evdə onun Türkiyədə olduğunu bilmirdilər. Sən 

demə, valideynlərini aldadıb ki, guya dostları ilə Nabrana 

gəzməyə gedir. Yox, o, burda cəmi bir həftə qala bilər. 

Yox, o, Murad əmisi ilə ona görə görüĢmək istəmir ki, onu 

çaĢdırıb Ģübhəyə sala bilər. Bəli, o, baĢa düĢür ki, anamın 

Antaliyaya gəlib çıxması hamı üçün sirr olaraq qalmalıdır. 

Hələ sən demə, o, Bakıda məndən ötrü dəlicəsinə darıxıb... 

Beləcə, öz maraqlarıma son qoyandan sonra mən onun ağu-

Ģuna atıldım: 
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- Sən igidsən, - dedim, - bəs sən bizi necə tapdın?  

- Sənin hələ on altı yaĢın tamam olmasa da, mən çoxdan 

yetkinlik yaĢına çatmıĢam, - Azər cavab verdi, - mən sadə-

cə onu bilirdim ki, bizim valideynlərimizə putyovkanı kim 

verir. O ki qaldı hoteli tapmağa, bu çətin iĢ deyil. 

Bu anda məni bir məsələ də narahat elədi:  

- Bəs sən harda yatacaqsan? 

- QonĢu hoteldə, üçulduzluda, - Azər gülümsədi, - Axı, 

mən sehrbaz deyiləm, mən yalnız öyrənirəm... 

 

XXXXIII FƏSĠL 

 

Azər bizim ailəni tapmaqda ona kömək etmiĢ türk dostları-

nı mənimlə tanıĢ elədi. Bacı-qardaĢ Xəlil və Selda Qaya tu-

ristlərə bələdçilik eləyirdilər və pis qazanmırdılar. Mən bil-

mirəm Azər onlara nə qədər bəxĢiĢ vermiĢdi, amma ertəsi 

gün incə, zirək Selda mənim valideynlərimə yaxınlaĢdı və 

onları inandırdı ki, məni Antalyaətrafı ekskursiyadan sağ-

salamat qaytarıb gətirəcək. Atam ürəyi əsə-əsə, razılıq ver-

sə də, Seldanın pasportunu alıb o üzünə, bu üzünə baxdı, 

bəzi qeydlər və Seldanın mobil telefonunun nömrəsini gö-

türəndən sonra soruĢdu:  

- Haçan qayıdırsınız? 

Heç bilmədim necə oldu ki, mən Seldadan qabaq cavab 

verdim: 

- AxĢamtərəfi! 

Biz ekskursiya səfəri barədə yalan uydurub vicdanımız qar-

Ģısında bir balaca xəcalətli qalsaq da, biz yaddaqalan bir 
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həftə keçirtdik və Azərin icarəyə götürdüyü maĢınla Antal-

yaətrafına da səfər elədik. O, çoxdan maĢın sürmək üçün 

sənəd almıĢdı, o ki qaldı pul-paraya, Həsən əmim yeganə 

oğluna qarĢı çox səxavətli idi. Biz yalnız Ağ dənizin sula-

rında bir az üzmək niyyətinə düĢəndə maĢını əyləyirdik, tə-

bii ki, çiməndən sonra iĢtaha da gəlirdik və yol qırağında 

bir-birindən səliqə-sahmanlı kafelərdə qovrulmuĢ Ģabalıd 

qarıĢdırılmıĢ, türk mətbəxinin özünəməxsus qaydaları ilə 

hazırlanmıĢ isti qamburgerləri, dönər kabablarını, lahma-

cunları barmaqlarımızı yandıra-yandıra yeyirdik. 

Azərin Bakıya yola düĢməsinə bir gün qalmıĢ Xəlil Qaya 

bizi Ağsəki deyilən yerə gətirdi. Məni əhalisi sənətkarlıq və 

ovçuluqla məĢğul olan bu qəsəbənin yaranıĢdan gələn gö-

zəlliyi - bakirəliyi məftun elədi. Ağsəki qəsəbəsi, adına Ge-

dən-gəlməz deyilən azman dağların ətəyində yerləĢir. 

Mavi gözlü Selda danıĢıırdı ki, bu qəsəbədə yaĢayan hər ai-

lənin əfsanəsi var və hekayətlərdə dağların qoynuna gözəl 

dərisi olan heyvanları ovlamaq üçün gedən və müəmmalı 

Ģəkildə geri dönməyən insanlar zaman-zaman anılır və elə 

bu səbəbdən də bu yerlər Gedən-gəlməz adlanır. 

O, cəsur insanları düĢünə-düĢənə ovçulara öz qoynunda 

əbədilik sığınacaq vermiĢ, o dağlara baxanda özümdən asılı 

olmayaraq ağzımdan belə bir söz çıxdı:  

- Mənə elə gəlir ki, mən öz vətənimdə, mənim doğmaları-

ma artıq öz qoynunda sığınacaq verən "Gedən-gəlməz" da-

ğı ilə çoxdan üz-üzə gəlmiĢəm...  

Azər məni dərhal anladı və ehmalca çiyinlərimdən tutub 

özünə sıxdı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

278 

 

XXXXIV FƏSĠL  

 

Azər gedəndən bir həftə sonra biz aeroporta gəlmiĢdik ki, 

anamı Moskvaya yola salaq. 

- Yenidən məni xoĢbəxt günlərə qaytardığına görə çox sağ 

ol, Murad! 

Bilmirəm anamın səsindəki titrəyiĢi atam da mənim kimi 

hiss elədi, ya yox? Amma günahkar kimi baĢını aĢağı saldı: 

- Sən sağ ol, əzizim, -dedi, -sədaqətinə görə. Bacarırsansa, 

bağıĢla... 

Anam məni sinəsinə sıxdı, gülümsədi və mənə də elə gəldi 

ki, onun təbəssümündə bir özgə çalar da var. 

- Mən həmiĢə səninləyəm, səninlə də olacam, -anam dedi, - 

mənə zəng elə və söz ver ki, yaxĢı oxuyacaqsan, qəbul im-

tahanlarında baĢımızı ucaldacaqsan... 

Mən arxadan ona baxırdım; o, incə, zərif olduğu qədər də 

zirəkdi və mənə elə gəlirdi ki, o, mənim ürəyimin bir parça-

sını məcazi yox, sözün həqiqi mənasında özüylə aparır.  

Biz atamla Bakıya yaxĢıca dincəlmiĢ, qaralmıĢ, gümrah qa-

yıdırdıq və mənə elə gəlirdi bizim ümumi sirrimiz öz iĢini 

görüb, atamın evlənməsilə bağlı aramızda yaranmıĢ buz di-

varlar əriməyə baĢlayıb. Ailənin sevimlisi olduğumu sezdi-

yimdən içimdə özümə qarĢı böyük inam yaranmıĢdı və iki-

qat həvəslə dərslərə baĢlamaq olardı.  

Sovet Ġttifaqı dağılandan, Azərbaycan müstəqil Respublika-

ya çevriləndən sonra çox Ģeylər dəyiĢdi. Hətta Ģəhərin si-

ması da; cəmiyyət də təzələndi, yeni qəzetlər, jurnallar 
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meydana gəldi, Bakıda xarici firmalar, kompaniyalar bərqə-

rar oldu. Mövcud dəyiĢikliklər təhsil sistemində də baĢ ver-

di; Ģəxsi liseylər, kolleclər, ali təhsil ocaqları yarandı. YaxĢı 

təhsil vəd etməyən adi məktəblər gözdən düĢdü və atam 

məni "Vətən" adlı bahalı Ģəxsi gimnaziyaya düzəltdi ki, 

burda da dərslər həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində 

keçirilirdi.  

Gimnaziyada cəmi səksən, hər sinifdə isə on gimnaziyaçı 

vardı. Gimnaziyanın zahirən mötəbər ziyalı təsiri bağıĢla-

yan direktoru Salam müəllim öz Ģagirdləri üçün fərdi proq-

ram seçmiĢdi və gimnaziyaçıların bilik səviyyəsi üçün Ģəx-

sən məsuliyyət daĢıyırdı. Müəllimlər Ģəhərin ən yaxĢı uni-

versitetlərindən dəvət olunmuĢdu. Sən demə, o təhsil ocaq-

larında bu istedadlı müəllimlərin əməyi onların biliyi ilə 

müqayisədə lazımınca qiymətləndirilmirmiĢ. Amma biz pe-

daqoji kollektivimizin səviyyəsi ilə öyünməyə bilməzdik.  

Əsl bioloq Aydın müəllim, kamil kimyaçılar ƏlipaĢa müəl-

lim və Aliyə xanım, istedadlı alim-riyaziyyatçı Fuad müəl-

lim, dahiyanə fizik Ədalət müəllim bizi öz bilikləri və baca-

rıqları ilə məftun eləmiĢdilər. Afonyanın yüz ildən qalma 

qaydalarla keçdiyi dərslər unudulmuĢdu. Yeni qaydalarla 

tədris olunan, sərbəst düĢüncəyə meydan açan, təzə peda-

qoqların fundamental biliyinə əsaslanan öyrətim qaydaları 

nəticəsində elm öyrənmək Sovet zamanının əzablarından 

fərqli olaraq fərəh gətirirdi.  

Əgər Ədalət müəllim astronomiya elmini əyani Ģəkildə an-

latmaq üçün bizi Bakıdan Pirquluya, ġamaxı dağlarında 

yerləĢən astrofizika rəsədxanasına aparırdısa, buna necə 
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Ģadlanmayasan? Ədalət müəllim bizə söyləyirdi ki, məhz 

dahi Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin tərtib etdiyi xə-

ritə Kolumba imkan verib ki, Amerikanı kəĢf etsin. Öz pe-

daqoqlarımızla necə öyünməyəydik ki, onların sayəsində 

gedib "Ulduz" elektrik cihazları zavodunu da gəzdik. Bakı 

Dərin özüllər və hələ 1975-ci ildən məhsul buraxmağa baĢ-

layan məiĢət kondisionerləri zavoduna da gedib çıxdıq. Ya-

pon texnologiyası ilə təchiz olunan bu istehsalat müəssisəsi 

hələ Sovetlər zamanında Azərbaycanın iqtisadiyyatını qal-

dırmıĢdı... 

- Sovet iqtisadiyyat sistemi elə hiyləgərcəsinə qurulmuĢdu 

ki, o kondisionerin hansı bir vinti, ya boltusa qonĢu respub-

likalardan gəlirdi və bu, əslində ona görə idi ki, bütün ölkə 

bir-birindən asılı olsun, - zavodlarımızın nə üçün dayanma-

sı ilə bağlı sualımıza Aydın müəllim cavab verərkən dedi, - 

Respublikalar arasında tarazlıq yaratmaq Sovetlərin əlində 

idi, məsələn, iqtisadi cəhətdən kasıb Ermənistan varlı Azər-

baycanın təbii resursları hesabına yaĢayırdı. 

Gimnaziyanın pedaqoqları bizi düĢünməyə səsləyirdilər, 

keçilmiĢ yollarla getməyə yox. Biz dünyanı yenidən dərk 

etməyə baĢlamıĢdıq. 

- Siz harda yaĢayacaqsınız və hansı Ģəhərdə iĢləyəcəksiniz, 

bu mühüm deyil, - ƏlipaĢa müəllim dedi, - əsas məsələ 

odur ki, qazandığınız bilgiləri öz xalqınızın və insanlığın 

xeyrinə sərf edəsiniz. Haçansa ideoloji zəncirlərlə çidarlan-

mağımıza baxmayaraq, mənim bütün ümidim sizədir. 

  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

281 

Yenə də müəllimlərimdən biri istəklimə çevrildi. Bizə tarix 

dərsi deyən Ülviyyə Hikmət qızına vuruldum. Biliyi aĢıb-

daĢan, çox gözəl danıĢıq qabiliyyəti olan Ülviyyə xanım 

çox keçmədi ki, bütün məktəbin sevimlisinə çevrildi. Onun 

təĢəbbüsü ilə yazda bir sıra dərsləri məktəbin avtobusu ilə 

getdiyimiz Qobustan Tarix və Ġncəsənət Qoruğunda keçdik. 

Biz artıq bilirdik ki, Bakının altmıĢ kilometrliyindəki, tari-

xin müxtəlif kəsimlərinin - mezolit, neolit, tunc, dəmir döv-

rlərinin izlərini özündə yaĢadan açıq səma altındakı bu mu-

zey-qoruq Azərbaycan maddi mədəniyyətinin ən qiymətli 

abidələrindən biridir. Dağlar arasındakı BöyükdaĢ, Kiçik-

daĢ, ÇingirdaĢ və Yazılı təpələrinin üzərində alimlər min-

lərlə insan, heyvan təsvirləri üzə çıxartmıĢdılar ki, bunlar 

da ibtidai insanın gündəlik həyat tərzindən xəbər verirdi. 

Bizim qürur hissilə əcdadlarımızın həyatını əks etdirən Qo-

bustan qayalarına baxırdıq: savaĢ, ovçuluq müqəddəs ənə-

nələrdən soraq verən qurbanlıq səhnələri ilə üz-üzə daya-

nırdıq. DaĢlar üzərində bizim ulu babalarımızın həyatını 

əks etdirən Ģəkillər bu torpaqda incəsənət növlərinin-musi-

qinin, rəqsin, təsviri sənətin mövcudluğundan, qədim azər-

baycanlının dünyagörüĢündən xəbər verirdi. Biz təsvirlərlə 

zəngin qayaları aĢa-aĢa heyrətimizi ifadə eləyirdik: 

- Tur Heyerdal boĢ yerə Azərbaycanı qədim insan məskən-

lərindən biri adlandırmayıb ki, - Ülviyyə müəllimə fəxrlə 

söylədi və sözünə davam elədi, - uĢaqlar, deyin görüm bu 

qayalarda elə təsvirlər varmı ki, bizim bugünkü həyatımızı 

əks etdirsin? 

- Əlbəttə var, - Qasım cavab verdi, - bax bu təsvir bizim 
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oyun havası "Yallı"nın eynidir.  

Ülviyyə müəllimə gülümsədi:  

- Elədir ki, var, - daha nə müĢahidə etmisiniz bugünkü hə-

yatımızla bağlı?  

Sərdar səsini qaldırdı:  

- Bax o Ģəkildə bir qızın necə qaçırılması təsvir olunub, - 

hamı ucadan güldü və Sərdar sözünün ardını gətirdi, - indi 

məlum olur ki, Azərbaycanda sevdiyi qıza qovuĢmağın tari-

xi ilə bağlı ənənə nə qədər qədimdir. 

- Ülviyyə müəllimə, - mən də ona üz tutdum, - ancaq təs-

virlərdə məni məftun eləyən kollektiv iĢlərə-əkinə, biçinə 

qadınların rəhbərlik etməsidir, amma bu bizim həyatımız-

dakı bugünkü gerçəkliklə uyğun gəlmir, biz kiĢilərin rəh-

bərliyinə öyrənmiĢik, bu gün vəziyyət baĢqa cürdü.  

- Nahaq elə düĢünürsən, - Ülviyyə müəllimə gözlərini qıyıb 

mehribancasına dilləndi. Ayaqlarında krosovka, cins Ģal-

varda qayanın üstündə oturmasına baxmayaraq, o qədər gö-

zəl görünürdü ki, zərifliyinə görə onu gözəllik etalonu he-

sab etmək olardı, -öz aramızdı, haçansa bu torpaqda əfsanə-

vi amazonkalar, bizim ən qədim əcdadlarımız yaĢayıblar və 

o zaman da tayfa idarəçiliyi qadınların əlində olub və indi 

demək olmaz ki, onlar bunu kiĢilər qədər bacarmayıblar.  

Bizim sinfin güclü cinsdən olan nümayəndələri bu xəbəri 

müsbət qarĢılamadılar, qızlar isə aĢkarca qürrələndilər. 

Müəlliməmizin söylədiklərindən məlum oldu ki, amazon-

kalar dağlarda yaĢayıblar, ovçuluqla məĢğul olublar. Ġldə 

bir kərə onlar dağlardan arana enirmiĢlər ki, bu əkin-biçinlə 

məĢğul olan kiĢilərin arasından özlərinə ər seçsinlər, onlar-
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dan uĢaq doğsunlar və yenidən dağlara qayıtsınlar. Amma 

ən ĢaĢırdıcı xəbər amazonkaların yaxĢı ovçu olmaq üçün 

gözəlliklərinə qəsd etmələri idi; onlar kamanın çəkilməsinə 

mane olan sağ döĢlərini kəsib atırdılar.  

Bunu təsəvvürümə gətirəndə məni üĢütmə tutdu; gör bir qa-

dınlar nədən ötrü özlərini eybəcər hala salırmıĢlar? Və yal-

nız ondan təsəlli tapdım ki, baĢqa bir zamanda yaĢayıram. 

Nə üçünsə Azər həmiĢə məni amazon qızı adlandırırdı, am-

ma cəsur əcdadlarımızın xatirəsinə rəğmən mən heç cür ra-

zı ola bilməzdim ki, Azərdən aralı əlimdə ox, kaman dağ-

larda yaĢayım və onu yalnız ildə bir dəfə axtarıb tapım ki, 

dünyaya yeni insan gətirək... Yox, yəqin ki, məndən Ama-

zon qızı olmazdı, çünki hələ o da məlum deyil ki, Amazon 

qızları bu cür həyat tərzini xoĢlayırdılar, ya yox... Bir də 

hansı Amazon qızı razı olardı ki, Azər kimi gözəl oğlanla 

ildə yalnız bircə dəfə görüĢsün? 

 

XXXXV FƏSĠL  

 

Mən gimnaziyada eĢitdiklərimi Azərə böyük həvəslə söylə-

dim. Ən çox da ona sevinirdim ki, Qobustan və Gəmiqaya-

dakı ibtidai incəsənət örnəkləri bizim ölkəmizin ərazilərin-

də yaĢayan sivilizasiyaların nələrə qadir olduqlarından xə-

bər verirdi. Ən çox məni heyrətə gətirən isə süjeti səmavi 

kitablardakı əfsanələrdən qaynaqlanan Nuh peyğəmbər və 

onun dünyanı su basan zaman insanlığı xilas eləyən gəmisi 

ilə bağlı idi. Bizə söylədilər ki, hətta Gəmiqaya təsvirlərin-

də Nuhun özünün də Ģəkli var! Müəllimlərimiz təklif etdi-
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lər; bu barədə yeni mənbələrə baĢ vuraq. Və bizim axtarıĢ-

larımız da onunla nəticələndi ki, baĢqa xalqların dastanları-

na, o cümlədən Bilqamıs eposuna müraciət elədik.  

- Siz bir fikir verin, Sovet dönəmində adı "Naxıçevan" ya-

zılan Naxçıvan dünya mədəniyyəti tarixində nə kimi rol oy-

nayıb! Axı Naxçıvanın adı Nuhun adı ilə bağlıdır, əvvəllər 

Naxçıvan "Nuhçu Ban" adlanırmıĢ, yəni Nuhun banı - Nuh 

yüksəkliyi! Fikir verirsiz, məhz Azərbaycanın bu ərazisində 

Nuhun gəmisi lövbər salıb, nəhayət ki, su basmıĢ dünyada 

bir parça quru yer tapıb, -məmnun halda məlumat verdim, - 

Amma biz bunu heç yerdə danıĢmırıq, di gəl ki, tarixi sax-

talaĢdırmaqda mahir olan ermənilər, dünyaya çatdırmağa 

çalıĢırlar ki, o zaman Nuhun gəmisinin əyləndiyi ərazi on-

lara məxsus olub.  

Mənim tarixi-elmi düĢüncələrimin əsas hissəsinə biganə qa-

lan Azər, yalnız ermənilərin adı hallananda qımıldandı və 

baĢladı məni sorğu-suala tutmağa.  

- Yox, mən daha bu boĢ Ģeylərə qulaq asa bilmirəm, bunla-

rın bir elmi əsası var, ya yox? - Və o yerindən qalxıb əsəbi 

halda otaqda var-gəl etməyə baĢladı. Onu belə görən Ru-

qiyyə nənəm mətbəxə səslədi ki, təzəcə biĢirdiyi yarpaq 

dolması ilə onu doyursun. Amma Azərin o dolmadan dad-

maq üçün ağzının suyu axsa da, nənəmə səs vermədi, nə isə 

içində onu elə tərpətmiĢdi ki, rahatlana bilmirdi, görünür, 

elə zənn eləyirdi ki, məni mübahisəyə cəlb etməkdənsə, bu 

əzabı içində çəksin. 

- Axı sənə birdən-birə nə oldu? - Mən dedim, - mənə də 

söyləmək istəmirsən? 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

285 

- Sən öz burnunu hər yerə soxma! - Azər cavab verdi, -im-

tahanlara hazırlaĢ, bu gün mühüm məsələ budur. 

Mən onsuz da elmin qranit ənginliklərini cırmaqlaya-cır-

maqlaya imtahanlara hazırlaĢırdım və özümə inamım bir 

qədər artsa da, Azər günbəgün səbrsiz olurdu. Məni son də-

rəcə narahat eləyən, həyatımı zəhərləyən yeganə Ģey anam-

la bağlı idi, axı biz ona söz vermiĢdik ki, hər yay Türkiyədə 

görüĢək. Yadımdadır, Antalya aeroportunda ayrılanda 

atam:  

- Bu cür istirahəti gələn yayda da təkrar edərik,-dedi, -mən 

qabaqcadan putyovka sifariĢ verəcəm, özü də ya Ġspaniya-

ya, ya Yunanıstana. 

- Yox, yox, - anam onun sözünü kəsdi, - ancaq Türkiyəyə... 

O, bizim heyrətimizi yəqin ki, gözlərimizdən sezdi və,-Tür-

kiyədə hər Ģey mənə Vətəni xatırladır, -dedi, -insanlar da, 

xörəklər də, dil də... 

- Təki sağlıq olsun, - atam dedi, - biz bütün Türkiyəni dola-

narıq, gələn yay da Alaniyada bənd alarıq, sonra da Bod-

rumda, Mərmərədə... 

Amma sonrakı yay onun daha bir varisi-mənim ikinci qar-

daĢım dünyaya gəldi və ona da cavan yaĢında bu dünya ilə 

vidalaĢan və iki damla su kimi atamla bir-birilərinə oxĢayan 

əmim Hüseynin adını qoydular. Sonrakı yay isə məni qəbul 

imtahanları gözləyirdi. Və beləcə anamla görüĢmək baĢ tut-

murdu... 

 

XXXXVI FƏSĠL  
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Universitetin ən nüfuzlu fakültələrindən birində - beynəl-

xalq əlaqələr fakültəsində təhsil almaqda olan Azər son za-

manlar M.F.Axundov adına mərkəzi kitabxanadan çıxmır-

dı, ordan qayıdanda isə əlində mütləq görkəmli alimlərin 

ermənilər haqqında gəldiyi nəticələr, ya bəzi fotoĢəkillərin 

surəti olardı. 

- Axı, bütün bunlar sənin nəyinə lazımdı? - soruĢdum. 

Azər: 

- Bilirsən, - dedi, - Sovet Ġttifaqının dağılması nəticəsində 

meydana gələn siyasi çəkiĢmələrin nəticəsində torpaqları-

mızı yağmalayan və iĢğal altında saxlayan ermənilər təntə-

nə ilə qeyd edirlər ki, guya bu "qələbə" onlara qan bahasına 

baĢa gəlib. Bizimkiləri isə, əksinə, "döyüĢmək bacarmırdı-

lar" deyə alçaldırlar... 

Bu səbəbdən də Babək, Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Qaçaq Kə-

rəm kimi qəhrəmanlar yetirən, bəĢəriyyətə Nizami, Füzuli, 

Nəsimi kimi dühalar verən bir xalqın torpağının iyirmi beĢ 

faizinin iĢğal olunmasına elə don geyindirmək istəyirlər ki, 

bunu yalnız düĢmən eləyər. Yayılan xəbərlərə görə isə heç 

kimi günahlandırmaq olmaz. Azər rus Ģairi PuĢkindən də 

erməninin iç-üzünü açan sitat gətirmiĢdi: "Tı trus, tı rab, tı 

armyanin!" Yəni "sən qorxaqsan, sən köləsən, sən erməni-

sən!" 

Azərin məĢhur fransız səyyahı qraf de ġolledən seçdiyi və 

tərcümə elədiyi sitat isə məni heyrətə gətirdi: "böyük müsi-

bətlərə düçar olmalarına, aclıq, səfalət içində yaĢamalarına 

və elə bu səbəbdən içimdə bu millətə qarĢı bir rəhm duyğu-

su oyanmasına baxmayaraq, heç zaman ermənilərə yaxınlıq 
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vermədim, çünki onlar iyrənc dərəcədə hiyləgər və yara-

mazdılar, onlar öz alçaqlıqlarına və riyakarlıqlarına görə ad 

çıxardıblar". 

Mən qraf de ġolledən Azərin gətirdiyi bu sitatın rus dilin-

dəki variantına da baxdım və dedim: 

- YaxĢı tərcümə etməmisən, rus dilindəki variant daha sərt-

di. 

Azər mehribancasına burnumun ucundan tutub sıxdı və: 

- Sən mənə rus dili öyrətmə, Balaca, gör hələ alman səyya-

hı Alfred Kyorte bir zamanlar Türkiyədə yaĢamıĢ siyasi xa-

dim Kolman Tonder Qaltsa həsr etdiyi məĢhur "Anadolu 

eskizləri"ndə nə yazır, - dedi, - o yazır ki, bu əyalətə gəlib 

çıxan, xalq kütləsi ilə ünsiyyətdə olan hər hansı bir adam 

yunanlarla müqayisədə türkləri sevir və rəğbət bəsləyir, er-

mənilərə isə nifrət eləyir. Burda belə bir atalar sözü məĢ-

hurdur: "bir yunan iki yəhudini aldadır, bir erməni isə iki 

yunanı".  

Mən təəccüblə baĢımı buladım, Azər isə məni ermənilər 

haqqında tapdığı yeni sitatlarla dəhĢətə gətirdi:  

- Eski-ġəhərli məĢhur iĢ adamı isə yazır: "mən haçan türklə 

iĢ qururumsa, heç bir yazıĢmaya ehtiyac olmur, türkün sözü 

bəsdi. Yunanla isə yazılı müqavilə bağlayıram, çünki bu 

vacib və xeyirlidir; ermənilərlə isə heç yazılı müqavilə də 

bağlamıram, çünki onların fırıldağının qarĢısını heç yazılı 

Ģərt də ala bilməz".  

Mən dərindən köks ötürəndən sonra:  

- Təəssüf ki, elədir, - dedim, - onların bizim baĢımıza açdı-

ğı son oyunlardan sonra belə Ģeylərə niyə təəccüblənəsən 
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ki? Çox təbii olaraq bu millət belə tanınır.  

- Mən ümumiyyətlə pis xalq, pis millət məfhumunun qatı 

əleyhinəyəm, -gözlənilmədən Azər dedi, - sən elə bilirsən, 

mən öz vaxtımı kitabxanalarda itirirəm ki, erməni boynun-

dan ucuz yarlıq asım? Doğrudanmı, biz də primitiv millət-

çilik səviyyəsinə enə bilərik?  

O, divana çökdü və baĢını əlləri arasına aldı.  

- Əlbəttə, yox, yox... mən sadəcə çalıĢıram anlayım ki, mil-

lətçilik nə üçün bizim qonĢularımızı bu dərəcədə azğınlaĢ-

dırıb. Mən araĢdırmaq istəyirəm, görüm axı nə üçün onlar 

bu dəhĢətli virusla zəhərləniblər? Bilirsən, mən nə qərara 

gəldim? Mənə elə gəlir ermənilərin dünyada hiyləgər, yara-

maz kimi tanınması da, bu gün azərbaycanlılara qarĢı aparı-

lan iĢğalçılıq siyasəti də öz xalqını uçuruma sürükləyən bir 

dəstə daĢnakın adıyla bağlıdır. Erməni xalqının bir düĢməni 

varsa, o da daĢnaklardı. Ən iyrənci o oldu ki, bolĢeviklər bu 

daĢnaklara elə böyük səlahiyyətlər verdilər ki, SSRĠ Elmlər 

Akademiyasından dəstək alıb tarixi yenidən yazmağa baĢla-

dılar. Baxmayaraq ki, hələ 1904-cü ildə məĢhur rus tarixçi-

si, qafqazĢünas Vasili Veliçko onların haqqında yazmıĢdı: 

- Onların tarixini varaqlayanda erməni tarixindən baĢqa heç 

bir tarixi məxəzdə anılmayan "nəhəng" adlara rast gəlirsən, 

keçmiĢi müəmma doğuran bir sıra tarixi fiqurlar da həddin-

dən artıq ĢiĢirdilir. Əgər erməni tarixinin səhifələrində "uy-

durma" sözündən baĢqa erməni həqiqətini sübut edən daha 

hansı kəlmənin altından xətt çəkməli olsaq, "xəyanət" sö-

zündən də yan keçmək olmaz. ġübhəli erməni amirləri bir 

qayda olaraq sərhəd-sınır qovğası salsalar da, həmiĢə güclü 
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qonĢularından asılı olublar və onlara zaman-zaman xəyanət 

eləyiblər. Əsilzadələri-onlara naxarar deyillər-Ģahlara, sadə 

camaat isə həm Ģaha, həm xalqa satqınlıqda, dönüklükdə ad 

çıxardıblar. 

Mən: 

- Sən yenə düz tərcümə etməmisən, - dedim, - tarixi faktı 

bədii əsər kimi tərcümə etmək olmaz! 

Bəlkə də mənim etirazıma səbəb damarlarımda axan ermə-

ni qanı idi, nə bilim. Deyəsən Azər də bunu sezdiyindən 

məni qucaqladı: 

- Bu sözlər xalq haqqında yox, xalqı uçuruma aparanlar 

haqqında söylənilib, - dedi, - xalq qəddar və amansız ol-

mur, bir dəstə yaramaz hələ xalq deyil. 

  

Mən Azərə bir də ona görə minnətdar olmalıyam ki, mənə 

qarĢı münasibətdə son dərəcə səmimi idi. BaĢqalarından 

fərqli olaraq, o dərhal anlayırdı ki, mənim əhvalımdakı də-

yiĢikliyə səbəb nədir... 

Bir dəfə isə Azər məni Bakının beynəlmiləlçi ruhunu özünə 

qaytarmaq üçün tələbələrin yaratdığı "OyanıĢ" dərnəyinin 

növbəti yığıncağına dəvət elədi: 

- Biz bakılılar həmiĢə qürur hissilə söyləmiĢik ki, millətçi-

lik bizə yaddı. Biz uĢaqlıqdan zəngin etnik tərkibli məktəb-

lərdə oxumuĢuq, müxtəlif millətlərin nümayəndələri yaĢa-

yan ümumi həyətlərdə böyümüĢük. Azərbaycanlılar, ruslar, 

yəhudilər, ermənilər, gürcülər, ləzgilər bu Ģəhərdə yüz illər-

lə yanaĢı yaĢayıblar, necə deyərlər, bir qazanda qaynayıb-
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lar, fəxrlə çəkiləsi bir adla, "Bakılılar" kimi tanınıblar, - de-

yə Bayıllı SaĢa tərtəmiz Azərbaycan dilində öz nitqinə baĢ-

ladı, - bizi həmiĢə ortaq mənəvi dəyərlər birləĢdirib, sual 

olunur, bəs onda nə üçün Dağlıq Qarabağda yağ-bal içində 

yaĢayan ermənilər həyat Ģəraitinin "dözülməz"liyindən dəm 

vurdular?! Mən hesab edirəm ki, bu xəyanətdir, alçaqlıqdır! 

Axı, Qarabağ ermənisi niyə ermənistanlı siyasi intriqantla-

rın oyununda peĢkaya çevrilsin? Bu da onların Azərbayca-

na "çox sağ ol"u idi? Mən dərk edə bilmirəm, yüz illərlə bir 

yerdə yaĢayandan sonra necə demək olar ki, bu Vətən sə-

nindi, yoxsa mənim? Azərbaycanlıların bir yaxĢı sözü var: 

yersiz gəldi, yerli qaç?! Bəlkə mən düz demirəm, ay Syo-

ma? 

Syoma yəhudi idi. Öz mühakimələri ilə dostunun çıxıĢını 

davam elədi: 

- Keçən əsrin əvvəllərində AbĢeron yarımadası dünyanın 

neft hasilatı mərkəzinə çevriləndə, Bakıya dünyanın hər ye-

rindən insan axını baĢlandı və beləliklə də çoxmillətli Ģəhə-

rin əsası qoyuldu. Etiraf edim ki, Sovet Ġttifaqının heç bir 

Ģəhərində Bakıdakı qədər asudə yaĢamayıblar. Bu Ģəhərdə 

tolerant münasibət, tolerantçılıq hökm sürüb. Sual olunur: 

nə üçün bu Ģəhərdə yaĢayan yəhudilər, ruslar, gürcülər, ma-

lakanlar, almanlar, tatarlar yox, ermənilər baĢladılar "dözül-

məz" həyat Ģəraitindən dəm vurmağa? Cavab sadədir: məq-

səd daĢnakların siyasi ambisiyalarını hansı yolla olur-olsun, 

həyata keçirməkdir. XahiĢ edirəm: əlinizi ürəyinizin üstünə 

qoyub mənə cavab verin: bizim erməni dostlarımızdan han-

sının haqqı var ki, Azərbaycanda həyatın "dözülməzliyin-
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dən" Ģikayətlənsin? Mümkündürmü onların xəyanətinə 

haqq qazandırmaq?  

- Onları da aldatdılar! - Azər gözlənilmədən yerindən qıĢ-

qırdı, - doğrudanmı siz baĢa düĢmürsünüz ki, bizim düĢmə-

nimiz ermənilər deyil, lənətə gəlmiĢ daĢnak ideologiyasıdır. 

Erməni xalqını qızıĢdıranlardır. Yəni siz də anlamırsınız ki, 

erməninin baĢına gələn bəlaların kökündə bu ideologiya 

durur? Axı, nə qədər günahsız erməni qanı axıbsa, burda 

birbaĢa daĢnakların əli olub! Əslinə baxanda, daĢnak ideo-

logiyası elə ermənilərin məhvinə yönəlib, necə ki, bir za-

manlar faĢizm az qalmıĢdı alman xalqının axırına çıxsın. 

Ġndi baxın Almaniyaya: millətçilik zəhərini axıtmıĢ, faĢist 

ideologiyası ilə vidalaĢmıĢ ölkə necə də sürətlə tərəqqi elə-

yir? Belə bir zəhər bizim qonĢuların da baĢını xarab eləyib, 

amma artıq anlamalıdılar ki, onların düĢməni nə bizik, nə 

də türklər, öz ideologiyalarıdır. Ermənilər daĢnak partiyası-

nın onları hara apardığını nə qədər tez anlasalar, bir elə qa-

zanacaqlar. Mən əminəm ki, bizim qonĢularımız, sinif yol-

daĢlarımız, müəllimlərimiz və dostlarımız, əlaqələrimizin 

kəsilməsinə baxmayaraq, bizim kimi düĢünürlər. Bəyəm 

biz dünənə qədər dostluq elədiyimiz adamları bu gün düĢ-

mən kimi qələmə verə bilərikmi? Gördünüzmü; daĢnaklar 

Bakı ermənilərini öz iyrənc maraqlarını həyata keçirmək 

üçün düĢüncəli surətdə qurban verdilər. Doğrudanmı sizə 

elə gəlir ki, Bakını tərk etmək məcburiyyətində qalan ermə-

niyə indi hardasa qürbətdə, qəribçilikdə yaĢamaq xoĢdur? 

Onlar bu hadisələrin qurbanı oldular, onların nə günahı? 

- Bəs nəyə görə o zaman onlar ümumi iĢin xeyrinə heç bir 
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faydalı addım atmadılar? Nə üçün susmağa üstünlük verdi-

lər? Siyasi səhnələrə atılanlar nə düĢünürdülər? Yoxsa elə 

bilirdilər öz soydaĢlarının gözündə ucalacaqlar? Deyin gö-

rüm bu hadisələr ərəfəsində Ermənistandan qovulmuĢ yüz 

minlərlə bədbəxt azərbaycanlının nə qəbahəti var? Və bur-

da bizim suçumuz nədir? - deyə universitet tələbəsi Səbinə 

Azərin sözünü kəsdi, -bir baxın. Bizim Ģəhər nə kökə dü-

Ģüb: həmiĢə Ģəfəq saçan, çiçəkləyən ziyalı Bakısı qaçqın sı-

ğınacağına dönüb. Küçələrə çıxmaq olmur. Hanı bizim Ģöh-

rətli Ģəhərimiz? Hanı gözəl geyimli, deyib-gülən, zarafatla-

Ģan Ģux insanlar?! Ölkənin paytaxtı, ziyalılar Ģəhəri indi iri 

bir kəndi xatırladır... 

- Elədi ki var, amma bu, gülməli deyil, - əmoğlum qüssə ilə 

ürəyindən keçəni söylədi və əlavə elədi, -indi biz daha çətin 

vəziyyətdəyik, amma unutmaq olmaz ki, əsas məsələ Ģərait-

dən asılı olmayaraq, insan olaraq qalmaq və heyvani ins-

tinktlərdən uzaqlaĢmaqdı. Əgər insan baĢqasına hörmət 

bəsləmək hissini itiribsə, demək, özünə də hörmət etmək 

haqqından məhrumdur.  

Və Azər, həqiqətən də mənim anama, Qreta nənəmə, Xris-

tofor babama hörmətlə yanaĢırdı və mən hiss eləyirdim ki, 

bu, içdən gəlir, saxta deyil. Bir dəfə erməni qəbiristanlığı-

na, Xristofor babamın qəbrini ziyarət etməyə gedəndə, baĢ-

daĢına gül qoyanda Azər:  

- Onlar baĢqa məsələ, ola bilsin ki, elələri ermənilər arasın-

da azlıq təĢkil edir, - dedi, - amma bu gün də onlar baĢa dü-

Ģürlər ki, bütün bu olayları bu dərəcədə gərginləĢdirən onla-

rın mənfur əqidədaĢlarıdı. Onlar və eləcə də bütün ağlı ba-
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Ģında olan, müharibəyə nifrət bəsləyən insanlar öz soydaĢ-

larının əməllərinə görə xəcalət çəkirlər. Mən ümidvaram: 

indi bizim bütün əski erməni dostlarımız etnik təmizləmə 

siyasəti aparmaqla öz siyasi sərhədlərini geniĢləndirmək 

niyyətinə düĢən millətçiləri günahlandırır və lənətləyirlər. 

Bu gün mən onları da - o yalançı satqınları, provokatorları 

da görmək istəmirəm.  

Ġndi bu mürəkkəb vəziyyətdən necə baĢ çıxardasan? Bəyəm 

ermənilər özləri anlayırlarmı ki, öz cəfəngiyyat əməlləri ilə 

nələr törədiblər? Dünyanın bir-birinə qaynayıb-qarıĢdığı bir 

zamanda, ən yaxın qonĢusu ilə cəngə girmiĢ, öz xalqını 

növbəti fəlakətə sürükləmiĢ erməni millətçiləri indi nəyə 

ümid bəsləyirlər görəsən? Qaniçən və iyrənc daĢnakların bu 

iki xalqı qovub saldığı uçurumdan çıxara bilən bir qüvvə 

peyda olacaqmı? Əgər burda bir çıxıĢ yolu görünmürsə və 

onda mənim anamın taleyi necə olacaq, görəsən? Ġndi, gö-

rəsən o, atam üçün kimdi?  

Anamla növbəti telefon mükaliməsindən sonra Azərdən so-

ruĢdum: 

- Sən necə düĢünürsən, indi mənim atama ikiarvadlı demək 

olarmı? 

Mən axır zamanlar anama tez-tez zəng eləyirdim, fikirləĢir-

dim ki, yəqin buna görə bir gün atam mənə sözünü deyə-

cək, axı o, günaĢırı gedib telefon pulu verməli olurdu, am-

ma o, bu barədə bir dəfə də olsun narazılığını bildirmədi və 

mən də onun qəlbigeniĢliyindən bir qədər də sui-istifadə et-

məyə baĢladım. Hərdən dəstəyi Qreta nənəm götürürdü, 

amma o qətiyyən mənimlə danıĢa bilmirdi, dərhal ağlamağa 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

294 

baĢlayırdı və elə bu üzdən də söhbətimiz alınmırdı. 

- Ġmtahanların burnuna dirəndiyi bir zamanda sən niyə belə 

Ģeylərə burnunu soxursan? - deyə Azər narazılığını bildirdi, 

ancaq görəndə ki, mənim dodaqlarım titrəyir, sözünə düzə-

liĢ verdi, -incimə. Bilirsən, Balaca, mən Murad əmim haq-

qında belə söyləməzdim, mənim öz qadınlarını aldadan, 

xəlvətdə də daha bir ailə saxlayan kiĢilərə ümumiyyətlə 

rəğbətim yoxdur, o ki qaldı sənin atanın baĢına gələn hadi-

səyə, bu nadir haldı, zərurətdən doğub. O, günahkar deyil, 

nə biləydi ki, belə olacaq... 

-Yəni sən hesab etmirsən ki, atam anamla görüĢməklə Dil-

bər xalaya xəyanət eləyir? 

- Əsla yox, - Azər inamla cavab verdi, - xəyanət baĢqa Ģey-

di, mövcud Ģəraiti nəzərə almaq lazımdır, o bu addımı sənə 

görə atıb və nə qədər ki, Dilbər xanım bu məsələdən xəbər 

tutmayıb, onun ananla hər gün görüĢməyə də haqqı var. Sə-

nin anan onun keçmiĢidi, kölgəsi kimi onu tərk eləyib və 

qəfildən qayıdıb. O isə yeni bir həyat baĢlayıb, yeni ailə qu-

rub. Belə olan təqdirdə, bəyəm o fələyin ucbatından itiril-

miĢ sevgisinə qarĢı biganə olmalıdır? Əlbəttə, o, yeni ailəsi-

ni də ata bilməz. Bu, həyatın qanunudur. GünəĢ də bütün 

planeti eyni vaxtda iĢıqlandıra bilmir, elə buna görə də gecə 

ilə gündüz bir-birilərini əvəz eləyirlər. Mənə elə gəlir ki, in-

di sənin ananın həyatında gecə baĢlayıb və o narazı deyil, 

çünki bilir ki, bu gecə nə qədər uzansa da, onun qismətinə 

günəĢdən pay düĢəcək, - dedi, - bütün günahlar lənətə gəl-

miĢ müharibədədir...  

Mən köks ötürdüm. Bəli, mənim zavallı anam anadan səbr-
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siz doğulsa da, indi uzaq Moskvada səbrlə öz günəĢini göz-

ləyir. Həkimlik oxuyacam, iĢləmək üçün Türkiyəyə gedə-

cəm, anam da mənim yanıma gələcək. Bəs Azər? O bizimlə 

Türkiyədə yaĢamaq istəyəcəkmi? Haçansa biz arzulayırdıq 

ki, köçümüzü Azər və Aida adasına salaq... fikirlərim qarıĢ-

dı və elə bu səbəbdən də qərara aldım ki, müvəqqəti olaraq, 

hər Ģeyi unudum, imtahanlardan baĢqa. Mənə elə gəlirdi ki, 

ali məktəbə qəbul olandan sonra biz Türkiyəyə özümüzü 

yetirib, anamla birlikdə tələbə biletimi "yuya" bilərik, am-

ma hardan biləydim ki, gözəl anların ardınca taleyimdən 

elə bir zərbə alacam ki, ikiqat əyiləcəm... 

 

XXXXVII FƏSĠL  

 

Qəbul imtahanlarında ən yüksək bal toplayanlardan biri 

mən oldum. ġad xəbəri hamıdan qabaq eĢidən Azər bizə bir 

zənbil ağ qərənfil və zanbaq göndərmiĢdi və bu səbəbdən 

də mənzilimiz o gün gül Ģitilliyini xatırladırdı, ətir saçırdı. 

Mənim tibb institutuna girməyim münasibətilə atam dəbdə-

bəli qonaqlıq verdi. O, xoĢbəxtlikdən iĢıq saçırdı, Dilbər isə 

həsəddən qaralmıĢdı, yəqin hesab eləyirdi ki, qonaqlığın 

pulu və ögey qızın hədiyyələrinə çəkilən xərc onun kisəsin-

dən gedir. Banketdə mənə bir-birindən qiymətli hədiyyələr 

bağıĢladılar; atam mənə göz yaĢı biçimində brilyant sırğalar 

almıĢdı, nənəm mənim Ģəhadət barmağıma almaz qaĢlı incə 

bir üzük keçirtdi, Həsən əmim məni platin qolbağıyla se-

vindirdi, Fatimə bibim isə mənə ağ italyan qızılından hazır-

lanmıĢ boyunbağı təqdim elədi. Ruqiyyə nənəm bütün ax-
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Ģamı mənimlə rəqs eləyən, məni çox sevdiyini və mənimlə 

fəxr etdiyini dilinə gətirən Azərlə məzələnirdi. Mən sevin-

cimdən bilmirdim neynəyim! 

Ertəsi gün səhər mən çarpayıya sərələnib əlimdə telefon 

anama testin sualları və banketin təfsilatı haqqında məlu-

matlar verirdim. Anam və Qreta nənəm dəstəyin o biri 

ucunda məni hay-küylə təbrik edirdilər və mən fikirləĢir-

dim ki, bir-iki həftəliyə gedib onlara baĢ çəksəm pis olmaz-

dı. Və elə bu arada da qapımız döyüldü. 

- Aida, aç qapını! - Nənəm mətbəxdən səsləndi, - mən bur-

dan aralana bilmərəm. Qutab yanar.  

Sübh tezdən istəkli nənəm mətbəxdə tər tökürdü ki, çox 

sevdiyim göyərti və kədi qutabı ilə ağzımı dada gətirsin. 

Mən telefonda anama daha bir neçə xoĢ söz deyib, onunla 

xudahafizləĢib qaçdım qapıya. Göz yerindən baxıb gördüm 

ki, Azərdi və onun belə qəfil gəliĢinə təəccübləndim. Se-

vinclə qapını onun üzünə taybatay açanda yerimdəcə donub 

qaldım: əmoğlumun rəngi avazımıĢdı və son dərəcə həyə-

canlıydı. Qorxulu duyğular çulğaladı məni... 

- Sənə nə olub? - həyəcanla soruĢdum. 

- Gəl əyləĢ, Balaca, - Azər dedi, - biz danıĢmalıyıq. 

- DanıĢ...- güclə eĢidilən bir səslə yalnız bu kəlməni dilimə 

gətirdim, artıq mən ən dəhĢətli xəbərə belə hazır idim. 

Hər halda əmoğlumdan eĢitdiyim xəbər məndən ötrü çox 

gözlənilməz oldu. 

- Balaca, mən səbrlə sənin ali məktəbə qəbul olunmağını 

gözləyirdim, çünki bu, sənin taleyində çox mühüm bir ad-

dım idi və bu vacib dönəmdə mən sənin qəlbini yaralaya 
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bilməzdim. Amma indi bir halda ki, hər Ģey arxada qalıb; 

imtahanlar da, banket də, uĢaqlıq da, səni bəzi Ģeylərdən 

agah etmək istəyirəm, ümid edirəm ki, məni baĢa düĢəcək-

sən. Mən ona görə sənin yanına gəlmiĢəm ki, sən bizim nə-

sildə yeganə insansan ki, mənim atmaq istədiyim addımı 

düzgün qiymətləndirə bilərsən və məni anlayarsan. 

Azər aramla danıĢırdı, hiss olunurdu ki, daha münasib söz-

lər axtarır. Mən isə lap siçan kimi oturmuĢdum, nəfəs alma-

ğa da qorxurdum. 

- Ayka, baxmayaraq ki, bu hələ yalnız bizim özümüzə məx-

sus sirrdi, bizi ulu göylər qarĢısında verdiyimiz vədlər bağ-

layır və elə bu səbəbdən də səni incitmək mənə çox ağırdı. 

Amma inan: əgər mənim sənə inamım olmasaydı, heç za-

man bu addımı atmaq qərarına gəlməzdim. Bilirsən, Bala-

ca, mən könüllü ərizə vermiĢəm ki, Qarabağa döyüĢə ge-

dim. Sabah, ya birisi gün yola düĢürəm. Bilirsən, mən daha 

hər gün Qarabağdan gələn xəbərlərə dözmək iqtidarında 

deyiləm. Bu müharibə çox uzandı və mən qorxuram ki, za-

man keçdikcə biz bu biabırçılığa alıĢaq. Mən Ģəhərdə ca-

vanların Ģadlıq içində gəzdiklərini görəndə xəcalət çəkirəm: 

fikirləĢirəm ki, bizim bu gün buna haqqımız varmı? Axı 

Qarabağdan hər gün cavanlarımızın meyidi gəlir, düĢmən 

yeni ərazilərə yiyələnir. Bəs bizim telekanallarda nə göstə-

rirlər? Ulduzların iĢtirakı ilə məzhəkələr, yüngül veriliĢlər. 

Bu gün bütün ölkə düĢmənə qarĢı səfərbər olunmalıdır. Biz 

düĢməni yerində oturtmaq üçün yumruq kimi birləĢməliyik. 

Əgər mən getməsəm, bir baĢqası da boyun qaçırsa, üçüncü-

sü də gizlənsə, bəs onda bu Vətəni kim qoruyacaq? Nazim 
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Hikmət necə deyib? Hə, söyləyib ki, mən yanmasam, sən 

yanmasan, biz yanmasaq, necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa? 

Azər yerindən qalxdı və əsəbi halda otaqda gəzinməyə baĢ-

ladı. Birdən ayaq saxladı və astadan: 

- Mən iki gündən sonra yola düĢürəm, - dedi, - səndən sa-

vayı bunu heç kim bilmir. Sən bu xəbəri atama mən cəbhə-

yə yola düĢəndən bir gün sonra çatdırarsan və o vaxta qədər 

çalıĢ ki, özünü toxtaq aparasan, oldumu, Balaca? Yəni sən 

bu vəzifənin öhdəsindən gəlməyəcəksən? 

Mən cavab vermədim. Ağlamadım, hönkürmədim, Ģivən 

qoparmadım. Susdum və ürəyimdə bu sözü bir neçə dəfə 

təkrarladım: "Bu da axırı... Bununla da mənim həyatım bit-

di". 

...Ruqiyyə nənəm bizi təzə biĢirdiyi, üstünə sumax səpdiyi 

namnazik qutaba qonaq etsə də, mən heç bir ləzzət alma-

dım. Azər isə, əksinə, zarafatlaĢır, gülür, gah da nənəmi qu-

caqlayırdı. O çalıĢırdı ki, ixtiyarında olan iki günü ailə üzv-

lərinə qayğı göstərsin, artıq ər evində olan, hətta körpə bö-

yüdən bacılarına zəng eləsin. 

- Bu gün mən qohumlarla gəzməyə çıxacam, -Azər dedi, -

bizim dəstəyə qoĢulmaq istəməzdin ki? 

Mən onun təklifini qəbul etmədim, qorxdum ki, iĢləri korla-

yam... 

- Amma mən sabah bütün günü sizinlə bir yerdə olacam, -

Azər dedi, -amma saat yeddiyə qədər, sonra evə gedəcə-

yəm. Sən məni baĢa düĢməlisən, Balaca, son axĢamı mən 

istəyirəm ki, valideynlərimlə bir yerdə olum... Sabaha qə-

dər, Balaca!-dedi və əlini yanağıma çəkib getdi. 
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XXXXVIII FƏSĠL  

 

Ayaqlarım ĠçəriĢəhərin çaylaq daĢı döĢənmiĢ küçələrinə də-

yirdimi, dəymirdimi, bilmirdim. Uçurdum, ox kimi süzür-

düm və Qız qalasının lap yaxınlığında özümü Azərə çatdır-

dım və var səsimlə bağırdım: 

- Azər!!! 

O çevrildi və bəzək kollarının üstündən sıçrayıb mənə tərəf 

addımladı.  

- Mən səni heç yana buraxan deyiləm, eĢidirsən? -Köynəyi-

nin yaxasından yapıĢıb onu silkələdim, - eĢidirsən?!  

Yoldan ötənlər heyrətlə bizə baxırdılar. 

Azər incik halda dilləndi: 

- Gəl, dənizə sarı gedək! 

Biz bulvara düĢdük. Yanımızdan gözəl geyinib-kecinmiĢ 

Ģən insanlar keçirdilər: tələbələr, bir-birinə vurulanlar, be-

Ģik arabalarını dığırladan analar... Təqaüdçülər skamyalarda 

oturub kürəklərini günə verə-verə mürgüləyirdilər və kim-

sənin vecinə də deyildi ki, bir bədbəxt qızcığazı sevdiyi oğ-

lan tərk eləyir və müharibəyə gedir... 

- Nə üçün müharibəyə sən getməlisən, onlar yox? - Qəddar-

casına pıçıldadım və Ģəhadət barmağımı qarĢı skamyada 

oturan, zövqsüz geyimləri ilə yadda qalan, tum çırtlayan və 

səkidən keçənlərə altdan-altdan baxan alyanaq kənd uĢaqla-

rına tuĢladım, -onların anası ildə bir uĢaq doğur, amma sən 

ailədə yeganə oğlansan! 

Azər üzünü turĢutdu: 
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- Sən də belə düĢünürsən? Bir o çatmır ki, sən də anam ki-

mi məni dilə tutasan.  

- Mən düz deyirəm: Ermənistanda iki yüz mindən artıq 

azərbaycanlı yaĢayırdı. Onları ordan qovublar, amma indi 

onlar gedib qisas almaq əvəzinə, bulvarda oturublar. De-

mək, indi onlar tum çırtlaya-çırtlaya Ģəhəri zibilləyəcəklər, 

Ģəhər qızlarına giriĢəcəklər, sən də gedəcəksən onların əvə-

zinə vuruĢmağa? Mən səni buraxmayacam, baĢa düĢürsən, 

buraxmayacam!!! 

Alyanaqlı cavanlar maraqla bizə baxırdılar, onlardan biri nə 

söylədisə, o birilər dərhal qəhqəhə çəkib gülüĢməyə baĢla-

dılar və mən Azərin qaĢlarının çatıldığını, yumruqlarının 

düyünləndiyini görəndə baĢa düĢdüm ki, arada dava-dalaĢ 

da ola bilər. Çünki mənə yaxĢı məlum idi ki, əmoğlumun 

beyni qandı, əsl ailə tərbiyəsi görsə də, görəndə ki, kimsə 

onun yanındakı qadına baĢqa gözlə baxır, özünü ələ ala bil-

mir, davaya giriĢirdi. Mən inanırdım ki, Azər süddənyanıq, 

baĢdanxarab bu alyanaqların hamısının dərsini təkbaĢına 

verə bilər, amma mən dəhĢətli dərəcədə davadan, dartıĢma-

dan, münaqiĢədən qorxurdum. 

Mən Azərin onları necə süzdüyünü görüncə qoluna girdim: 

- Gedək kafeyə, - dedim. 

O cavab verməyəndə mən bir qədər də ona qısıldım: 

- Mən çay içmək istəyirəm, - dedim, - susamıĢam. 

Mənim yalanım Azəri almayanaqlara baĢ qoĢmağa qoyma-

dı və incə bir təəssüf hissilə qeyd etməliyəm ki, hələ baĢla-

mamıĢ döyüĢdə meydan boĢ qaldı və o məni kafeyə apardı. 

Biz hələ də hirsi soyumayan Azərlə yanaĢı əyləĢib dənizin 
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səsini dinləyirdik. O, birdən dərindən köks ötürüb soruĢdu: 

- Gördünmü o yelbeyin debilləri? Sən doğrudanmı, elə fi-

kirləĢirsən ki, bu vətəni onların ümidinə qoymalıyıq? Mən 

elələri ilə bir yerdə vuruĢmaq istəməzdim. 

- Unut onları. Mən səni sevirəm-dedim və mənə də elə gəl-

di ki, o mənim səsimdəki xiffəti hiss elədi, -mən səni itir-

məkdən qorxuram... Atma məni...  

Gözlənilmədən o, mənalı-mənalı gülümsədi: 

- Balaca, haçansa mən sənə söyləmiĢəm ki, səni nəyə görə 

sevirəm? Ona görə ki, sən baĢqalarına bənzəmirsən, cəsur-

san, mübarizsən, dəli kimisən və bütün bunlar səni bənzər-

siz eləyən xüsusiyyətlərdi. 

O mənim soyuyub buza dönmüĢ əlimi ovcuna aldı və eh-

malca üzünə söykədi. 

  

- Bilirsən, Ayka, mən çoxdandı, özlüyümdə götür-qoy elə-

yirdim ki, -dedi, -döyüĢə kiminlə gedə bilərəm, mənimki 

kiminlə tutar? Belə ki, nə qədər tanıdığım qadınlar varsa, 

üçünün surəti gözlərim önünə gəldi; Ruqiyyə nənəmin, Fa-

timə bibimin və bir də sənin. Qəribədir ki, bizim nəslin son 

nümayəndələri arasında Ruqiyyə nənəm kimi, Fatimə bi-

bim kimi qəlbən sevməyi bacaran, cəsurluq etmək üçün hə-

miĢə hazır olan yalnız sənsən. Nə mənim bacılarım, nə Fa-

timə bibimin qızları son nəfəsə qədər mübarizə aparmağa 

qadir deyillər. Mən bilirəm ki, onlar hamısı ləyaqətlə papa-

larının gül balalarına ərə gedəcəklər və doğma ailə ocağının 

istisini əzmlə qoruyacaqlar, ailə büdcəsini artıracaqlar. On-

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

302 

lar bu sayaq həyat tərzinə önəm verirlər, amma mən öz 

amazonkamı sevirəm: məğrur, cəsur, kiĢi kimi-tapdanmıĢ 

cığırla getməyi xoĢlamayan amazonkamı... 

- Biz cəsurların ağılsızlığı haqqında mahnı oxumuruq ki? - 

Mən soruĢdum, - Mən amazonka-zad deyiləm, səni itirmək-

dən dəhĢətli dərəcədə qorxan adi bir qızam. Mən sənsiz ya-

Ģaya bilmərəm, bunu baĢa düĢmürsənmi sən? Əgər sən mü-

haribəyə getsən, mən də ardınca gələcəm!!! 

- Yox, Aida, sən məni burda gözləyəcəksən, özü də mənim 

yoxluğuma dözə bilməyən Ruqiyyə nənəmə ürək-dirək ve-

rə-verə. Mənə görə qorxma, Allah məni sənə görə qoruya-

caq. Axı, niyə sənə elə gəlir ki, mən özümü güllənin qaba-

ğına verəcəm? 

- Getmə, qurbanın olum, - mən tir-tir əsirdim, dilim söz tut-

murdu, amma bu sözü təkrar etməyə gücüm çatdı, - getmə, 

qurbanın olum... 

- Ayka, axı biz səninlə dörd uĢaq böyütməyə hazırlaĢırıq, 

elə deyilmi? Ġllər keçəcək, bu uĢaqlar böyüyəcək və bir gün 

onlar məndən soruĢacaqlar ki, Ģəxsən mən Qarabağın və 

eləcə də ona yaxın Azərbaycan rayonlarının mənfur düĢ-

məndən təmizlənməsində neynəmiĢəm? Nə cavab verəcə-

yəm? Deyəcəm ki, ailədə yeganə oğlan idim, nəslin varisi 

sayılırdım, ona görə mamam məni müharibəyə getməyə 

qoymadı? Sən istiyirsənmi ki, sənin ərinə öz uĢaqları nifrət 

bəsləsin? 

Mən bunu necə istəyə bilərdim?! Və geri çəkildim... Təslim 

oldum. 
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XXXXIX FƏSĠL 

 

Ġki gündən sonra Azər getdi. Ürəyim titrəyə-titrəyə Həsən 

əminin xidməti telefonunu yığdım ki, bu müdhiĢ məlumatı 

ona çatdırım. Əmimi mən həqiqətən çox istəyirdim və elə 

bu səbəbdən də bu dəhĢətli xəbərlə onu yaralamaq istəmir-

dim; amma bir xeyli tərəddüd eləyəndən sonra özümü top-

ladım və mövcud həqiqəti bir neçə kəlmə ilə ona çatdırdım. 

- Aidacan, qızım. Otur evdə, heç yana da çıxma, eĢidirsən? 

Ġndi mən gəlirəm sizə! 

Azərin valideynləri, o cümlədən nənəm və bütün yaxın qo-

humlarımız dəhĢət içində idilər. Üzü axĢama bizim evə o 

qədər adam toplaĢdı ki, oturmağa da yer olmadı, evimiz arı 

pətəyinə oxĢadı. Mən son dərəcə yorulub usanmıĢdım. Axı, 

nə qədər təkrar etmək olar ki, bəs, Azər gəlmiĢdi bizimlə 

vidalaĢmağa, xahiĢ elədi ki, cəbhəyə getməsi barədə sizə 

məlumat verək. 

Fidanla Aynur dönə-dönə deyirdilər: "dünən gəlib uĢaqları 

gəzməyə apardı". Fatimə bibim dünən Azərin onlara gəl-

məsini və onun ərdə olan qızları Xədicə ilə, Zəhra ilə, nəvə-

si Nəzakətlə Ģəkil çəkdirməsini xatırlayırdı.  

Nazlı xala birdən-birə mənim üstümə düĢdü: 

- Nə üçün sən dərhal zəng eləyib bu barədə bizə xəbər ver-

mədin? 

O, aĢkarca özündən çıxmıĢdı. 

Həsən əmim onun havasını aldı: 

- Qızla iĢin olmasın, o qardaĢına verdiyi sözün üstündə du-

rub, - dedi, - burda nə var ki? 
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Mən birinci dəfə idi ki, Həsən əmimi qalstuksuz və yaxa-

sıaçıq görürdüm.  

- Sən mənim sözümü kəsmə!-Nazlı xala vay-Ģivən qopart-

mağa baĢladı. - Mənim oğlum daĢnak snayperi üçün miĢen 

ola bilməz! Get, mənim balamı qaytar gətir! 

- Bəsdir, Nazlı, belə yaramaz! UĢaq yoldadır, Allaha ağır 

gedər, - Fatimə bibim dedi, əlindəki valerian həbini ona sarı 

uzatdı, amma Nazlı xala onun əlini dala itələdi, qəzəblə sə-

sini qaldırdı: 

- Sənin də oğlun olsaydı və baĢına belə bir iĢ gəlsəydi, onda 

bilərdin mən nə çəkirəm, danıĢmağa-özgəsinin oğlunu cəb-

həyə göndərməyə nə var ki? 

- Bəyəm o mənim üçün özgədi? -Fatimə bibim onun sözü-

nü kəsdi, - Allahdan qorx, ay Nazlı! 

Fatimə bibim Nazlı xalanı ram etməyə çalıĢsa da, o heç ki-

mi eĢitmək istəmir, heç kimlə hesablaĢmırdı. 

O, yenə də sanki daĢa dönmüĢ Həsən əmimin üstünə düĢdü 

və daha sərt hücuma baĢladı: 

- Allaha and olsun, Həsən Ġbrahimoviç, əgər sən günü bu 

gün öz əlaqələrindən istifadə eləyib, mənim balamı qaytarıb 

gətirməsən, bunu sənin baĢının üstündən mən özüm eləyə-

cəm. Lazım olsa, lap parlamentə teleqram vuracam! Qayda 

var: ailədə olan tək oğlanları cəbhəyə göndərmirlər! 

Gözlənilmədən Həsən əmim də səsini qaldırdı: 

- Ay Nazlı, hələ sən bu günə qədər öz oğlunu tanımırsan? 

Əgər o, döyüĢmək qərarına gəlibsə, heç kim evə qaytara 

bilməz, lap mən özüm də... 
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XXXXX FƏSĠL 

 

Üzücü və mənasız günlər bir-birini əvəz etməyə baĢladı. Ġn-

di mən o günləri yadıma salıram və mənə elə gəlir ki, heç o 

günlər mən mövcud olmamıĢam; o günlər Ģəhərdə tənbəl-

yorğun dolaĢan, mühazirələrə tələsən, sövq-təbii yeyib-içən 

mənim kölgəm olub... 

Həyat öz mənasını itirmiĢdi; zaman məndən ötrü dayanmıĢ-

dı. Hətta televiziya ilə cəbhə yenilikləri haqqında veriliĢlər 

veriləndə məni qorxu bürüyürdü və dərhal televizoru sön-

dürürdüm ki, Azərin də bir əsgər kimi xidmət etdiyi cəbhə 

bölgələrini görməyim. Hər gecə mən Allaha dua eləyirdim 

ki, Azəri qorusun, sağ-salamat qaytarsın... Həftələr, aylar 

keçirdi, amma Azər nəinki evə qayıtmırdı, heç bir əlcə 

məktub da yazmırdı, zəng də eləmirdi... 

Mən, demək olar ki, daha Moskvaya-anama da zəng elə-

mirdim, kənar mühitdən təcrid olunmuĢdum. Ġlbiz kimi öz 

qınıma çəkilmiĢdim. Mən əldən düĢmüĢ canımın imtahan-

larda nə kökə düĢdüyünü, sessiyadan -sessiyaya nələr çək-

diyini sanki öz gözlərimlə görürdüm, baxmayaraq ki, mə-

nim cismim ruhumdan tamamilə ayrılmıĢdı, təbiətin möv-

cud qaydaları ilə öz üzgün bir həyatı yaĢayırdı və beləcə 

məni diri hesab etməmək də olardı. "Hayım gedib, vayım 

qalıb" deyə mən acı-acı gülümsədim və neynədiyimin fər-

qinə varmadan diĢ fırçasını diĢlərimə çəkdim. 

Amma bir dəfə ruhum özümə qayıtdı və mən bu gözlənil-

məz imkandan istifadə eləyib, sirlərimin üstünü açdım, am-

ma heç kimə yox, özümə və... nənəmə! YaĢamağın və sev-
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məyin nə qədər böyük bir səadət olduğunu hiss etdiyimdən 

mən yenidən canlanıb özümə gəldim. 

Öz otağında yorğan salan Ruqiyyə nənəm necə oldusa, mə-

ni yanına çağırdı. 

- Aida, sən necə düĢünürsən, bu ipəyin rəngi, - dedi, - Azə-

rin xoĢuna gələcək? Yoxsa, sizə çəhrayı çexol tikim? 

- Necə yəni bizə? - Mən kəkələyə-kəkələyə soruĢdum. 

Nənəm əlini yellədi: 

- Eh, ay qızım, - dedi, - siz lap dəvəquĢu misalındasınız, ba-

Ģınızı soxmusunuz kolluğa elə bilirsiz ki, heç kim sizin yel-

pazəyə dönmüĢ quyruğunuzu görmür... 

Məni tər bassa da, titrək səslə soruĢdum: 

- Sən nədən danıĢırsan, ay nənə? 

- Nənən sənə qurban, - Nənəm cavab verdi, - mən hər Ģeyi 

bilirəm, mən xeyir-duamı çoxdan vermiĢəm. Allah özü xoĢ-

bəxt eləsin sizi, ay bala! 

Əvvəlcə əlim-qolum uyuĢdu, dilim batdı, amma sonra hə-

yəcanımı üstələyib onu öpməyə baĢladım: 

- Demək, sən narazı deyilsən, ay nənə? - dedim, - sən bi-

zimləsən? - Və qıĢqırdım, - YaĢasın mənim ipək nənəm! 

- Ay səfeh qız, - nənəm dedi, - Allah özü sizi bir-birinizdən 

ötrü yaradıbsa, mən necə narazı ola bilərəm? Düzdür, hə-

kimlər camaatı inandırmaq istəyirlər ki, yaxın qohumların 

nigaha girməsi riskdir, amma Allaha Ģükür ki, bizim nəsildə 

keçici xəstəlik olmayıb. Bax, əvvəllər necə idi? Yad yer-

dən, özgədən nadir hallarda qız alırdılar, yad ailəyə də qız 

verməyə qorxurdular. Bax, elə bu iki səbəbdən də çox nadir 

hallarda boĢananlar olardı - o, bir qədər sözünə ara verdi və 
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gözlərini yumub astadan dedi: - Mən də o dünyaya rahat 

gedərəm, bilərəm ki, sən etibarlı əldəsən və heç kim sənin 

milli mənĢəyini üzünə vurmayacaq... 

SoruĢdum:  

- Sən bu fikrə haçandan gəlmisən, ay nənə? 

- Siz bələkdən çıxanda, -nənəm gülümsədi, - Allah xeyir 

versin, sevginizi qoruyun, xoĢbəxt olun! 

Biz yenə qucaqlaĢdıq. 

- Sizə hansı rəngi seçim? Sən yəqin ki, Aynur kimi, Xədicə 

kimi öz ərinlə ayrı yatmayacaqsan? -Nənəm dedi və bic-bic 

gülümsədi. 

Bəxtiyarcasına gözlərimi yumdum və cavab verdim: 

- Mavi yaxĢıdı, o həm səmanı, həm dənizi əks etdirir, o bi-

zim əlçatmaz arzularımızın rəngidi! 

- Eh, gün o gün olaydı, Azərin qayıdan gününü, sonra toyu-

nuzu görəydim -nənəm dərindən köks ötürdü -özüm öz 

əlimlə sizə gərdək quymağı çalaydım, dərdim olmazdı... 

Qəlbimə xoĢagəlməz bir duyğu ilan kimi girib sürünməyə 

baĢlayanda soruĢdum: 

- Bəs bütün bunlar indi niyə sənin yadına düĢdü, ay nənə? 

Ġndi niyə giriĢmisən bu iĢlərə? 

Nənəm mən gözlədiyim cavabı vermədi, sualdan qaçdı: 

- Tezliklə cəbhədən qayıdacaq, - dedi, - Ģad günə də gərək 

qabaqcadan hazırlaĢasan. 

Mən ona daha bir zarafatyana sual verdim: 

- De görüm, sən bizim toyumuzda qız evini təmsil edəcək-

sən, ya oğlan evini?  

Nəhayət ki, o günəcən mənə yasaq olunmuĢ Ģeylər barədə 
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danıĢmaq imkanı qazanmıĢdım, qaçırardımmı Ģansımı?  

- Mənim ağıllı balam, mən qız evini təmsil eləyəcəm, - nə-

nəm cavab verdi, -oğlan evinin onsuz da adamı çoxdu.  

Mən yenidən xəyallar aləminə vardım və elə bu möcüzəli 

dünyada da yuxuladım. Ürəyimdən alovlu bir istək keçdi: 

Azəri yuxuda görmək. 

 

XXXXXI FƏSĠL  

 

Ġnsan çox qəribə xəlq olunub. Onun möcüzələrindən biri də 

sirli-sehrli yuxu aləmi, yuxu dünyasıdır. Nəhayət ki, Azər 

yuxuma girdi, amma onu elə aydın gördüm ki, elə bil hə-

yatda görürəm, yuxuda yox. 

O, minalanmıĢ çöllə mənə sarı qaçırdı, dəhĢətli toz-torpaq 

sovuran minalar partlayırdı. Heyrətdən donub var səsimlə 

qıĢqırdım: 

- Ehtiyatlı ol! 

Azər artıq mənə yaxınlaĢmıĢdı, qarĢıdakı arxı adlasa, əli 

mənə çatardı. Amma o, birdən-birə dayandı: 

- Tullan! - Mən yalvarmağa baĢladım, - Tullan da, niyə da-

yandın? - Amma o heysiz, yorğun halda otların üstünə çök-

dü və astadan: 

- Mən gecikdim, - dedi... 

Mən buz kimi soyuq tər içində ayıldım və nənəmi harayla-

dım ki, yuxumu yozsun, axı o bu sahədə də mahirdi, amma 

o nəinki mənə cavab vermədi, heç mənə yaxınlaĢmadı da. 

"Yəqin namaz qılır". Mən yataqdan qalxdım, alt paltarım-

daca onun otağına qaçdım. Amma nənəm otağında deyildi, 
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onun namazlıq xalçası isə həmiĢəki yerində idi. Onun çar-

payısı həmiĢə olduğu kimi son dərəcə səliqə-sahmanla yı-

ğılmıĢdı. Saata baxdım: onikinin yarısı idi. "Gör bir nə qə-

dər yatmıĢam?" fikirləĢdim. Öz otağında yoxdursa, demək, 

ya mətbəxdədir, ya eyvanda. 

Onu mətbəxdə də görməyəndə, fikirləĢdim ki, yaxĢı bəs bu 

arvad hara getmiĢ olar? Qab-qacaq ortalıqda, qazan qazın 

üstündə. Amma qazanın altı söndürülmüĢdü, təzə biĢirilmiĢ 

xaĢıl qazanı dəsmala büküldüyündən mənim sevimli xörə-

yim hələ isti idi. Tut doĢabını da nənəm hardansa çıxarıb 

ortalığa qoymuĢdu ki, onu çox axtarmayım. 

Mən bilirdim ki, nənəm xaĢılı, bir qayda olaraq, sübh tez-

dən biĢirir. Mətbəxə xoĢ rayihə yayılmıĢdı, amma bu xaĢı-

lın qoxusu deyildi. "Duxovka"nı açıb baxdım: elədir ki, 

var; sən demə, nənəm dolma da biĢirməyə vaxt tapıbmıĢ. 

Bir tavada hasilə gələn pomidor, bibər, badımcan dolmala-

rının ətri bir-birinə qarıĢmıĢdı. Amma məni kuĢkulandıran 

dolmanın qoxusu deyildi, nə isə kənar iydi, amma yadıma 

sala bilmirdim ki, bu Ģirintəhər qoxu niyə mənə belə tanıĢ-

dır. 

Eyvana çıxanda gördüm ki, burda da bir qazan halva var. 

Nənəm hərdənbir cüməaxĢamlarında halva çalıb imkansız-

lara paylayırdı, hətta qəbir üstünə də aparırdı. Elə bu gün 

cümə axĢamı idi. Demək nənəm bu müqəddəs gündə ərinin 

qəbrini ziyarət etməyə getmiĢdi. Bəs görəsən, niyə bunu 

mənə bildirməmiĢdi? Tək getmiĢdi? 

Mən Fatimə bibimə zəng vurdum, o da öz növbəsində mə-

nim atamı məlumatlandırdı və iyirmi dəqiqə keçməmiĢ biz 
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artıq ikimiz də atamın xidməti maĢınında oturmuĢduq. Sü-

rücü bizdən heç nə soruĢmadı, o, babamın "Qurd qapısı"n-

dakı məzarını bəlkə də bizdən yaxĢı tanıyırdı... 

  

XXXXXII FƏSĠL 

 

Cümə axĢamı qəbiristanlıqda qələbəlik olurdu: əlindəki təs-

behini Ģaqqıldada-Ģaqqıldada, ağacların kölgəsində, yanını 

daĢın üstünə qoyub oturan mollalar hər an hazır idilər ki, 

qəbir üstə gələnlərin-əzizlərinin ruhuna yasin oxutmaq istə-

yənlərin arzusunu yerinə yetirsinlər. Bir qədər onlardan ara-

lıda əllərilə daima tər güllərin üstünə su çiləyən gülsatanlar 

düzülmüĢdü, lap aĢağıda qara fəhlələr və dilənçilər toplaĢ-

mıĢdılar ki, onların da çörəyi, demək olar ki, burdan çıxırdı. 

Biz bir qucaq qırmızı qərənfil almıĢdıq. 

Babam Ġbrahimin vəfatından sonra bizim hamımızı üzdən 

tanıyan, həmiĢə qulluğumuzda dayanan Molla Qurbanəli 

bizi görən kimi yerindən qalxdı və hələ heç bizə çatmamıĢ 

ucadan salam verdi: 

- Səlamin-əleyküm! 

Onun salamını Fatimə bibim aldı: 

- Əleykuməs-səlam! - və dərhal da soruĢdu, - Molla əmi, 

bizim anamızı bü gün burda görməmisən ki? 

- O hələ buralarda olmalıdır, - Molla Qurbanəli həvəslə ca-

vab verdi və sonra da təfsilatıyla nağılladı ki, nənəm ona 

necə yanaĢıb, nə xahiĢ eləyib və deyib ki, tək gəlib ki, elə 

mərhum ərinin yanında bir qədər tək otura. 
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- Mənim Ruqiyyə xanımdan aralanmağım yarım saat olar, - 

Molla Qurbanəli dedi, - çox olmaz ki, az olar... 

Atamın sürücüsü onun sözünü kəsdi: 

- Bəlkə o çıxıb gedib, siz onu görməmisiniz? 

- Bu ola bilməz, - Molla Qurbanəli inamla cavab verdi, - 

axı, mən heç yerimdən tərpənməmiĢəm, o da geri qayıtma-

yıb. 

Biz dinib-danıĢmadan, tələsə-tələsə Molla Qurbanəlinin ar-

xasınca tanıĢ cığırla babamın məzarına sarı addımlayırdıq 

və nənəmin qəbiristanlığa tək gəlməsində mən də özümü 

suçlu sayırdımsa, yəqin ki, Fatimə bibim lap əzab çəkirdi. 

Ancaq bir məsələ də var: nənəmin heç bir xahiĢi ailədə eti-

razla qarĢılanmamıĢdı. Bəs onda nə səbəbə, o, bu gün bura-

ya tək gəlməyi qərarlaĢdırmıĢdı? 

Mən Ruqiyyə nənəmi aralıdan gördüm. O, babamın baĢdaĢı 

ilə üzbəüz qoyulmuĢ skamyada-qızmar günəĢin odlu Ģüaları 

altında oturmuĢdu. Bir qayda olaraq meçidə və yas yerləri-

nə gedəndə çiyninə saldığı, ġərq naxıĢlarını özündə yaĢa-

dan tünd boz kəlağayı da baĢında idi.  

- Nənə! - Mən ona çatmamıĢ səsləndim və ondan səs çıx-

mayanda heyrətə gəldim. Elə bil məni skamyanın önündə 

yerə mıxladılar: Ruqiyyə nənə yatmamıĢdı, gözləri baxırdı, 

amma sən demə axirət dünyasından baxırmıĢ. Mən qor-

xumdan Fatimə bibimin arxasına keçdim. 

- Can anam! - Bibimin ürək parçalayan fəryadı qayaların 

arasında salınmıĢ bu azman qəbiristanlıqda əks-səda verdi. 

Bibim nənəmin önündə diz çökdü, Molla Qurbanəli isə inil-

tiylə nə isə söylənə-söylənə əlini nənəmin sifətinə apardı və 
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onun gözlərini sığamağa baĢladı. O, astadan dua oxuyanda 

atamın sürücüsü bizdən aralanıb maĢına səmt qaçdı. Görü-

nür, atamla əlaqə saxladığı xüsusi telefon maĢında idi. 

"Nə olub bunlara?" - Mən heyrət içində idim. "Nə olub nə-

nəmə, görəsən?" Mən bibimi səsləsəm də, deyəsən o məni 

eĢitmədi, daha doğrusu, o məni eĢitmək halında deyildi. O, 

dəli kimi nənəmin yaxasından tutmuĢdu və elə səslər çıxar-

dırdı ki, deyərdin bəs indicə canını tapĢıracaq. Mən yenidən 

nənəmin üzünə baxmağa özümdə qüvvə tapdım, o, hələ də 

oturduğu skamyada, bibimin qolları arasında idi, amma indi 

gözləri yumulmuĢdu. "Nə üçün görəsən molla onun gözlə-

rini sığadı? Yoxsa, bizim nənəmiz..." Elə ürəyimə daman 

bu düĢüncədən də huĢumu itirdim... 

Mən ayılanda özümü çoxlu sayda qohumlarımızın və eləcə 

də tanımadığım adamların arasında gördüm. Əmiqızım Kö-

nül üzümə su çiləyirdi, ögey anam kürəyimi ovurdu. Tanı-

madığım ağxalatlılar xərəkdə kimisə aparırdılar, xərəyin ar-

xasında ağır-ağır addımlayanlar isə ağlaya-ağlaya skamya-

dan aralanırdılar. Mən nənəmi bu skamyada görmüĢdüm, 

amma indi skamya boĢdu. Və elə bil o anda dərk elədim ki, 

nə baĢ verib və xərəkdə kimi aparırlar. Yerimdən qalxıb xə-

rəyi aparanların arxasınca qaça-qaça var səsimlə qıĢqırdım: 

- Məni kimə tapĢırıb gedirsən, ay nənə? 

Və o anda mən bir həqiqəti də dərk elədim: deyəsən, daha 

Ruqiyyə nənə bu dünyada yalnız mənə lazım idi. Amma 

mənim fəryadım atamı da kövrəldib uĢaq kimi ağlatdı, əmi-

mi, Fatimə bibimi də. 

Ağxalatlılar isə xərəyi anbaan bizdən uzaqlaĢdırırdılar. Qə-
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fildən baĢlayan xəzrinin nənəmin kəlağayısını ruh kimi ha-

vaya qaldırdığını görəndə mən bir daha səsimi ucaltdım: 

- Məni kimə tapĢırıb gedirsən, ay nənə?! 

Atam qollarımdan yapıĢmasaydı, mən yəqin ki, xərəyi apa-

ranları da ötüb keçəcəkdim, küləyin ruh kimi havaya qal-

dırdığı kəlağayını da. 

- Özünü ələ al, qızım, belə yaramaz! -Bu sözü dilinə atam 

gətirdi və mənim qoluma girdi. 

 

XXXXIII FƏSĠL  

 

Məni, artıq xeyli adamı qonaq kimi qəbul eləmiĢ evimizə 

gətirdilər və öz otağımda yatacağıma uzadıb kəsif qoxulu, 

duru, zəqqutun kimi dərman içirtdilər. Nənəmi yumaq üçün 

meçidə aparmıĢdılar. Qapının arasından eĢidirdim ki, qonaq 

otağındakılardan kimsə arabir eyni sözü təkrarlayır: 

- Allah rəhmət eləsin, öz boxçasını da özü hazırlayıb. Rəh-

mətlik nadir insan idi: bu dünyadan gedəcəyi günü Allah 

yalnız ən sevimli bəndələrinə əyan eləyir.  

Qadınlar qonaq otağında ucadan ağlaĢırdılar. Müsəlman 

ənənələrinə görə mərhumu əvvəlcə yumalıydılar, sonra da 

kəfənləməliydilər ki, son mənzilə yola salsınlar. Nənəm də 

sən demə boxçasına hər Ģey yığıbmıĢ: sabun, kisə, hamam 

dəsmalı, yeddi arĢın ağ, hətta cənazəni bağlamaq üçün yaĢıl 

ipək parça da.  

Nazlı xalanın qonaq otağına mətbəxdən necə daxil olduğu-

nu mən öz gözlərimlə gördüm. Səsi titrəsə də sözünü aram-

la dedi: 
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- Görün bir mənim qayınanam necə nadir insan imiĢ ki, öz 

yas halvasını da özü öz əliylə çalıb. 

Mən ətrafıma baxırdım və fikirləĢirdim ki, doğrudanmı nə-

nəm bilirmiĢ ki, öləcək? Bəyəm, bu mümkündürmü? Hər 

Ģey elə gözlənilməz tərzdə baĢ verdi ki, inana bilmirdim ki, 

daha nənəm bu dünyada yoxdur. Mən heç nə anlamırdım. 

Gözüm atamı, Həsən əmimi axtarırdı və fikirləĢirdim ki, 

bəs onlar hanı görəsən? Bu arada qulağım bir kəlmə söz 

çaldı: 

- Gətirdilər... 

Mənzili dərhal qadınların ağlaĢma səsi, vay-Ģivən bürüdü, 

amma mənim ürəyimi dağlayan Fatimə bibimin fəryadı ol-

du və yalnız onun harayını eĢidəndə mən tam əmin oldum 

ki, daha Ruqiyyə nənəm yoxdur... 

Mən gözlərimi yumdum və baĢımı da balıncın altına sox-

dum ki, heç nə görməyim, heç nə eĢitməyim. Amma çox 

keçmədi ki, kimsə əlini telimə çəkdi. BaĢımı qaldırdım ki, 

ağlamaqdan gözləri qızarmıĢ atamdı. Ailəmizdə baĢ vermiĢ 

bu fəlakət onu o dərəcədə sarsıtmıĢdı ki, əli, ayağı titrəyir-

di. O, əlini yanağıma çəkəndə isə kövrəldim və hönkürtüylə 

ağlamağa baĢladım: daha mənim bu dünyada ondan savayı 

kimim qalmıĢdı ki? Mən atamın boynuna sarıldım:  

- Apar məni onun yanına... 

Üzü nənəmin öz kəlağayısı ilə örtülmüĢ cənazəni otağın tən 

ortasına qoymuĢdular, qadınlar meyidin ətrafında dövrə vu-

rub oturmuĢdular. Hamı yaĢ içində idi, amma ən çox qəhər 

dolu fəryadı eĢidilən, aradabir bayatı, oxĢama deyən və ha-

mını kövrəldən Fatimə bibim idi, baĢdan-ayağa qara geyin-
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miĢ əmim qızları da onu tək qoymurdular, öz hönkürtüləri 

ilə ona dəstək verirdilər. Hamının Xədicə xanım deyə mü-

raciət etdiyi yaĢlı qadın heç kimin anlamadığı ərəb dilində 

öz yanıqlı səsilə mərsiyələr söyləməyə baĢlayanda, elə bil 

mən də toxtayıb sakitləĢdim. "Bəs indi mən neynəyəcəm? 

Məni kimin ümidinə qoyub getdin, ay nənə?". 

Dilbər xanımın zabitəli, amiranə baxıĢlarının atamın üzünə 

necə zilləndiyini görəndə göz yaĢları nəfəsimi kəsdi. Dər-

də-qəmə qərq olmuĢ atamın ətrafında ögey anamın necə do-

landığını, hökmlə onu sakitləĢdirməyə can atdığını, atamın 

da onun bu hərəkətini narazılıqla qarĢıladığını sezəndə içim 

içimi yeyirdi.  

Birdən-birə heç kimdən, heç nədən utanmadan atam hön-

kürdü: 

- Yetim qaldıq, - dedi, - yetim...  

Hamı kiriyib susdu. Hətta Həsən əmim də bu sözdən duy-

ğulanıb baĢını aĢağı saldı. O özündən ən azı iyirmi il yaĢlı 

görünürdü. Bəlkə də bu ona görə idi ki, Ġbrahim babamdan 

sonra ailənin ağsaqqallığı onun çiyninə düĢmüĢdü, nə bilə-

sən? 

Gözlənilmədən otağın sükutuna onun səsi hakim oldu: 

- Bu gün anamızı dəfn etməyəcəyik! 

Adamlar heyrət içində əmimə baxırdılar. Və elə, görünür, 

bu səbəbdən də o, dərin hüznlə izahat verməli oldu. 

- Ruqiyyə xanımın sevimli nəvəsinə xəbər göndərmiĢik, o 

gəlməlidir. Biz Azəri gözləyəcəyik.  

"Azər?" - Sanki beynimdə ĢimĢək çaxdı. "Azər gələcək???"  
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- Bəlkə birdən o yubandı? - Xədicə xanım narazılıqla soruĢ-

du, - ölünü torpağa tapĢırmayınca, ruhu sərgərdan qalır, nə 

qədər tez dəfn olunsa, bir elə Qibleyi-aləmə xoĢ gedər.  

Həsən əmim ötkəm səsini qaldırdı:  

- Mən dedim ki, gözləyəcəyik!  

Otağa elə bir sakitlik çökdü ki, qədim, zəncirli divar saatı-

nın səsi də apaydın eĢidilməyə baĢladı. Hamı susurdu, gö-

rünür, nəzakətli adam kimi tanınan Həsən əminin öz möv-

qeyini qəfildən belə sərt Ģəkildə ortaya qoyması onları təəc-

cübləndirmiĢdi. O sanki üzrxahlıq və həm də özünə bəraət 

məqsədilə:  

- Azər nənəsi Ruqiyyənin tabutunun altına girmək üçün 

mütləq gələcək, - dedi, - yoxsa anamızın ruhu heç vaxt din-

cəlməz... 

 

XXXXXIV FƏSĠL  

 

Qohum-əqrəba yuyulub kəfənlənmiĢ nənəmin baĢına cəm-

lənmiĢdi və Azəri gözləyirdilər. Mən qorxurdum:  

"Bəlkə heç Azər gəlmədi, demək, onda nənəmin ruhu əbədi 

sərgərdan qalacaq?"  

Əlbəttə, nənəmi müvəqqəti "qoynunda" uyudan xalça-cəna-

zə ilə bir otaqda gecələmək məni qorxudurdu, amma məni 

daha çox dəhĢətə gətirən onun daha bu dünyada mövcud ol-

maması idi. Azər gələndən sonra onu torpağa tapĢırmağa 

aparacaqlar söhbəti məqsədə uyğun deyildi. "Bəlkə Azər 

bir həftədən sonra gəlib çıxdı, görəsən onda Həsən əmim 

verdiyi hökmü dəyiĢəcək?" "Nə üçün xeyirxah amal insana 
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baha baĢa gəlir?" Bu və buna bənzər fikirlər mənə rahatlıq 

vermədən baĢımda dolanırdı.  

Amma Azər çox yubanmadı, ertəsi gün səhər gəldi. Sakit-

cə, hüzünlə otağa keçəndən sonra kiĢiləĢmiĢ, qaralmıĢ, saç-

larını dibindən qırxdırmıĢ, ona çox yaraĢan hərbi libasının 

üstündən yaxasını niĢanlar bəzəyən pencəyini çiyninə sal-

mıĢ Azər cənazəyə yaxınlaĢdı və:  

- BağıĢla məni, nənə... - dedi.  

Azəri dövrəyə almıĢ valideynləri və bacıları onu ara vermə-

dən bir-bir qucaqlayıb öpməyə baĢladılar. O bu öpüĢlərə 

görə borclu qalmırdı, amma hiss eləyirdim ki, gözləri məni 

axtarır.  

Onun gəlib çıxması, qarĢımda dayanması məni o qədər se-

vindirirdi ki, hətta istəkli nənəmin ölümü də mənim üçün 

anbaan adiləĢirdi. Göz yaĢlarım yanaqlarımı islatsa da, mən 

əlimdəki dəsmalla gözlərimi ona görə qurutmaq istəmirdim 

ki, onun surəti bir anlıq da olsa, gözlərimdən itməsin. Azər 

qüssə dolusu, amma iĢıqlı gözlərilə mənə ani nəzər saldı və 

mən o anda Azərin gözlərindən bir kitablıq söz oxudum və 

elə bu sözlər də məni sakitləĢdirdi. Bir qədər sonra isə Azər 

iki daĢın arasında bu bir kitablıq sözün bir cümləsini qula-

ğıma pıçıldadı:  

- Mən səninləyəm, Balaca, hər Ģey yaxĢı olacaq.  

Azər Ruqiyyə nənənin otağında peyda olandan sonra mən 

həqiqətən sakitləĢmiĢdim və inanırdım ki, doğrudan da hər 

Ģey yaxĢı olacaq. Daha bir ümdə məsələ: cənazəsinin altına 

oğlanları və sevimli nəvəsi girən nənəmin xoĢbəxtliyinə 

Ģübhə eləmirdim. Ruqiyyə nənəmi Ġbrahim babamla yanaĢı 
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basdırdılar və mərhumun ilinin çıxmasını, qəbrin yatıb yer-

lə bərabərləĢməsini gözləmədən hələ heç qəbrin torpağı so-

yumamıĢ və əbədi ayrılığın beĢinci həftəsində məzarın üs-

tündə elə bir mərmər abidə ucaltdılar ki, bu qara daĢa çəki-

lən xərci eĢidəndə Azər də, mən də heyrətə gəldik... Amma 

o gün də Azərlə mən nənəmin ətraf qəbirlərdən dərhal seçi-

lərn məzarına qoymağa qırmızı qərənfillər apardıq. 

 

 

 

XXXXXV FƏSĠL  

 

Ruqiyyə nənəmin qırxı çıxanacan elə bir gün olmadı ki, ta-

nıdığımız, ya heç tanımadığımız dəstə-dəstə qadınlar, kiĢi-

lər bizə baĢsağlığı verməyə gəlməsinlər. Bir də, axı, elin 

adəti var: yas düĢmüĢ ailəni gərək tək qoymayasan; hər dər-

dinə-oduna Ģərik olasan. Bizim evin həyətində nəhəng ça-

dırlar qurmuĢdular: özü də ənənəyə uyğun tərzdə: kiĢilər 

üçün ayrı, qadınlar üçün ayrı. Çadırlara gəbə döĢənmiĢdi, 

iĢıq çəkilmiĢdi, bütün qab-qacaq, samovarlar, stollar, stullar 

birovuz məntəqələrindən gətirilmiĢdi. Xüsusi dəvət olun-

muĢ aĢpazlar iri qazanlarda plov, dolma, halva biĢirirdilər. 

Birovuz xidmətinə daxil olan xörəkpaylayanlar süfrəyə qo-

yun pendiri, xiyar, pomidor, lavaĢ, yuxa, Ģorqoğalı, bardaq-

bardaq Ģərbət, ayran düzürdülər. Ehsan yeyilib fatihə veri-

ləndən sonra süfrədə kəllə qənd, xurma, dilimlənmiĢ limon, 

halva və qoğal qalırdı ki, süfrəyə çay verildikcə bu nemət-

lər də təzələnirdi.  
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Ənənəyə görə hər hansı bir adam, bizim ailənin üzvlərindən 

kimisə tanıdı, ya tanımadı - fərqi yoxdur, çadıra girib mər-

humənin Ģərəfinə verilən ehsandan dada bilərdi. Bütün gün 

ərzində mollalar dua oxuyurdular, fatihə verirdilər, hədislər 

danıĢırdılar və belə bir ağır yası yüngülləĢdirirdilər.  

Bəlkə, belə məsləhətdi?  

Gəlib-gedən qadınları yola salmağa, qarĢılamağa baĢım qa-

rıĢsa da, necə deyərlər, baĢımı qaĢımağa vaxtım olmasa da, 

hərdən fikirləĢirdim ki, bu qırx gün də gəlib keçəndən, bu 

adamlar evlərinə dağılandan sonra, mən neynəyəcəm bu ev-

də, görəsən? Daha bir adətimizə görə mərhumun, ya mər-

humənin qırxı çıxanacan gərək yas evinin kiĢiləri üzlərinə 

ülgüc vurmasınlar, amma atamla əmim, daĢıdıqları mötəbər 

vəzifələrlə əlaqədar olaraq, cəmi yeddi gün üzlərini qırxma-

dılar, Azəri isə bu qırx gün ərzində əməlli-baĢlı saç-saqqal 

basdı.  

Bizi tək qoymayan doğmaların və tanıĢların dəstəyi ilə qırx 

gün sürən matəm keçib-getdi. Qırx gün öncə qəbirstanlıqda 

baĢ vermiĢ o dəhĢətli hadisədən sonra köçünü bizə salan 

Fatimə bibim bu ağır günlər ərzində mənimlə gecələdi ki, 

məni qara basmasın. Təəssüflər olsun ki, qırx gündən sonra 

daha Fatimə bibim mənimlə qala bilməzdi, onu öz evində 

əri gözləyirdi... əri və bir evin qayğıları.  

- Köç bizə! - O, dedi, - qızlar ər evindədilər, ayda bir dəfə 

gəlirlər, ya gəlmirlər, bir kiĢidi, bir də mən, sənə heç kim 

mane olmayacaq: kitablarını tök qabağına, oxu, mənim də 

bir qulaq həyanım olar, - gülümsədi, - nə istəsən də biĢirə-

rəm...  
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Fatimə bibimin mövcud imkanları və təklifi məni Ģad elədi, 

çünki mən bu dünyada ən çox ondan qorxurdum ki, atamın 

ailəsində yaĢamalı olaram, hər gün ögey anamla üz-üzə gə-

lərəm. Təəssüf ki, bibimin mənə elədiyi təklifi qorxa-qorxa 

atama çatdıranda, mən daha çox atamın səsindəki qəddar-

lıqdan qorxdum.  

- Mənim meyidimin üstündən keçib gedə bilərsən onlarda 

qalmağa! - Atam incik, küskün səslə dilləndi, - bir o çatmır-

dı ki, mənim qızım bir salyanlının evində yaĢasın! Xeyir 

ola, mənim evim yoxdu, bəyəm?  

Təsadüfən gəlib bu söhbətin üstünə çıxan bibim də sözünü 

dedi:  

- Dədəsinin oğludu. Dədəsi nə töküb, bu da yığıĢdırıb! - Və 

üzünü atama tutdu, - bəlkə uĢağa mənim yanımda qalmaq 

münasibdi?  

Atam qətiyyətlə onun sözünü kəsdi:  

- O, öz evində də rahat olacaq! O daha yekə qızdı, Ģıltaqlıq 

yaĢı da keçib. - Mənə sarı çöndü və sözünə davam elədi, - 

daha bu mövzuda müzakirə açmaq arzusunda deyiləm: Ai-

da evə qayıdacaq!  

Ancaq atamın ailəsində bir həftə yaĢayandan sonra deyəsən 

atam özü də hiss elədi, baĢa düĢdü ki, mən qəribə hallar ke-

çirirəm və qorxdu. Bütün günü mən öz otağımdan çıxmır-

dım, heç kimlə danıĢmırdım, heç bir-birindən toppuĢ uĢaq-

larla da oynamırdım, bütün günü fikirləĢirdim ki, mən bu 

dünyada ən bədbəxt qızam...  

Atam bir axĢam rəhmdilliklə soruĢdu:  

- De görüm, mən sənin üçün neynəyim ki, sən yenə gülüm-
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səyəsən?  

- Məni köçürt ĠçəriĢəhərə - nənəmin, babamın evinə, - de-

dim, - mən əzab çəkirəm, mənə elə gəlir o evi hamı tərk 

eləyib, hamı da həmiĢəlik tərk eləyib, bax buna dözmək ol-

mur.  

Bu fikirləri dilimə gətirəndə mən son dərəcə səmimi idim, 

ürəyimə xəyanət eləmirdim, çünki mən düĢünürdüm ki, ba-

bamın və nənəmin ocağı sönməməlidir.  

- Ancaq bu mümkün deyil! - Atam baĢını buladı, - Axı sən 

orda tək yaĢaya bilməzsən!  

- Onda sən mənə dayə tut! - Mən istehza ilə söylədim, am-

ma ağlıma da gətirmədim ki, atam bu sözü ciddi qəbul elə-

yər və hətta arvadı ilə müzakirəyə də çıxarar.  

Ertəsi gün səhər hər Ģeyin yolunu bilən Dilbər xanım "Bir-

ja" qəzetinə elan verdi. Və bir həftədən sonra bizim evin 

qapısını hər əlində dolu bir çemodan tutmuĢ altmıĢ yaĢlı al-

man qadını Lida döydü. Mən sifətində daha çox çilləri nə-

zərə çarpan bu qadının artıq yerə qoyduğu çemodanlara ba-

xa-baxa fikirləĢirdim ki, görəsən bunları həmiĢə gəzdirir? 

Əlbəttə, çemodanların içindən də xəbər tutmaq maraqlı 

olardı.  

 

XXXXXVI FƏSĠL  

 

Və beləliklə, mənim həyatım yenə axarına düĢdü. Mən ye-

nə ĠçəriĢəhərdə - babamın, nənəmin evində yaĢamağa baĢ-

ladım və Ruqiyyə nənəmin sağlığında olduğu kimi atam bi-

zə günaĢırı, əmoğlum isə hər gün gəlirdi. Bir dəfə isə Azər 
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məni təĢviĢə saldı: saçını-saqqalını taraĢ etdirməsinə bax-

mayaraq, yenə də bir qədər yad təsiri bağıĢladı. Heç nəyin 

fərqində deyildi, dinib-danıĢmırdı, o deyib-gülən Azərdən 

əsər-əlamət qalmamıĢdı, halbuki, onunla mırt vurmağa gün-

lərlə söz tapırdın, gülməkdən isə uğunub-gedirdin, yıxılır-

dın.  

- Keçib-gedəcək, - Fatimə bibim mənə toxdaqlıq verdi, - o 

müharibə görüb, qoy bir özünə gəlsin.  

Fatimə bibim isə nənəmin ölümündən sonra demək olar ki, 

özünü tamamilə mənə həsr eləmiĢdi, doğma qızlarını və nə-

vələrini unutmuĢdu.  

- Onlara göz qoyan var, mən səni o nemkanın ümidinə necə 

qoya bilərəm? - Bibim dedi.  

Lidanın bizim evdə peyda olmasının elə birinci günü Fati-

mə bibim ona anlatdı ki, bu evin əsil sahibəsi o özüdür və 

evdə öz qanunlarını həyata keçirmək istəyən Lida hesabını 

götürdü, vəziyyətlə barıĢmalı oldu. Fatimə bibimin həqiqə-

tən də ev sahibi kimi söylədikləri ona xoĢ gəlsə də, gəlməsə 

də o sakitcə qulaq asırdı.  

- Siz bu evə dəvət olunmamısınız ki, mənim tələbə balama 

analıq eliyəsiniz, mürəbbiyəlik hüququna da malik deyilsi-

niz, sizin iĢiniz ev təsərrüfatını idarə etməkdi, o da mənim 

rəhbərliyim altında, - dedi, - unutmayın bunları.  

Lidanın mənə hər gün baĢ yumağı yasaq etmək cəhdinin 

qarĢısını da bibim aldı. Lida mənə söyləyəndə ki, sənə görə 

atanın qarĢısında məsuliyyət daĢıyıram, sən mənə qulaq as-

mağa borclusan, Fatimə bibim dinmədi və Lida xala sözü-

nün mabədini gətirdi: "mən sənə saçını tez-tez yumağa ica-
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zə verə bilmərəm, bu yalnız həftədə bir dəfə mümkündür". 

Bibim yenə dillənmədi. Amma daha sonra Lida söyləyəndə 

ki, saçın hər gün yuyulması keçəlliklə nəticələnir, bibim 

özünü saxlaya bilmədi, əvvəlcə ucadan güldü, sonra isə:  

- Əgər siz saça belə qulluq etməyi bacarırsınızsa, - dedi, - 

nədən bu yaĢınızda, baĢınızda bir tük belə qalmayıb?  

Lida pəriĢan halda cavab verdi:  

- Mən çox ağır günlər yaĢamıĢam, elə bu səbəbdən də sa-

çım tökülüb.  

- Yox, Lida, belə Ģeylər nəsilnəndi, - bibim dedi - bizim nə-

sildə nə mənim, nə anamın saçı tökülmüĢdü, saçım hələ də 

seyrəlməyib, özüm də gərgin bir ömür yaĢamıĢam, bizim 

Aykanı da saç sarıdan qorxulu heç nə gözləmir, dazlıqdan 

isə söhbət gedə bilməz, bu səbəbdən də, Lida, səndən xahiĢ 

edirəm ki, uĢağın baĢını dəng eləmə, sən öz iĢlərinlə məĢ-

ğul ol, o da neynədiyini bilir...  

Amma, sən demə, məsələ, saçı həftədə neçə dəfə yumaqda 

deyilmiĢ, həddindən artıq mütəsəllif-pedant Lida qarĢısına 

məqsəd qoyubmuĢ ki, əzizlənmiĢ, dəymə-düĢər qızı ələ al-

sın və öz istədiyi kimi tərbiyə etsin. 

- Bu qız bütün günü çarpayının üstündə eĢələnir! Günün 

günorta çağı da çarpayıya uzanarlar?!  

Bir dəfə harasa bərk tələsən atama Lida bu sözləri söylə-

yəndə, atam münaqiĢənin təfsilatına varmadı, çox güman 

ki, buna sadəcə vaxtı çatmadı.  

Mən öz "dayəmdən" belə satqınlıq gözləmədiyimdən, nit-

qim qurudu, yəni bu da ifritədir?  

Mən ev iĢlərindən heç vədə yayınmırdım, çox Ģeyləri də ba-
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carırdım. Yatacağımı özüm yığıĢdırırdım. Alt paltarlarımı 

yumağı da nə Lidaya etibar eləyirdim, nə də paltaryuyan 

maĢına və hərdən Ģkafların tozunu alırdım, gülləri sulayır-

dım, fincanları yuyurdum, stolu yığıĢdırırdım, həvəsim 

olanda nə isə biĢirirdim, çünki bu sahədə Ruqiyyə nənəm 

kimi üstadım olmuĢdu, hələ Fatimə bibimi demirəm.  

Evimizə qonaq çağrılanda heç kim mənim kimi süfrə sal-

mağı bacarmırdı: mən salfet kağızlarını elə düzəldirdim ki, 

onlardan yelpazə kimi də istifadə etmək olurdu. Bir sıra tə-

rəvəz nümunələrindən elə gül kompozisiyaları kəsib hazır-

layırdım ki, baxanın ağzı açıla qalırdı. Yeni il süfrəsinə isə 

göy noxuddan və adicə kökdən istifadə etməklə yolkaya-

bənzər, əqrəbi-filanı öz yerində elə bir saat düzəldirdim ki, 

yalnız çıqqıltısı eĢidilmirdi. Əqrəblərin duruĢundan da bili-

nirdi ki, yeni ilin tamamına düz beĢ dəqiqə qalıb. Mən ev-

darlıqda elə Ģeylər bilirdim ki, heç Lidanın yuxusuna da gi-

rə bilməzdi: məsələn, mənə çoxdan məlum idi ki, balığı qı-

zardanda quru apelsin və limon qabıqları balığın kəsif iyini 

götürür, soğan təmizləyəndə baĢa qoyulmuĢ soğan qabığı 

gözü yaĢarmağa qoymur. Necədi, yenə sayım? Amma bu 

Lida da cəhd eləyir ki, məni bacarıqsız, tənbəl bir qız kimi 

qələmə versin, sən bir dünyanın iĢinə bax...  

- Sizin qızınız gecələr də yatmır, saatlarla telefonla danıĢır!  

Beləcə, o mənə qarĢı iftira atmaqda davam edirdi. Bir dəfə 

isə dözə bilmədim:  

- YığıĢdırın bu xəbərçiliyi, bu yaxĢı hal deyil, - dedim, - siz 

öz narazılığınızı mənim özümə də bildirə bilərsiniz. 

- Mən öz narazılığımı bir dəfə bildirirəm, uzaqbaĢı iki dəfə, 
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üçüncüdə fikirləĢirəm ki, qoy atası ölçü götürsün, bütün gü-

nü çarpayıya sərələnib telefonla mırt vuran onun qızıdır da, 

mənim yox ki?  

Qəfildən otağa girən Fatimə bibim də münaqiĢəyə qarıĢdı:  

- YaxĢı eləyir, çarpayıya sərələnir!  

Evimizin bir açarı da bibimdə idi və o istədiyi vaxt qapını 

açıb öz evi kimi içəri girə bilərdi. Mən bibimi görəndə 

ürəkləndim və xəbərçi Lidaya ürəyimdən keçənləri söylə-

dim. Bu dəfə də bibim hücuma mən tərəfdən keçdi:  

- Bura onun mənzilidir. Harasında, haçan istəsə uzana da 

bilər, oynaya da, amma yaxĢısı budur ki, siz burda at oynat-

mayasınız, bura sizinçün konslager deyil!  

Lida söz altda qalmaq istəmədi:  

- Mən ona görə çalıĢıram, - dedi, - doğrudanmı siz bunu ba-

Ģa düĢmürsünüz?  

Fatimə bibim heç elə bil Lidanın bu sualını eĢitmədi:  

- Sizə qəti Ģəkildə bildirirəm ki, - dedi, - heç bir məsələ ilə 

bağlı mənim qardaĢımı narahat etmiyəsiniz, onun bəs de-

yincə qayğıları var, qıza görə mən cavabdehəm, bu sahədə 

hər hansı bir narazılığınız olsa, mənə müraciət eləyin.  

Deyəsən elə bu xəbərdarlıq da ətiacı Lidaya bərk toxundu 

və o:  

- Məni bura dəvət edən Murad müəllimdi! - Dedi, - Pulumu 

da o ödəyir. Nə qədər ki, o Ģəxsən mənə bildirməyib ki, 

burda ev sahibi sizsiniz, mən onun atası ilə hesablaĢaca-

ğam, sizinlə yox.  

Lidanın bu dərəcədə həyasızlığını heç mən də təsəvvür elə-

məzdim, Fatimə bibim də çaĢdı, amma yenə deməyə söz 
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tapdı.  

- Əri döymüĢ arvadı it də tutdu bir yandan! Gör nə günə 

qalmıĢam ki, qulluqçu da baĢıma dırmaĢmaq istəyir.  

Bibim atama zəng elədi və Ģikayətini əsaslı Ģəkildə ona bil-

dirməyə baĢlayanda, Lida qəsdən, sanki yanıq vermək üçün 

güzgünün qabağına keçib gözlərinə sürmə çəkməyə baĢla-

dı.  

Atam dəstəyin o biri baĢında nə cavab verdisə, bibim qəfil-

dən səsini qaldırdı:  

- Qov getsin bu cızığından çıxmıĢı!  

Mən birdən-birə anladım ki, bu dava-dalaĢ mənim baĢımda 

çatdaya bilər və mən yenə ögey anamla bir yerdə yaĢamalı 

olaram, ona görə də ehmalca bibimin qolundan yapıĢdım və 

qulağına pıçıldadım:  

- Qurban olum, bibi, Dilbərdənsə, yenə Lida!  

Bibim atamla telefon mükaliməsini sakit tərzdə bitirdi. Ax-

Ģam isə atam mənə baĢ çəkməyə gələndə Lidaya dedi:  

- Bu dəqiqədən etibarən bu evin sahibəsi kimi yalnız mə-

nim bacım Fatimə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Sizin 

zəhmət haqqınızı da o ödəyəcək. Sizin borcunuz onun tap-

Ģırıqlarını yerinə yetirməkdi.  

Beləliklə, Lidanı yerində oturda bildik, amma bu bizə asan 

baĢa gəlmədi...  

 

XXXXXVII FƏSĠL  

 

Mən yavaĢ-yavaĢ bu dünyada sonuncu dayağım, Ruqiyyə 

nənəm olmadan da yaĢamağa alıĢırdım, özü də həmiĢə da-
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yanacaq axtarıĢında-ailəsiz! Hətta Lida ilə bir yerdə keçən 

son günlərim mənə o qədər də əcayib görünmürdü.  

Nənəmin vəfatından sonra haçansa Ġbrahim babamın onun 

razılığı ilə yazdığı və Dövlət Notarius idarəsində təsdiq et-

dirdiyi bir vəsiyyətnamə də üzə çıxdı və bu sənəddən də 

bəlli oldu ki, babamın bağ mülkü Fatimə bibimə, ĠçəriĢə-

hərdəki evi isə mənə çatacaq.  

Babamın halıma yanması məni kövrəltsə də, bu vəsiyyətna-

mə ətrafında ailədə yaranan dedi-qodu hamını sarsıtdı. Sən 

demə vəsiyyətnamə bütün ailəni çaxnaĢmaya salıbmıĢ. 

Nazlı xala hikkəsindən yanırdı, o hesab eləyirdi ki, adət-

ənənəyə görə daĢınmaz əmlak yalnız ailədə qalan oğlanlara 

çatmalıdır. Bərk qəzəblənən, hirsindən dilini-dodağını çey-

nəyən Dilbər isə fikirləĢirdi ki, qanuni ərinin valideynlərinə 

məxsus mənzil mənə yox, onun oğlanlarına çatmalıdır.  

Nazlı xala içindəki zəhəri belə tökdü: 

- Gərək o, bir mömin müsəlman kimi var-dövlətini oğlanla-

rına vəsiyyət edəydi: bağı - böyük oğluna, mənzili kiçiyinə.  

Dilbər yenə sözünü təkrar elədi, amma bir qədər baĢqa bi-

çimdə və ilan kimi fısıldaya-fısıldaya:  

- Mən birinci dəfəmdir, eĢidirəm ki, böyük oğlanları sağ-sa-

lamat ola-ola valideynləri öz bağlarını qızlarına, evlərini isə 

nəvələrindən birinə vəsiyyət etsinlər!  

Bir gözü atamda olan Həsən əmim də bu üzücü söhbətə qa-

rıĢmalı oldu:  

- Mənim valideynlərimin gəldiyi qərar, məncə, müdrik və 

ədalətlidir. Allah onlara rəhmət eləsin. Ədalət naminə deyin 

görüm o bağda ən çox zəhməti olan kimdi? Əlbəttə, Fati-
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mə. Bəs onda bağ nədən Fatiməyə qismət olmasın? Gəlin 

əyri oturaq, düz danıĢaq: o bağda o heç zaman bizim kimi 

dincəlməyib, o bağda o tər dabanından süzülənə kimi iĢlə-

yib. Və innən belə o bağı saxlamağa, hər ağacdan, hər kol-

dan ötrü can qoymağa hansımız hazırıq Fatimədən baĢqa? 

Hələ bütün bunlar öz yerində, biz istədiyimiz vaxt hökumət 

sanatoriyalarının ən yaxĢı nömrələrində yer alıb dincələ bi-

lərik. O ki, qaldı ĠçəriĢəhərdəki mənzilə, Aidadan baĢqa 

onu kimə vəsiyyət edə bilərdilər? Bizim uĢaqlarımızdan 

hansı Aida qədər o mənzilə bağlı olub? Belə ki, yığıĢdırın, 

son qoyun varisliklə bağlı bu danıĢıqlara! Heç kimin haqqı 

yoxdur ki, mənim valideynlərimin çıxartdığı qərarı müzaki-

rə eləsin!  

Və beləcə Həsən əmim bircə dəfə sözünü qətiyyətlə söylə-

məklə Nazlı xalanı da susdurdu, mənim ögey anamı da.  

Mən Həsən əmimi öpməyə hazır idim! O haqlı idi. Baba-

mın övladlarından heç biri bağa Fatimə bibim kimi cani-

dildən qulluq edə bidməzdi. ĠçəriĢəhərdəki mənzil isə mən-

dən ötrü böyük məna kəsb eləyirdi... O evin dəyəri məndən 

ötrü faktiki qiymətindən qat-qat yuxarı idi. O mənzili mən 

daĢınmaz əmlak kimi qəbul edə bilməzdim, çünki ora mən-

dən ötrü həm sığınacaq, həm də qəlbimə ən yaxın insanlarla 

keçən Ģüurlu həyatımda ocaq olmuĢdu.  

- ĠnĢallah, tezliklə müharibə qurtaracaq, biz torpaqlarımızı 

geri alacağıq. Bədbəxt qaçqınlar, özləri elə bir milyonluq 

qoĢundu, qayıdacaqlar ata-baba torpaqlarına... Onda bu za-

vallılar bizim bağımızdan da çıxacaqlar, onda mən dərhal 

köçümü ora salacam, o ötən günlərdə olduğu kimi, yenə də 
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hamını bir damın altına yığacam.  

Bu, Fatimə bibimin sözüdür. Son günlər tez-tez dilinə gəti-

rirdi.  

Bağ mülkünün ona qismət olmasına görə mən çox sevinir-

dim. Səmimi söyləsəm, elə mənə olunan varislik də ürə-

yimcədi, onlar ĠçəriĢəhərdəki mənzili mənə bağıĢlamaqla, 

quĢu gözündən vurmuĢdular, daha doğrusu, bir gülləynən 

iki quĢ vurmuĢdular: mənim ən böyük arzum Azərlə toyu-

muzdan sonra o mənzilə yığıĢmaqdı. Və orda o evin mər-

hum sahibləri kimi Ģərəflə, saçı-saqqalı ağardanacan yaĢa-

maqdı.  

 

XXXXXVIII FƏSĠL 

 

ĠçəriĢəhərdəki ev qabaqlar olduğu kimi ailənin "baĢ qərar-

gahı" rolunu saxlayırdı - yorulmaq bilməyən Fatimə bibi-

min sayəsində. O, təkid eləyirdi ki, bütün bayramlarla bağlı 

hər cür hazırlıq, bu ailənin bünövrəsini qoyanların sağlığın-

da olduğu kimi bu ocaqda keçirilsin.  

- Qoy qabaqlar olduğu kimi bizim evlərimizə gedən bərəkət 

onların ocağından çıxsın, - bibim dedi və yaĢla dolu gözlə-

rini siləndən sonra salavat çevirdi.  

Eynilə Ruqiyyə nənəmin sağlığında olduğu kimi, bibim 

Novruz bayramına hazırlığa bir ay qabaq baĢlayırdı və bu-

nun da nəticəsində ilin axır çərĢənbəsində bizim evlərimizi 

Novruzun rəmzi olan qırmızı bantlı səməni bəzəyirdi. Yax-

Ģı yadımdadır, enli, nazik boĢqaba, ya siniyə nəm kətan sə-

rərdi, üstünə də sıx halda buğda səpərdi və çox keçməzdi 
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ki, ilk cücərtilər alınardı, cuna dolanmıĢ butulkaların üstün-

də isə küncüt toxumunu cücərdib elə bir formaya salardı ki, 

adamın ağzı açıla qalırdı.  

Novruz bayramı ərəfəsində bizim evimizdə löyün-löyün 

ləzzətli Ģirniyyatlar biĢirilərdi: Ģəkərçörəyi, Ģəkərbura, pax-

lava, Ģorqoğalı. Bayram biĢ-düĢünə baĢlamamıĢdan bir neçə 

gün qabaq Fatimə bibim iri siyahılar tutardı və verərdi ata-

mın, əmimin sürücülərinə və çox keçməzdi ki, onlar əmim 

və bibim qızlarının gülüĢləri sığmayan evimə zənbil-zənbil 

ərzaq daĢıyardılar. BaĢlıca Ģərt də bu idi: Fatimə bibim bu 

Ģirniyyaiların hazırlanmasına öz cibindən bir qara qəpik də 

xərcləməməlidir.  

- Bir o çatmırdı ki, salyanlı çörəyi yeyək, - Həsən əmimlə 

atam bir ağızdan dilləndilər, özü də eynilə Ġbrahim babam 

kimi.  

Bir dəfə isə dözmədim və soruĢdum:  

- Nə üçün bizim kiĢilər Salyandan çıxanlara xor baxırlar?  

Fatimə bibim mənim bu sualıma ucadan güldü və:  

- Məsələ Salyanda deyil, - dedi. - Heç bilirsiz Salyandan nə 

kiĢilər çıxıb?! Təəssüf ki, siz onlardan yalnız birini tanıyır-

sız: mənim Yunusumu.  

Hamı güldü. Mən baĢ aça bilmədim bibimin bu atmacalı 

sözünün arxasında nə gizlənib? Hər halda mən bilirdim ki, 

onun ürəyi bulaq suyu kimi safdı, təmizdi...  

Bir neçə gün sərasər, gecə-gündüz bilmədən Fatimə bibim 

xəmir yoğururdu, kündələyirdi, ləpə ovurdu, biĢirirdi. Mən 

ona əlimdən gələn köməyi eləyirdim. Baxmayaraq ki, Ģir-

niyyatlar hamı üçün biĢirilirdi - həm Həsən əmimin ailəsi-
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nə, həm mənim atamın ailəsinə və ərdə olan Fidanın, Aynu-

run, Xədicənin, Zəhranın ailəsinə. Nə Nazlı xala, nə də Dil-

bər, mənim evimin qapısını da açmırdılar ki, birdən Fatimə 

bibim onları harasa, nəyəsə buyurar.  

Onu da söyləyim ki, Dilbər iki oğlan doğub ailədə öz yerini 

bərkidəndən sonra iç üzünü göstərməyə baĢlamıĢdı, hətta 

ailə "divanında" hökmranlıq iddiasında olan Nazlı xalanın 

da qabağından qaçmırdı, bir eĢidəndə, beĢ eĢitdirirdi. Hər-

dən onların "qiyabi" deyiĢməsinə mən də Ģahid olurdum. 

- Quzu dərisinə bürünmüĢdü, elə ki, yerini bərkitdi, diĢini 

göstərdi. Yadından çıxıb ki, kimin sayəsində arvad olub, ev 

yiyəsi olub?! Mən böyük qardaĢın arvadıyam, hamı da mə-

nimlə hesablaĢmalıdır. Mənim sözüm keçməlidir! 

Amma bu hənək, o hənəkdən deyilmiĢ. Dilbər kənək qoz 

imiĢ. O, dedi - qodulardan çəkinmədən öz qayınarvadına 

daha sərt simariĢ göndərdi: 

- Onun nəyi məndən artıqdı? Ərim də onun ərindən aĢağı 

vəzifədə oturmayıb, özüm də onun kimi bir yox, iki oğul 

anasıyam, o mənə nə hökmranlıq eləyə bilər? 

Zaman keçdikcə "hakimiyyət" üstündə ölüm-dirim savaĢına 

atılan, bir-birini didib-parçalamağa hazır olan iki diĢi asla-

nın bağırtısı bütün ərazini vəlvələyə salıb sarsıtdı. 

- Onlar savannada ərazi və hakimiyyət iddiasında olan iki 

diĢi aslan misalındadılar, - mən məsxərə, məzə ilə dedim, - 

yaxĢı ki, bizim aslanlar hakimiyyət uğrundakı bu savaĢda 

öz ərazilərini tanıtmaq üçün öz qoxuları ilə mundarlamır-

lar! 

Amma mənim bu müqayisəm bibimin xoĢuna gəlmədi: 
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- DiĢi aslanlar savannada boğuĢmurlar, əksinə, bir yerdə ov 

eləyirlər. O ki qaldı sərhədləri müəyyənləĢdirməyə, bu, sa-

vannanın sahibkarı - Pələngin, ailə baĢçısının iĢidir. Belə 

ki, bu iki diĢi aslanın - daha doğrusu, iki ilanın niyyəti bir-

birini çalmaqdı! Daha bərk çalmaq!  

Bahalı geyimləri ilə bir-birinə meydan oxuyan, çarpıĢmaq-

dan-qarpıĢmaqdan yorulmayan rəqiblərin mübarizəsini təs-

vir etmək üçün istifadə olunan hər cür müqayisə, onların 

qarĢıdurması qədər ifadəli deyilmiĢ. Hər sahədə, hər iĢdə 

bəhsə girdikcə, hərdən lap gülməli hadisələr baĢ verirdi, 

məsələn, Xədicənin toyunda onlar ortaya eyni yerdən, eyni 

adamdan alınmıĢ eyni donda çıxdılar. Halbuki bir-birindən 

seçilmək istəyirdilər, amma nə biləydilər ki, ayaqlarını bas-

dıqları körpüdə taxtalar çürüyüb.  

Qayın arvadları - biz əl-ələ verib bayram Ģirniyyatı biĢirən 

zaman bir-iki saatlığa içəri girib bibimə kömək etmək əvə-

zinə, görülən iĢi gözdən salmaq üçün ay sözlər tapırmıĢlar 

ha!  

- Mən bu Ģirniyyatı bir baĢqasına da sifariĢ verə bilərdim, - 

Nazlı xala yekə-yekə dedi, - amma... 

  

Əlbəttə, onun sözünün "amma"sı aydındı, amma Fatimə bi-

bim necə yol verə bilərdi ki, istəkli qardaĢları, qardaĢı oğ-

lanları, qardaĢı qızları xalqın ən sevimli bayramında yad əl-

lərdən çıxan Ģirniyyatı yesin?  

Bu dəfə isə ö sözünü qəti Ģəkildə söylədi:  

- Nə qədər ki, canım sağdı bütün nəsil üçün özüm biĢirəcə-
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yəm.  

- BiĢir, əgər özünə iĢ tapmırsansa... amma mənim daha va-

cib iĢlərim var, - Nazlı xala yenə istehzasından qalmadı, - 

öz aramızdı, Dilbər sənə kömək edə bilər ha, onsuz da 

uĢaqlara anası Kübra baxır, hələ dayəsini demirəm.  

- Bizim evdən orda kömək eləyən var, - Dilbər Nazlı xala-

nın sözünü kəsdi, - yaxĢı olar ki, sən ora öz qızlarını göndə-

rəsən, Ģəkərbura bəzəməyə, əsil qız iĢidi.  

Görünür, elə bu təklif də Nazlı xalanı haldan çıxartdı, o qız-

larının ünvanına deyilmiĢ sözü qulaqardına vurub hiyləgər-

cəsinə soruĢdu:  

- Kimdi Sizin evdən orda kömək eləyən?  

Dilbər fikirləĢmədən, gözlərini qırpmadan cavab verdi:  

- Aida! Bəyəm Aida bizim evdən deyil?  

Dilbərin bu həyasızlığından damarımda qanım donsa da, 

Fatimə bibim mənə göz basıb altdan-altdan gülməyə baĢla-

dı:  

- Ġki ilan tutaĢıblar-anakonda ilə gürzə. Qoy qırsınlar bir-bi-

rini! Mən yavaĢ-yavaĢ özümə gəlib əlimdəki Ģəkərbura 

kündəsinə naxıĢ sala-sala bibimdən soruĢdum:  

- Sən onları heç sevmirsən?  

- Yox, onlar məni sevmirlər, - bibim cavab verdi, - axı mən 

onların baldızıyam, daha doğrusu, qan düĢməni. Onlar hə-

miĢə çalıĢırlar ki, kasıb olduğuma görə məni alçaldalar. Qa-

baqlarını alan olmasa, bu evdə kəsdiyim hər tikəni baĢıma 

qaxarlar! Unudublar ki, qardaĢlarımın çörəyini yeyirlər və 

qardaĢldarımın sayəsində belə dəymədüĢər xanım olublar!  

- Mənim anam da səni sevmirdi?  
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Bibim, deyəsən, məndən belə qəfil sual gözləmirdi. Bir qə-

dər fikrə gedəndən sonra:  

- Yox, əlbəttə yox, sənin anan öz üstünlüyünü heç zaman 

gözə soxmazdı, məni buyurduğu da yadıma gəlmir, -dedi, -

lazım gələndə qalxıb mənə yer də verirdi, bir yerdə qalxır-

dıq, iĢlərimizi qurtarandan sonra da bir yerdə otururduq. O 

da mənim kimi sadə idi. Amma bu iki görməmiĢin bir-biri-

ni görən gözü yoxdu...  

Fatimə bibimin gəlinlərdən zəhləsi getsə də, öz mahir əlləri 

ilə biĢirdiyi bayram Ģirniyyatını, ləziz yeməkləri qazanlara-

qablara doldurub özü onların qoltuğuna verdi. Fikir verir-

dim: heç "sağ ol" da demədilər. Onlar hesab eləyirdilər ki, 

əgər ərzağın xərcini onların ərləri çəkibsə, demək, mənim 

bibimin əməyindən utanmadan yararlana bilərlər.  

Böyük ürəkli Fatimə bibim isə iĢsiz dayana bilmirdi. Nov-

ruzdan sonra, üzü yaya gedəndə baĢlayırdı cürbəcür mürəb-

bələr biĢirməyə, kompot bağlamağa, qızılgülü Ģəkər tozu ilə 

qarıĢdırıb günəĢin istisində biĢirməklə qülqənd hazırlama-

ğa, üzü payıza gedəndə isə bütün doğmalar üçün turĢular 

tutardı: kələm ayrı, xiyar ayrı, sütül pomidor ayrı. Mən Fa-

timə bibimi anlayırdım və çalıĢırdım ki, ona kömək eləyim, 

hərdən Azərin kiçik bacısı Könül də bizə qoĢulurdu. Biz sa-

rımsağı, göyərtini xırda-xırda doğrayıb badımcanların, bi-

bərlərin içinə doldururduq. ĠĢlək əl azdı-əmim, bibim qızla-

rının baĢı öz ailələrinə qarıĢmıĢdı, ancaq mən iĢdən qorx-

murdum, bibimlə bir yerdə olanda həzz alırdım, dincəlir-

dim. Yəqin ki, boĢ evdə Lida ilə tək qalmağımın nəticəsi idi 

ki, Fatimə bibimlə keçən bu günlər mənim üçün əsil bayra-
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ma, Ģənliyə çevrilirdi, elə bil ki, bom-boz yağıĢlardan sonra 

göy üzündə qövsi-qüzeh doğulurdu. 

 

XXXXXIX FƏSĠL  

 

Bir dəfə yenə bibimlə mətbəxdə bir kisə kələmi qarĢımıza 

töküb doğrayırdıq ki, bankalara, qablamalara dolduraq. 

Dəfnə yarpağının və sarımsağın qoxusu bütün mətbəxə, 

hətta dəhlizə də hopmuĢdu. Görünür, elə incə-mincə Lida 

xalanı da qıcıqlandıran, tez-tez üz-gözünü turĢudaraq yanı-

mızdan ötüb eyvana çıxmağa məcbur edən bu idi. Bər-bə-

zək içində olan Lida əlində bir qazan biqudi yenə eyvana 

çıxmaq istəyəndə qapının ağzında ayaq saxladı və üzünü 

bibimə tutdu: 

- Siz necə düĢünürsünüz, Fatimə xanım, mən bu firuzə 

broĢkanı hardan asım: sağdan, yoxsa soldan?  

Onun sifətinə olduqca ciddi bir ifadə hakimdi.  

Məni gülmək tutmuĢdu. Bibim isə Lidanın sualını bir xeyli 

baĢını bulayandan sonra cavablandırdı.  

- KaĢ elə mən də sən çəkən dərdləri çəkəydim, ay Lida, -

dedi, -hərçənd sənin bu alabəzək qoftan özü həddindən ar-

tıq diqqət çəkəndi, broĢkaya ehtiyac yoxdur, amma bir hal-

da ki, taxmaq istəyirsən, sağ yaxĢıdı.  

- Siz nə danıĢırsız! Bu indi sizə elə gəlir, - Lida qız ədası ilə 

dedi, - hələ saçlarımı sahmana salmamıĢam, indi saçlarımı 

buracam, qurudacam, bax sonra siz mənə öz fikrinizi deyər-

siz.  

Amma o bizdən aralanan kimi bibim sözünü onun qarasın-
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ca dedi:  

- Ġlahi, bunun baĢında üç cüt bir tək tük var, nəvə-nəticə sa-

çı hörməlidi, öz qotur tükləriynən oynayır...  

Ürəyimdə bibimlə həmrəy olsam da, bunu bildirmədim, ək-

sinə soruĢdum ki:  

- Bibican, sən niyə heç vaxt saçlarını düzəltdirmək üçün 

gözəllik salonuna getmirsən?  

Cavabı kəsə oldu:  

- Dəyərmi? Yudum, qurutdum, bəsdir də...  

- Yox, bibican sən qətiyyən özünə qulluq eləmirsən. Sən 

pianoçusan, amma sənin əllərini, barmaqlarını tyorka ca-

dar-cadar, didim-didim eləyib!  

O baĢının sərt hərəkətilə gözünün üstünə düĢən birçəklərini 

yana itələdi, sıx kipriklərin əhatəsində qalmıĢ beçə balı ki-

mi Ģəffaf gözlərini mənə zillədi:  

- Nə olsun ki?  

- Ay bibi, axı nə üçün sən belə gözəl ola-ola daha artıq gö-

zəl görünmək istəmirsən? Nazlı xala, Dilbər nələr eləmir-

lər! Sən onlarla müqayisədə dünya gözəlisən, amma özünə 

fikir vermirsən!  

Bibim gülümsədi:  

-Axırı ki, sən mənə verdiyin sualı özün cavablandırdın: de-

mək, mənim bəzənməyə ehtiyacım yoxdur. 

- Mən ciddi deyirəm.  

- Onda mənə qulaq as. Bilirsən onlarla mənim aramda fərq 

nədi? Biz toya çağrılanda, məni sancı tutur ki, toya salmağa 

yüz dolları hardan alacam? Amma onlar fikirləĢirlər ki, o 

toya hansı bahalı, hansı əntiq Ģeyi alıb geysinlər ki, camaa-
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tın ağzı açıla qalsın, diqqət çəksinlər, adamları heyrətə gə-

tirsinlər. Onlar bütün günü arzulayırlar ki, bir toy olaydı, 

bəzənib-düzənib ortaya çıxaydılar, mən isə o toya gedə bil-

mirəm. Özün fikirləĢ: cüzi maaĢla musiqi məktəbində dərs 

deyən musiqi müəllimində artıq yüz dollar hardan ola bilər? 

Yəqin ki, qardaĢlarım qolumdan tutmasaydı, mən çoxdan 

məhv olmuĢdum... 

Bu həqiqətdi: bacılarını son dərəcə çox istəyən Həsən əmim 

və eləcə də mənim atam heç zaman əllərini Fatimə bibimin 

üstündən çəkməmiĢdilər. Ġçkiyə qurĢanmıĢ Yunus maaĢını 

son qəpiyinəcən içdiyindən ailənin bütün yükünü bibim o 

xırda çiyinlərində daĢıyırdı. Ağlıma da gətirə bilmirəm ki, 

qayğıkeĢ qardaĢları olmasaydı, o neyniyərdi? Arvadların-

dan xəlvət, Azərnən mənim atalarımız bibimin Sovet küçə-

sindəki uçuq-sökük daxmasını böyük pullar hesabına Basin 

küçəsindəki geniĢ, yaraĢıqlı mənzillə dəyiĢmiĢdilər, hələ 

sonra da o evi əməlli-baĢlı təmir etdirmiĢdilər. Qızlarının 

təhsil haqqını, həmçinin cer-cehiz pulunu, toy xərcini Hə-

sən əmimlə atam qoĢa çəkmiĢdilər.  

Mən Həsən əmimlə atamı bir də ona görə çox istəyirdim ki, 

onlar həqiqətən bacı yolunda fədakar qardaĢlar idilər! Axı, 

onlar bacılarını atmamıĢdılar, bacılarının uĢaqlarını taleyin 

ümidinə qoymamıĢdılar, həmiĢə əsil ata kimi onların qayğı-

larına qalmıĢdılar. Bibim mənə bir dəfə atamın onlara xə-

bərdarlıq etmədən, əlində də bir ağ balıq gəlməsindən danı-

Ģırdı, amma bacısı evində Yunusun butulka yoldaĢları ilə 

qarĢılaĢanda və görəndə ki, bacısı bu alkaĢ dəstəsinə qulluq 

eləyir, bacısı evinə lov salıb, alkaĢları qovalayıb, Yunusu 
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da qarĢısında oturdaraq deyib:  

- Sən hər araq düĢgününü öz evinə gətirirsənsə, nə kiĢisən?! 

Əgər bir də eĢitsəm və görsəm ki, mənim bacım sənin alkaĢ 

dostlarına qulluq eləyir, bir də onun üzünü görməyəcək-

sən!!!  

O gündən sonra Fatimə bibim sözün tam mənasında demək 

olar ki, dirçəldi, özünə gəldi, çünki daha Yunus "butulka 

yoldaĢları"nı evə gətirmədi, o ki, qaldı içməyinə, yox, iç-

məyi tərgitmədi...  

Mən hesab eləyirdim ki, tale mənim bibimə qarĢı çox 

amansızdı, amma anlaya bilmirdim ki, o bu cür həyat tərzi-

ni niyə davam etdirir? Çox fikirləĢdim və nəhayət gəldiyim 

nəticənin axırına çıxmaq istədim:  

- Sən Yunus dayını hələ də sevirsən?  

- Nə sevgi canım!-Bibim əlini yellədi, - bizim evimizdə 

uzun zamandır ki, nə sevgi var, nə hörmət-izzət. Mənə bu 

da azdı: atama qulaq asmadım, cəzamı da aldım.  

- Belə çıxır ki, babam hər Ģeyi görürmüĢ?  

- Əlbəttə, görürmüĢ! O, uzun bir ömür yaĢamıĢdı, bilirdi ki, 

bu yol hara gedir, qarĢıda məni nələr gözləyir. Yunusun 

Salyanlı olması sadəcə bəhanə idi ki, atam etirazını bildir-

sin, əslində isə, baban Yunusu diĢinə vurdu və gördü ki, içi 

boĢ adamdı, məsuliyyətsizdi. "O, çörək qazanan kiĢiyə ox-

Ģamır". O, Yunusu bircə dəfə görən kimi bu sözü rəhmətlik 

anama söyləmiĢdi. Amma mən heç nəyə təəssüflənmirəm, 

axı ona ərə getmək qərarını özüm vermiĢəm. Necə deyərlər, 

özü yıxılan ağlamaz. Axı, bir də həyatın iĢdəklərini kim bi-

lir, bəlkə əks halda, mən bütün ömrüm boyu əzab çəkəcək-
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dim ki, məhəbbətimi nəfsimə qurban verdim!  

Bibimin taleyinə bir daha qəlbdən yana-yana soruĢdum:  

- Bəs niyə boĢanmırsan?  

Bibim zarafata keçdi:  

- Biz papaq deyilik ki, gündə bir baĢa qoyulaq, - dedi.  

-Papağın buna nə dəxli var?-Mən incik halda mövqeyimi 

bildirdim, - insan gərək xoĢbəxt həyat üçün mübarizə apa-

ra! Bir dəfə yanılmısansa, gərək elə bütün ömrün boyu əzab 

çəkəsən? Sən namusla yaĢamısan və mən Ģübhə etmirəm ki, 

ləyaqətli bir insanla qarĢılaĢarsan.  

- Eh...cavanlıq...cavanlıq! Yadında saxla: taxtı dəyiĢmək 

olar, baxtı yox... Bu baxt ki, məndədir, ikinci nigahım on-

dan da uğursuz olardı.  

- Nədi, yoxsa sən fatalistsən? Qəzavü-qədərə inanırsan?  

- Mənim balam, mən qəti əminəm ki, hər insan həyatda öz 

borcunu yerinə yetirir. ġübhəsiz ki, iĢgüzar bir yolçu ilə ya-

naĢı istedadsız da yaĢamalıdır ki...nigah tarazlaĢsın? Bəyəm 

sən xoĢbəxt ər-arvada tez-tezmi rast gəlirsən? Ġnan mənə, 

iki ləyaqətli adam bir-birinə çox nadir hallarda rast gəlirlər, 

o qədər nadir hallarda ki, lap ilğım kimi...  

Ġlğım? Baxarsız, biz Azərlə ailə qurandan sonra dünya bilə-

cək ki, harmonik ər-arvad necə olar! 

 

XXXXXX FƏSĠL  

 

Amma mənim istəklim nədən belə yad olmuĢdu, nə üçün 

susurdu, niyə bizim gələcəyimiz barədə heç nə söyləmirdi? 

Hər halda mən hər Ģeyə hazır idim: təki o gözümün qaba-
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ğında olsun... Axı, Azər müharibədən yad və qəribə qayıt-

mıĢdı, onu tanımaq olmurdu...  

XoĢbəxtlikdən o yavaĢ-yavaĢ özünə gəldi. Düzdür, hələ də 

o müdhiĢ müharibədə baĢına gələnləri mənə danıĢmırdı, bu 

barədə mən özüm söz salanda isə eyni sözü eĢidirdim:  

- Sənə bəslədiyim duyğuların xatirinə məndən müharibədə 

gördüklərimin təfsilatını danıĢmağı xahiĢ eləmə: qadın qu-

lağı gərək o söhbətləri eĢitməsin, qadın əsəbləri o xatiratla-

ra dözməz.  

Mən daha üz vurmurdum, fikirləĢirdim ki, qoy o günlərdən 

uzaqlaĢsın. ġəhərimizdə gündən-günə göbələk kimi artıb-

çoxalan müasir kafelərə getmək, orda əylənmək də ürəyim-

cə deyildi. Ġkinci bir tərəfdən də bu cür gəzintilər bizdə nas-

talji hisslər oyadırdı, günbəgün yox, saatbasaat dəyiĢən 

mehriban Bakını yadımıza salırdı. Qərbi görüb-tanımaq 

üçün daha xaricə getmək lazım deyildi; Avropa çağrılma-

mıĢ qonaq kimi bizim Ģəhərimizə daxil olmuĢdu: bənzərsiz 

ġərq kaloritini bəzi yerlərdə tamamilə sıradan çıxartmıĢdı, 

halbuki Bakıma xalqın milli-mənəvi dəyərləri üstündə qərar 

tutan Ģöhrəti elə bu ġərq kaloritilə bağlıdır. Yəqin ki, Azər 

də mənim kimi fikirləĢirdi və elə bu səbəbdən də ĠçəriĢə-

hərdə-evdə oturmağa önəm verirdi. Ġkilikdə qalanda biz ən 

çox uĢaqlıq illərimizi, itirdiyimiz insanları yada salırdıq, 

fortepianoda ikimiz birdən dörd əllə çalırdıq, oxuduğumuz 

son kitabları müzakirə eləyirdik, ya da sadəcə ətirli Ģamla-

rın, zərif titrək iĢığında susurduq...  

...Bir axĢam isə baĢımızı əmim, bibim qızlarının toy albo-

muna baxmaqla qarıĢdırdıq.  
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- Nə gözəl Ģəkildi, ilahi! -Fidanla Anarın "bəy-gəlin" Ģəkli-

ni göstərib ucadan dedim.  

Azər gülümsədi və Ģəklə baxa-baxa:  

- Bizim toy Ģəklimiz bundan gözəl çıxacaq, -dedi, -baxar-

san...  

Ürəyim yerindən oynadı. "Həqiqətənmi bu söz onun dilin-

dən çıxdı? Bəlkə qulağım səslənib?".  

Mən dondum, amma bu don birdən, qəfildən açıldı:  

- Mən artıq inanmıram ki, haçansa bizim toyumuz olacaq... 

- Niyə? Tezliklə mən bakalavr diplomunu müdafiə edəcə-

yəm, qalır nə-Ruqiyyə nənəmin ilini vermək; sonra da pa-

yız günlərinin birində toyumuzu eləyərik. - Azər bu sözü o 

qədər inamla dedi ki, məndə həqiqətən daha heç bir Ģübhə 

qalmadı.  

Nəfəs almağa da qorxurdum: qorxurdum ki, onun bu qəfil 

qətiyyətli sözü bir quĢ misalında hürküb uça və o bu anlar-

da sakini olduğu dünyadan yenə insanlıq dünyasına düĢə və 

sözündən qaça. "Doğrudanmı yuxularım gerçək olur? Doğ-

rudanmı mənim də üzümə günəĢ doğacaq? Doğrudanmı bi-

zim küçədə də bayram olacaq?"  

Azər sanki qəlbimdən keçənləri gözlərimdən oxudu:  

- Niyə də olmasın bizim toyumuz? - dedi, - nəyə görə biz 

ancaq əzab çəkməliyik? Nənəmin ölümündən sonra mən 

heç toy barədə danıĢa da bilməzdim, daha doğrusu, bunu 

heç özüm də istəməzdim... Amma gələcəkdə necə yaĢaya-

cağımıza yəni biz özümüz hökm verə bilmərik?  

Mən dərindən köks ötürdüm və nəhayət Azərə çoxdan söy-

ləmək istədiyim bir kəlməni dilimə gətirdim:  
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- Nənəm bizim xeyir-duamızı vermiĢdi...  

Bu qəfil xəbərdən gözləri böyüdü:  

- Bəyəm o bizim münasibətimiz haqqında bilirdi?  

- O bu dünyada hər Ģeyi bilirdi, - mən qeyri-müəyyən cavab 

verdim, -keçək onun otağına!  

Mən onu rəhmətlik nənəmin həmiĢə qapısı bağlı olan otağı-

na çəkdim. Nənəmlə babamın yataq otağı o biri otaqlardan 

ona görə seçilirdi ki, burdakı divarda iki dərin rəf vardı və 

nənəm öz əllərilə bizim üçün tikib hazırladığı yorğan-döĢə-

yi ora yığmıĢdı. Səliqə ilə üst-üstdə yığılmıĢ rəngarəng yor-

ğan üzləri, pərqu döĢəklər, ipək üzlü yorğanlar otağa bir 

bayram ovqatı verirdi. 

- Bu yorğanın üstündəki yazıları oxuya bilərsən?  

Azər gözəl əl qabiliyyəti olan nənəmin yorğanın bir qıra-

ğında qırmızı ipək saplarla nəqĢ elədiyi qoĢa "A.A" hərflə-

rinə baxdı və gülümsədi:  

- Amma bu qoĢa "A.A" hərflərini bağdakı tut ağacına biz 

özümüz yazmıĢdıq, yadındadı?  

Bu sualdan gözlərim dolsa da, bunu Azər görə bilməzdi, 

çünki bu otağa o qədər də gün iĢığı düĢmürdü. Azər soruĢ-

du:  

- Bu hərfləri sənin yanında toxuyub?  

- Yox, -dedim, - mən onu sonradan, Novruz bayramından 

sonra çıxarıb günə verəndə görmüĢəm.  

Nənəmin sandığındakı Ģeylər isə Azəri lap heyrətə gətirdi: 

axı, ordakı cehizlərin bir qismi də bizim haçansa doğulacaq 

ilk övladımız üçün idi.  

Azər balaca yorğançaya, döĢəkçəyə, örtüyə, toxuma uĢaq 
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kostyumuna baxdıqca eyni açılsa da, mən yenə kövrəldim:  

- Mənim zavallı nənəm, - dedim.  

- Ola bilməz belə Ģey, -Azər yəqin ki, məni dəstəkləmək 

üçün dedi, -doğrudanmı bu günü görməyəcəyi ürəyinə 

dammıĢdı? Nədən belə tələsdi? Bilirsən, Ayka, əgər mən 

onun ölüm xəbərini almasaydım, bəlkə hələ də cəbhədə 

idim... Bu söz hardasa mənə toxunsa da, fərqinə varmadım, 

çünki nəhayət, o mənə cəbhədən, cəbhə həyatından danıĢ-

mağa baĢladı və mənə bəlli oldu ki, Həsən əmim dəfələrlə 

Azərin komandirindən xahiĢ edib ki, onu evə qaytarsın, am-

ma Azər özü atasının xahiĢlərinə qarĢı çıxıb. Sonuncu dəfə 

komandir onu yuxudan oyadıb və deyib:  

- Sənin nənən-atanın anası Ruqiyyə xanım vəfat eləyib, 

hərbi komissarlıq rəsmi teleqram göndərib, atanın da teleq-

ramını almıĢıq, o soruĢur ki, səni gözləsinlər, yaxud nənəni 

torpağa sənsiz tapĢırsınlar?..  

Elə bu xəbər də Azərin atacağı addımı müəyyənləĢdirib və 

o, elə andaca tərxis olunmaq üçün ərizə verib ki, mülki hə-

yata qayıdır. 

 

XXXXXXI FƏSĠL  

 

Belə qəbul olunub ki, oğlanın evlənmək istəməsi haqqında 

xəbəri ataya ana çatdırar, amma Azər nə üçünsə anası ilə 

açıq danıĢmaqdan qaçırdı. O, qərara aldı ki, atası ilə bu incə 

məsələni özü həll eləsin-üz-üzə, göz-gözə. Bəs o bu ürək 

söhbətini anası ilə çözməkdən niyə yayınırdı? Bəlkə qəlbi-

nə nə isə dammıĢdı? Ola bilər... bəlkə o, təkbətək kiĢi söh-
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bətini özü üçün daha məqbul sayırdı? Mənim qənaətimə 

görə Qarabağ uğrunda döyüĢlərə qatılması Azərin çəkisini 

öz gözündə də, ətrafdakıların gözündə də artırmıĢdı və o 

özünü atası ilə bərabər səviyyədə danıĢmağa hazır sayırdı, 

halbuki, müharibə həyatından qabaq o qətiyyən belə bir ad-

dım atmazdı...  

Onlar Ģəhərdən bir qədər aralı sakit kafelərdən birində gö-

rüĢməyi qərara almıĢdılar. Həsən əmim oğlunun evlənmək 

istəməsi haqqındakı xəbərini Ģadyana qarĢılayıb, amma dər-

hal da Ģərt qoyub: "Əvvəlcə mən istəyirəm ki, sən magistra-

turaya girəsən, -Həsən əmim bildirib, -gətir mənə magistr 

diplomunu, mən də bir xarici maĢının açarını verim sənə, o 

ki qaldı toya, kimə barmağını tuĢlasan, elçi gedib alacam".  

Mən məyus halda səsimi qaldırdım:  

- Demək, sən kimə evlənmək istədiyini atana söyləmədin? - 

Yox, o söhbəti kəsdi, kimin qızını alacağımla maraqlanma-

dan söhbəti kəsdi, heç fərqinə varmadı ki, mən kimin qızını 

almaq istəyirəm.  

Gözləməkdən baĢqa əlimizdən nə gələrdi ki? Amma çox 

keçmədi ki, Azər Beynəlxalq Əlaqələr fakültəsində baka-

lavr diplomu müdafiə elədi və daha bir elmi pilləyə yol aç-

dı. Mən səbirsizliklə Azərin magistraturanı bitirəcəyi günü 

gözləyirdim, Azər də həmçinin. Hardan biləydik ki, Azərin 

valideynləri Azəri Ġngiltərəyə oxumağa göndərməklə, bizə 

daha bir sınaq hazırlayırlar?!  

Ötən zamanlarda bir ali məktəbin diplomu bəs edirdi ki, 

özünü mütəxəssis sayasan, əlindəki diplomla, iĢə vəsiqə ki-

mi həyatın qoynuna atılasan. Amma bizim günlərdə bu bəs 
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eləmirdi: bütün imkanlı ailələr çalıĢırdılar ki, onların övlad-

ları bir Avropa universitetinin də diplomunu alsın. Elə bu 

səbəbdən də, Azərin növbəti diplomunun Ģərəfinə təĢkil 

olunmuĢ banketdə valideynləri iftixarla bizə sürpriz olaraq 

elan edəndə ki, bəs övladlarını oxumaq üçün Oksforda gön-

dərirlər, mən əmoğlumla stuldan qalxdıq və qonaqlar qürur 

hissilə Azəri bir ağızdan alqıĢlamağa baĢladılar: "Urra!"  

- Hə, necədir, bizim sürprizimiz xoĢuna gəldi?-Nazlı xala 

məmnun halda Azərə yaxınlaĢdı. 

Azər yorğun halda gözlərini yumub bir kəlmə ilə cavab 

verdi: - Son dərəcə!  

Nazlı xala yəqin ki, bu cavabı özü istədiyi kimi qavradığın-

dan Azəri öpdü. O isə könülsüz də olsa qonaqların təbriklə-

rini qəbul edirdi ki, ara sakitləĢsin... Əvvəlcə restoranı o 

tərk elədi, bir qədər sonra isə mən.  

...Biz bir-birimizin gözünə baxmırdıq. Hər Ģey sözsüz də 

aydın idi: Azər də mənim kimi, bir qədər incə söyləsəm, 

qarĢıdakı ayrıdıq ərəfəsində "heyranlıq" içində deyildi, am-

ma bununla yanaĢı, o valideynlərinin ziddinə də gedə bil-

məzdi.  

Azər cızdağı çıxa-çıxa:  

- Öz hərbi səfərbərliyim barədə çıxartdığım oyundan sonra 

mən onun arzusunu həyata keçirməliydim, bu övladlıq bor-

cumdu, - dedi.  

Mən mübahisəyə giriĢmədim, çünki o haqlı idi... Mən 

hüznlə susurdum, hiss eləyirdim ki, ayaqlarımın, barmaqla-

rımın ucu buz bağlayır. Mənə elə gəlirdi ki, hətta qanım da 

damarlarımla axmaq istəmir, bu iĢdən bezib. Neynəyim, 
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görəsən? Bəs o gedəndən sonra necə yaĢayacam? Doğru-

danmı, bizim iztirablarımız heç zaman sona varmayacaq? 

  

XXXXXXII FƏSĠL  

 

Azəri qarĢıda gözləyən səfərə hazırlaĢırdıq. Azərin yola sa-

lınması törəni bütün doğmaların dəvət olunduğu "Tural" 

restoranında keçirilməli idi. Təntənəyə iki gün qalmıĢ Azə-

rə bildirdim:  

- Ancaq mənə məxsus olacağın günü söylə. 

Azər fikirləĢmədən cavab verdi:  

- Sabah...  

SözləĢdiyimiz məkana -"Bakı Soveti" metrosunun qarĢısına 

çatanda Azər həyəcanlanmıĢ halda məni gözləyirdi. O, gü-

lümsəməyə cəhd etsə də, gözləri qüssəli idi. MaĢının qapı-

sını açıb onu içəri dəvət elədim:  

- Gedək, - dedim, - mən səni qaçırıram.  

Əmoğlum ehtiramla mənə baĢ əydi:  

- Mən sənin ixtiyarındayam.  

Bizim hara getdiyimizi soruĢmurdu, amma Ģübhəsiz ki, ma-

Ģının istiqamət götürdüyü yoldan bilirdi ki, mən onu qaçır-

dıram ki, Azər-Aida adasına aparım. Ġlin ən gözəl dövrü, 

yayın son günləri idi. Hava çox isti olmasa da, sərin də de-

yildi: ilin sevənlər üçün cənnət günləri idi-təbiət öz mərhə-

mətini göstərirdi. Yollarda seyrəklik olduğundan heç bir sa-

at keçməmiĢdi ki, Saray qəsəbəsinə yaxınlaĢdıq.  

Dərhal sürücünün pulunu artıqlaması ilə ödəyən Azər (o 
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heç vaxt məni pul xərcləməyə qoymazdı) maĢından düĢdü 

və arxa qapını Ģəstlə açıb (Bakıda əzəldən belə qəbul olu-

nub ki, kiĢi sürücünün yanında, qadın arxada oturmalıdır) 

dilləndi:  

- Buyurun, xanım!  

Onun gözləri od tutub yanırdı, sifətində təbəssüm dolanırdı. 

Mən iri, dolu çantanı ona uzatdım. Heç soruĢmadı ki, içində 

nə var, ehmalca qumun üstünə qoydu və yenə mənə sarı 

çöndü, görünür, zənn eləyirmiĢ ki, düĢürüləsi hələ nə isə də 

var. MaĢın çönüb döngədə gözdən itən kimi Azər ehmalca 

məni qucaqlayıb öpdü: 

- Çox sağ ol, bu səfərə görə, əzizim, mən çox Ģadam ki, biz 

yenə Azər-Aida adasındayıq.  

Ġlıq dalğaları ilə bizi qarĢılayan Xəzər baba ilə görüĢdük və 

sahil boyu gəzməyə, uĢaqlıq və ilk gənclik illərimizi yada 

salmağa baĢladıq. Azər-Aida adasının yeraltı saraylarından 

minlərlə, yüz minlərlə qarıĢqa çıxmıĢdı ki, öz ağalarını sa-

lamlasınlar, qağayılar da öz duyğularını gizləmirdilər, Ģad-

lıqlarından ucadan qıĢqırıĢırdılar.  

...Əl-ələ tutub, yan-yörəyə göz gəzdirəndən sonra öz mağa-

ramıza sarı yönəldik. Mağara qaranlıq və sərindi. Bizi gö-

rən kimi burda məskən salmıĢ cücü-mücülərin sırtıqlığına 

baxmayaraq, bu mağaranın əsil sahibəsi kimi mən əlimdəki 

çantanı mağaranın ən dərin yerinə qədər sürüdüm.  

Sonra, ürəyimdə qərarlaĢdırdığım kimi yüngül pelerini çiy-

nimdən atdım və qısa qollu tiyə donda qaldım. Ehmalca 

Azərə yaxınlaĢdım və gözlərimlə, baxıĢlarımla onu oxĢa-

mağa baĢladım. Mən ehmalca ona qısılanda və pıçıldayan-
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da ki, bu gün bizi heç kim ayıra, on il qabaq yarımçıq qal-

mıĢ zifah gecəmizə mane ola bilməz, həyəcandan onun 

gözləri böyüdü.  

Azər susur, arabir saf duyğulardan xumarlanmıĢ gözlərimə 

baxırdı. Mən ona o qədər yaxınlaĢdım ki, aramızdan su da 

keçə bilməzdi. Azər baĢımı yuxarı qaldırdı və bir xeyli göz-

lərimin içinə baxdı: elə bil məni kitab kimi oxumaq istəyir-

di. Mən hiss eləyirdim ki, onun qəlbində nə isə daxili mü-

barizə gedir. Nəhayət ki, o dilləndi:  

- Məni gözlə burda, tezliklə qayıdıram...  

Və o qeyb oldu.  

Mən yarımqaranlıq mağarada nəm qumların üstündə bar-

mağımın ucuyla mənə bu yerdə daha məhrəm olan bir sözü 

cızırdım: 

"Azər-Aida adası".  

Sonra özüm də bilmirəm necə olub ki, baĢımı çantamın üs-

tünə qoyan kimi məni yuxu aparıb. Nə qədər yatdığımı bil-

mirəm, amma yuxudan ayılanda hiss elədim ki, qum soyuq-

du. Dözməli idim, çünki bilirdim ki, Azər qayıdacaq. Bir-

dən bütün Azər-Aida adasını silkələyən qıĢqırtıdan diksin-

dim:  

- A-i-i-da-a-a!  

Mən mağaradan çıxdım, ətrafa nəzər saldım, amma Azəri 

görmədim. Səs yenidən ucalanda mən yenə sağa-sola göz 

gəzdirdim və birdən sahilə yan almaqda olan bir qayıq gör-

düm. Əlində bir dəstə gül tutmuĢ Azəri dərhal tanısam da, 

qayıqdakı digər kiĢilərin kim olduğunu bilmədim.  

Mən əsil Ģahzadə qız kimi qayaların arası ilə aĢağı enirdim 
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və hiss eləyirdim ki, qayıqda oturmuĢ kiĢilər mənə heyrətlə 

baxırlar: lap yaxınlaĢanda onların ikisini üzdən tanıdım: qə-

səbədən olan balıqçılardı -Azərin köhnə dostları. Həqiqətən 

mənə elə gəlirdi ki, Ģahzadəyəm və Ģah sarayının mərmər 

pilləkənləri ilə vəliəhdə yaxınlaĢıram. Həyəcandan nə etdi-

yini bilməyən Ģahzadə qız, aĢağıda onu gözləyən vəliəhdə 

elə heyranlıqla baxır ki, ayağı sürüĢür, amma vaxtında əl 

atıb bir koldan yapıĢa bilir, amma sən demə qəfildən havanı 

bulud aldığından qar kimi bəyaz kəpənəklər bu kolda sığı-

nacaq tapıbmıĢlar, sakitcə yatıĢıbmıĢlar. Onlar mənim ətra-

fımda incə-incə uçuĢurdular, sanki təzə gəlin kimi ağır-ağır 

"vağzalı" oynayırdılar, mənsə bundan ləzzət alırdım, fikir-

ləĢirdim ki, bu çox gözəl bir əlamətdir.  

Məni ləpələrin qayalarla qucaqlaĢdığı yerdə qucaqlayan 

Azər əlimdən tutub dalğaların atıb-tutduğu qayığa sarı gə-

tirdi və yoldaĢlarına təntənəli surətdə təqdim elədi:  

- TanıĢ olun: niĢanlımdı-Bağırova Aida Murad qızı.  

KiĢilər ehtiramla baĢ əydilər. Və sonra gözbağlıcı kimi ani 

bir hərəkətlə cibindən ağappaq bir Ģal çıxartdı və atdı mə-

nim baĢıma (hələ də anlaya bilmirəm ki, o Ģalı o iki daĢın 

arasında hardan tapdı?) Balıqçılar qayıqdakı yerlərini bizə 

verdilər. Mənim lap uĢaqlıqdan tanıdığım o balıqçılardan 

baĢqa qayıqda daha bir kiĢi vardı. BaĢında papaq, əlində 

Quran və təsbeh. O bizimlə üzbəüz oturmuĢdu.  

- Molla MəĢədi Ġsgəndər, - Azər ona müraciət etdi, -bizim 

quruda kəsilməyən kəbinimiz əsil nigah sayılacaqmı?  

- Hər Ģeyə qadir olan Allah özü hər Ģeyi görür: quruda və 

eyni zamanda suda baĢ verənləri də həmçinin.  
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Bir köhnə balıqçı qayığında, açıq səma altında oturmuĢduq. 

Molla MəĢədi Ġsgəndər isə bizim kəbinimizi kəsirdi: "Doğ-

rudanmı uzun illərdən bəri qəlbimizdə yaĢayan arzu həyata 

keçəcəkdi?!"-fikirləĢirdim və qorxurdum ki, öz düĢüncələ-

rimlə burda baĢ verəsi Ģeyləri hürküdəm.  

- Bağırova Aida Murad qızı; bu gün siz könüllü olaraq, öz 

istəyinizləmi bu izdivaca razılıq verirsiniz?  

Mən cəsarətlə cavab verdim:  

- Bəli, öz istəyimlə!  

- Siz Azər Həsən oğlu ilə sevincinizi, dərdinizi paylaĢmağa, 

ona ömür gün yoldaĢı olmağa razısınızmı?  

- Əlbəttə!  

- Bağırov Azər Həsən oğlu, Aida Murad qızını həyat yolda-

Ģı olaraq qəbul etməyə, onu qorumağa, öz həyatını onunla 

bölməyə razısanmı? 

- Razıyam!!! 

- ġahidlər qol çəksin. 

Sən demə, Azər balıqçıları Ģahid qismində gətiribmiĢ... 

Molla MəĢədi Ġsgəndər Ģən halda:  

- Allahın izniylə və Məhəmməd peyğəmbərin adından bu 

andan sizi ər-arvad elan edirəm. - dedi, Allah oğullu-qızlı 

eləsin. 

Onun mənə nəzakətlə təqdim etdiyi nigah Ģəhadətnaməsin-

də ərəb hürufati ilə nə yazıldığını oxumağı bacarmasam da, 

təxminən bilirdim o əl boyda kağız parçasında mənim tale-

yimdə müstəsna rol oynayacaq bir cümlə yazılıb: bu gün-

dən və əbədiyyən Azərin arvadıyam!!! 

Mən Ģəhadət kağızını sinəmə sıxdım və Azərin Ģahid qis-
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mində gətirdiyi kiĢilərin təbrikini qəbul etdim. 

GünəĢ kimi Ģəfəq saçan Azər mənə bir dəstə çiçək təqdim 

elədi və mən o çiçəklərə baxan kimi hiss etdim ki, Azər on-

ları tez-tələsik kiminsə baxçasından yoluĢdurub. Daha son-

ra mənim ərim ehmalca qolumdan tutub qayıqdan quruya 

çıxmağıma kömək elədi və sahil qumlarına ayaq basan kimi 

qulağıma pıçıldadı: 

- Mən indi qayıdıram. 

Mən sahildən aralanmadan Azərin arxasınca baxırdım və 

görürdüm ki, cibindən çıxartdığı pulları balıqçıların cibinə 

dürtür. Onlar etiraz edəndə isə o ucadan:  

- Bu Ģirinlikdir, - dedi, - bunları Ģirinlik kimi qəbul edin!  

Mən arxaya çönəndə qağayıların dövrəsində bir qız, bir oğ-

lan gördüm. Qaraqıvrım saç oğlan əqiq gözlü qıza dedi:  

- Ayka, sənin doqquz, mənim isə on bir yaĢım var, biz nə 

qədər bunu istəsək də, indi valideynlərimiz bizi evlənməyə 

qoymayacaqlar. Amma bizim birlikdə iyirmi yaĢımız var və 

bu az deyil. Bu səbəbdən də biz bu gün, doqquzuncu ayın 

onbirində evlənməliyik. Belə toy sənin xoĢuna gəlirmi? 

Qoy bu sahil bu gündən belə bizim adamız olsun, qağayılar 

isə toyumuzun qonaqları!  

Arıq, çiyinlərinə bəyaz Ģal örtmüĢ iri gözlü qız həyəcandan 

titrəyirdi. Onlar həqiqətən xoĢbəxt ər-arvad idilər, amma 

onların ikisinin bir yerdə cəmi iyirmi yaĢı vardı...  

Mən öz uĢaqlığımın üzünə mehribancasına gülümsədim: bu 

da ən böyük arzumuzun həyata keçdiyi gün! UĢaqlar məni 

Azər-Aida adasında iyirmi yaĢlı həyat yoldaĢımla qoyub bi-

zə əl eləyə-eləyə uzaqlaĢırdılar, əziz qonaqlarını yola sal-
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mıĢ ərim isə mənə yaxınlaĢırdı...  

Azərlə mən səadətin bizi dəli etdiyi bu anlarda sahildən an-

baan uzaqlaĢan, bizim qonaqları aparan qayığın arxasınca 

baxırdıq. GünəĢin Ģəfəqləri altında son dəfə qayığın gümü-

Ģü avarları bərq vurub parılayanda Azər üzünü mənə çevir-

di: Mən o anlarda göz yaĢlarımı saxlaya bilmirdim, göz 

yaĢlarımı Azərin mənə verdiyi çiçək dəstəsilə örtmək istə-

yirdim. O, ehmalca məni özünə sıxdı:  

- XoĢ gördük qadınım mənim, -dedi, - Allah və insanlar 

qarĢısında qadınım mənim!  

Mən göz yaĢlarıma ara vermədən Azərdən soruĢdum:  

- Sən hər Ģeyi qabaqcadan ölçüb-biçmiĢdinmi?  

Azər ötkəm səslə:  

- Mən baĢqa bir addım ata bilməzdim, - dedi və məni eh-

malca qolları üstünə alıb qayaların arasına gətirdi. Və elə 

burda da biz qucaqlaĢdıq və yüz ilin həsrətliləri kimi gözlə-

rimizi yumub öpüĢməyə baĢladıq. Və ilk dəfə idi ki, öpü-

Ģəndə utanmırdıq. Ürəyim elə döyünürdü ki, sanki indicə 

sinəmi parçalayıb çıxacaqdı. Bəyəm bu xırda məsələdi? Biz 

yenidən mağaraya girmiĢdik!!! Və bu dəfəki Ģahidlərimiz 

insanlardı!  

Biz səadətdən bihuĢ olub bir-birimizin əlindən elə tutmuĢ-

duq ki, sanki bir saniyəliyə də aralanmağa qorxurduq. Ma-

ğaraya -"izdivac yuvamıza" çatana qədər bəyaz qanadlı kə-

pənəklər bizi müĢayiət elədilər. Toyumuzun rəqsini də bu 

bəyaz qanadlı gözəllər ifa eləyirdi və mənim aləmimdə bu 

qəribə musiqi bütün adanı titrədirdi: "Mübarək olsun!"  

Və əbədiyyət anları baĢladı. Nə dəniz var idi, nə səma, nə 
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ulduzlar, nə ay, yalnız BĠZ var idik. Azər-Aida adası həqi-

qətən iki xoĢbəxt, cavan ər-arvadın ixtiyarında qalmıĢdı.  

 

XXXXXXIII FƏSĠL  

 

Mən evdən götürdüyüm qalın yun Ģalı və üstünə rəhmətlik 

Ruqiyyə nənmin öz əli ilə iki böyük "A.A." hərflərini Azə-

rin və mənim Ģərəfimə yana-yana toxuduğu yorğan üzünü 

ehmalca yerə sərdim. 

Bir qədər aralıda, nəhəng qaya parçasının üstündə Azər tən-

tənəli toy süfrəsi açmıĢdı (görünür, bu barədə də öncə dü-

ĢünmüĢdü). Və çox keçmədi ki, mağara bizə hər Ģəraiti olan 

bir ev qədər doğmalaĢdı. Kağız torbalardan nələr çıxartma-

dı? Ġri təndir çörəklərinin arasına qoyulmuĢ, üstünə göy-gö-

yərti, sumax səpilmiĢ tikə-kabab, lülə-kabablar, pomidor, 

xiyar, mer-meyvə, Ģirələr darhal ağzımı sulandırdı. Və ən 

nəhayət, bizim toy süfrəmizin daha bir bəzəyi peyda oldu. 

Bu mağaranı kifayət qədər iĢıqlandıran neft lampası idi.  

Mən heyrətimi gizləmədim:  

- Bəs bunu hardan aldın?  

- Bu yol üstündəki restoranlardan hər Ģey tapmaq olar, - 

Azər gülümsədi. Toy süfrəsi arxasına keçən kimi cibindən 

çıxartdığı balaca qutunu mənə sarı uzadıb dedi:  

- Düzünü söyləsəm, mən ancaq niĢana hazırlaĢmıĢam.. Bu-

na baxmayraq.. belə bir improvizasiyanın da əleyhinə deyi-

ləm.  

Qutuda qırmızı lent bağlanmıĢ iki yaraĢıqlı üzük vardı. 

Azər üzüklərdən birini mənim barmağıma keçirəndən son-
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ra, mən də həyəcan və xoĢbəxtlik içində digər üzüyü Azərin 

barmağına taxdım. "YaxĢı olardı ki, lenti kəsməyək" - mən 

fikirləĢdim. - "Onda heç ayrılmaqdan söhbət belə gedə bil-

məzdi..." Azər elə o anda qolunu kənara çəkdi və mənim 

barmağımdakı üzük də o lentə bağlı olduğundan qolum 

zərblə dartıldı. 

Bilmirəm bu gülməli idi, gülməli deyildi, amma biz xeyli 

gülüĢdük. 

- Bu lent bizə lazım deyil, - mənim ərim ciddi tərzdə, təm-

kinlə dedi, - biz ürəklərimizi bir-birinə düyünləmiĢiksə, nə-

yə lazım bu lent?  

Azər bıçaqla lenti kəsdi və onu biləyimə sarıdı. Gülümsədi, 

əlimi ovcuna aldı, barmaqlarımızı bəzəyən üzüklərə baxdı 

və birdən əlimi yuxarı qaldırıb öpdü və mehribancasına:  

- Mənim arvadım, - dedi, - mənim balaca arvadcığazım.  

Və sonra biz qarĢılıqlı anlaĢmanın və bir-birimizə yiyələn-

mənin dəli səadətində qərq olduq... 

Bir-birimizdən yalnız hava iĢıqlananda aralandıq, yenə də 

dəhĢətli bir yanğıyla, amma susuzluğumuzu söndürməyə 

heç nə qalmamıĢdı. Azərin gətirdiyi yeməli, içməli Ģeylərin 

axırına cavan ər-arvad kimi qurd iĢtahasıyla çıxmıĢdıq. 

Daha sonra əlimizə düĢəndən çiynimizə atıb kimsəsiz çi-

mərliyə düĢdük. Bu sahildə bizdən baĢqa kimsənin olmadı-

ğını kəsdirəndən sonra biz pal-paltarımızı tamam soyunub 

sərin sularda əsl azadlığın ləzzətini yaĢayan iki xoĢbəxt ba-

lıq kimi yanaĢı üzməyə baĢladıq... 

Sudan çıxanda Azər dedi:  

- Mən öz sevgilimi səhər yeməyinə qonaq etmək istəyirəm. 
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Bu təklif mənə bir balaca məyusluq gətirdi. Hər Ģey o qədər 

qeyri-adi, o qədər romantik, o qədər gözəl idi ki, mən yeni-

dən insan dünyasına baĢ vurmaq, o dünyanın hər Ģeylə ma-

raqlanmağa can atan canlıları ilə qarĢılaĢmaq istəmirdim. 

"Doğrudanmı axĢamdan bəri yaĢadığım qeyri-adi saatlara, 

dəqiqələrə, anlara bir Ģəhərkənarı kafedə son qoyulacaq?" - 

hər halda ürəyimə yol tapan bu duyğu qüssə gətirirdi. 

Ancaq, sən demə, mən öz həyat yoldaĢımı lazımınca qiy-

mətləndirə bilmirmiĢəm; o dünyanın ən romantik təzə bəyi 

imiĢ. Azər məni tanıĢ cığırla bağlara səmt aparırdı. 

SoruĢdum:  

-Sən məni qəsəbədəki kafeyə aparırsan? 

-Qəsəbənin kafesində nə iĢimiz var? - Azər gülümsədi, -biz 

baĢqa yerdə yox, Azər-Aida adasında ailə qurmuĢuq, səhər 

yeməyimiz də ada sakinlərinə uyğun olmalıdır. 

- Demək, qarnımızı incirlə doyuracağıq! Özü də qonĢuların 

bağında! 

Mənim atmacam deyəsən, Azərin xoĢuna gəlmədi. 

- Hər Ģey yaxĢıdır, ancaq arvadımın mənim haqqımda gəl-

diyi qənaət yox...o, hesab eləyir ki, mən ailə həyatımızın ilk 

günündən ona haram yedirdəcəm!!! Yox, biz öz incirimiz-

dən yeyəcəyik, bizim öz bağımızda babamın öz əli ilə əkdi-

yi incirdən! 

Bu sözlərə cavab olaraq mən ona sarmaĢdım! Mənim istək-

lim onsuz da cəlallı idi! 

Kimsəsiz qalmıĢ bağların arasından xəlvətcə adlaya-adlaya 

gəlib çıxdıq Ġbrahim babamın incir ağacına. Torbamızı hələ 

Ģehi çəkilməmiĢ incirlə doldurandan sonra baĢladıq Ģəhdi-
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Ģirəsi süzülən sapsarı incirləri bir-bir ikiyə bölüb yeməyə. 

Amma bağımızda çox qala bilmədik, xatirələr qüssə gətirir-

di... 

Çox keçmədi ki, biz yenə mağaraya qayıtdıq və sonsuz bir 

istəklə, ehtirasla qucaqlaĢdıq. BaĢım Azərin sinəsində, saç-

larım çiyinlərində fikirləĢəndə ki, tezliklə bu səmavi səadət-

dən məhrum olacağam, heyrətlənirdim və məni dəhĢətə gə-

tirən bu gerçəklikdən qaçmaq istəyirdim. 

- Bizə böyüklərimiz xeyir-dua verdilər, - Azər fikirli-fikirli 

dedi və Ruqiyyə nənəmin ipək üzlü yorğanına əlini çəkdi, - 

Ġbrahim babam isə bizə banket verdi... 

Mən göz yaĢları içində ona qısıldım, toy yorğanının altı ye-

nə bizim yataq otağımız oldu - biz iki adam deyildik - bir-

ləĢmiĢdik! Yenə hər Ģey dayanmıĢdı, hər Ģey susmuĢdu... 

ġəhərə qayıtmaq vaxtı gələndə, mən əl çantamın yan cibin-

dən öz hədiyyəmi çıxartdım: GümüĢü zəncirbənddəki bir 

cüt maqnitləĢmiĢ dəmir muncuğu birtəhər bir-birindən ayı-

rıb birini Azərə verdim:  

- Haçan məni görmək istəsən, - dedim, - bu muncuğu ovcu-

na al, mən gələcəyəm, bu cazib muncuğudu.  

- Mən həmiĢə bu muncuğu özümlə gəzdirəcəyəm, - Azər 

dedi və muncuğu ovcunda sıxa-sıxa dikəldi.  

 

XXXXXXIV FƏSĠL 

 

O ərəfədə mən özümü dünyanın ən xoĢbəxt gəlini hesab et-

səm də, iki gün sonra Azəri qohumlarla birlikdə Binə aero-

portundan yola salanda özümü bu dünyanın ən bədbəxt qa-
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dını sayırdım. Qohumlar onunla qucaqlaĢsalar da, mən 

onun qanuni arvadı ola-ola, hər Ģeyə kənardan tamaĢa elə-

yirdim və fikirləĢirdim ki, axı bu uzun ayrılıq ərəfəsində 

mən nəyə görə baĢımı onun sinəsinə qoyub hönkürə bilmə-

yim?! 

Qohum-əqrəbanın yerli-yersiz nəsihətlərinə qulaq asmaq-

dan təngə gəlmiĢ, hətta rəngi-ruhu da dəyiĢmiĢ Azər nəha-

yət ki, mənə də nəzər saldı. O, qeydiyyat köĢkünə yaxınla-

Ģanda, mən də özümü ona yetirdim və əlimdə tutduğum iri 

bağlamanı ona verdim: 

- Bu sənindir... - dedim. 

Nazlı xala araya girdi:  

-Bu nədir? Onsuz da onun baqajı normadan artıqdır, - dedi, 

- niyə o artıq Ģeyləri özünə yük etməlidir?  

Hamının sual dolu baxıĢları mənə doğru zilləndi. 

Mən gözlərimi yerə dikdim:  

- Bu yorğan xalis dəvə yunundandır, rəhmətlik Ruqiyyə nə-

nəmin Azərə yadigarıdı, üstünə onun adını da yazıb... 

Azər artıq söhbətə yer qoymadan bağlamanı aldı:  

- Çox sağ ol, Aida, - dedi, - bu hədiyyə məndən ötrü əvəz-

sizdir! 

Mən atamın və ögey anamın soyuq baxıĢlarını öz üzərimdə 

hiss etsəm də, cəsarətlənib Azərə daha bir kəlmə xoĢ söz 

dedim:  

- Qoy o soyuq Ġngiltərə gecələrində sənə hərarət gətirsin! 

Azər gözlərini yumdu və mən kənara çəkildim ki, boğazım-

dakı qəhər göz yaĢına çevrilməsin. Yola salmağa gələnlərin 

hamısına necə izah etmək olardı ki, biz yenicə evlənmiĢik 
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və mən inanmıram ki, bu ayrılığa tab gətirə bilim? Aramız-

da baĢ verənləri onlardan necə gizləmək olardı ki, mən 

özüm az qalırdım hər Ģeyi açıb-söyləyəm? Doğrudanmı hər 

qarĢıma çıxana öz səmavi səadətimdən danıĢmaq istəyim 

ötüb keçəcəkdi? 

  

Ġlk zifah gecələri haqqında ərgən qızlara ləzzətlə və ətraflı, 

hər Ģeyi yerli yerində danıĢan, zifah gecəsinin "sirlərindən" 

söz açan əmim, bibim qızlarına mən necə deyə bilərdim ki, 

məndə heç bir qeyri-adi hal baĢ vermədi? Onlar kiĢi ilə ilk 

cinsi yaxınlıqdan sonra çəkdikləri dəhĢətli ağrılar haqqında 

ofuldaya-ofuldaya danıĢdıqları halda - mən necə söyləyə 

bilərdim ki, o anda həyəcandan və xoĢbəxtlikdən savayı 

heç bir duyğu yaĢamadım? Onlar zifah gecəsində infeksiya-

dan, bakteriyadan, soyuqlamadan necə qorxduqlarını dilə 

gətirdikləri halda, mən necə deyə bilərdim ki, zifah gecəsi-

nin səhəri dəniz suyunda çimdim, özü də Həvva kimi? 

Bal aylarını Ərəb əmirliklərinin beĢulduzlu otellərində, Ka-

nar adalarında keçirənlər hardan bilsinlər ki, bu dünyada 

Azər-Aida adası da var! Və ordakı mağaraya "əldəqayırma 

ulduzlar" yox, Ay özü Ģəfəq salır! 

Azəri yola salmağa gələnlərin yəqin ki, heç birinin ağlına 

da gəlməzdi ki, Azər-Aida adasında, qızmar GünəĢ altında, 

qədim Xəzərin sularında bizə kəbin kəsiblər, daĢlarını yo-

sun örtmüĢ sehirli mağaraya kimi müĢayiət ediblər və bu 

mağara da bizi ev sahibi kimi qəbul eləyib... 

Mən uzaqlaĢmaqda olan Azərin arxasınca baxırdım. Ürə-
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yim sıxılırdı. FikirləĢirdim ki, son anda çevrilib mənə bax-

masa, demək məni unudacaq! Addımlarını yavaĢıdıb da-

yandı, qüssə ilə qohumların dəstəsinə əl elədi. Mənə isə ani 

də olsa, nəzər salmadı. Mən heyrətə gəldim: "Doğrudanmı 

məni unudacaq?" 

Azər sərhəd nəzarət məntəqəsinə doğru inamla addımlayır-

dı. Birdən düz nəzarət məntəqəsinin yanında qəfildən çön-

dü, səbrlə köynəyinin yaxasındakı düymələri açdı və boy-

nundan asılmıĢ zəncirbəndin ucundakı muncuğu dodaqları-

na yaxınlaĢdırdı və ümidlə mənə sarı baxdı. Mən də qeyri-

ixtiyarı əlimi sinəmə - maqnitləĢmiĢ muncuqlarla bəzənmiĢ 

zəncirbəndə apardım, amma o muncuğu əlimdə saxlama-

dım. Xədicə ağzını qulağıma dayayıb soruĢdu:  

- Nədi onun sinəsindəki, Qurandı? 

Məndən qabaq Fatimə bibim dilləndi:  

- Ola bilsin ki, Qurandı, - dedi, - axı o, iman yiyəsidi, ina-

nır... 

 

XXXXXXV FƏSĠL 

 

Mən necə dəli olmayım: artıq bir həftədir ki, Azərdən heç 

bir xəbər yoxdur, amma qabaqlar hər gün olmasa da, güna-

Ģırı zəng eləyirdi! Belə danıĢmıĢdıq ki, bir qayda olaraq 

kommunal və telefon xərclərini özü ödəyən atamda heç bir 

Ģübhə oyatmamaq üçün mən Azərə zəng etməyim. Elə bu 

səbəbdən də mən onun Ġngiltərədəki telefon nömrəsi ilə de-

mək olar ki, maraqlanmamıĢdım, amma indi buna görə özü-

mü qınayıram. Yana-yana telefona baxıram, az qalır ağlım 
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baĢımdan çıxa, nə yaxĢı bu məĢhur mahnı var, zümzümə 

eləyirəm:  

 

"Позвони мне, позвони! 

Позвони мне, ради бога, 

Через время протяни голос 

Тихий и глубокий! 

Без тебя проходят дни, 

Что со мною, я не знаю, 

Как хочу я слышать голос 

Как хочу я слышать голос 

Долгожданный голос твой". 

 

Mən bu mahnının sözlərini haçansa qüssədən ana dilimizə 

də çevirmiĢdim: 

 

Mənə zəng elə, zəng elə 

Zəng elə, Allah naminə. 

O incə, o lətif, iĢıqlı səsin 

Zamanı aĢaraq yetiĢsin mənə! 

Mənə nə olubdu, düzü bilmirəm 

Günlərim, anlarım sənsiz ötüĢür. 

Hayana üz tutub, hara gedirəm, 

Yadıma səsin düĢür, yadıma səsin düĢür. 

 

Mən mənzildə dümələnirdim, muncuqları maqnitləĢmiĢ bo-

yunbağını telefona yaxınlaĢdırırdım, Lida xalanın soyuq-

qanlı baxıĢlarında anlaĢılmazlıq oyadırdım, amma təəssüf-
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lər olsun ki, maqnitləĢmiĢ muncuq öz vəzifəsinin öhdəsin-

dən gəlmirdi. 

Dərsləri buraxmağa adət etsəm də, arada universitetə də ge-

dirdim, amma hər mühazirədən, seminardan sonra mütləq 

evə zəng vurub ümidlə Lida xaladan soruĢurdum:  

- Mənə zəng eləyən olmayıb ki, Lida xala?  

Bu alman qadını özünəməxsus soyuqqanlı səslə dərhal bil-

dirərdi ki, yox, evə heç bir zəng daxil olmayıb. Dərsdən 

sonra mən ona görə evə tələsirdim ki, bəlkə Lida xala məni 

Ģad xəbərlə qarĢıladı: dedi ki, Azər zəng eləmiĢdi... 

Həyatımda özümü heç zaman belə yalqız hiss etməmiĢdim. 

Mənim zəngin təxəyyülümdə yaranan dəhĢətli mənzərələr 

ya Azərin mənə xəyanətini, ya da onun həlak olmasını əks 

etdirirdi. Bu qorxunc mənzərələr bir-birini tez-tez dəyiĢən 

kaleydoskop Ģəkilləri kimi əvəz eləyirdi. Qorxunc təfsilat-

ların üstünü basdırırdı. Həm yuxum qaçmıĢdı, həm də iĢta-

ham. Divana sərələnib min cür tədbir tökürdüm ki, gedib 

Ġngiltərəyə çıxa bilim, amma bu planlar həyata keçə bil-

məzdi. Bəlkə Nazlı xalaya zəng vurum, soruĢum ki, Azər-

dən nə xəbər var? Məni bu addımı atmağa da mənliyim 

qoymadı. Bəlkə məlum oldu ki, o, evlərinə zəng vurur, am-

ma mənimlə maraqlanmır? Tez-tez onlara getmək lazımdı... 

Yoxsa, mən bu cür dözə bilmərəm... 

Qəfildən ağlıma gözəl bir fikir gəldi: yığıĢıb köçüm Həsən 

əmimgilə! Evrika! Mən onun əl vurduğu əĢyalara toxunaca-

ğam, stulunda oturacağam, stolüstü kitablarını oxuyaca-

ğam, qismət olsa, bəlkə elə onun çarpayısında da yatdım? 

Azərlə bağlı hər Ģeydən xəbərim olacaq! Mən onun vali-
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deynləri ilə bir evin havasını udacağam və yəqin heç hiss 

etməyəcəm ki, ayrılıq günləri necə gəldi, necə keçdi! Görə-

sən, niyə mən qabaqlar bu barədə düĢünməmiĢəm? Bir göz 

qırpımında səfər çantamı hazırladım və mənim hərəkətim-

dən çaĢıb qalmıĢ Lida xalaya nə isə, müəmmalı bir Ģey an-

latdım və pilləkənləri iki-iki tullanıb aĢağı enməyə baĢla-

dım.  

 

XXXXXXVI FƏSĠL 

 

Nazlı xala məni görəndə, demək olar ki, səmimi bir tərzdə, 

Ģən səslə:  

- Aida can, - dedi, - körpə balam, gözlərimə inanmıram! 

Yəni bu sənsən? Bəs niyə belə arıqlamısan?  

Belə qarĢılanmaqdan xoĢhallandığım üçün öz qərarımı evin 

astanasındaca verdim: dedim ki, o yaramaz Lida ilə bir yer-

də yaĢamamaqdan ötrü daha mən nənəmin evinə dönməyə-

cəm! 

- Yazıq qız! - Azərin anası ağlamsındı, - əlbəttə, sən bizdə 

də yaĢaya bilərsən. Bir halda ki, Azər evdə yoxdur, Aynurla 

Fidan da ərdədilər, sən Könüllə baĢ-baĢa verib bizim evi-

mizdəki boĢluğu doldursan, elə bizə də xoĢ olar, sənə də! 

O, məni mətbəxə gətirdi, səliqə ilə süfrə açdı və sevinclə 

bildirdi ki, bu gün, qismətdən mənim ən çox sevdiyim xö-

rəyi biĢirib: təzə tənək yarpağından dolma. 

Mən bir də ona görə xoĢbəxt idim ki, Azərin evində, Azərin 

anası ilə üzbəsurət oturmuĢdum və nazik, turĢməzə üzüm 

yarpağına bükülmüĢ dolmaları yeyirdim və bilirdim ki, 
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Azərin anasının dili olsa da, dilçəyi də var; xüsusən də xö-

rək biĢirmək sahəsində! 

Həsən əmim toydan sonra arvadına bildirmiĢdi ki, ev iĢlə-

rində onun heç bir çətinliyi olmayacaq, lap istəsə qulluqçu 

da tutacaq ki, evi yığıĢdırmaqda, pal-paltar yumaqda ona 

kömək etsin, amma bir Ģərtlə; ailənin biĢ-düĢünü arvadı özü 

etməlidir, öz əllərilə. 

- Mənim balalarım bu evdə qulluqçu biĢirən xörəyi yemə-

yəcəklər! 

Bu Həsən əmimin neçə il qabaq dediyi söz idi, hələ də kə-

sərdən düĢməmiĢdi. 

Və elə o zamandan da Nazlı xala ürəyi əsə-əsə, iĢi-gücü ba-

Ģından aĢsa da, ailənin gündəlik xörəyini özü hazırlayırdı 

və kulinariya sahəsində elə uğurlar qazanmıĢdı ki, hətta Ru-

qiyyə nənəmin və Fatimə bibimin biĢmiĢindən savayı heç 

nə bəyənməyən vasvası Həsən əmim arvadının bu sahədəki 

uğurlarını etiraf etməyə baĢlamıĢdı. Düzdür, o, heç zaman 

xəngəl, əriĢtə, düĢbərə, gürzə, çudu kimi çətin hasilə gələn 

xörəklər biĢirməzdi, etiraf edərdi ki, bu xörəklər Fatimə bi-

bimin təsir dairəsinə aiddir. 

- Mən həkiməm və elə bu səbəbdən də yüngül xörəklərlə 

insanların cansağlığını qoruyuram, - Nazlı xala deyirdi, am-

ma böyük məmnuniyyətlə Fatimə bibimin biĢirdiyi xörəklə-

rə giriĢirdi... 

...Mənimlə üzbəüz oturmuĢ qaynanam mənim necə yeməyi-

mə tamaĢa eləyirdi. Birdən köks ötürdü və titrək səslə dedi:  

- Çox maraqlıdı, bəs görəsən mənim balam orda nə yeyir? 

Axı o da dolmabazdı! 
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Tikəm boğazıma iliĢib qaldı. ĠĢtaham küsdü! Keçən yay Fa-

timə bibimin bağladığı ərik kompotundan bir qurtum içib 

ehtiyatla soruĢdum:  

- Nazlı xala, o, necədi, zəng eləyir?  

- On gün qabaq zəng vurmuĢdu, bu gün biz özümüz ona 

zəng edəcəyik... Balasından ayrı düĢən ana indi bilirəm ki, 

nələr çəkib... 

O, ağlamağa baĢladı. Mən də özümü saxlaya bilmədim və 

elə bir hönkürtü qopartdım ki, Nazlı xala qorxdu və elə bil 

öz oğlunu da unutdu: 

- Sənə nə oldu, qızım, xəstə deyilsən ki?  

O, mənim baĢımı, kürəyimi ovcalayırdı, məni sakitləĢdir-

məyə çalıĢırdı. 

Mən onun atlaz kimi nazik, uzun barmaqlı kübar əllərinə 

nəzər salırdım və ərimin bədənimdə gəzən, məni oxĢayan 

barmaqlarını xatırlayırdım. O, ipək əllər də məni haldan çı-

xartdı! Mən qaynanamın - Azərin anasının əlindən tutdum, 

o əli yanağıma toxundurdum və həyəcandan titrəyə-titrəyə: 

- Nazlı xala, bir həftədir ki, o, heç mənə də zəng eləmir! -

dedim, -bilsəniz necə nigaranam! Nə yaxĢı ki, siz mənə si-

zin evdə yaĢamağa icazə verdiniz! Mənimçün çox çətindi! 

Ġndi isə mən onu, o, qayıdanacan burda gözləyəcəyəm, ona 

layiq olduğumu sübut edəcəyəm! Arvadı kimi sübut edəcə-

yəm! 

Nazlı xala məndən elə aralandı ki, elə bil gürzə ilə üz-üzə 

dayanmıĢdı. Onun sifəti səyriyirdi, zərifliyindən əsər-əla-

mət qalmamıĢdı, üzündə, gözündə kin-küdurət yaranmağa 

baĢlamıĢdı. 
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- Ay qız, sən nə çərənləyirsən? Sən haçandan arvad oldun? 

Ağlın baĢındadırmı sənin?  

Mən ani olaraq qət etdim ki, ona öz yaxınlığımız haqqında 

danıĢım və o da baĢ verənlərə ciddi yanaĢsın. 

- Biz Azərlə bir-birimizə söz vermiĢik, - dedim, -amma yal-

nız söz yox, biz xəlvətcə evlənmiĢik. Elə bu səbəbdən də 

mən hiss elədim ki, onu öz evimdə gözləməyə qüvvəm çat-

maz. Mən bu ayrılığa dözə bilmərəm, Nazlı xala. Ġndi məni 

yalnız sizinlə bir yerdə yaĢamaq xilas edə bilər... Sizinlə bir 

yerdə yaĢamaq və onu burda gözləmək! 

- Kəs səsini!!! - Nazlı xala üstümə qıĢqırdı - Sən bunun hə-

yasızlığına bax! Utanmır! Gör bir nələr danıĢır! Azərin hələ 

evlənən vaxtı deyil, lap o özü belə bir addım atmaq istəsə 

də, biz buna yol vermərik!  

Azərin anasının hökmü ildırım kimi içimdən keçdi. Birtə-

hər özümü toplayıb soruĢdum:  

- Mən öz amazonkamı tanıya bilmirəm, - Azər gülə-gülə 

dedi, - ucadan danıĢ, mən səni eĢitmirəm! 

Amma mən yenə bilmədim nə danıĢım?  

- Aida, əzizim, - o, ciddi tərzdə sözünə davam elədi, - mən 

səninlə razıyam: biz ayrılmamalı idik. Ġndi artıq mən özüm 

sənsiz dəli oluram, deyəsən! 

Ürəyim çırpınırdı, havam çatmırdı, bəlkə buna görə danıĢ-

mağa söz də tapmırdım. 

- Məndə yaxĢı xəbərlər var, qulaq as, gör nə deyirəm: bir 

həftədir ki, mən türklərin çörəkxanasında iĢə düzəlmiĢəm, 

iĢ iki növbəlidi. Tezliklə mən sənə viza və bilet almaq üçün 

pul göndərəcəyəm, sən mənim yanıma gələcəksən, eĢidir-
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sən?  

Və içimdə toy-bayram baĢladı! Bu da səadət! Həyatda bun-

dan artıq səadət istəmirəm!  

Nəhayət ki, səsimi çıxartdım: 

- Deyirsən ki, "tezliklə" - yəni haçan? Ölürəm sənsiz, Azər! 

- Mən də ölürəm sənsiz - astadan cavab verdi, - səni orda 

tək qoymaq ağılsızlıq imiĢ... Bilsən necə peĢimanam. Heç 

bir elm baĢıma girmir... 

- Onda çıx gəl! 

O, bir qədər susandan sonra:  

- Yalnız bu addım hər Ģeyi korlaya bilər... Ayka, bu gün 

anam hönkürə-hönkürə mənə zəng eləyəndə, məsələdən ha-

lı deyildim, amma bir Ģeyi anladım ki, məsələni gizlətmək 

yetər. Mən... xahiĢ etdim ki, sizə elçi getsinlər, heç bilirsən 

mənə nələr söylədi? Heç söyləməli deyil. Ona görə də Ba-

laca, indi mənim ora gəlməyim, yalnız gərginlik yarada bi-

lər, bunun da faydası olmaz. 

Mən ölmüĢdüm, amma yenə də nə isə eĢitmək istəyirdim. 

Mən heyrət içində, cəsarətlə səsimi qaldırdım: 

- Bəs indi biz neynəyək? 

- Sən narahat olma, eĢidirsən? Mən qəti qərara gəlmiĢəm. 

Mən öz arvadımı orda necə yalqız qoya bilərəm? 

Mən səadətdən yerimdə qərar tuta bilmirdim. FikirləĢirdim: 

əsl kiĢi belə olar! Mənim Azərim həmiĢə bilir ki, nəyi necə 

etmək lazımdır! 

Azər sözünə davam elədi:  

- Mən sənə viza və yol xərci üçün pul göndərəcəyəm, sən 

mənim yanıma gələcəksən və sonra biz ingilis dövlətindən 
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xahiĢ edəcəyik ki, bizə sığınacaq versin. Sən qorxma, qaç-

qınlıq burda tam məqbul sayılır, mən özümə inanmasam, 

səni heç vaxt çağırmazdım.  

FikirləĢirdim ki, axı bu izahatın nə mənası? Mən lap karser-

də də oturmağa hazır idim, təki Azər yanımda olsun. "Bəs 

onun dərsləri?" 

- Bəs sənin təhsilin necə olacaq? - Mən nigarançılığımı bil-

dirdim, - axı sən diplom müdafiə etməlisən! 

Azər sözümü kəsdi: 

- Mənim diplomum var! 

Mən susurdum, çünki bilirdim ki, Həsən əmim Azəri Oks-

forda oxumağa göndərmək üçün nələrə əl atıb. O, deyəsən 

mənim susmağımın səbəbini anladı və: 

- Mən bilə-bilə ki, -dedi, -sən orda dəli olursan, mən burda 

qayğısız tələbə kimi yaĢaya bilmərəm, baĢa düĢürsən? 

- DüĢünmək lazımdır, Azər, -dedim, - bilirsən... -Amma, o, 

sözümün ardını gətirməyə macal vermədi: 

- Elə mən də sənsiz dəlidən fərqli deyiləm, -dedi, -amma 

sən yanımda olanda, mənim hər Ģeyə gücüm çatacaq: oxu-

mağa da, iĢləməyə də! Ən baĢlıcası isə odur ki, sənin yol və 

viza xərcini öz qazancımla çəkim! Qoy sonra deməsinlər 

ki, atasının göndərdiyi təhsil pulunu arvadına xərcləyib! 

Ancaq sən narahat olma, mən ailənin də etimadını doğrul-

dacam: bu diplomu alacam, amma sonra... Ġndi hər Ģeydən 

vacibi səni xilas etməkdi. Qoy onlar bu gün mənim seçimi-

mi təqdir etməsinlər, amma sabah, bizim balalarımız dün-

yaya gələndə, baĢa düĢəcəklər ki, səhv eləyiblər və özləri 

sülhə gələcəklər.  
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Bu cavab isə məni tam qane elədi. Azər isə sözünün ardını 

gətirdi:  

- On gündən sonra mənim dostum Elçin Bakıya gələcək. O, 

sənə pul gətirəcək, özü də sənin üçün viza alacaq. Sənə o 

qalır ki, özünü ayıq aparasan və heç kimdə, xüsusən atanda 

Ģübhə oyatmayasan. Pasportunu əldə saxla, yerdə qalan 

Ģeyləri Elçin eləyəcək. 

- Demək, on gündən sonra?  

- Bəli, on gündən sonra... 

Mən qulaqlarıma inanmırdım! Doğrudanmı biz on-on beĢ 

gündən sonra bir yerdə olacağıq? Bəs o, bütün bunları necə 

çatdırdı, pulu hardan aldı, dostunu necə bu iĢə caladı?  

Elə bil Azər dəstəyin o baĢında ürəyimdən keçənləri oxu-

yurdu: 

- Mən artıq iki həftədir bu iĢlə məĢğulam, - dedi, - sadəcə 

qabaqcadan səni məsələdən halı etmək istəmirdim. 

- Bəs sən rəsmi surətdə mənə elçi göndərmək üçün yay təti-

lini niyə gözləmədin?  

O, tutula-tutula: 

- BaĢa düĢürsən, Ayka, - dedi, - mən əmin idim ki, onlar 

etiraz edəcəklər və bu gün mən tam arxayın oldum ki, qorx-

mağım səbəbsiz deyilmiĢ. Amma yaxĢı olar ki, hələlik bu 

söhbəti çözməyək, danıĢdıq? 

- Bəs bizim Azər-Aida adası necə olacaq? 

Azər bir qədər ara verəndən sonra: 

- Mən burda yeni ada kəĢf etmiĢəm, - dedi, - sən gələndən 

sonra biz onun da adını Azər-Aida adası qoyarıq. Qoy dün-

yada bu adda iki ada olsun. 
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- Gözəl fikirdi, -dedim, - mən səni... - amma sözümün ardı-

nı gətirmək istəyəndə məni hıçqırıq boğdu, kövrəldim. 

Elə bil telefonun o biri baĢında Azər bunu dərhal hiss elədi:  

- Mənim mübariz arvadım ağlamamalıdır, - dedi, - ağlamaq 

hünər deyil... 

Mən onu toxdatmaq istədim:  

- Bu Ģadlıqdandır, - dedim və məni bayaqdan bəri düĢündü-

rən sualı da dilimə gətirdim, - bəs orda, çörək biĢirilən yer-

də isti deyil?  

Əslində isə məni daha çox narahat edən yüksək təhsil gör-

müĢ sevimli ərimin qara fəhlə kimi iĢləməsi idi. 

Azər birdən-birə ucadan gülməyə baĢladı: 

- Əsla isti deyil. Mən bütün həyatım boyu arzulamıĢdım ki, 

fiziki iĢdə çalıĢım! Bilirsən, iki həftə ərzində mənim çiyin-

lərimdən ikibaĢlı siçanlar baĢ qaldıracaq. 

Biz daha yarım saat danıĢdıq və birdən-birə yadıma düĢdü 

ki, axı bu beynəlxalq rabitə xidmətinə görə Azər böyük pul-

lar ödəməlidi... 

Bəxtiyar halda yuxuya getdim və yuxuda da gördüm ki, gə-

linlik donundayam. Günahsız gəlinlərə bənzəyən bəyaz qə-

rənfillərin arasında rəqs eləyirəm. 

 

XXXXXXIX FƏSĠL 

 

Araverməyən telefon zəngi məni yuxudan oyatdı. Saata 

baxdım, dəhĢətə gəldim: gün yarı olmuĢdu! Ay yatmıĢam 

ha! Lida xala evdə yox idi, görünür, nə isə almağa getmiĢ-

di. 
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- Aida, biz təcili danıĢmalıyıq, - atam mülayim səslə dedi, - 

mən fasilə vaxtı, saat bir radələrində gələcəyəm. 

Sən bir iĢə bax, yəqin ki, evdə hazır heç nəyimiz yoxdur, 

bəs atama nə yedirdəcəyik? Mən xalatımı çiynimə atıb özü-

mü mətbəxə saldım. Bəli, hazır heç nə yoxdu: Lida xala, 

səhər açılar-açılmaz qazan asan nənəmdən, bibimdən fərqli 

olaraq, yemək biĢirməyə axĢam saat beĢdə baĢlayırdı ki, sa-

at altıda süfrəyə isti xörək qoysun, daha onu qızdırmağa eh-

tiyac olmasın. ġəxsən mənə haçan yeməyin o qədər də dəx-

li yoxdu, onun biĢ-düĢü isə ürəyimcə olmurdu, amma bir 

zamanlar bizim mətbəxi bürüyən ləziz yeməklərin qoxusu-

nu da unuda bilmirdim. Mən evə qayıdanda və biĢmiĢ qaza-

nının qapağını qaldırıb orda sevimli xörəyimi görəndə ağ-

zım sulanırdı, yeməmiĢdən ləzzət alırdım! Bəlkə də mənim 

zavallı nənəm bilsəydi ki, bu alman "maĢını" onun istəkli 

nəvəsini acından öldürür, qəbirdən çıxıb gələrdi... 

Soyuducunu açdım: səhər yeməyi üçün nə istəsən vardı; 

qırmızı, qara kürüyə kimi, amma nahar vaxtı atamın qaba-

ğına səhər yeməyi qoymayacaqdım ki! Çaydanı qazın üstü-

nə qoyub özümü səliqəyə saldım və salat hazırlamağa baĢ-

ladım: qət elədim ki, atama qayğanaq biĢirərəm, üstünə də 

sumax səpərəm, lap Fatimə bibim kimi. Salat doğraya-doğ-

raya fikirləĢirdim ki, atamın qarĢısında özümü necə apara-

cağam. Mən hər cür söhbətə hazır idim, heç bir sorğu-sual-

dan da qorxmurdum, mən hər cür rol oynamağa, hər dona 

girməyə hazır idim ki, təki Azərlə tökdüyümüz tədbir ən-

gəllənməsin. 

Amma, sən demə, məni sürprizlər gözləyirmiĢ: acılı, Ģirinli 
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sürprizlər. Əlbəttə, atamın restorandan içinə ləvəngi doldu-

rulmuĢ ziyad, qızardılmıĢ Ģahmayı alıb özüylə gətirməyəi 

çox xoĢuma gəldi, heç mənim qayğanaq biĢirməyimə də 

ehtiyac qalmadı, amma eĢidəndə ki, o, anamla da bəzi mə-

sələlər barədə danıĢıb, məyus oldum. Çünki atam deyənlərə 

əməl etsəm, Azərlə qurduğumuz planlar alt-üst ola bilərdi. 

Mən bunu hiss elədim və necə deyərlər, özümü dəli yerinə 

qoydum: "Mən fikirləĢməliyəm, mən hər Ģeyi ölçüb-biçmə-

liyəm" dedim, halbuki atamın verdiyi xəbərin müqabilində 

bu cür cavab gözlənilməzdi: axı, atam deyirdi ki, Qreta nə-

nən ölümcül vəziyyətdədir, son günlərini yaĢayır. Nənəmə 

görə çəkdiyim acılar Azərlə bağlı xəyallarımı üstələsə də, 

susurdum və baĢ aça bilmirdim ki, neynəyim... 

- Mən bu gün sənin ananla danıĢmıĢam, o, hesab eləyir ki, 

sən nənənlə vidalaĢmaq üçün Moskvaya uçmalısan. 

Moskvaya getmək? Özü də indi, Azərin yanından gələn 

adam mənə Ġngiltərəyə getmək üçün yol pulu gətirəndə? 

Digər tərəfdən baxanda isə, necə ola bilərdi ki, mən Qreta 

nənəmlə vidalaĢmağa getməyim? Hələ, anamı da görəcək-

dim, gör bir nə müddətdi görüĢə bilmirdik. 

- Vaxtı itirmək olmaz, - atam dedi, - Sən təcili Moskvaya 

uçmalısan. Ġnstitut mənim boynuma. 

"Böyük Britaniyaya vizanı da öz boynuna götürsəydin, nə 

olardı..." - bunu ürəyimdə söylədim, dilimdə isə: 

- Mən özümü yaxĢı hiss eləmirəm, - dedim, - mən tək qal-

malıyam və bütün bunları araĢdırmalıyam, incimə, danıĢ-

dıq?  
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Əlbəttə, mən vaxt qazanmalı idim ki, Azəri məsələdən agah 

eləyim və biz yeni bir tədbir tökək. 

  

- Mən öz amazonkamı tanıya bilmirəm, - Azər gülə-gülə 

dedi, - ucadan danıĢ, mən səni eĢitmirəm! 

Amma mən yenə bilmədim nə danıĢım?  

- Aida, əzizim, - o, ciddi tərzdə sözünə davam elədi, - mən 

səninlə razıyam: biz ayrılmamalı idik. Ġndi artıq mən özüm 

sənsiz dəli oluram, deyəsən! 

Ürəyim çırpınırdı, havam çatmırdı, bəlkə buna görə danıĢ-

mağa söz də tapmırdım. 

- Məndə yaxĢı xəbərlər var, qulaq as, gör nə deyirəm: bir 

həftədir ki, mən türklərin çörəkxanasında iĢə düzəlmiĢəm, 

iĢ iki növbəlidi. Tezliklə mən sənə viza və bilet almaq üçün 

pul göndərəcəyəm, sən mənim yanıma gələcəksən, eĢidir-

sən?  

Və içimdə toy-bayram baĢladı! Bu da səadət! Həyatda bun-

dan artıq səadət istəmirəm!  

Nəhayət ki, səsimi çıxartdım: 

- Deyirsən ki, "tezliklə" - yəni haçan? Ölürəm sənsiz, Azər! 

- Mən də ölürəm sənsiz - astadan cavab verdi, - səni orda 

tək qoymaq ağılsızlıq imiĢ... Bilsən necə peĢimanam. Heç 

bir elm baĢıma girmir... 

- Onda çıx gəl! 

O, bir qədər susandan sonra:  

- Yalnız bu addım hər Ģeyi korlaya bilər... Ayka, bu gün 

anam hönkürə-hönkürə mənə zəng eləyəndə, məsələdən ha-
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lı deyildim, amma bir Ģeyi anladım ki, məsələni gizlətmək 

yetər. Mən... xahiĢ etdim ki, sizə elçi getsinlər, heç bilirsən 

mənə nələr söylədi? Heç söyləməli deyil. Ona görə də Ba-

laca, indi mənim ora gəlməyim, yalnız gərginlik yarada bi-

lər, bunun da faydası olmaz. 

Mən ölmüĢdüm, amma yenə də nə isə eĢitmək istəyirdim. 

Mən heyrət içində, cəsarətlə səsimi qaldırdım: 

- Bəs indi biz neynəyək? 

- Sən narahat olma, eĢidirsən? Mən qəti qərara gəlmiĢəm. 

Mən öz arvadımı orda necə yalqız qoya bilərəm? 

Mən səadətdən yerimdə qərar tuta bilmirdim. FikirləĢirdim: 

əsl kiĢi belə olar! Mənim Azərim həmiĢə bilir ki, nəyi necə 

etmək lazımdır! 

Azər sözünə davam elədi:  

- Mən sənə viza və yol xərci üçün pul göndərəcəyəm, sən 

mənim yanıma gələcəksən və sonra biz ingilis dövlətindən 

xahiĢ edəcəyik ki, bizə sığınacaq versin. Sən qorxma, qaç-

qınlıq burda tam məqbul sayılır, mən özümə inanmasam, 

səni heç vaxt çağırmazdım.  

FikirləĢirdim ki, axı bu izahatın nə mənası? Mən lap karser-

də də oturmağa hazır idim, təki Azər yanımda olsun. "Bəs 

onun dərsləri?" 

- Bəs sənin təhsilin necə olacaq? - Mən nigarançılığımı bil-

dirdim, - axı sən diplom müdafiə etməlisən! 

Azər sözümü kəsdi: 

- Mənim diplomum var! 

Mən susurdum, çünki bilirdim ki, Həsən əmim Azəri Oks-

forda oxumağa göndərmək üçün nələrə əl atıb. O, deyəsən 
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mənim susmağımın səbəbini anladı və: 

- Mən bilə-bilə ki, -dedi, -sən orda dəli olursan, mən burda 

qayğısız tələbə kimi yaĢaya bilmərəm, baĢa düĢürsən? 

- DüĢünmək lazımdır, Azər, -dedim, - bilirsən... -Amma, o, 

sözümün ardını gətirməyə macal vermədi: 

- Elə mən də sənsiz dəlidən fərqli deyiləm, -dedi, -amma 

sən yanımda olanda, mənim hər Ģeyə gücüm çatacaq: oxu-

mağa da, iĢləməyə də! Ən baĢlıcası isə odur ki, sənin yol və 

viza xərcini öz qazancımla çəkim! Qoy sonra deməsinlər 

ki, atasının göndərdiyi təhsil pulunu arvadına xərcləyib! 

Ancaq sən narahat olma, mən ailənin də etimadını doğrul-

dacam: bu diplomu alacam, amma sonra... Ġndi hər Ģeydən 

vacibi səni xilas etməkdi. Qoy onlar bu gün mənim seçimi-

mi təqdir etməsinlər, amma sabah, bizim balalarımız dün-

yaya gələndə, baĢa düĢəcəklər ki, səhv eləyiblər və özləri 

sülhə gələcəklər.  

Bu cavab isə məni tam qane elədi. Azər isə sözünün ardını 

gətirdi:  

- On gündən sonra mənim dostum Elçin Bakıya gələcək. O, 

sənə pul gətirəcək, özü də sənin üçün viza alacaq. Sənə o 

qalır ki, özünü ayıq aparasan və heç kimdə, xüsusən atanda 

Ģübhə oyatmayasan. Pasportunu əldə saxla, yerdə qalan 

Ģeyləri Elçin eləyəcək. 

- Demək, on gündən sonra?  

- Bəli, on gündən sonra... 

Mən qulaqlarıma inanmırdım! Doğrudanmı biz on-on beĢ 

gündən sonra bir yerdə olacağıq? Bəs o, bütün bunları necə 

çatdırdı, pulu hardan aldı, dostunu necə bu iĢə caladı?  
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Elə bil Azər dəstəyin o baĢında ürəyimdən keçənləri oxu-

yurdu: 

- Mən artıq iki həftədir bu iĢlə məĢğulam, - dedi, - sadəcə 

qabaqcadan səni məsələdən halı etmək istəmirdim. 

- Bəs sən rəsmi surətdə mənə elçi göndərmək üçün yay təti-

lini niyə gözləmədin?  

O, tutula-tutula: 

- BaĢa düĢürsən, Ayka, - dedi, - mən əmin idim ki, onlar 

etiraz edəcəklər və bu gün mən tam arxayın oldum ki, qorx-

mağım səbəbsiz deyilmiĢ. Amma yaxĢı olar ki, hələlik bu 

söhbəti çözməyək, danıĢdıq? 

- Bəs bizim Azər-Aida adası necə olacaq? 

Azər bir qədər ara verəndən sonra: 

- Mən burda yeni ada kəĢf etmiĢəm, - dedi, - sən gələndən 

sonra biz onun da adını Azər-Aida adası qoyarıq. Qoy dün-

yada bu adda iki ada olsun. 

- Gözəl fikirdi, -dedim, - mən səni... - amma sözümün ardı-

nı gətirmək istəyəndə məni hıçqırıq boğdu, kövrəldim. 

Elə bil telefonun o biri baĢında Azər bunu dərhal hiss elədi:  

- Mənim mübariz arvadım ağlamamalıdır, - dedi, - ağlamaq 

hünər deyil... 

Mən onu toxdatmaq istədim:  

- Bu Ģadlıqdandır, - dedim və məni bayaqdan bəri düĢündü-

rən sualı da dilimə gətirdim, - bəs orda, çörək biĢirilən yer-

də isti deyil?  

Əslində isə məni daha çox narahat edən yüksək təhsil gör-

müĢ sevimli ərimin qara fəhlə kimi iĢləməsi idi. 

Azər birdən-birə ucadan gülməyə baĢladı: 
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- Əsla isti deyil. Mən bütün həyatım boyu arzulamıĢdım ki, 

fiziki iĢdə çalıĢım! Bilirsən, iki həftə ərzində mənim çiyin-

lərimdən ikibaĢlı siçanlar baĢ qaldıracaq. 

Biz daha yarım saat danıĢdıq və birdən-birə yadıma düĢdü 

ki, axı bu beynəlxalq rabitə xidmətinə görə Azər böyük pul-

lar ödəməlidi... 

Bəxtiyar halda yuxuya getdim və yuxuda da gördüm ki, gə-

linlik donundayam. Günahsız gəlinlərə bənzəyən bəyaz qə-

rənfillərin arasında rəqs eləyirəm. 

 

XXXXXXIX FƏSĠL 

 

Araverməyən telefon zəngi məni yuxudan oyatdı. Saata 

baxdım, dəhĢətə gəldim: gün yarı olmuĢdu! Ay yatmıĢam 

ha! Lida xala evdə yox idi, görünür, nə isə almağa getmiĢ-

di. 

- Aida, biz təcili danıĢmalıyıq, - atam mülayim səslə dedi, - 

mən fasilə vaxtı, saat bir radələrində gələcəyəm. 

Sən bir iĢə bax, yəqin ki, evdə hazır heç nəyimiz yoxdur, 

bəs atama nə yedirdəcəyik? Mən xalatımı çiynimə atıb özü-

mü mətbəxə saldım. Bəli, hazır heç nə yoxdu: Lida xala, 

səhər açılar-açılmaz qazan asan nənəmdən, bibimdən fərqli 

olaraq, yemək biĢirməyə axĢam saat beĢdə baĢlayırdı ki, sa-

at altıda süfrəyə isti xörək qoysun, daha onu qızdırmağa eh-

tiyac olmasın. ġəxsən mənə haçan yeməyin o qədər də dəx-

li yoxdu, onun biĢ-düĢü isə ürəyimcə olmurdu, amma bir 

zamanlar bizim mətbəxi bürüyən ləziz yeməklərin qoxusu-

nu da unuda bilmirdim. Mən evə qayıdanda və biĢmiĢ qaza-
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nının qapağını qaldırıb orda sevimli xörəyimi görəndə ağ-

zım sulanırdı, yeməmiĢdən ləzzət alırdım! Bəlkə də mənim 

zavallı nənəm bilsəydi ki, bu alman "maĢını" onun istəkli 

nəvəsini acından öldürür, qəbirdən çıxıb gələrdi... 

Soyuducunu açdım: səhər yeməyi üçün nə istəsən vardı; 

qırmızı, qara kürüyə kimi, amma nahar vaxtı atamın qaba-

ğına səhər yeməyi qoymayacaqdım ki! Çaydanı qazın üstü-

nə qoyub özümü səliqəyə saldım və salat hazırlamağa baĢ-

ladım: qət elədim ki, atama qayğanaq biĢirərəm, üstünə də 

sumax səpərəm, lap Fatimə bibim kimi. Salat doğraya-doğ-

raya fikirləĢirdim ki, atamın qarĢısında özümü necə apara-

cağam. Mən hər cür söhbətə hazır idim, heç bir sorğu-sual-

dan da qorxmurdum, mən hər cür rol oynamağa, hər dona 

girməyə hazır idim ki, təki Azərlə tökdüyümüz tədbir ən-

gəllənməsin. 

Amma, sən demə, məni sürprizlər gözləyirmiĢ: acılı, Ģirinli 

sürprizlər. Əlbəttə, atamın restorandan içinə ləvəngi doldu-

rulmuĢ ziyad, qızardılmıĢ Ģahmayı alıb özüylə gətirməyəi 

çox xoĢuma gəldi, heç mənim qayğanaq biĢirməyimə də 

ehtiyac qalmadı, amma eĢidəndə ki, o, anamla da bəzi mə-

sələlər barədə danıĢıb, məyus oldum. Çünki atam deyənlərə 

əməl etsəm, Azərlə qurduğumuz planlar alt-üst ola bilərdi. 

Mən bunu hiss elədim və necə deyərlər, özümü dəli yerinə 

qoydum: "Mən fikirləĢməliyəm, mən hər Ģeyi ölçüb-biçmə-

liyəm" dedim, halbuki atamın verdiyi xəbərin müqabilində 

bu cür cavab gözlənilməzdi: axı, atam deyirdi ki, Qreta nə-

nən ölümcül vəziyyətdədir, son günlərini yaĢayır. Nənəmə 

görə çəkdiyim acılar Azərlə bağlı xəyallarımı üstələsə də, 
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susurdum və baĢ aça bilmirdim ki, neynəyim... 

- Mən bu gün sənin ananla danıĢmıĢam, o, hesab eləyir ki, 

sən nənənlə vidalaĢmaq üçün Moskvaya uçmalısan. 

Moskvaya getmək? Özü də indi, Azərin yanından gələn 

adam mənə Ġngiltərəyə getmək üçün yol pulu gətirəndə? 

Digər tərəfdən baxanda isə, necə ola bilərdi ki, mən Qreta 

nənəmlə vidalaĢmağa getməyim? Hələ, anamı da görəcək-

dim, gör bir nə müddətdi görüĢə bilmirdik. 

- Vaxtı itirmək olmaz, - atam dedi, - Sən təcili Moskvaya 

uçmalısan. Ġnstitut mənim boynuma. 

"Böyük Britaniyaya vizanı da öz boynuna götürsəydin, nə 

olardı..." - bunu ürəyimdə söylədim, dilimdə isə: 

- Mən özümü yaxĢı hiss eləmirəm, - dedim, - mən tək qal-

malıyam və bütün bunları araĢdırmalıyam, incimə, danıĢ-

dıq?  

Əlbəttə, mən vaxt qazanmalı idim ki, Azəri məsələdən agah 

eləyim və biz yeni bir tədbir tökək. 

Atam yerindən qalxdı və bildirdi ki, axĢam iĢdən çıxandan 

sonra yenə mənə baĢ çəkəcək. O, gedəndən sonra mən 

otaqda yaralı aslan kimi gəzirdim. Deməli, mənim dünənki 

hərəkətimə görə narahat olan atam, anamla məsləhətləĢmək 

qərarına gəlib, anam da nənəmin xəstəliyindən söz açıb! 

Ġkilikdə də qərara gəliblər ki, qız nənəsini görməyə gəlsə, 

anasının da qonağı olar. Mənim yeniyetməlik çağlarımda 

keçirdiyim depressiyanın təcrübəsindən bilirdilər ki, mə-

nimlə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Maraqlıdır, görəsən 

baĢqa vaxt olsaydı, onlar yenədəmi mənə nənəmin xəstə-

lənməsi, əcəl yastığına düĢməsi haqqında danıĢardılar? Nə 
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biləsən, hər halda, bizim ən yaxĢı yolumuz gözləməkdi? 

Düz deyirlər: insan güman eləyir, Allah yerbəyer. Barmaq-

larım titrəyə-titrəyə Ģəhərlərarası beynəlxalq teleqraf mər-

kəzinin tanıĢ nömrəsini yığdım. 

- ġəhərlərarası beynəlxalq teleqraf mərkəzi sizin xidməti-

nizdədir. 

Allaha Ģükür ki, Azər öz London nömrəsini yazmağa məni 

məcbur eləmiĢdi, "hər ehtimala qarĢı, yaz" demiĢdi, amma 

o nömrə mənim yaddaĢıma da yazılmıĢdı, özü də əbədi. 

Məlum oldu ki, Azər evdə yoxdur. 

- Kimdi, niĢanlısıdı soruĢan? - Dəstəkdən gələn səs yad olsa 

da, dil doğma idi və elə bu doğmalıq da məni ürəkləndirdi:  

- DanıĢan Aidadır, - cavab verdim, - ona mühüm bir xəbər 

çatdırmaq lazımdır. 

- Narahat olmayın, Aida xanım, indi mən qaçıb iĢ yerində 

ona xəbər verərəm, o da sizə zəng vurar... 

- Sağ ol, Elçin! - Mən öz aləmimdə onun adını çəkdim ki, 

aramızdakı yaxınlığı duysun. Amma o: 

-Elçin də indi Azərlə bir yerdə, iĢdədir, - dedi, - mən isə 

MüĢfiqəm... 

Ġngiltərəyə vurduğum zəngdən iki saat keçsə də, Azərdən 

hələ də xəbər yoxdu. Telefon aparatından gözümü çəkmə-

dən dırnaqlarımı gəmirirdim. Həyəcanlı anlarda bu mənim 

adətimdir. 

Nəhayət ki, telefon səslənəndə mən yerimdən dik atıldım. 

Azər idi. Həyəcanlı olduğunu səsindəki titrəyiĢdən sezdim: 

- Nə olub, Balaca? 

- Azər! - birnəfəsə dilləndim, - DəhĢətli xəbərlər var! Bizim 
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bütün planlar alt-üst oldu! Atam məni Moskvaya anamın 

yanına göndərir, çünki Qreta nənəm ağır xəstədir. Biz indi 

neynəyək? 

- Ay sənin canın yanmasın! Amma məni yaman qorxutdun, 

ha! Mən də elə bilirəm ki, onlar bizim planlarımızdan xəbər 

tutublar, səni məhĢər ayağına çəkiblər! Əlbəttə, mən Qreta 

nənənin halına acıyıram, amma bu sənin düĢündüyün qədər 

də dəhĢətli xəbər deyil. Bilirsənmi, nəyə görə? Deyim, qu-

laq as: bu hadisə bizi məqsədimizə yaxınlaĢdırır. Onsuz da 

sən Londona ya Ġstanbuldan uçmalısan, ya Moskvadan. 

Moskvadan uçmağın daha yaxĢı, çünki orda doğma anan 

yaĢayır! Bu öz yerində, mən özüm istəyirdim, sənə təklif 

edəm ki, Moskvadan uçasan, amma bilmirdim ki, Murad 

əminin razılığını necə almaq olar? Bilirsən, mən sənin 

marĢrutunu çoxdan ölçüb-biçirdim və hesab eləyirdim ki, 

sən mənim yanıma gəlməmiĢdən öncə ananla vidalaĢmağa 

borclusan. 

Mən əllərimlə gözlərimin yaĢını silə-silə hıçqırır, içimi çə-

kirdim və fikirləĢirdim ki, görəsən bu dünyada ikinci belə 

bir qayğıkeĢ və diqqətcil insan varmı? 

Mən minnətdarlığımı səsimlə, sözümlə ifadə etdim:  

- Mən səni sevirəm! 

- Mən səni daha çox sevirəm, Balaca, çox sevən, çox yaĢa-

yar, - zarafatla dedi, - Karina xalanın nömrəsini ver mənə, 

mən hər gün sənə zəng eləyəcəm. Elçin də Bakıya Moskva-

dan uçmalıdır, o, hər Ģeyi təĢkil eləyəcək. Sən haçan uçur-

san Moskvaya?  

Yəqin ki, verdiyim cavab onun üçün gözlənilməz olmadı: 
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- Lap elə bu dəqiqə! 

Amma mən Moskvaya bir gün sonra son gecəni dünyalar 

qədər sevdiyim Fatimə bibimlə baĢ-baĢa verib doyunca ağ-

layandan sonra uçdum. Atamın sürücüsü Azərbaycan ne-

mətləri - ağ balıq, qara kürü, qoz, fındıq ləpəsi, həmçinin 

paxlava, Ģəkərbura kimi Ģirniyyatlarla doldurulmuĢ qutuları 

yerdən güclə qaldırırdı. Atam göz yaĢlarını gizlətməyə ça-

lıĢsa da, anama aldığı hədiyyəni və konvertin arasındakı 

pulu mənə verəndə bir xeyli danıĢa bilmədi, üzümə baxa-

baxa qaldı. Və nəhayət:  

- Nəyə istəsən xərclə, özünə də, anana da, nənənə də, - de-

di, - mən dağ kimi arxanızda dayanmıĢam, ancaq özünü qo-

ru, ehtiyatsız hərəkətlərə yol vermə. Unutma ki, mən səni 

sevirəm... 

 

XXXXXXX FƏSĠL 

 

Mənim zavallı nənəm! Mənim Qreçkam! Gör bir lənətə 

gəlmiĢ xəstəlik səni nə hala salıb?! 

Paytaxt xəstəxanasının bəyaz palatalarından birində onun 

qurumuĢ cismini ağappaq yorğanın arasında görəndə elə 

bildim bir əlçim yumaqdı. Nazik xəstəxana yorğanının al-

tındakı skeletin üstündə qalan dərinin sarıya çalan rəngi 

əyani Ģəkildə sübut eləyirdi ki, daha Qreta nənəm bu dün-

yanın sakini deyil.  

Hönkürüb özümü onun üstünə atdım: 

- Qreçka nənə! Heç bilirsən necə darıxmıĢam sənin üçün?! 

O, deyəsən, ağlamağı da yadırğamıĢdı - gilələrində bütün 
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dünyanın ələminə yer eləmiĢ gözlərilə mənə baxdı, baxdı 

və birdən pıçıltıyla: - Qismətimdə bir Ģey varmıĢ! Mən qor-

xurdum ki, səni görmədən öləm... 

Mən təəssüflənirdim ki, bütün bu illər ərzində bir dəfə də 

olsun nənəmə baĢ çəkməmiĢəm, həmiĢə düĢünmüĢəm ki, 

Azərdən ayrılmayım, demək, yalnız özümü düĢünmüĢəm, 

bu isə xudpəsəndlikdi... 

- Qreçka nənə! Mən səni çox istəyirəm! Çox! Ancaq bağıĢ-

la ki, gəlib səni görməmiĢəm. 

- Mən hər hər Ģeyi baĢa düĢürəm, mənim balam, - nənəm 

güclə eĢidilən bir səslə dedi, - sən bizi bağıĢla ki, səni atdıq. 

- Və birdən o, tövĢüməyə baĢladı. 

Anam narahat olduğunu dərhal biruzə verdi:  

- Sənə həyəcanlanmaq olmaz, ana, -dedi, -olmaz... 

Nənəm özünün taxta kimi qurumuĢ əlini yorğanın altından 

mənə uzatdı:  

- Gəl səni tumarlayım, dəcəl balam! -dedi, -sən necə də gö-

zəlləĢmisən! 

Mən onun əllərindən tutub öpüĢlərimə qərq elədim: 

- Mənim Ģirin, Qreçka nənəm, -dedim, - sənsiz bir xoĢ gün 

görmədim. 

- Bilirəm mənim balam, heç biz də bu illər ərzində bir xoĢ 

gün görmədik... Təki sən xoĢbəxt ol, mənə daha heç nə la-

zım deyil. 

Nənəm zəndlə gözlərimin içinə baxır, sanki nə isə soruĢ-

maq istəyirdi, amma ürək eləmirdi. Onu düĢündürən nə idi 

görəsən? Bəlkə də atamın evlənməsi? Hər Ģey ola bilər... 

Birdən o, soruĢdu:  
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- Aida, mənə düzünü de, doğrudanmı Bakıda erməni qəbi-

ristanlığını yernən bir eləyiblər?  

- Sən nə danıĢırsan, ay nənə?! - Etirazımı dərhal bildirdim, 

- heç bir daĢına da əl vurmayıblar, ora toxunulmaz məkan-

dı!  

- KaĢ bircə anlığa o qəbiristanlığa girəydim, yazıq Xristo-

forla vidalaĢaydım və bir anlığa da Zavağzalnıdakı evimizə 

tamaĢa edəydim... 

Qreta nənəmin səsindəki kədər mənə bir daha anlatdı ki, bu 

illər ərzində o, doğma ocağından uzaqlarda - qürbətdə, qə-

riblikdə nələr çəkib. 

- Nənəcan, mən Azərlə hər il Xristofor babamın qəbrini zi-

yarət eləyirəm, orda gül-çiçək də əkmiĢik.  

Bu sözdən sonra onun üzü iĢıqlandı:  

-Sizi Pərvərdigar özü qorusun! -dedi. 

O, gözlərini qıyaraq sanki məni gözlərinin giləsinə köçürt-

mək, Ģəklimi çəkmək istəyirdi və birdən...mənə elə gəldi ki, 

daha onu görmürəm. Vicdan əzabı məni silkələdi: nə üçün 

bu illər ərzində mən Moskvaya - nənəmin yanına getməmi-

Ģəm? Axı mən ixtiyar çağında onun həyatını bəzəyə bilər-

dim... 

PeĢimançılıq məni üzürdü. Mən ona görə öz taleyimi lənət-

lədim ki, məni çox sınağa çəkib. Mən hardan biləydim ki, 

sınaqlar yenidən baĢlayır...  

Əgər mən bilsəydim ki... 

 

XXXXXXXI FƏSĠL 
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Palatanın qapısı açıldı və xoĢagəlməz zahiri görkəmə malik 

olan əli dolu bir kiĢi içəri girdi. O, qapının ağzında dayanıb 

üstdən aĢağı bizi bir qədər süzəndən sonra, nəhayət ki, səsi-

ni çıxartdı: 

- Deməli, yenə tapıĢmısınız! 

Anam qorxu içində məni nənəmin çarpayısından araladı və 

dərhal özü də kənara çəkilib yerini ona verdi. Bu ĢiĢman ki-

Ģi nənəmin çarpayısına yaxınlaĢdı və xırıltılı səslə: 

- Barefzes, mama! - dedi. 

Amma bu qalın, eybəcər səsdən nənəmin üzünə iĢıq qondu 

və o, Ģən halda cavab verdi:  

- Barafses, Rubencan... 

Əlbəttə, mən bu erməni sözünün mənasını bilirdim, amma 

inana bilmirdim ki, qarĢımdakı anamın qardaĢıdı, bizim bü-

tün faciələrimizə bais olan dayım Rubendi. Ya mən onun 

görkəmini tamam unutmuĢdum, ya da o, zahirən çox dəyiĢ-

miĢdi. Sırtıq, qan çəkmiĢ gözləri olmasaydı, onu qətiyyən 

tanıya bilməzdim. 

Nənəm gözlərini ona zillədi:  

- YaxĢı ki, gəldin, oğul! - dedi, - Necə dolanırsız? Mənim 

gəlinim HayqanuĢ neynəyir? Nəvəm Araksiya necədi?  

- YaxĢı yaĢayıram! Ümumiyyətlə, biz hamımız yaxĢı yaĢa-

yırıq, - dayım özündən razı halda gülümsündü, - biz öz və-

tənimizdə yaĢayırıq və düĢmən çörəyi yemirik. - o, tikanlı 

nəzərlərini bizə yönəltdi, amma biz onun atmacasını eyni-

mizə almadıq və bununla da deyəsən onun ürəyində qurdu-

ğu plan pozuldu və biz bir qədər həyacanlansaq da, yeri-

mizdən də tərpənmədik. 
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- Lazım deyil, - nənəm yalvarıĢ dolu baxıĢlarını oğluna zil-

lədi, - Lazım deyil, Rubencan... 

Öz ailəsində yaranmıĢ nifrət məĢəlini, zavallı nənəmin sön-

dürməyə cəhd etməsi birinci dəfə deyildi. Amma məhz indi 

mən dərk etdim ki, bu illər ərzində o, nələr çəkib... Bu acılı 

düĢüncələr içində yaxĢı kəsdirə bilmədim ki, dayım mən-

dən nə soruĢmaq istəyir. Amma o, sırtıq bir təbəssümlə ver-

diyi sualı dübarə dilinə gətirdi:  

- Hayes-turkes? 

"Bəyəm o, mənim kim olduğumu bilmirdi?" 

Mənə yaxĢı məlum idi ki, bu alçaq sualın arxasında hansı 

məqsəd durur, ona görə də qərara aldım ki, qabağından 

qaçmayım, elə bir cavab verim ki, onu yandırsın: "Tür-

kəm!" deyim. Amma Qreta nənəmin yalvarıĢ dolu baxıĢları 

məni susmağa vadar elədi. Xəstəyə daha bir dərd gətirmə-

mək üçün astadan:  

- Mən ermənicə bilmirəm, - dedim. 

Ruben dayım məsxərə ilə güldü:  

- Əgər, doğma ana bu dili sənə öyrətməyibsə, hardan bilə-

sən? Eybi yox, Ruben dayın sənə ana dilini öyrədər.  

O, yerindəcə donub qalmıĢ anama sarı çöndü və yerə qoy-

duğu selofan torbaları niĢan verdi: 

- Bunları yerbəyer elə, anam üçün gətirmiĢəm, - dedi, - nə 

gözlərini bərəldirsən? 

Və sonra da saymazyana davam elədi:  

- Sabah sizi teatra göndərəcəyəm. UĢaq dahi Aram Xaça-

turyanın musiqisini dinləməlidir. 

Daha onun sərsəmləmələrinə dözə bilmədim. BaĢımdan ağ-
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rı tutduğu üçün bayıra çıxdım. Anam da ardımca gəldi. Evə 

çatanacan biz bir kəlmə də kəsmədik. Görünür, anam da 

mənim kimi iyrənc məqamları ilə yadda qalan o görüĢü 

yaddaĢından silib atmaq istəyirdi, amma "istəkli qohum"" 

axĢamdan bir xeyli keçəndən sonra özünü yenə bizim yadı-

mıza saldı, konsertə bilet gətirdi. Və o, bildirəndə ki, sabah 

özü gəlib bizi taksi ilə aparacaq, mən tamam dilxor ol-

dum... 

 

XXXXXXXII FƏSĠL  

 

Ruben dayımla görüĢdən sonra içimdə baĢ qaldırmıĢ xoĢa-

gəlməz yaĢantıları mən necə qovmayaydım? Bu mübarizə-

də vaxt əriyirdi. Mən zamanı əyləmək istəməsəm də, o bəd-

nam "sabah" axırı ki, özünü çatdırdı. Amma mən teatra get-

mək söhbətindən qəti imtina elədim. Ġçimdə minbir qayğı 

teatrda oturmaq harama yaraĢardı? Onsuz da heç bir qüvvə 

məni evdən çıxara bilməzdi, çünki bu arada mənə O zəng 

etməli idi, o - mənim Azərim! Anamın əhvalı dəyiĢsə də, 

bunu biruzə verməməyə çalıĢırdı. Mən bilirdim ki, heç o 

özü də teatra həvəslə getmir; gedir ki, biletləri üçqat bahası-

na almıĢ Ruben dayım burnunu sallamasın. Bilet yanmasın 

deyə o, rəfiqələrindən birinə zəng vurdu, mənə də tapĢırdı 

ki, qapını heç kimə açmayım, heç yana getməyim və özüm 

Ģam eləyim.  

Mən Ruben dayımın özünü görməsəm də, taksinin təyin 

olunmuĢ vaxtda binanın giriĢinə yan aldığını və anamın rə-

fiqəsi ilə maĢının arxa oturacağında əyləĢdiklərinə Ģahid ol-
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dum. 

Anam gedəndən sonra otaqda var-gəl etməyə baĢladım ki, 

vaxtı bu yolla öldürüm. Nə isə oxumaq da olardı! Amma 

anamın kitabxanası yoxdu. Qüssə məni üstələdi. Baxmaya-

raq ki, anam mənim çox sevdiyim yeməkləri - atamın gön-

dərdiyi osetrindən soyutma və ət qutabı biĢirmiĢdi, yeməyə 

həvəsim yoxdu. Televizoru yandırdım. Latın Amerikası öl-

kələrindən birinin sentimental serialı nümayiĢ etdirilirdi ki, 

mən ümumiyyətlə belə Ģeylərə baxmırdım. Pultu divanın 

üstünə tullayıb "Qrundiq" maqnitofonuna yaxınlaĢdım. 

Anamın sevimli audiokasetləri də burda idi. Mənə maraqlı 

oldu; bildim ki, o, hansı musiqilərə qulaq asır. Kasetləri 

araĢdırmağa baĢladım: Sara Qədimovanın, ġövkət Ələkbə-

rovanın, RəĢid Behbudovun, Vaqif Mustafazadənin kasetlə-

rinə rast gəldim. Məni ağlamaq tutdu: yazıq anam! Deməli, 

sən Azərbaycan həsrətini Azərbaycan mahnıları ilə söndü-

rürsən. RəĢid Behbudovun kasetini maqnitofona salan kimi 

unudulmaz "Lalələr" mahnısının sədaları anamın soyuq 

Moskva mənzilinə hərarət gətirdi. Kövrəldim. Gözlərimi 

yumdum və mənə elə gəldi ki, AbĢeron çöllərindəyəm, qızıl 

lalələrin örtdüyü Azərbaycan çəmənliklərinə ayaq basıram. 

Birdən, özüm də bilmədən, mənim bütün cismim oynamağa 

baĢladı. Ayaqlarım döĢəməyə dəymirdi, yarıyumulu gözlə-

rim Ģəfəq saçırdı, açılmıĢ qollarım musiqinin ahənginə uy-

ğun Ģəkildə qalxıb enirdi... 

 

"Yayın əvvəlində Gəncə çölündə 

Çıxıblar yenə də düzə, lalələr... 
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Nə vaxtdır Bakının gözü yoldadır 

Bir qonaq gələsiz bizə, lalələr..." 

 

Bədənim anamın mənzilində süzürdü, qəlbim, xəyalım isə 

uĢaqlığımın günəĢli may günlərinə uçmuĢdu; "1-may" bay-

ramını biz mütləq Ģəhər kənarında, RəĢid Buhbudovun tə-

rənnüm elədiyi məĢhur laləli çöllərdə keçirərdik. Azərlə Ġb-

rahim babam köhnə samovarı yandırardılar, atamla Həsən 

əmim bulaqdan su gətirərdilər, qadınlar çəmənliyə xalça-

palaz döĢəyib süfrə açardılar, mən də əmim qızları ilə kəpə-

nək, cırcırama tutardım... 

Budur, yenə də uca dağlar qoynundayıq, dərədən buz kimi 

çay axır. Azərlə mən qolboyun olmuĢ ağacların kölgəsində 

gizlənib Ġbrahim babamın iri-iri qarpızların qarĢısına iri-iri 

daĢları düzməsinə tamaĢa eləyirik. Azər birdən mənə göz 

vurub qarpızlardan birinin qənĢərindəki daĢı kənara itələyir 

və qarpız uĢaqların qıĢqırığı altında ağır-ağır üĢüaĢağı di-

yirlənir. Hamının gözü yamacla dağ çayına doğru, parçala-

na-parçalana diyirlənən xoruz lələyi qıpqırmızı tikələrə zil-

lənəndə Azər qulağıma pıçıldayır: "Beləliklə, biz arıları da 

süfrəmizə qonaq elədik, - dedi, - payı gərək balaca qarda-

Ģınla paylaĢasan..." 

  

Mahnı bitmiĢdi, amma mən hələ də oynayırdım, kədərli 

gerçəkliyə qayıtmaq istəmirdim. Gözlərimi açanda mənə 

elə gəldi ki, türmədəyəm və dərhal da könlümdən təbii bir 

istək keçdi: qaçmaq! Amma hələ ki, bu addımı atmaq ol-
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mazdı, ona görə ki, Azərin elçisi gəlib çıxmamıĢdı. Mən 

üzücü düĢüncələrdən xilas olmaq üçün maqnitofona daha 

bir kaset qoydum. Maqnitofondan qəlb titrədən bir nəğmə 

yayıldı, bu deyəsən ara mahnısı idi, amma sözləri məni sil-

kələdi: 

 

Мой мѐртвый город, ты меня прости 

За то, что я прощаться не приеду. 

Мне не найти обратного пути 

К тебе, мой город, и к могиле деда. 

 

Мне не найти средь ночи белый свет, 

И не подставить под удары спину. 

Прости, Баку, тебя сегодня нет, 

И не вини тех, кто тебя покинул. 

 

На колени доченьку посажу, 

Всю ей правду горькую расскажу. 

Не найти на Родину нам билет 

Больше нашей Родины, дочка, нет... 

 

Свои часы теперь мне не сверять 

С часами на вокзале Сабунчинском, 

И по бульвару больше не гулять 

И не дышать уж воздухом Бакинским. 

 

Исчезли Хутор и Арменикенд, 

И нет друзей моих на Завокзальной, 
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И Завокзальной тоже больше нет, 

И нет Баку, как это не печально... 

 

Ай, Баку, джан-Баку, на твоѐм берегу 

Было столько огней, жило столько друзей. 

Где ж теперь вы, друзья? А где же сам теперь я, 

Если снится мне Каспий ночами... 

 

Birdən-birə yadıma düĢdü ki, mən bu mahnının Azərbaycan 

dilinə tərcümə olunmuĢ variantını da eĢitmiĢəm; misralar 

aram-aram yadıma düĢdü. 

 

Ey ölü Ģəhərim, bağıĢla məni 

Gələ bilməyəcəm vidalaĢmağa, 

Geriyə yolum yox, baba qəbrini 

Ziyarət etməyə bilmərəm daha. 

 

Zülmət gecələrdə ağ gün tapammam, 

Yağan zərbələrə tabım yox tamam. 

Ey Bakı, yoxsan sən o gündən bəri, 

Qınama yurdunu tərk edənləri. 

 

Bağrıma basaraq körpə qızımı, 

Açıq söyləyərəm qara yasımı, 

Vətənin yolları bağlıdır, bala, 

Vətənsiz ürəyim dağlıdır, bala... 

 

Sabunçu vağzalı orda qalası, 
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TuĢ gəlməz onunla mənim saatım, 

Bulvarda udduğum Bakı havası 

Ġndi itirdiyim miras muradım... 

 

Yox oldu Xutor da, Ermənikənd də, 

O vağzal ötəsi küçə də getdi... 

Dostlar perik düĢdü, getdi vətən də, 

Bakı da bizimçün biryolluq itdi. 

 

Ey Bakı, can Bakı, sahillərində 

O qədər çıraqlı ocaqlar vardı. 

Hardasız, dostlarım? Varlığım bu dəm 

Xəzərli, Bakılı yuxulardadı!.. 

 

Mən tamam keyləĢdim... Amma hələ ifaçının adamın yeddi 

qatından keçən səsi kəsilməmiĢdi:  

 

По земле нас судьба раскидала, 

Нахлебались мы горя немало. 

Как в тюрьме живѐм на этой воле, мама-джан, 

Вот какая беженская доля. 

Я пою, и пусть все люди знают: 

Беженцев счастливых не бывает. 

Как без крыльев не летают птицы, мама-джан, 

Так живут без Родины бакинцы... 

 

Yəni: 
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Tale səpələdi bizi çöllərə, 

Qəm yedik, qərq olduq məĢəqqətlərə... 

Azad ola-ola dustaq kimiyik, 

Köçkünük, qaçqınıq, kimik, nəçiyik... 

 

Bəxtiyar olarmı didərgin olan? 

Qoy hamı bilsin ki, necə naçarıq. 

Qanadsız quĢ uçan deyil, anacan, 

Vətənsiz yaĢayan bakılılarıq... 

 

Mən cəld maqnitofonu söndürdüm. Kaseti çıxartdım. Üs-

tündəki yazını oxumamıĢdan anamın xəttini tanıdım: Qri-

qoriy Zareçnıy. Sən bir iĢə bax! Mən bu müğənninin adını 

eĢitmiĢdim, o da mənim anam kimi Bakı ermənisi idi... 

Heysiz halda mənzildə vurnuxurdum, gücüm stullara çatır-

dı, arabir onları vurub aĢırırdım:  

"Ömrün sonunu qəribçilikdə yaĢamağa məcbur olan yazıq 

və bədbəxt insanlar. Haçansa sizin də hər Ģeyiniz vardı: cə-

miyyətdə mövqeyiniz, pulunuz, hörmətiniz, sabaha inamı-

nız və ən baĢlıcası - Vətən duyğusu. Amma manyak ehtirası 

ilə torpaq və qan almaq eĢqinə düĢən erməni daĢnakları si-

zin taleyinizi nəzərə almadılar. Onlar doğma ocaqlarından 

qovub-çıxartdıqları yüz minlərlə Azərbaycan əsilli Ermə-

nistan vətəndaĢlarının baĢına müsibətlər gətirəndə, doğru-

danmı Bakıda yaĢayan qan qardaĢlarının taleyi onları ma-

raqlandırmadı? Bu gün Qarabağa köçənlər, özgə evlərinə 

yiyələnənlər, hansı qələbəni öz zurnasında pülüyə bilər? 

Eybi yox, cənab daĢnaklar, əvvəldə hamı gülər, əsas sonda 
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güləndi, qələbə haqqında zurna püləmək isə hələ tezdi: 

"...belə qiymətə əldə olunan qələbənin bir quruĢ da qiyməti 

yoxdur"... "Cücəni payızda sayarlar". 

Görün bir bu qırğını törədən erməni millətçiləri nə qədər 

insanlıqdan məhrumdular ki, belə asanlıqla yüz minlərlə in-

sanın taleyi ilə oynadılar! Mən özümü zərərçəkənlərdən biri 

sayıram, amma tamam səbrim tükənəndə Fatimə bibim mə-

ni sakitləĢdirdi; dedi ki, mən özümü faciə qurbanı hiss elə-

yəndə Ermənistandan, Qarabağdan və ona bitiĢik rayonlar-

dan qovulan azərbaycanlıları, eləcə də Azərbaycanı tərk et-

məyə məcbur olan günahsız Bakı ermənilərini düĢünməli-

yəm. 

"Bu həqiqətdir, səni anasız, nənəsiz qoyublar, ləyaqətli bir 

ailədə keçən qayğısız, xoĢbəxt uĢaqlığından məhrum edib-

lər. Amma sənin Vətənin var, biz varıq və evin var. HəmiĢə 

özündən yuxarı baxıb köks ötürüncə, özündən aĢağı bax, 

Ģükür elə" - bibim deyirdi. Və vəziyyətə bu cür yanaĢmaq 

həqiqətən kömək eləyirdi. Amma kömək eləyirdi, ona görə 

ki, Azər yanımda idi. 

Mən saat rəqqası kimi anamın mənzilində o yan-bu yana 

gedirdim. Məni bu evdə hər Ģey qıcıqlandırırdı: divarlarda-

kı Qarabağ xalçaları, suvenirlər, Azərbaycan sənətkarları-

nın əlindən çıxmıĢ corablardan, çarıqlardan tutmuĢ xəncər-

lərə kimi. Anamın böyütdürüb televizorun üstünə qoyduğu 

Ģəkildə mənim valideynlərim öz sevimli qızlarını qucaqla-

yıb xoĢbəxtcəsinə gülümsəyirdilər.  

Amma qəribə idi ki, Rusiya paytaxtına atılmıĢ bədbəxt ana-

mın nə ilə nəfəs alması məndə ümidsizlik doğururdu. Mən 
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özümü ona görə günahkar sayırdım ki, bu cür həyat ona xoĢ 

deyildi. Qəfildən ağlıma bir fikir gəldi: onların mənim ana-

mın və eləcə də mənim qəlbimi fəth eləmiĢ müğənni QriĢa-

nın adı ermənidir, əslində onlar bakılıdırlar və bakılı olaraq 

da qalacaqlar! Vətənsiz qalmıĢ yazıqlar, qalan ömürlərini, 

parlaq keçmiĢlərinin bəyaz kölgəsi kimi xatiratlarla yaĢa-

mağa məcburdular... 

"Eybi yox, az qalıb. Böyük Britaniyada qaçqın statusu alan 

kimi, - özümə təsəlli verdim, - anamı aparacağam ki, orda 

bizimlə - öz nəvələri ilə yaĢasın. Bizim Azər-Aida adasında 

milliyyət söhbəti yoxdur və olmayacaq..." 

Mən öz küskün baxıĢlarımı ümidlə telefona zilləmiĢdim, o 

isə susurdu. Mən saymağa baĢladım, dəfələrlə sınamıĢdım, 

minə qədər sayanda, Azər zəng eləyirdi. Amma indi say altı 

yüz altmıĢ altıya çatanda kimsə qapını döydü.  

 

XXXXXXXIII FƏSĠL 

 

Diksindim: bu lap Ģeytan əməli oldu ki! Qapının gözcüyün-

dən baxanda gördüm ki, Ruben dayımdı, əlində də bağlama 

var. Ürəyimdə onu söyə-söyə qapını açdım və ani olaraq 

özümü topladım: bu sırtıq, zəhlətökən qohumcığaza necə 

anladım ki, teatra getməkdən niyə imtina etmiĢəm. Amma, 

xoĢbəxtlikdən dərhal hiss elədim ki, Ruben dayım mənə 

qarĢı incik deyil. Düzü, heç mən onu belə Ģən görməmiĢ-

dim. Əlindəki bağlamanı mənə verib kresloya yayxandı və 

nəzakətlə soruĢdu:  

- Deməli, teatrı sevmirsən?  
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Mən özümə haqq qazandırmağa cəhd elədim:  

- Yox, sevirəm, ancaq bu gün kefsizəm... 

- Eybi yox, teatr insan həyatında o qədər də vacib məsələ 

deyil, ürəyin istəmir - getmə! Mən özüm də cavan olmu-

Ģam, səni niyə anlamayım ki?  

Mən belə baĢa düĢdüm ki, teatr söhbəti ilə bağlı aramızda 

yaranmıĢ münaqiĢəyə son qoyulub və yüngülcə nəfəsimi 

dərdim. 

- BoĢqab gətir bura, - o, dedi və hələ əlimdən yerə qoyma-

dığım qutunun qapağını açıb masanın üstünə boĢaltdı. Ha-

mısı bahalı, az tapılan yemək Ģeyləridi: hisə verilmiĢ kolba-

salar, paĢtetlər, qaxaclar, təbii Ģirələr, meyvələr və s. O, hə-

vəslə bu ərzaqları mənim gətirdiyim boĢqablarda yerbəyer 

eləyib Ģən halda dilləndi:  

- Bəs qədəh?! Dərhal görünür ki, evdar deyilsən, anana 

bənzəməmisən, o, dərhal baĢa düĢərdi ki, bu süfrənin nəyi 

çatmır? Bilirsən, indi biz səninlə nə içəcəyik?  

Və o, mənim cavabımı gözləmədən təntənəli surətdə elan 

elədi:  

- Əsl erməni konyakı! Üçulduz! Mən onu Yerevandan gə-

tirmiĢəm, Moskvadakılar əldəqayırmadı! 

Mən konyak ĢüĢəsinə maraq göstərməsəm də, o, qalib bir 

əda ilə məni süzürdü. Nə butulkanın üstündəki Ģəkil, nə bu 

içkinin dəyərindən xəbər verən ulduzların sayı məndə heç 

bir maraq oyatmadı, gözümdə bu konyakın qiymətini qal-

dırmadı. O, lap çantasından "Napoleon"" konyakı, ya ev Ģə-

raitində hazırlanmıĢ çoxillik Ģərab çıxardıb ortaya qoysaydı 

belə, mən yenə bunun fərqinə varmazdım. Birinci ona görə 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

396 

ki, mən içmirəm. Ġkincisi də, hətta alkoqolsuz içkiləri də 

xoĢum gəlməyən adamların məclisində dilimə vurmuram. 

Ruben dayım da məndə son dərəcə ikrah hissi oyadan 

adamlardandı, dayım olsa da, məndə heç bir doğmalıq hissi 

oyatmırdı. Amma belə görünürdü ki, mən bu axĢamı onunla 

bir yerdə keçirməliyəm, gülərüz ev sahibi, istəkli qohum 

rolu oynamalıyam, bütün bunlar isə nə gerçəkliyə uyğundu, 

nə mənim planlarıma. 

- Nə qaĢ-qabağını tökdün? - O, narazılığını bildirdi, - bəlkə 

deyəsən ki, sizin "Göy-göl" daha yaxĢı konyakdı? "Göy-

göl" əsl erməni konyakı ilə müqayisədə horradı... 

Mən saymazyana çiynimi çəkdim: "qoy nə deyir, desin". 

- BaĢa düĢdüm, - deyəsən dayım barıĢ qərarına gəldi, - səni 

qınamaq olmaz, sən ki, heç zaman əsl erməni konyakı iç-

məmisən, onun ləzzətini hardan biləsən?  

Mən özümü toparladım ki, onu acılamayım, axı onun mənə 

spirtli içki təklif etməsi özü əslində təhqir idi; onun bu sa-

hədəki maarifçiliyi də ona yaraĢan hərəkət deyildi. Azərin 

uĢaq vaxtı bir siqaret yandırıb əlimə verdiyinə görə Həsən 

əmim tərəfindən necə döyülməsi yadıma düĢdü. Eh...kaĢ o 

günlər olaydı... Birdən-birə uzaqda qalmıĢ doğmalarım 

üçün son dərəcə qəribsədim, axı onlarla bir yerdə olmaq 

xoĢ idi, həm də qorxusuz... 

- Yaxın otur, əvvəlcə içək bizim Qretanın - sənin nənənin, 

mənim anamın sağlığına. Yastığı yüngül olsun.  

O, dolu qədəhi boĢaldıb duzlu xiyardan bir diĢdəm alanda, 

mən fikirləĢdim ki, hətta konyakın yalnız konfetlə içildiyini 

mən də bilirəmsə, bu hansı meĢədən çıxıb görəsən?  
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- Sən Qreta nənəni çox sevirsən? 

Bu mənasız sual məni cin atına mindirdi və istədim qıĢqıra-

qıĢqıra ona deyəm ki, bu sualı sənə vermək lazımdır, çünki 

sən bu illər ərzində ona bir qəpik də göndərməmisən! Bü-

tün bu illər ərzində Moskva kimi bahacıl Ģəhərdə ona yalnız 

mənim atam arxa, həyan olub. 

Ancaq fikirləĢdim ki, yaxĢısı budur heç ona baĢ qoĢmayım, 

belədə o, daha tez çıxıb gedər.  

- Əlbəttə, Qreta nənəmi mən çox sevirəm, - dedim və ümid 

elədim ki, içəndən sonra az danıĢar, qoy içsin. Amma mən 

deyən olmadı, bir neçə qədəhdən sonra onun riyakarlığın-

dan, cəfəng söhbətlərindən təngə gəldim.  

- Deməli, onu çox sevirsən? Bu yaxĢıdı. Kim sevirsə yaĢa-

maq ona asan olar, amma bunu hamı bacarmır. Bilirsən indi 

mən necə yaĢayıram? Ġndi mənə çoxları həsəd aparır. Mən 

sənin atandan daha artıq təmin olunmuĢam. Mən öz qızıma 

maĢın da almıĢam, ayrıca mənzil də. Bəs de görüm, atan sə-

nə nə alıb ad günündə? Axı iyirmi yaĢın tamam olub. Hə, 

nə alıb? Ferrari? Volvo? Ay aldı ha! Onun iki oğlu var, Fer-

rarini, Volvonu da onlara alacaq. Sənə isə, olsa-olsa, ərə 

gedəndə bir az taxta-tuxta alacaq, maĢını, mənzili yuxuda 

görəcəksən! Türklərdən ancaq sən bublikin halqasını ala bi-

lərsən, onlar öz qızlarını adam hesab etmirlər! 

Mən onun nəyə iĢarə vurduğunu, nə demək istədiyini baĢa 

düĢmürdüm, ona görə də baĢımı aĢağı saldım ki, boĢ nəsi-

hətlərinə sədd qoysun. Görünür, Ruben dayım məni baĢqa 

cür anladı və elə bu səbəbdən də bəlağətlə səsini qaldırdı:  

- Sən niyə kədərlənirsən? Mən ölmüĢəm, bəyəm? Yox, hələ 
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sənin dayın ölməyib ki, sən maĢınsız qalasan! 

Və öz məqsədini bir qədər də açıqladı: 

- Bəli. Bəli, sənin "Ferrari"n olacaq, özü də tezliklə! Yadın-

da saxla: səni "Ferrari"də görəndə bütün Bakı paxıllıqdan 

partlayacaq. 

Mən qulaqlarıma inana bilmirdim: Ruben dayım mənə ma-

Ģın bağıĢlamaq istəyir! Bu hardan onun ağlına gəlib?  

Verdiyim sualın cavabını çox gözləməli olmadım: o, mehri-

bancasına məni süzdü və birdən:  

- Sən ancaq, hərdənbir dayının tapĢırıqlarını yerinə yetirə-

cəksən, vəssalam. Amma bu barədə heç kimə heç nə söylə-

məməlisən, hətta anana da. 

Bu lap maraqlı oldu ki! Deməli, dayımın məqsədi var! Özü-

mü səfehliyə qoyub soruĢdum:  

- O nə tapĢırıqdı elə? Ümidvaram ki, çətin olmaz?  

O, hiyləgərcəsinə qımıldandı:  

- Əvvəlcə sən bizim partiya ilə əməkdaĢlıq müqaviləsi bağ-

layacaqsan və bundan sonra mən sənə hər Ģeyi danıĢacam. 

Sən bir il ərzində milyonçu olacaqsan.  

Mən gülümsədim və bu oyunu axıra qədər onyamaq qərarı-

na gəldim: 

- Bəs müqaviləni imzalamasam?  

- Onda biz sənə etibar edə bilmərik, -dedi, - axı sən düĢmən 

ölkənin paytaxtında yaĢayırsan. Biz sənə dövlət sirlərini eti-

bar edirik, sən də gərək əməkdaĢlıq üçün yazılı surətdə ra-

zılığını bildirəsən!  

- Tutalım ki, mən razılığımı bildirdim: mən nə etməliyəm? 

Cəsusluq? 
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- Mən bu barədə sənə ətraflı məlumat verəcəyəm. Ancaq 

sən qoçaq qızıymıĢsan! Əhsən! Qan belə Ģeydi, bax! Bilir-

sən, əzabkeĢ erməni xalqı sənə nə ümidlər bəsləyir?  

- Doğrudanmı siz məni vuruĢmağa təhrik eləyirsiniz? Axı 

bu mən bacaran iĢ deyil.  

- Nə üçün vuruĢmaq? Mübarizənin daha incə yolları var. 

Təbliğatdan tutmuĢ terakta kimi. Sən dəqiq tapĢırıqları yeri-

nə yetirəcəksən. Məsələn, yanğın törədəcəksən, ictimai ye-

məkxanalarda xörəkləri zəhərləyəcəksən, partlayıcı qurğu-

ları lazım olan yerdə iĢə salacaqsan. Hər baĢa çatdırılan tap-

Ģırığa görə böyük mükafatlar və bizim dövlətimizdən dəs-

tək alacaqsan.  

Daha dözə bilmədim, nifrət hissi məni səsimi qaldırmağa 

vadar elədi:  

- Partlatmaq, yandırmaq, bir-birini zəhərləmək - bunlardımı 

sizin incə mübarizə yollarınız? Niyə siz sakitləĢmirsiniz? 

Bəyəm bu son illər ərzində törətdiyiniz hadisələr bəs deyil-

mi?  

- Bəyəm onlar bizə az pislik eləyiblər? Yadından çıxıb 

Sumqayıt hadisələri? Onların bizi Bakıdan qovduqlarını nə 

tez unutdun?  

- Kim qovdu sizi? Sənin ananı, bacını hələ də mənim atam 

saxlayır, amma sən demə milyonçu imiĢsən! O ki, qaldı 

Sumqayıt hadisələrinə - artıq çoxdan sübut olunub ki, bu 

erməni fitnəkarlığıdı, tamaĢadı!  

Ruben dayım da səsini qaldırdı: 

- Sən bir buna bax, türk cındırı, sən hansı cəsarətlə mənimlə 

belə danıĢırsan? Bəyəm sən bilmirsən ki, türklər bizim qan 
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düĢmənimizdir?!  

- Siz özünüz özünüzə düĢmən kəsilmisiniz! Həqarətdən sa-

vayı da heç nə qazanmamısınız! Sən bir özünə yaxĢı-yaxĢı 

bax: insan qanı tökməklə qazandığın var-dövlətlə öyünür-

sən, amma öz doğma atanın yasına da gəlmədin, onda hələ 

Sovet pasportu qüvvəsini saxlayırdı, MDB daxilində hara 

istəsən vizasız gedə bilərdin! Amma sən doğma atanın me-

yidini də, indi daĢını döydüyün atamın ümidinə qoydun!  

- Südəmərsən, amma çox Ģeylər bilirsən! Ancaq bilmirsən 

ki, sənin nənən Qreta Yerevana, mənim yanıma gəlmədi, 

özü də açıq-aĢkar elan elədi ki, manyak millətçilərin arasın-

da yaĢamaq istəmir! Sənin xəbərin varmı ki, o mənim gön-

dərdiyim pul baratlarını özümə qaytarıb, özü də yazıb: qan-

la bulaĢmıĢ çörəyi yeyə bilmərəm. Bəs sən mənim satqın, 

ağciyər atam haqqında nə bilirsən? Və ümumiyyətlə, bu hə-

yatda sən nə qanırsan ki, hələ bir mənə tənə eləyirsən? 

Doğrudanmı, sən elə bilirsən ki, mənim ürəyim yoxdur? Bu 

qocalar - öz ata-anamı deyirəm - mənim bütün həyatımı zə-

hərlədilər! 

  

O, gözlənilmədən, zarıya-zarıya mənə öz uĢaqlığından da-

nıĢmağa baĢladı:  

- Sənin ananın ucbatından mənim bütün uĢaqlığım dərd-sər 

içində keçib. Biz bir-birinə oxĢamayan iki uĢaq bir evdə bö-

yüyürdük, ondan söz düĢəndə deyirdilər; fərasətlidi, ağıllı-

dı, gözəldi, mənim adım çəkiləndə isə əllərini yelləyirdilər: 

qanmazdı, eybəcərdi, avaradı. HəmiĢə də bizi tanıyanlardan 
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eĢidərdim: "doğrudanmı onlar bacı-qardaĢdılar? Necə də 

fərqlənirlər: lap Esmeralda ilə Qvazimoda kimi". Nəinki, 

yadlar, hətta valideynlərimiz də bizim bir-birimizə bənzə-

məməyimizdən danıĢırdılar. Onların baĢı ona qarıĢmıĢdı. 

Karinacan, orda oturma, burda otur! Karinacanı qarĢılamaq 

lazımdı! Karinacanı yola salın! Karinacana don, bant lazım-

dı! Tfu! Bunları yada salanda da iyrənirəm! Amma mən öz 

evimizdə yetim kimi böyümüĢəm. Məni heç kim sevməyib, 

məni utandırıblar, mənə ziyankar kimi baxıblar. Sən haçan-

sa görmüsənmi azərbaycanlılar ailədə öz oğullarına belə 

münasibət bəsləsinlər? Onlar üçün oğul-fəxrdi, varisdi! 

Amma mənim kütbaĢ atam öz qızını məndən üstün tuturdu, 

özü də deyirdi ki, o, balacadı, ona görə. Doğrudanmı üç il 

yaĢ fərqi belə məna kəsb eləyə bilər? Üstəlik də, sənin o 

baĢdan xarab babanın ağlına da gəlmirdi ki, azıb gəlmiĢə 

dayəlik etməklə öz doğma övladının xətrinə dəyir; bax bu-

na görə ondan lap zəhləm gedirdi! Bəli, bəli, mənim öz 

atamnan zəhləm gedirdi, çünki mənə elə gəlirdi ki, o dəy-

yusun qızından xəbəri yoxdu, bilmir ki, arvadı onu türkdən 

doğub!  

Mən bu sözlərdən elə sarsıldım ki, Ģirə dolu stəkanı tərsinə 

çevirdim. Doğmaca dayımın dilindən bunları eĢitmək məni 

elə hala saldı, hiss elədim ki, dilim ağzımda dönmür. Üstə-

lik də Ruben dayı birdən-birə elə içdən ağlamağa baĢladı 

ki, mənim hətta ona yazığım da gəldi.  

- Heyrətlənirsən, hə? Mən də uzun müddət baĢa düĢmür-

düm, amma sonra hər Ģey mənə bəlli oldu, - göz yaĢlarını 

sərxoĢ sifətindən axıda-axıda hıçqırdı, -əks halda, axı biz nə 
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üçün bu qədər fərqli doğulmalıydıq?  

- Bu nə fərqdi ki? -mən dedim, - o qədər ailədə bir-birinə 

bənzəməyən uĢaqlar doğulur ki! Onlar hamısı Ģübhələnsə, 

necə nəticələnər? Doğrudanmı sən nənəm kimi zəhmətse-

vər, ləyaqətli, namuslu qadın haqqında belə düĢünürsən?  

- Siz hamınız ləyaqətli olursunuz, amma türkü görənə qə-

dər,-dayım tənə ilə dedi, - türkü görən kimi tumanınızın re-

zini boĢalır... 

Nə çərənləyir, çərənləsin, hər halda mənim ona yazığım gə-

lirdi, çünki mən baĢa düĢürdüm ki, qarĢımda oturmuĢ adam 

xəstədir, özü də ümidsiz xəstədir və heç kim onu çəkdiyi 

iztirablardan xilas edə bilməz. Yalnız xəstə adam bu boyda 

nifrəti öz ürəyində daĢıya bilər, yalnız xəstə adam qəlbinə 

bu boyda Ģübhə toxumu əkib bu qədər yaĢaya bilər.  

- Lap elə sənin ananı götürək, həddi-buluğa çatan kimi sə-

rildi türkün altına, bilirsən, mən də gərək Ģadyanalıq nüma-

yiĢ etdirəydim onların qara gəlmiĢ toyunda, hə? -sualın ca-

vabını gözləmədən sözünə davam elədi, -sənin nənənlə ba-

ban yeni qohumlaĢma ərəfəsində o qədər quyruq buladılar 

ki, insan sifətindən çıxdılar. Axı onların qızı varlı ailəyə 

düĢmüĢdü, "xanım" olmuĢdu! Tüpürüm hamısına! Mən, 

bədbəxt dəmirçi isə kiçik bacımın süfrəsinin artıq-urtuğu 

ilə qidalanmalı idim! Bax, elə onda da mən qərara gəldim 

ki, bu mundar Ģəhərdən gedim, təmiz qanlı erməni qızına 

evlənim, elə bir erməni qızına ki, türklərə nifrət eləsin, özü 

də necə lazımdı! Nəticə yaxĢıdır: indi mənim hər Ģeyim var, 

nə istəsən tapa bilərəm, Yerevanın sayılan-seçilən adamla-

rındanam, qızım böyüyür, özü də naz-nemət içində, əsil er-
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məni ailəsində, sənin anan isə qaçqın kimi yaĢayır, özü də 

əri tərəfindən atılmıĢ bir qaçqın kimi. Sənin o satılmıĢ nə-

nən isə onunla birlikdə qürbətdə çürüyür!  

O qarnını tutub Ģit-Ģit gülməyə baĢladı. Mən heç cür təyin 

edə bilmirdim ki, o mənə hansı iyrənc heyvanı xatırladır. 

Mən ona nifrət bəsləyirdim və kəskin surətdə hiss eləyirdim 

ki, o bizim çəkdiyimiz məĢəqqətlərin səbəbkarı- mərkəzi-

dir.  

- Sən bura niyə gəlmisən, Ruben dayı? - Astadan soruĢdum, 

- əgər sən onlara belə nifrət bəsləyirsənsə, niyə onlarla bir-

dəfəlik üzülüĢmürsən?  

O gözlərini bərəltdi və gürültülü səslə:  

- Mən anamla vidalaĢmalı idim, - dedi, - qoy ölümqabağı 

baĢa düĢsün ki, türk kürəkəni yox, onunla halallaĢmağa bə-

yənmədiyi oğlu gəlib. O, boynuna almalıdır ki, məğlub 

olub... və bir də... günahını mənə etiraf etməlidir.  

Mən dəhĢətdən heyrətə gəlib soruĢdum:  

- Yəni sən cürət eləyib bu barədə ondan bir Ģey soruĢdun?  

- Əlbəttə soruĢdum,- saymazyana dilləndi, - mən həyatım 

boyu bu dəqiqəni gözləmiĢdim. Amma bu ikiüzlü riyakar 

ölümqabağı da bunu boynuna almadı, ancaq dedi ki, mənə 

yazığı gəlir, özü də bədbəxt bir insan kimi... Onun niyə mə-

nə yazığı gəlsin? Mənimlə yalnız fəxr etmək olar, qoy qızı-

na yazığı gəlsin ki, əclaf türk atıb küçəyə!  

- Mənim atam haqqında sənin belə danıĢmağa haqqın yox-

dur! O, anamı atmayıb, anam özü gedib, özü də sənə görə 

gedib. Mənim atam heç zaman anamı atmazdı, özü getmə-

sə...  
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Ruben dayım da səsini qaldırdı:  

- Sənin atan-natəmiz türk buğasıdır, özü də hərəmxana sax-

layır.  

Və beləliklə, biz əməlli-baĢlı deyiĢməyə baĢladıq.  

- Heç sən mənim atamın ayağının tozu da ola bilməzsən! 

Mənim atam o günə qalmamıĢdı ki, Qarabağ kartı ilə bazar 

açsın, -bildin? O mənim anamla necə qala bilərdi ki, bütün 

dünya bilirdi ki, sən-onun qaynı alçaq daĢnaksan?  

Dayımın gözləri qanla doldu, elə bil qəzəblənmiĢ öküzdü. 

O ayağa qalxıb stulu kənara itələdi:  

- Onlar sənin beynini necə suya çəkiblər ki, öz qanına qarĢı 

çıxırsan? Axı ananın qanı sənə atanın qanından yaxın olma-

lı idi! Səni nə ilə ələ aldılar ki, sən də anan kimi lənətə gəl-

miĢ türklərin tərəfini saxlayırsan? Siz hamınız bir bezin qı-

rağısız-qəhbə satqınlarsız!  

- Satqın özünsən!!! - Dedim, - sənin kimilərin əliynən Bakı-

da Yanvar qırğınını, Qarabağda Xocalı faciəsini törətdilər. 

Bəs, nədi, yoxsa elə bilirsən cinayətkar terrorçu təĢkilatının 

tapĢırığını yerinə yetirəcəyəm?! Yox! Əksinə. Dünyaya bə-

yan edəcəyəm ki, siz Yerevanda nə ilə məĢğulsunuz və nə-

yin hesabına varlanırsınız!  

Birdən o, öküz kimi böyürdü və erməni dilində söyüĢ seli 

axıda-axıda mənə yaĢınlaĢdı, amma mən o "seldə" yalnız 

bir sözü, "türk" sözünü tuta bildim.  

Mən qorxdum və geri çəkildim, amma Ruben dayım qəfil-

dən üstümə atıldı və pal-paltarımı cırıqlaya-cırıqlaya məni 

vurmağa baĢladı. Mən bacardığım qədər özümü müdafiə et-

səm də, təbii ki, qüvvələr bərabər deyildi. Bu arada telefon 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

405 

zəng çaldı.  

"Azərdi!". Ağlıma gələn bu fikir gücümü ikiqat artırdı və 

mən piĢik kimi ani hərəkətlə onun dana gözlərini cırmaqla-

dım ki, üfunətli tər iyi verən qolları arasından çıxım, özümü 

telefona çatdırım, Azəri dinləyim. Mənə elə gəlirdi ki, bu 

dəhĢətli bir yuxudur və bu yuxudan ayılsam, sevgilimin sə-

sini eĢidə biləcəm. Amma Ruben dayım zarıya-zarıya baĢı-

mı var gücü ilə divara çırpdı və mən huĢumu itirdim... 

 

XXXXXXXIV FƏSĠL  

 

Mən bir də onda özümə gəldim ki, üstümdə oturmuĢ qıllı 

məxluq məni Ģapalaqlaya-Ģapalaqlaya silkələyir və qıĢqırır:  

- Qəhbəcə! Türk döĢəyi! FahiĢə! Demək türklərin xidmətin-

dəsən! De görüm bu günə qədər neçə türkə vermisən? Bu 

yaĢda sən bakirə olmalıydın, ay zəhər tuluğu! Ay gürzə!  

Sən bir iĢə bax! Sən demə, mənim dayımı ən çox narahat 

edən bacısı qızının bakirə olmaması imiĢ! Gözlərimdən sel 

kimi yaĢ axırdı, özgə heç nəyə qüvvəm çatmırdı, çünki tər-

pənməyə də halım yoxdu, bədənim uyumuĢ, keyimiĢdi. Üs-

təlik də bu mundar, vəhĢi yenidən məni Ģapalaqlayırdı. 

Ağır-ağır, ağzından su axa-axa nəfəs aldıqca o, yaralanmıĢ 

qabana oxĢayırdı. Nədən əvvəllər mən bunu görməmiĢdim? 

Bütün gücümü toplayıb heyrətlə qəddar sifətinə tüpürdüm 

və nifrətlə dedim:  

- Donuz! Mundar, məkrli donuz! Alçaqsan, alçaq!  

- Hə...ə...ə...ə? -O, bağırdı və barmaqlarını boğazıma keçi-

rib məni boğmağa baĢladı.  
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Mən xırıldayırdım və bir Ģam misalı öləziyən, sozalan ağ-

lımla anlayırdım ki, bu axırıdı, nəfəsimi kəsəcək, amma 

birdən yad bir tappıltı eĢitdim və dərhal da hiss elədim ki, 

Ruben dayımın xirtdəyimə keçmiĢ barmaqları və eləcə də 

bütün bədəni, əli, qolu sustaldı... 

...Mənim üstümə isti maye axırdı: "Bu onun qanıdı!". Mən 

buna da birdən-birə anladım. O qədər iyrəndim ki, bütün 

gücüm, qüvvəm özümə qayıtdı. Mən onu itələdim və qar-

Ģımda anamı gördüm, o ağappaqdı, üzündə qan niĢanəsi 

qalmamıĢdı.  

O, üstdən aĢağı bizə sarı əyilərək, əlində xəncərin qınını də-

li kimi yellənməyə baĢladı.  

- Mən cəhənnəmə vasil olacam, çünki öz anamın oğlunu öl-

dürmüĢəm, - dedi. Elə beləcə də söylədi, - öz anamın oğlu-

nu, amma qardaĢımı yox.  

- Sən cənnətə düĢəcəksən, - mən dedim, - çünki sən bir yır-

tıcını, vəhĢini öldürmüsən!  

Amma o, deyəsən məni eĢitmirdi, əlində xəncərin qını özü-

nü yelləyirdi.  

Mən atamın anama hədiyyəsi olan Azərbaycan xəncəri ilə 

cəhənnəmə göndərilmiĢ dayımın nəĢinin üstündən keçdim 

ki, özümü hamama salım və yuyunum. Təbii olaraq mun-

darlanmıĢ bədənimi təmizləməli idim. Yadımda deyil, göm-

göy göyərmiĢ, yaralanmıĢ bədənimi neçə saat yudum, -bir, 

iki, üç... vannadan çıxanda gördüm ki, anam hələ də xəncə-

rin qını əlində oturduğu yerdəcə dəli kimi yellənir, çiynimə 

bir xalat salıb ehtiyatla ona yaxınlaĢdım və xəncərin qınını 

əlindən aldım. Anamın çiyinlərindən tutub heydən düĢmüĢ, 
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keyimiĢ bədənini divara söykədim. Sonra çətinliklə də olsa, 

qəbzəsinə qədər dayımın piyli bədəninə saplanmıĢ xəncəri 

çəkib çıxartdım, dəstəyini mətbəx dəsmalı ilə tərtəmiz sil-

dim, nənəmin oğlunun-dayı deməyə dilim gəlmir, -qanını 

xəncərin tiyəsindən də təmizlədim. Və sonra yenə xəncərin 

dəstəyindən yapıĢıb daha bu dünyanın sakini olmayan rəqi-

bə -qatı millətçiyə-daĢnaka, satqın Kreml oyuncağına-ara-

qızıĢdıran, amansız iĢğalçıya-quldura, erməni saqqallısına, 

qatilə zərbələr endirməyə baĢladım... Zərbələrin birində qo-

lum tamam boĢaldı və mən heysiz halda yerə yıxıldım, xən-

cəri də anamın qardaĢının cəsədinin üstünə tulladım. Gözlə-

rim yerə düĢmüĢ, muncuqları maqnitlənmiĢ boyunbağıya 

qəfildən sataĢdı. Mən öz cazib muncuğumu bərk-bərk ov-

cumda sıxdım... 

Sonra mən nisbətən düĢüncəli surətdə hərəkət etməyə baĢ-

ladım: lazım olan Ģeyləri səfər çantama yığdım və geyin-

mək üçün elə paltarlar seçdim ki, qolumdakı, qıçımdakı 

qancırları, yaraları gizləsin. Tamam geyinib- gecinəndən 

sonra hələ də heysiz-hərəkətsiz qalmıĢ anama yaxınlaĢdım 

və üzündən öpüb dedim:  

- Yadında saxla, ana, sənin qardaĢını mən öldürmüĢəm! Bu-

nun sübutu da var: sən rəfiqənlə konsertdə olmusan. ÇalıĢ 

ki, özünü ələ alasan. Sən Qreta nənəyə çatdırmalısan ki, da-

ha onun oğlu yoxdur, nəvəsi yoxdur, səndən savayı kimsəsi 

yoxdur!  

Bu sözlərin tamamında mənim bədbəxt anam yerindən tər-

pəndi və baĢladı... qəribə bir səslə, dəli kimi ulamağa... Ev-

dən çıxanda arxaya çönüb bir də ona nəzər saldım. Əbədi 
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ayrılmaq üçün baxıĢlarımız son dəfə bir-birini kəsdi...  

Soyuq və qəddar Moskva öz adi günlərindən birini yaĢayır-

dı. ĠĢıqları sayrıĢan mehmanxanalar, rahat maĢınlar gəl-gəl 

deyirdi, o ki, qaldı bayram əhval-ruhiyyəsində olan adamla-

ra, onları heç nə və heç kim maraqlandırmırdı. Mənə uĢaq-

lıq illərimdən tanıĢ olan Belyayevo rayonunda Mikluxo-

Maklay küçəsi ilə gedirdim. Bir zamanlar atam bu küçədə 

bizim üçün kooperativ mənzil almıĢdı və uĢaq vaxtı anam 

məni burdan avtobusla Yuqo-Zapadnaya metro stansiyası-

na-ordan da "Belqrad", "Yadran", "Leypsik" kimi firmenni 

mağazalara, atam isə axĢamlar bu ərazidən bizi Qorki küçə-

sində yerləĢən "Baku" restoranına aparardı. Mən də bilir-

dim ki, yol boyu qarĢımıza çıxan qara dərili əcnəbilər ya-

taqxanaları o ərazidə yerləĢən Patris Lumumba adına uni-

versitetin tələbələridi və o gəlmələrə böyük bir ölkənin və-

təndaĢı-sahibi kimi tamaĢa etmək xoĢdu. Ġndi isə mənə elə 

gəlirdi ki, bir zamanlar mənə doğma, əziz olan paytaxt kü-

çəsinə baĢqa planetdən gəlmiĢəm, inoplanetyanam.  

Göz yaĢlarım üzümü yandırırdı. Telefon köĢkünə girdim və 

məlum nömrəni yığıb polisə məlumat verdim ki, mən adam 

öldürmüĢəm. Sonra taksi saxladıb Kursk vağzalına sürdür-

düm. Göz yaĢlarımı udurdum və çalıĢırdım ki, həyəcanımı 

kimsə duymasın. Abirsız sürücü maraqla güzgüdən mənə 

baxırdı, amma mən onu saya salmırdım.  

Dəmiryol vağzalında mən Bakıya bilet aldım və qatarı göz-

ləmək məqsədilə elə bir küncdə oturdum ki, diqqətdən kə-

narda qalım. XoĢbəxtlikdən çox gözləmək lazım gəlmədi, 

bəlkə də belə deyil, mənə elə gəlir, çünki vaxt duyğusu mə-
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ni tamamilə tərk eləmiĢdi. Qatara minməmiĢdən qabaq mən 

vağzaldan anamın rəfiqəsinə -onunla birlikdə konsertdə ol-

muĢ Sveta xalaya zəng elədim:  

- Sveta xala, danıĢan Aidadır, Karinanın qızı, - dedim, - siz 

anamla teatrda olanda mən dayımı öldürdüm. O qonaq gəl-

miĢdi, əvvəlcə məni Ģirnikləndirib yoldan çıxartmaq, sonra 

da zorlamaq istədi, - sözümə ara verdim ki, fikrimi cəmləĢ-

dirim, - mən artıq evdən qaçmıĢam və kifayət qədər etibarlı 

yerdə gizlənmiĢəm. Polis məni tapa bilməz, ancaq sizdən 

xahiĢ edirəm, çalıĢın ki, heç bir günahı olmayan anam bu 

iĢdən kənarda qalsın: o, hər hansı bir ana kimi istəyəcək ki, 

bu cinayəti öz üzərinə götürsün. Və bir də anama yetirin ki, 

mən onu çox sevirəm... 

 

XXXXXXXV FƏSĠL 

 

Qatar Kursk vağzalından tərpəndi: səsli-küylü, natəmiz 

stansiyalardan keçirdim, aradabir bələdçinin gətirdiyi dad-

sız çaydan içirdim, vaqonun iy verən ayaqyolusunda yu-

yunmağa su, sabun tapmırdım, baĢımı aĢağı salıb dinməzcə 

otururdum ki, mehribançılığa can atan kupe yoldaĢlarım ar-

tıq-əskik sual verməsinlər, ən böyük arzum da üzücü, uzun 

yolda o idi ki, yaradan məni gözəgörünməz məxluqa çevir-

sin. 

Kupeyə girirdilər, çıxırdılar, məni cürbəcür suallara tutur-

dular, qeyri-iradi cavablar verirdim, arada isə özümü yuxu-

luluğa vururdum. Respublikalar arası sərhəddə sərhədçilər 

məndən pasport istədilər, diqqətlə sənədlərimdəki Ģəklə, 
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sonra da mənə nəzər saldılar, gömrükçülər isə yol çantamı 

yoxladılar. Mən yerimdən təprənmədən, diĢlərimi bir-birinə 

sıxıb susurdum, çünki məqsədim vardı; mən daĢnak Rubeni 

öldürdüyümə görə Rusiya hüquq mühafizə orqanları tərə-

findən tutulmamalıydım və əsil cinayətkarların yatdığı bir 

türməyə atılmamalıydım. Mənim nə haqqım vardı ki, öz is-

təklimə qurban dediyim həyatımı, belə ləyaqətsiz Ģəkildə 

baĢa vurum? Mənim tamamilə düĢünülmüĢ məqsədim vardı 

və bu planı poza bilməzdim. Arada mürgüləyirdim, çalıĢır-

dım ki, heç nə fikirləĢməyim, heç nə xatırlamayım. Mən öz 

cazib muncuğumu ovcumda sıxırdım... 

Birdən gözümü açanda qarĢımda cəngavər fiqurları gör-

düm, özü də geydirmə libasda. Çeçenlərdi, diqqətlə məni 

süzürdülər. Mən oturacağın bir qırağında zəhərlənmiĢ hey-

van balası kimi əyləĢmiĢdim.  

- Salam əleyküm! - Onlardan biri dedi.  

Mən donub qaldım, qəlbim isə Ģam kimi əridi-buzlar ara-

sında donub qalan bir kəpənəyə çevrildi! Bircə elə bu çat-

mırdı. Salam əleyküm! Salam əleyküm! Elə bu "salamla" 

da hər Ģey öz yerini tutdu. Mən əsəbi halda zar-zar ağlama-

ğa baĢladım, elə bil ətimi kəsirdilər:  

- Və Əleyküməssalam! Və Əleyküməssalam!  

Çeçenlər bir-birinə göz vurdular. Görünür, onlar mənim və-

ziyyətimi baĢa düĢdülər, ona görə də sakitcə halıma Ģərik 

oldular, hətta biri məni sakitləĢdirməyə də cəhd elədi:  

- Narahat olma, bacım, burda sənə toxunan ola bilməz! 

Burda kimsə sənin xətrinə dəyməyəcək, sən müsəlmansan 

və deməli bizim bacımızsan.  
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Qatar tərpənmiĢdi, nəzarət məntəqəsi çoxdan arxada qal-

mıĢdı, baĢımı əllərimlə tutmuĢdum, vurnuxurdum və bəd-

bəxt anam kimi hələ də dua eləyirdim: 

- Salam Əleyküm!!!  

Mən bu duanın böyük mənasını da uĢaq vaxtından bilirdim: 

"Sülh olsun!" və ya Sovet Ģüarlarında yazıldığı kimi "Miru-

Mir" yəni "Sülhə sülh".  

Sonra isə mən öz kupe yoldaĢlarıma məhəl qoymadan-onlar 

deyəsən məni ağıldan kəm hesab eləyirdilər, -vaqonun ay-

nasından baĢımı çıxartdım və var səsimlə qıĢqırdım:  

- Salam Əleyküm, Qafqaz! Salam Əleyküm, ana torpaq! Ġz-

lə məni öz dalğalarında! Salam Əleyküm! Səndən özgə 

kimsəm yoxdur!  

Sanki səsimi eĢitdilər və Vətənə doğru Ģütüyən qatar sürəti-

ni bir qədər də artırdı...  

 

XXXXXXXVI FƏSĠL  

 

Qatar Bakıya çatanda axĢamdan xeyli keçmiĢdi. Stansiyada 

qələbəlikdi, doğma, tanıĢ sifətli adamlar qarıĢqa kimi qay-

naĢırdı. Və günəĢin qaraltdığı bu qaraqaĢ, qaragöz insanlara 

nə qədər arxalandığımı, gözlərim yaĢaranda, məni ağlamaq 

tutanda bir daha hiss elədim. Ətrafda ĢipĢirin Azərbaycan 

dilində danıĢırdılar və bu yağ kimi ürəyimə yayılırdı. Vağ-

zalın tozlu perronuna ayaq basanda, özümü bu Ģöhrətli Ģə-

hərin ağası kimi duydum. Onu da hiss elədim ki, heç kim 

burda mənə güldən ağır söz deməz. Mən bu Ģəhərin sakini, 

bir parçası idim və bu haqqı məndən kimsə ala bilməzdi.  
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Ən böyük yaraĢığı əmin-amanlıq və rahatlıq olan bu Ģəhər-

də bu xalqın arasında biz necə xoĢbəxt olmaya bilərdik?! 

Amma bizi bu səadətdən məhrum etdilər!!! Bu haqqı biz-

dən o insanlar aldılar ki, Yaradan onların da əməllərinə göz 

qoyurdu, eynilə bizim kimi ancaq "taleyüklü" qərar çıxar-

mağa gələndə, məlum oldu bu pay kimi onlara verilib. Bir-

deyəndə qoĢun yeritdilər! Ġki deyəndə -dünyanın yarısını 

çapdılar! Üç deyəndə -bir əsrlik quruluĢu dağıtdılar! Yox-

dur onların hakimi, onların ədaləti! Bir də eĢidirsən ki, uzaq 

Haaqada, Beynəlxalq məhkəmədə bir diktatoru məhĢər aya-

ğına çəkiblər, amma mən inanmıram ki, haçansa müttəhim-

lər kürsüsündə Qorbaçovu və onun baĢımıza oyunlar açan 

əlaltılarını əyləĢdirsinlər. Belə bir Ģey heç vaxt baĢ vermə-

yəcək, çünki haqq-ədalət yoxdur! Əgər ədalət mövcud ol-

saydı, mənim xalqımın baĢına bu qədər müsibətlər gəlməz-

di. Ədaləti yalnız güclə yaratmaq və yaĢatmaq olar! Bu da 

kimə isə gərək olsa... 

Bax, buna da mənim dərindən Ģübhəm var, mən ümumiy-

yətlə, hər Ģeydən Ģübhələnirəm, yalnız Azərə olan məhəb-

bətimdən baĢqa. Bir də öz xalqımdan, öz sevimli Ģəhərim-

dən baĢqa. Bu Ģəhərlə məni milyonlarla gözəgörünməz tel-

lər bağlayır və yalnız bu Ģəhər mənim yaralarımı sağalda 

bilər... Yetər bu qədər sızlamaq! Mənə ağlamaq olmaz. 

Emosiyalara, duyğulara qapanmaq yetər, mən hər Ģeyi so-

yuq baĢla düĢünməliyəm ki, öz planlarımı yenidən canlan-

dıra bilim...  

Taksi əylədib, məni kimsənin gözləmədiyi evimə gəldim. 

Nə yaxĢı ki, məni heç kim gözləmirdi, baĢım-beynim gedə-
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cəkdi, qaçılmaz suallar da bir yandan - amma digər tərəfdən 

baxanda, qapını üzünə açırlarsa, üzünə gülümsəyirlərsə, bu 

daha xoĢdur... mən çaydanı qaynadıb, həvəslə, rəhmətlik 

Ruqiyyə nənəmin öyrətdiyi qaydada çay dəmlədim. Fatimə 

bibimin məxsusi mənim üçün biĢirdiyi zoğal mürəbbəsinin 

qapağını açdım, servantdan fincan, nəlbəki çıxartdım, çay 

süzdüm, divanda televizorun qarĢısında otursam da, ailə al-

bomunu çıxardıb Ģəkillərə baxmağa baĢladım. Təklikdən, 

tənhalıqdan qorxurdum və istəyirdim ki, məni isti xatiratlar 

öz ağuĢuna alsın.  

Səhər açılana qədər ailə alobomunu vərəqlədim və videoka-

setlərə baxdım. Fidanın toyunda elə bil operator bütün diq-

qətini bizə yönəldibmiĢ, bizi hamıdan çox lentə alıb, özü də 

bir-birimizə daha çox yaxınlaĢanda. Ġlahi, indi o nə qədər 

də mənə yaxındır: əlini uzat, əlindən tut! Doğrudanmı, bü-

tün bunlar olub?! Doğrudanmı, baĢıma gələnlərin hamısı 

həqiqətdir?! Bədbəxtlikdən -bəli, heç nəyi də dəyiĢmək 

mümkün deyil... Zamanı geriyə qaytarmaq mümkün olsay-

dı... O toyda mən Azərə deyəndə ki, qalxsın oynayaq, o 

ciddi Ģəkildə cavab verdi:  

- Bilirsən, Ayka, qardaĢın bacısının toyunda Ģənlənməsi - 

oynaması yüngüllük sayılır. Bir də axı, niyə Ģadlanasan? 

Bilirsən ki, o özgə evinə gedir və bilmirsən ki, orda onu nə 

gözləyir. Mən gərək ağır oturub batman gələm.  

O bacısından balaca idi, amma hər Ģeyin yerini bilirdi. Mən 

niyə onunla qürrələnməyim? Ən baĢlıcası, mən tam əmin 

idim ki, mənim səadətim sarsılmazdır, çünki Azər kimi ərlə 

daĢ divarlar arxasında da yaĢamaq olar. Mənim yerim dün-
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yanın ən hündür və basılmaz divarının arxasında idi, amma 

qızılkünbəzli paytaxta gələnə qədər... Və mən hönkürdüm...  

Bir qədər saralmıĢ köhnə Ģəkillərə acgözlüklə baxırdım: iri 

gözlü, qıvrım saçlı körpəni cavan və gözəl ata-anası elə qu-

caqlayıblar ki, hər üçü səadətdən iĢıq saçır. Amma bu Ģəkil-

də qızın artıq üç yaĢı var, yəqin ki, yeni il ərəfəsidi, ya yeni 

ilin ilk günləridi, anamın dizi üstündə oturmuĢam, böyrü-

müzdə də ġaxta Baba və mənim norka papaqlı atam... hə, 

bu da mənəm, beĢ-altı yaĢında, zooparkda,cırtdan atın be-

lində oturmuĢam, yanımda da döĢünü qabağa verib durmuĢ 

Azər, kostyumda. Bu Ģəkildə isə biz uĢaqlar -əmim, bibim 

qızları, Azər sirkdəyik, cins kostyum geyindirilmiĢ gülməli 

meymunu isə qucağına qaĢqabağını tökmüĢ Azər alıb. Bu 

Ģəkil isə çox sonralar çəkilib, özü də xoreoqrafiya məktə-

bində, balet dərsində, bəyaz libasda hansısa mürəkkəb balet 

elementini ifa eləyərkən. Bu Ģəkil isə Ġbrahim babamın ba-

ğında çəkilib, bütün ailə cəmləĢib, hamısı da Ģad, xürrəm! 

Mən dərindən köks ötürdüm. Hava iĢıqlaĢırdı və Ģəkillərə 

baxa-baxa məni yuxu aparırdı. Diksinib gözlərimi açdım, 

elə bil mənə naməlum bir əl toxunmuĢdu. Yeddiyə az qalır-

dı. Qalxmaq lazımdı! 

 

XXXXXXXVII FƏSĠL  

 

Səhər saat səkkizdə mən ata evinə çatmıĢdım, amma 

ağacların arxasında gizlənmiĢdim ki, adəti üzrə oğlanlarını 

dayə yanına aparan atama tamaĢa eləyim, bilirdim ki, 

Dilbər xanım Elmlər Akademiyasında iĢə baĢlayandan 
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sonra bu iĢ atamın boynunda qalıb. Budur, o Ģux geyinmiĢ 

halda otaqdan çıxdı, qədd-qamətini də lap cavanlıqda 

olduğu kimi saxlayıb, yalnız saçları ağarıb...maraqlıdır: 

məni yadına salırmı? Mənsiz darıxırmı, görəsən? Mənim 

bədbəxt atam bilsəydi ki, onun yeganə qızının baĢına 

Moskvada nələr gəlib yəqin ki, baĢına hava gələrdi... Bir 

anlığa istədim ki, ona sarı qaçım, onun dizlərini qucaqlayım 

və bütün ağrı-acıları onunla paylaĢım, axı onun gücünə 

inanırdım, bilirdim ki, o həmiĢə, hər Ģeyin yolunu bilir.  

Amma mən bunu etmədim. Mən öz əzablarımı onun 

çiyinlərinə yükləmək istəmədim, fikirləĢdim ki, qoy atam 

bir neçə gün də dərd-sər bilmədən, xoĢbəxt yaĢasın. Axı, o 

hələ heç nə bilmirdi və yəqin ki, bu məsələ ilə bağlı anam 

ona zəng vurmağa da özündə cəsarət tapmazdı. Anam heç 

zaman ona deyə bilməzdi ki, doğma qardaĢı qızının 

namusuna toxunub. Zavallı anam, yəqin ki, doğmaları 

görüĢdürməyə can atdığına görə özünü qınayırdı.  

Ancaq hər Ģey çox gözəl düĢünülmüĢdü! Atamla anam belə 

qərarlaĢdırmıĢdılar ki, Qreta nənəmlə vidalaĢandan sonra 

doğma anamı da qüssədən qurtarım, onunla bir yerdə 

yaĢayım. Amma mənim zavallı valideynlərimin qurduqları 

planlar kağız evcik kimi sökülüb dağıldı, çünki danasifət 

Rubenin qəlbində gözlənilmədən övladlıq hissi baĢ qaldırdı 

və o özünü Moskvaya çatdırdı...  

Atam iki gündən tez anama zəng etməz: nədən ki, onların 

Ģərti-danıĢığı belədir, cümə günləri zəngləĢirlər. Bu gün 

hələ çərĢənbədi. Bu iki günü də rahat yaĢa, ata! Mən 

ağacların arxasından onun oğlanlarına-qan qardaĢlarıma-
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Ġbrahimlə Hüseynə, ata nəslimin davamçılarına tamaĢa 

eləyirdim. Yadımdadır, Ġbrahim babam həmiĢə təəssüf 

hissilə bildirirdi ki, Allah bədbəxt Murada oğul vermir ki, 

qocalanda qəbr evinə oğul çiynində getsin. Ġbrahim 

babamın düĢüncəsinə görə kiĢi üçün ən böyük bədbəxtlik 

onu son mənzilə öz oğlu yox, baĢqalarının oğullarının 

aparmasıdır. Ġbrahim babamın cənazəsi isə evindən atamla 

əmimin çiynində çıxdı, mənim ərim olmağa hazırlaĢan, 

nəslin davamçısı Azər də çiynini cənazənin altına vermiĢdi. 

Bir zamanlar babam atamın oğlu olmadığı üçün 

təəssüflənəndə, könlümdən keçirdi ki, onu sakitləĢdirim, 

deyim ki, Azər - mənim gələcək ərim atama həm də oğul 

olacaq, axı yaxĢı kürəkən oğul sayılır, amma içimdə baĢ 

qaldıran duyğular məni babamla belə açıq danıĢmağa 

qoymurdu. 

  

Əgər Ġbrahim babam bilsəydi ki, atamın iki oğlu olub və 

haçansa onlar atamın cənazəsinin altına girəcəklər, kim 

bilir necə qürrələnərdi. Bunu tam mənası ilə dərk elədim və 

qan qardaĢlarıma qanım qaynadı, onları heç vaxt özümə bu 

qədər yaxın bilməmiĢdim! Nə yaxĢı, çox Ģükür ki, onlar 

var! Mən gözlərimdən gilələnən yaĢları silə bilmirdim. Axı, 

böyük bacıları atasının ümidini doğrultmamıĢdı.. Atam 

mənim! Əzizim, doğmam, mənim xeyirxahım! BağıĢla ki, 

ümdə məsələni -sənin Ģərəfini qoruya bilmədim.. Amma 

baĢlıca məsələ - sənə bəlli olmayacaq: bu dünyada bir insan 

var ki, mənim namusumun, Ģərəfimin səndən çox ona dəxli 
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var. Bu insan mənim qanuni ərim Azərdir, amma bunu 

yalnız göylər bilir. Mən onu daha çox alçaltdım, nəinki 

səni.  

Və bu anda atam öz yaramaz dəcəllərini maĢına oturdub 

getdi, mən isə hönkürə-hönkürə qaldım.. Hər Ģey bitdi. 

Əsas məsələ ilə qurtardım. Və bir də Fatimə bibimi görmək 

istəyirdim, amma bu çox təhlükəli idi, çünki mən onu çox 

sevirdim və ola bilərdi ki, hər Ģeyi açıb danıĢım. Elə buna 

görə də: birbaĢ irəli! Sonra - bir aktyorun teatrı baĢlanırdı. 

Küçədə taksi çoxdu, amma mən elə bir maĢın seçmək 

istəyirdim ki, planlarımı həyata keçirməyə yarasın: hə, bu 

da köhnə markalı "Moskviç", bəlkə heç məni mənzil baĢına 

çatdıra bilmədi, amma yox, qoca, kepkalı sürücü iĢini bilən 

adama oxĢayır. MaĢını da lap böyrümdə saxladı, hara 

gedəcəyimi bildirəndə maĢının arxa qapısını açıb:  

- ƏyləĢin, bacı qızı, - dedi, - əyləĢin... - Və maĢın 

tərpənəndən sonra sövdələĢmək qərarına gəldi. Bəlkə də, öz 

aləmində çox baha bir qiymət dedi. Amma onun hardan 

ağlına gələ bilərdi ki, daha məndən ötrü bu dünyada pul 

deyilən Ģeyin heç bir mənası yoxdur. Mən acı-acı 

gülümsədim; qapının sınıq dəstəyinə əl atdım ki, yan ĢüĢəni 

aĢağı endirim - dünyanın ən gözəl yarımadasının-doğma 

AbĢeronun mənzərələrinə tamaĢa eləyim. Yalnız mənim 

sevgilimin məni aparmaq istədiyi Azər-Aida adası bundan 

gözəl ola bilərdi. 

Köhnə "Moskviç" yavaĢ-yavaĢ bizim bağımıza 

yaxınlaĢanda mən qorxmağa baĢladım, mənə elə gəldi ki, 

çoxdan öz ömrünü baĢa vurmuĢ bu dəmir at son dərəcə 
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təhlükəli bu səfərdə məni mənzil baĢına çatdıra bilməyəcək. 

"Çox qəribədi, -öz-özümə dedim, -çoxdan atılmalı olan bu 

köhnə maĢın müqavimət göstərir, amma sapsağlam 

orqanizm daha mübarizə aparmaq istəmir..."  

Qoca sürücü ona verdiyim bir dəstə pulu alanda, bu 

xoĢbəxtliyə inanmadı, heyrətlə mənə baxdı!  

Mən onu sakitləĢdirmək üçün:  

- Mən miras almıĢam, - dedim, - Siz bunu bilən ilk 

adamsınız, bu səbəbdən də sizə dəsxoĢ verdim.  

O, maĢının sürətini dərhal artırıb uzaqlaĢanda isə mən 

arxadan baxa-baxa gülümsəyirdim və fikirləĢirdim ki, bu 

gün bir kasıb sürücü ailəsini xoĢbəxt elədim. Yəqin ki, 

yazıq qoca ömrünün axırına kimi öz uĢaqlarına və 

nəvələrinə bir səfeh qızcığaz haqqında söz açacaq; 

danıĢacaq ki, o qız ona bir günlük xidmətinə görə bir ildə 

qazana biləcəyindən artıq pul verib.  

 

XXXXXXXVIII FƏSĠL  

 

Bağımıza incir, tut ağaclarına, bizim otağın bağçaya açılan 

pəncərəsinə, iydə ağacından asılmıĢ yelləncəyə, babamın 

qızılgül kollarına kənardan tamaĢa eləyirdim. Qumluqda 

oynamağımızı, iyunun əvvəllərində qara tut dərməyinizi, 

budaqdan budağa dırmaĢmağımızı yada saldıqca, 

gözlərimdən yaĢ gilələnirdi... Bağ evimiz əslində 

yataqxanaya oxĢayırdı, ağacların altında yad qadınlar, 

kiĢilər, uĢaqlar gözə dəyirdi. Mən bilirdim ki, onlar bizim 

bağı zəbt eləmiyiblər, atamla Həsən əmim bağı Füzuli 
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rayonunun iĢğal altında olan ərazilərindən qovulmıĢ 

qaçqınlara -Nazlı xalanın uzaq qohumlarına müvəqqəti 

sığınacaq kimi veriblər. Bizim atalarımız isə Zağulbadakı 

hökumət bağlarında yer alandan sonra bəlkə də atalarından 

qalan bağa bir dəfə də olsun yön çevirməmiĢdilər. 

Bilmirəm, çəhrayı bizim uĢaqlığımızın rəngidir, yoxsa 

bağımızın, amma bu yurdun yeni rəngləri qüssə gətirirdi və 

mən fikirləĢirdim ki, bağın yeni sahibi Fatimə bibim bu 

bağı yenidən bağa çevirə biləcəkmi?  

Ətrafa nəzər salıb, səfər çantamı çiynimə atıb üz tutdum 

dənizə sarı. Yolda yadıma düĢdü ki, çoxdandı heç nə 

yeməmiĢəm və incir ağaclarının daĢ barılardan aĢıb yola 

çıxmıĢ budaqlarından bir xeyli saralmıĢ incir dərdim. Bu 

meyvələrdən mənim uĢaqlığımın, bir də günəĢin dadı 

gəlirdi...  

"Ġkili həyatımızın ilk günündə mən öz arvadıma haram 

yedirtsəm, o, mənim haqqımda nə düĢünər? Biz öz 

incirimizdən yeyəcəyik. Əziz babamızın öz bağında öz əli 

ilə əkdiyi incirdən!" - Mən Azər-Aida adasındakı niĢandan 

mərasiminin sabahı Azərin dilindən çıxan bu sözləri 

xatırladım və bu sözlərin içimdəki əks-sədası da göz yaĢı 

gətirdi...  

Mən sahilə çatandan sonra da qızılı qumlar üstündə, yalçın 

qayalıqlar arasında bir xeyli gəzib-dolandım ki, qeyb olmuĢ 

xoĢbəxt uĢaqlığımdan və nağıla bənzəyən düyünümüzdən 

bir iĢarə tapa bilim, ancaq dəniz bütün izləri yuyub 

aparmıĢdı, anlaĢılmaz Xəzər heç bir sirrin üstünü açıq 

qoymamıĢdı. Nə etməli, həyatımın ən son, ən vacib sirrini 
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də qoca Xəzərə etibar etmək olar.  

Qayalara dırmaĢa-dırmaĢa, Azərlə unudulmaz zifah 

gecəmizi keçirtdiyimiz mağaraya çatdım. Ġçəri bizim nigah 

günümüzdən tam fərqli olaraq nəm və sərin idi. Mən əl 

çantamda nə var idisə, hamısını - Ģəffaf cığaraya bükdüyüm 

nigah Ģəhadətnaməsini, anamın bütün həyatı boyu canı-

dildən qoruduğu donunu, həyat tarixçəmi özündə yaĢadan 

balaca qutudakı xırda diktafon kasetlərini və öz 

təbərrükümü - cəzb muncuğunu səliqə ilə yerə boĢaltdım. 

Özümlə kəndir və lezviya götürüb yavaĢ-yavaĢ dənizə 

enməyə baĢladım...  

Sahilə çatandan sonra elə bir yerdə oturdum ki, ayaqlarım 

suda olsun, əllərim suya çatsın, yalnız baĢım islanmasın. 

Ġlıq dalğalar mənə elə sığal çəkdilər ki, sanki bu yolla son 

günlərin bütün acılarını canımdan çıxartmaq istəyirdilər. 

Mən dəniz havasından məst olub dərindən köks ötürdüm və 

fikrə getdim...  

Su və quru... Bu iki fərqli anlayıĢ həmiĢə həmahəng olub və 

bu qonĢuluq hamını qane edib. BaĢqa cür mümkündürmü? 

Yoxsa, yer kürəsi öz oxundan çıxardı! Bax elə mənim 

canımda iki ayrı-ayrı qan sülh Ģəraitində yaĢayırlar - 

Azərbaycan və erməni qanları. Baxmayaraq ki, ətraf mühit 

onların dinc və yanaĢı həyat tərzini qəbul etmək istəmir, 

amma onlar qətiyyən bu düĢüncəyə yaddılar. Nəticə 

etibarilə dünyanı xoĢbəxt etmək üçün, belə çıxır ki, gərək 

bu iki qanı bir-birindən ayırasan... Lacivərd dalğalar 

qoluma sığal çəkdi, sanki məni dəstəkləyirdi.  

-Darıxmısanmı, Xəzər baba? Axırıncı xidmətini də mənə 
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göstər, atam-anam! - Mən dedim və sol qolumun arxa 

hissəsini ülgüclə çərtdim, əlbəttə gələcək həkim kimi mən 

bilirdim ki, Ģah damara necə düĢmək olar. Ġndi diqqətli 

olmaq lazım idi ki, hesablamada yanılmayasan, yoxsa 

fikirləĢdiyim Ģeyləri həyata keçirə bilməzdim.  

Beləliklə, bədənimdə olan beĢ litr qanın iki litr yarımını - 

lənətə gəlmiĢ erməni payını axıdaq Xəzərə, çünki mənim 

həyatımı zəhərləyən odur. Qoy canımın Xəzərin sularına 

qarıĢan yarı payı axsın və damarlarımda qalan qan 

təmizlənsin və bu azərbaycanlı qanıyla düĢündüklərimi 

həyata keçirim. Əgər mən bunu bacarmasam ...yox mən 

bunu bacarmalıyam, türk əcdadlarımın vəsiyyətinə xilaf 

çıxmaqla etdiyim hərəkətin ər evinə qədər qorumadığım 

bəkarətin cəzasını çəkməliyəm. Mən qoymaram ki, Ruben 

öz heçliyi ilə cismimdə bayram etsin. Mən onun mundar 

qanını öz qanımdan ayırıram və inanıram ki, ləkə 

götürməyən müdrik Xəzər o qanı öz saf sularında 

saxlamayacaq, ləkə kimi qumsal sahillərə, qayalıqlara 

çırpacaq.  

Mən fizika sahəsində öz yoxsul zehnimi canlandırmağa 

cəhd elədim - axı mən Azərdən fərqli olaraq texniki 

fənnlərə meyilli deyildim. Hətta mən fizikadan buraxılıĢ 

imtahanına girəndə özümlə Ģparqalka götürmüĢdüm... Adı 

nədi onun? Hə, yadıma düĢdü - birləĢmiĢ qablar qanunu! 

Bax mən də həmin birləĢmiĢ qablar kimiyəm: bu qablarda 

da rəngi eyni, lakin keyfiyyəti müxtəlif iki cür məhlul - iki 

cür qan qarıĢıb. Bu düĢüncə də duzlu göz yaĢları gətirdi, 

amma onlar da Xəzərin firuzəyi sularına qarıĢıb əridilər. 
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DüĢünmək lazımdı: mən canlı insan ola-ola, hamı mənə 

"birləĢmiĢ qablar" kimi baxdılar. Hamı! Qəlbimin sakini 

Azərdən baĢqa, hamı. Yalnız Azəri mənim qəlbim 

maraqlandırırdı, qanım, qanımın bioloji tərkibi - DNK-am 

yox! Hə, qanıma görə qanıma susayanlar! Ġndi kef eləyin! 

Mən hönkürdüm... Əgər o gün Nazlı xala məni anlayıb 

qəbul etsəydi, mən heç zaman Moskvaya getməzdim və bir 

alçaq daĢnakın qurbanı olmazdım. Mən məzarım üstündə 

hönkürən Nazlı xalanı təsəvvürümə gətirdim... Bəlkə də, o 

bir dəfə yox, min dəfə təəssüflənəcək ki, öz gəlinini-öz can-

ciyərini qapı arxasında qoyub... Amma sizladığım yetər, 

hərəkət etmək zamanıdı!  

Qüvvəm tez tükəndi, axı mən hələ bizim böyük ailəmizdən 

məğrur Ġbrahim babamın və müdrik Ruqiyyə nənəmin 

əbədi uyuduğu o müqəddəs məkana özümü çatdırmalıydım 

və qalan qanımı o məzarların üstündə axıtmalıydım, orda 

torpağa qarıĢmalıydım.  

Mən Qurd Qapısı qəbirstanlığında, onların yanında əbədi 

uyumaq istəyirəm, amma bilmirəm ki, bu Qapı bir zaman 

kiminsə yalanı ucbatından türkləri Asiyadan Kiçik 

Asiyanın qapısına - Anadoluya gətirən, ömrü boyu yalnız 

Asena adlı vəfalısına məhəbbət bəsləyən əfsanəvi Boz 

Qurdla nə dərəcədə bağlıdır? Yalnız öz qanımı, mənə 

Ģərəfsizlik gətirən qarıĢıqdan təmizləyəndən sonra hər 

Ģeydən öncə Ģərəfini qoruyan, öz xələflərinə özgələrə qarĢı 

heç vaxt sui-qəsd yolunu tutmağı aĢılayan babam Ġbrahim 

kiĢi ilə bir yerdə uyumağa mənəvi haqqım olacaq. Mən 

atılmıĢ erməni qəbristanlığında bir də ona görə dəfn 
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olunmaq istəməzdim ki, onda gərək Azər qəbrimi xəlvət 

ziyarət edəydi... Yox, yox, mən bunu əsla istəmirəm!!! Ən 

baĢlıcası isə məni dəli bir ümid, güman isidirdi-səksən, 

doxsan ildən sonra Azər yanıma gələcəkdi... Axı, ola 

bilməz ki, biz bir daha qarĢılaĢmayaq... Doğrudanmı, bir 

daha bizə görüĢmək qismət olmayacaq? 

 

XXXXXXXIX FƏSĠL  

 

Qanım damla-damla azaldıqca mən səmavı bir səadətlə 

qucaqlaĢırdım, Rubendən və Ruben kimilərdən anbaan 

uzaqlaĢırdım. Ġndi mən cismimi və qəlbimi mundarlamıĢ o 

iyrənc qandan tamam xilas olacam. Mən qan damcılayan 

qolumu qaytanla bağladım və nigah mərasimindən sonra 

girdiyimiz gərdəyə-mağaraya doğru sürünməyə baĢladım. 

ÇalıĢırdım ki, qumun üstə düĢüb qalmıĢ bir tükü də 

ləkələməyim, axı gəlinin pinti-balaq olmağa haqqı yoxdur.  

Mağaranın ortasına qədər süründüm, çətinliklə də olsa, 

qana bulaĢmıĢ paltarlarımı soyundum-anamın bəyar 

donunu əynimə keçirtdim. Düzdür, həmiĢə deyirdilər ki, 

mənim bədənim anamınkı ilə eynidir, amma indi gördüm 

ki, yox, elə bil əynimə xaral keçirtmiĢdim, görünür, anam 

bu donu tikdirəndə hamiləliyin birinci ayını yox, kim bilir 

neçənci ayını keçirirmiĢ. Mən yenidən valideynlərimin 

keçmiĢinə toxundum. Nə üçün bir-birini sevmək və 

dünyaya qarıĢıq qanlı bir bədbəxt insan gətirmək lazım idi 

ki, sonradan dünya o bədbəxtə qarĢı bu qədər amansız 

olsun?!  
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Nazlı xalanı mənim erməni qanım hiddətləndirirdi, Ruben 

dayımı azərbaycanlı qanım. Son illər mənə ən çox əzab 

verən qanımdakı bu qarıĢıq və bu qarıĢıqla bağlı üzləĢdiyim 

məqamlar idi. Bütün ömrüm boyu məktəbdə, evdə, yüksək 

kürsülərdə, ağıl öyrədən kitabların səhifələrində xalqlar 

dostluğu haqqında həyasız yalanlara qulaq asmıĢdım. Əgər 

iki qonĢu xalqın nümayəndəsi öz övladlarının taleyini 

qoruya bilmirsə, yeni nəsli yaĢatmaq iqtidarından 

məhrumdursa, onda beynəlmiləlçilikdən dəm vurmaq nə 

üçünmüĢ? Mən Azərbaycanın qızıyam, amma haçansa 

Ermənistanı da öz vətənim bilirdim. Bəs nədən bu Vətənin 

sevimli oğlu, möhtərəm vətəndaĢı bu dünyanın ən Ģərəfsiz 

cinayətlərindən birinə əl atdı-öz bacısı qızının namusuna 

sataĢdı. Canımı və ruhumu ləkələdi, taleyimi korladı, 

duyğularımı məhv elədi? Ġlahi, bundan da böyük məkr ola 

bilərmi? Mən bu çirkabla yaĢaya bilməzdim; bünü kiməsə 

söyləməyə də dilim gəlməzdi. Bəs Azər? Yox, yox, onun 

nə taqsırı var ki, bu alçaqlıqdan xəbər tutsun? Qəlbim o 

qədər sıxılır ki, birdəfəlik partlasa yaxĢıdır. Amma bir 

qədər də gözləmək lazımdır ki, ruhum Azər-Aida adasına 

uçsun, o ki, qaldı cismimə, o babamla nənəmin yanında 

rahatlıq tapacaq.  

Mağaranın çıxıĢına doğru süründüm, dənizlə üz-üzə qaldım 

və acgözlüklə gözümü oxĢayan mənzərələrə baxmağa 

baĢladım. Belə, əzizim Azər, sənin məndən ötrü kəĢf 

etdiyin Yeni Azər-Aida adasına gedib çıxa bilmədik. Məni 

bağıĢla əzizim, bağıĢla ki, sənin arzularını sındırdım, 

göyərməyə qoymadım... Mənim baĢqa yolum yoxdu: 
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mənim anam adam öldürüb, buna görə də cəhənnəmə 

düĢəcək. YaxĢı olardı ki, onu orda tək qoyum, amma öz 

canına qəsd eləyəni də cəhənnəm gözləyir, ona görə də ora 

tələsirəm ki, onu orda qarĢılayım, axı o binəvanın məndən 

baĢqa heç kimi yoxdur. Amma mən tək deyiləm, SƏN 

varsan, SƏN! Mən bilirəm ki, sən bizi hər hansı bir 

cəhənnəmdən çıxardacaqsan, sən heç vaxt məni 

atmayacaqsan, heç vaxt! Bizim yarımçıq qalmıĢ sevgimizə 

görə məni bağıĢla, əzizim, doğulmamıĢ körpələrimizə, 

çiçək açmamıĢ arzularımıza görə bağıĢla...  

Əzizim, ən baĢlıca məsələni heç sən də bilmirsən: mən 

getməliyəm, amma ona görə yox ki, bir Qafqazlı kimi 

namusumu qoruya bilməmiĢəm və bir də ona görə ki, 

bətnimdə özünə yer eləmiĢ ilkimizin - sənin övladının 

mundarlanmasına yol vermiĢəm... Bəli, əzizim, mənim 

bütün dəliliyim o zaman baĢladı ki, ana olacağımı 

bildim...Daha heç vaxt ana olmayacağam... mən yaxĢı ana 

olmadım, öz körpəmi qoruya bilmədim! Sənin övladın... 

bizim övladımız... Öz aramızdı, kim bilir o körpəni 

canlılarının bir-birinin qanına susadığı bu dünyada nə 

gözləyirmiĢ? Bizim yaĢadığımız bu dünyanın hər yanı 

barıtdı və bu yeni dünya o qədər amansızdır ki, orda bizim 

uĢaqlarımız çətin ki, yaĢaya bilsinlər. Bu əbədi dünyadan 

ulu göylərə mən yalnız sənə olan sevgimi aparıram və 

əbədi sənin qəlbində yaĢamağı arzulayıram.  

GöyərmiĢ, həyat əlamətini itirməkdə olan barmaqlarımla 

qolumdakı qaytanı boĢaltdım ki, bir sədaqətli övlad kimi 

təmizlənmiĢ qanımı doğulduğum və cismimlə, ruhumla 
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məxsus olduğum müqəddəs torpağa çiləyim.  

...Mən uzanmıĢ halda zəncirbəndin ucunda yetim uĢaq kimi 

mızıldayan o əziz cəzb muncuğumu dənizə sarı tutmuĢdum 

və mağaranın girəcəyinə baxırdım. Və inanırdım Azər 

gələcək. Cəzb muncuğu onu çəkib gətirəcək...  

Mən dünyanın ən bədbəxt gəlini kimi, bir neçə ay qabaq 

onun qeyri-adi toyuma Ģahid olan, qurğuĢun rəngi almıĢ 

dənizin üstündə qıy-qıĢqırıq salan qağayılara tamaĢa 

eləyirdim. Bu nədir bəs? Qarabasma? Dalğaların üstüylə 

mənə sarı qaçan Azərdi! Ġtib-batmaqda olan xəyalımla 

anlamağa çalıĢıram ki, axı, sən hansı yolla bu qədər 

dənizlər, dəryalar aĢdın, axı Xəzər Qapalı dənizdi, dünya 

dənizlərinə giriĢi, çıxıĢı yoxdu! Aha, tapdım, bura səni öz 

qanadlarına alan, sərhəd-sınır tanıyan, millət, din nə 

olduğunu anlamayan Məhəbbət gətirib! QurumuĢ 

dodaqlarıma qanla, qumla ləkələnmiĢ diktofonu 

yaxınlaĢdırıram ki, son gücümü toplayıb var səsimlə 

pıçıldayım: 

- A...z...ə..r, mən... sə...ni... se...vi...rəm... 

  

E P İ L O Q 

 

 

Artıq sizə məlum olan bu hadisələrdən bir həftə sonra 

ġüvəlan qəsəbəsinə gələn ucaboylu, qədd-qamətli, Ģux 

yeriĢli cavan leytenantın ağarmıĢ sifəti və son dərəcə 
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kədərli gözləri diqqətdən yayına bilməzdi. Amma adamları 

daha çox heyrətə gətirən onun cavanlığı ilə müqayisədə qar 

kimi ağappaq ağarmıĢ saçları oldu. Cavan oğlanın əynində 

hərbi libas vardı, kəmər də bağlamıĢdı. O, inamla həyətində 

gül Ģitilliyi olan qapılardan birini itələyib açdı:  

- Salam əleykım! - Beləcə o, Ģitilliyin sahibini salamladı.  

ġitillik sahibi heyrət içində ona baxa-baxa fikirləĢirdi ki, 

görəsən bu cavan oğlanın saçı-saqqalı nədən belə erkən 

ağarıb? Ġçində baĢ qaldıran bu sualın da cavabını tapdı: 

"Ola bilsin ki, nəsildən gəlmədi, ya da sarsıntı keçirib..."  

- Əleyküm-əs-salam, - gülçü yerindən qalxıb onun salamını 

aldı, - Sizə nə lazımdı, qardaĢ? 

- Mən bütün qəsəbəni gəzmiĢəm, məni sizin üstünüzə 

göndəriblər. Məsələ belədir ki, mənə çoxlu ağ qərənfil 

lazımdır, yalnız ağ, qırmızı, çəhrayı, mavi yox. Yalnız ağ...  

- Neçə dənə?  

Cavan oğlan cibindən çıxartdığı paranı gülçünün ovcuna 

qoydu: - Bu pula yetdik, - dedi, - bu pulun dəyərində.  

Gülçü əlləri əsə-əsə ovcunda tutduğu beĢ min dolları sayıb 

baĢa çıxandan sonra o qədər heyrətləndi ki, özündən asılı 

olmayaraq füĢtürük çaldı:  

- Bu bir dəniz çiçək deməkdi!  

Cavan oğlan bu sözdən diksindi və xəyal içində soruĢdu:  

- Siz necə söylədiniz? Bir dəniz çiçək? Hə...bu lap yerinə 

düĢdü, dənizi də o, çox sevirdi... 

O, dərindən köks ötürdü, ovcunda tutduğu zəncirbəndin 

ucundakı cəzb muncuğunu sıxdı və təlaĢla:  

- Mən bir okean qədər də çiçək ala bilərdim, - dedi, - amma 
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bu gün gücüm buna çatır. SifariĢi qəbul eləyirsiniz?  

Gülçü nəzakətlə dilləndi:  

- Bəli. Hara gətirək?  

Cavan oğlan baĢını aĢağı saldı və güclə eĢidilən bir səslə:  

- Saat dörd tamamda. Qurd Qapısı qəbristanlığına, - dedi, - 

girəcəyə.  

Gülçü razılıqla baĢını tərpətdi:  

- Parnikdə nə qədər ağ qərənfil varsa, hamısını dərəcəyik, - 

dedi, -  

arxayın olun.  

- Ancaq gecikməyin ha, saat yeddidə mən yola düĢürəm.  

ġitillik sahibi soruĢdu:  

- Hara?  

- Müharibəyə, Qarabağa. 

- Belə de. - Qoca gülçü ağır-ağır dilləndi, - Allah özü sizə 

kömək olsun!  

Zabit vidalaĢıb çıxanda gülçü sifariĢçinin cibindən düĢən 

qana, quma bulaĢmıĢ əĢyanı bir Ģeyə oxĢada bilməsə də, 

leytenantı səslədi:  

- QardaĢ, ayaq saxlayın, - dedi, - cibinizdən nə isə düĢdü!  

Zabit qana, quma bulaĢmıĢ diktafonu yerdən götürüb 

sinəsinə sıxdı və dərhal da uzaqlaĢdı.  

Gülçü cavan oğlanı bir qədər arxadan iszləyəndən sonra beĢ 

min dolları yenidən konvertə qoydu və konvertin üzündəki 

yazını da oxudu: "Bizim yeni Azər-Aida adasında görüĢənə 

qədər, əzizim".  
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S O N  

 

                                                        Hollandiya, 2006. 

 

 

 

 

 

ГЮЛЬШАН ЛЯТИФХАН 

 

АЗЕР И АИДА 

 

Роман 

  

В буднях «нетворческой деятельности» преподавателя, 

переводчика, а позднее и юриста Королевства 

Нидерландов Гюльшан Лятифхан всегда незримо 

ощущалось присутствие полѐта и вдохновения. 

Поэтому еѐ неожиданное желание освоить профессию 

режиссѐра было понятно близким.  

Но когда во время съѐмок дипломного интервью с 
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известным голландским астрологом и бизнесменом 

Герром Оскамом он неожиданно сказал ей в 

присутствии всей съѐмочной группы, что режиссѐрская 

карьера будет в еѐ жизни лишь второстепенной, а 

известность она обретѐт в качестве писательницы, она 

была немало удивлена. «Вы ещѐ не раз вспомните 

меня, но, поверьте, придѐт время, когда я попрошу у 

вас автограф. Возьмитесь за перо, писательское 

дарование послано вам свыше...»  

Слова астролога вспомнились ей лишь год спустя, 

когда она почувствовала неожиданное стремление 

писать и в течение шести месяцев создала роман 

«Дочери рода моего», получивший широкое признание 

как на Родине, так и за рубежом. С тех пор не проходит 

и дня, чтобы она не взяла в руки перо... 

Сейчас Гюльшан Лятифхан – член Союза писателей 

Азербайджана, член Союза писателей, сценаристов и 

кинематографистов Голландии, автор множества 

повестей, рассказов и сценариев.  

Роман «Азер и Аида» - второй роман Гюльшан 

Лятифхан, писательницы, родившейся в Азербайджане 

и ныне живущей в Голландии. «Азер и Аида» – это 

искреннее и правдивое повествование о том, как мы 

жили на исходе XX столетия – времени бурного и 

неспокойного. Для многих людей, граждан когда-то 

огромной страны – Советского Союза – события, 
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живыми свидетелями и участниками которых они 

стали – это драматичное время, полное боли и 

разочарований. О трагической жизни двух молодых 

людей, на долю которых выпали нелегкие испытания, 

отразившиеся на их судьбе, этот роман.  

 

 

 

ГЮЛЬШАН ЛЯТИФХАН 

 

АЗЕР И АИДА 

Роман 

«Сотвори себе остров...» 

 

Глава 1 

 

Вчера я купила диктофон. Очень удобная, кстати, 

штука. Лѐгким нажатием на кнопочку ты разом 

приобретаешь самого терпеливого в мире слушателя и 

возможность избавиться от мучающих тебя мыслей, а 

главное, от необходимости доверять их бумаге – о, это 
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занятие совсем не по мне. Весь институт знает о моей 

нелюбви к конспектам, и, хотя на лекциях в 

медицинском институте, студенткой которого я 

являюсь, многие из моих сокурсниц уже давно 

пользуются диктофоном, я долго раздумывала, стоит 

ли обременять себя вознѐй с этой штуковиной. Но с 

завтрашнего дня моя жизнь изменяется настолько, что 

мне без его помощи никак не обойтись... С завтрашнего 

дня, ох … я не могу говорить об этом без слѐз ... Азер 

уезжает на учѐбу в Англию, оставляя меня наедине с 

дорогими сердцу воспоминаниями... Отныне 

бесконечные и пустые дни в ожидании моего Азера я 

буду заполнять общением с этим техническим чудом... 

Для чего мне это нужно? Наверное, чтобы не сойти с 

ума, имея возможность выговорить самое сокровенное 

в любую минуту бесконечно тянущихся суток. 

Конечно, можно было бы прибегнуть и к 

классическому методу общения с собой посредством 

ведения дневника, но я не отношусь к тем людям, 

которые способны водить ручкой часами. Помимо 

этого, с самого раннего детства я предвзято относилась 

к дневникам, считая это занятие не только 

утомительным, но и весьма неразумным. Ещѐ более 

неразумным я считаю доверять тайны подругам или 

кузинам, а тайн у меня - целый вагон да ещѐ маленькая 

тележка в придачу...  

Но обо всѐм по порядку. Азер – мой двоюродный брат 
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по отцу, ами оглы1, как у нас говорят. Он – моя самая 

большая привязанность в жизни. Одному Аллаху 

известно, что его я люблю больше всех на свете, может 

быть, даже больше, чем … своих родителей. Нет, всѐ-

таки у пера есть свои преимущества: когда пишешь, 

можешь скрыть дрожь в голосе и предательские 

слѐзы... Только не надо думать, что я не люблю своих 

родителей - ещѐ как люблю! Но Азера я всѐ-таки 

люблю по-другому, самозабвенно, это чувство больше, 

чем сама жизнь...  

Он - самый красивый на свете парень, самый умный и 

самый благородный. Природа щедро одарила Азера 

породистой внешностью: девочки заглядываются на 

правильные черты его одухотворѐнного благородно-

строгого лица с высоким лбом, прямым тонким носом и 

матовой оливковой кожей, на котором искрятся эти 

неповторимые иссиня-чѐрные глаза... В полной 

гармонии с его чудесными бархатными очами - 

непокорные пряди густых каштановых волос, которые 

мой возлюбленный усмиряет короткой модной 

стрижкой. Высокий и стройный, прекрасно сложѐнный, 

с хорошо развитыми мускулами, - о-о-о, он 

великолепен и совершенно неотразим! 

Между прочим, Азер происходит из рода сеидов2, а 

это, знаете ли, не шутка. Это верно, мы с ним 

двоюродные брат и сестра, но, тем не менее, я не сеид, 

потому что женщины не наследуют этот высокий 
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титул, эта честь принадлежит только мужской 

половине рода. Кстати, Азер – единственный сеид из 

старшего поколения детей в нашем роду, ведь он до 

недавнего времени был единственным мальчиком 

среди многочисленных кузин. Оговорка «до недавнего 

времени» появилась, когда вторая жена моего отца 

родила ему подряд двух сыновей, но они не в счѐт, они 

ведь ещѐ маленькие... 

А из представителей нашего поколения Азер – 

единственный наследник фамилии среди целой 

вереницы девчонок: до него у моего дяди родились три 

девочки, у моего отца была я и у бибишки3 - две 

дочери. С самого раннего детства все мои кузины без 

исключения обожали Азера, но всем им на зависть он 

предпочѐл в подружки именно меня! А объясняется это 

не только тем, что мы с ним почти ровесники – Азер 

всего лишь на два года старше меня, а ещѐ и тем, что у 

нас с ним всѐ общее: вкусы, привязанности, интересы. 

Всю свою жизнь мы провели вместе, не расставаясь 

никогда... Да, опять я о разлуке, что это за напасть 

такая: мысль о ней не оставляет меня... Гммм... Я 

только откашляюсь… 

Итак, у нас с ним много общего: мы безумно любим 

море, наше ласковое Каспийское море, наш город, 

особенно старую его часть, построенную много 

столетий назад, - Крепость. Мы любим одни и те же 

фильмы, книги, джаз и азербайджанскую 
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национальную музыку, всем цветам на свете 

предпочитаем сине-голубой со всеми его оттенками, 

обожаем одни и те же блюда, нашу бибишку Фатиму и 

ненавидим … армянcких националистов, втянувших 

наш народ в подлую и бессмысленную карабахскую 

войну, из-за которой я лишилась не только многих 

учителей, друзей и соседей армянской национальности, 

но и самых дорогих на свете людей - бабушки Греты и 

мамочки... 

Нет, я не оговорилась, моя мать и в самом деле 

армянка, но сейчас в Баку говорить об этом вслух 

нельзя - опасно. В своѐ время мой отец, Мурад Багиров, 

студент Азербайджанского института нефти и химии, 

ныне переименованного в Нефтяную академию, 

встретился с моей матерью - Кариной Багирян, и 

решил, что раз уж у них похожие фамилии, то это 

замечательный повод для флирта с однофамилицей... 

Фамилии и имена армян, в которых звучат исламские 

корни, – это отдельная тема, и она всегда вызывала у 

меня недоумение. Ведь иногда дело доходит до 

абсурда: одна из распространенных фамилий у армян, 

исповедующих христианство, – Аллахвердян, в 

которой звучит слово Аллах – Бог!  

Но вернѐмся к моим родителям. Лучше бы они не 

встретились, и я бы не родилась! Хотя нет, тогда я не 

встретила бы Азера и не познала бы самое великое 

счастье на свете – любить Его и быть любимой 
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Им…Поэтому хорошо, что они встретились. Говорят, 

родня моего отца встала на дыбы, когда отец объявил 

им о своѐм решении – мыслимое ли дело, привести 

армянку в одну из самых родовитых и консервативных 

семей города! Но у матери в животе уже сидела я – и 

бабушка Ругия сдалась, спешно поведав эту весть 

своему непоколебимому супругу ...  

Назвали меня Аидой, и это было частью хитроумного 

плана моих родителей – выбрать такое имя, чтобы 

угодить и азербайджанской, и армянской сторонам. И 

вот полюбуйтесь, вот она я: Багирова Аида Мурадовна, 

заметьте, в паспорте мои родители даже не написали 

Мурад гызы4, как принято в Азербайджане, а 

наградили меня отчеством на русский манер, вероятно, 

тоже из стратегических соображений – угодить обеим 

сторонам. Одного не учли мои родители: в графе 

«национальность» в паспорте у меня написано 

«азербайджанка», чѐрным по белому! Так что, если б 

нашлись люди, не желавшие принять меня за свою в 

Азербайджане, они вынуждены были бы сдаться: 

факты – упрямая вещь! Но в соседней Армении, даже 

при том что мои имя, фамилия и отчество звучат не 

чуждо для армянского уха, с подобной отметкой в 

графе о национальности я не была и никогда уже не 

буду своей – я дочь ненавистного армянам 

азербайджанского народа, а значит, изгой навеки веков. 

Ну и пусть, я всѐ равно не собираюсь там жить... 
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Как бы там ни было, я – полукровка! Несчастная 

маргиналка, наказанная богом носительница генов двух 

враждующих друг с другом народов, и отсюда все мои 

беды и напасти. От матери, скромной и 

привлекательной светлокожей женщины, 

преподавательницы Политехнического института, я 

унаследовала цвет кожи, серые глаза, каштановые 

волосы, изящество и чувственность, от отца – яркие 

черты выразительного лица, римский нос, правда, 

слегка вздѐрнутый, как дань природы 

представительнице женского пола, буйный кавказский 

темперамент, бескомпромиссность и гордость.  

Однако неправильным было бы думать, что я всегда 

страдала от сознания своей неполноценности 

вследствие смешанного брака моих бездумных 

родителей. О нет, мы знавали и другие, старые добрые 

времена, когда мне и в голову не приходила мысль о 

том, что я невыгодно отличаюсь от других... Когда-то я 

жила, безумно счастливая, в полном достатка доме 

двух любящих друг друга людей: обожаемая ими 

желанная дочь, которую они таскали по балетным 

студиям, фольклорным кружкам, музыкальным и 

спортивным школам. Тогда я жила в государстве, гордо 

именуемом Союзом Советских Социалистических 

Республик. В этом могущественном 

многонациональном государстве не было места для 

этнических конфликтов, религиозной неприязни и 

вражды. Мне посчастливилось родиться в 
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замечательной республике этого государства – в 

цветущем и солнечном Азербайджане. Моя Родина 

подарила миру великих философов, поэтов и мудрецов, 

потрясающе красивую музыку, изысканные ковры, а из 

полезных ископаемых - нефть, на фонтанах которой 

нажили своѐ богатство братья Нобели, учредившие на 

доходы от этой самой нефти прославленную 

Нобелевскую премию... 

Сейчас уже и поверить трудно, что некогда я была 

абсолютно счастливой гражданкой этой замечательной 

республики... Ещѐ какой счастливой! А чего ещѐ 

желать человеку, когда над головой его светит яркое 

южное солнце, ноги его омывают воды древнего 

Каспия, слух радует изысканная национальная музыка, 

взор ласкают величественные пейзажи древних гор и 

скал, на которых до наших дней сохранились следы 

древних цивилизаций - высеченные наскальные 

рисунки, оставленные нашими далекими пращурами в 

Гобустане. Я уж не говорю о вкуснейших блюдах 

национальной кухни, приготовленных из осетрины или 

из нежного мяса пасущихся в степи курдючных 

барашков, сдобренных душистым шафраном, имбирем, 

корицей и сочной пряной зеленью!  

Но, очевидно, человеку, а точнее неразумным и алчным 

представителям человечества, всегда чего-то не 

хватает. Ибо безбедно и мирно жившие в Нагорно-

Карабахском регионе Азербайджана армяне, 
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подстрекаемые армянским лобби, заражѐнным 

националистическим вирусом и помешанным на 

иллюзии создания «Великой Армении», затеяли 

страшную политическую интригу. Интригу, которая 

привела не только к войне между двумя республиками, 

но и к развалу всего некогда могущественного 

Советского Союза. Ибо карабахский конфликт, 

начавшийся при популисте Горбачѐве, с его бредовыми 

идеями о перестройке, между двумя республиками 

некогда единой страны, развившись вскоре до кровавой 

войны, продолжался уже на территориях ставших 

независимыми государств. Сами того не ведая, армяне 

оказались орудием в руках сил, использовавших их 

больные амбиции для уничтожения представляющей 

угрозу для Запада социалистической системы.  

Но ни проклятый Горбачѐв, ни обезумевшие армянские 

националисты не подумали о нас, о многочисленных 

представителях смешанных семей - тех, кому суждено 

было жить рядом и вместе... Так же, как не подумали и 

о миллионах людей, лишившихся по их вине жизней, 

крова, обреченных жить в вечном страхе и печали 

вдали от Родины...  

Им было наплевать на то, что при живой матери я 

осталась сиротой! А как ещѐ прикажете называть меня, 

которая вот уже почти десять лет живѐт как 

отрезанный ломоть, вдали от матери? А ведь она жива 

и здорова, моя мать! Тем не менее ей пришлось уехать, 
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оставив меня, одиннадцатилетнюю дочь, на попечение 

мужа и мужниной родни. Я не виню маму: она ведь 

искренне верила, что совершает благое дело ради меня 

и моего будущего. Хотя для меня, как и для любого 

нормального ребѐнка, важнее всего на свете было 

иметь рядом мать и полноценную семью, которую 

разбили искусственным образом... Это сейчас мне, уже 

двадцатилетней, не так больно, как раньше: с годами я 

огрубела сердцем, наученная страдать и терпеть. 

Иногда мне кажется, что я превратилась в каменного 

истукана, в мумию, бесстрастно наблюдающую со 

стороны за этой бессмысленной и такой алогичной 

жизнью... 

Когда начался конфликт, мой отец работал в 

должности заместителя министра в одной из ведущих 

отраслей республики (наверняка натерпелся бедняга, 

представляю его страхи и опасения!). Папа ведь очень 

любил маму и переживал за неѐ, но, будучи 

мужественным человеком, предпочитал страдать 

молча. «Разве я - единственный, женившийся на 

армянке? Пусть попробует кто-то что-нибудь мне 

сказать!» – бодрился он.  

А никто ничего и не говорил. Есть официальные 

данные, что в Баку даже сегодня, по прошествии 

многих лет после начала конфликта, проживают более 

двадцати тысяч армян. И это в столице республики, 

наводнѐнной беженцами из Армении, в городе, где 
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братские могилы жертв армянской агрессии растут не 

по дням, а по часам. Почему же именно моя мать 

должна была уехать из Баку? По-ч-ч-е-е-му?.. Сейчас-

то я знаю - почему, но в конце восьмидесятых годов5, 

когда происходили эти события, мне было всего 

одиннадцать лет, и я своим детским разумом 

отказывалась понимать, почему у меня отнимают маму, 

самую милую, самую лучшую маму, самое дорогое 

существо на свете... 

 

 

Глава 2 

 

Вот и ты уехал, Азер, оставив меня так же, как в свое 

время оставила меня моя мать, а следом за ней - мои 

бабушки и дедушки... Как медленно проходят дни без 

тебя, Азик... Исчезло солнце, город посерел и птицы 

улетели. Почему я не умею летать, как они? Как я 

завидую им, ведь им не нужны ни визы, ни билеты, ни 

паспорта. Кто придумал государства и 

национальности? Это так глупо и жестоко... 

Я разложила перед собой географическую карту и 

стала внимательно изучать на ней далекую Англию. 

Она так близка, что кажется - стоит мне протянуть 

руку, как я смогу ощутить крепкое пожатие твоей 
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тѐплой руки, – здравствуй, родной мой! Хорошо ли 

тебе на твоѐм новом острове? А помнишь, мы с тобой 

мечтали поселиться на Острове Азераиды, где нас 

никто не сможет разлучить? Тогда мы были совсем 

детьми... Но даже тогда, будучи совсем ребѐнком, ты 

отличался дальновидным подходом к жизни. Помню, 

как однажды с серьѐзным видом ты сказал мне: 

- Ты должна стать врачом, Аида. Это очень важная 

профессия, и твои знания пригодятся нам на нашем 

острове, ты сама сможешь лечить меня и наших детей, 

если понадобится.  

Только ради этих слов я решила стать врачом, и никто 

не знает, с каким трудом мне это дается, никто не 

знает, как я ненавижу кровь, все неприятные запахи и 

содрогаюсь при одном только виде внутренних 

органов. Я не могу видеть страдания людей, ужасно 

брезглива и предпочла бы стать журналисткой. Но я 

выучусь на врача, Азер, потому что этого хочешь Ты, 

мой любимый. А чего хочу я? Одного: быть с тобою 

рядом... 

Я подхожу к окну своего некогда уютного и 

счастливого дома. Ничего здесь не изменилось после 

смерти бабушки Ругии, разве только то, что в доме 

поселилась чужая женщина: отец нанял для меня 

няньку, которая прибирает в доме, готовит для меня и 

спит в комнате соседней с моей, чтобы мне не было 
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страшно по ночам. Еѐ зовут тѐтей Лидой, она – 

бакинская немка, дочь военнопленного, так и не 

вернувшегося в Германию после окончания Второй 

мировой войны. С Лидой мы друзья по несчастью, 

потому что она, как и я, – полукровка, рождѐнная 

русской матерью... 

Глуховатая тѐтя Лида, оставшаяся к концу своей жизни 

в окончательно разрушенном советском государстве 

без средств к существованию, без детей и работы, в 

меру сил старается скрасить мое одиночество, она 

старательна и чистоплотна. Но она никогда не станет 

для меня родной, потому что находится на службе. 

Ведь это совершенно разные вещи: когда человек 

заботится о ком-то по велению души и – когда 

получает за свою заботу зарплату, даже если он любит 

своего подопечного... Что касается меня, то я 

совершенно безразлична к присутствию в моей жизни 

тѐти Лиды. Отец, почему-то решивший, что мне будет 

одиноко без няни, и не догадывается, что мне никогда 

не было по-настоящему одиноко, потому что все эти 

годы у меня был ты, Азер. И без тебя я действительно 

не смогу жить ни при каких обстоятельствах, уж это я 

знаю точно. Вот поэтому сейчас на меня глядеть без 

слѐз невозможно: ты уехал, и мне остаѐтся лишь 

сходить с ума от тоски...  

Из окна нашего дома я смотрю на кривые, мощѐнные 

потемневшими от времени камнями улицы старого 
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Баку и крепостные стены с узкими окнами-бойницами. 

Вдали виднеются минарет старой мечети и стены 

Дворца ширванских шахов, построенного несколько 

столетий назад. Глубокая тень легла на своды дворца и 

высокий портал, испещренный тончайшей резьбой – 

кружевами в камне. Как дороги моему сердцу этот 

средневековый дворец и старая рыночная площадь с 

остатками каменных руин, мой Ичери шехер6 - 

древний Город-Крепость. В этом городе родилось и 

выросло много славных сыновей и дочерей, но никто 

из них не умел любить так, как любим друг друга мы… 

И именно нас и разлучили!!! Почему? За что? В чем 

наша вина??? 

Иногда я думаю: почему меня всегда покидают люди, к 

которым я привязана всем сердцем и без которых 

жизнь моя теряет смысл? Сначала одна бабушка, потом 

дедушка, мама, второй дедушка, другая бабушка, а 

теперь – Ты... Когда-то меня распирало от гордости за 

нашу большую и крепкую, похожую на пчелиный улей, 

родню… Теперь же я ощущаю себя человеком, у 

которого выбили из-под ног почву, маленьким 

винтиком, до которого никому нет дела ...  
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Глава 3 

 

Какое счастье иметь большую и дружную семью! Как 

замечательно иметь бабушек и дедушек! Какая 

разница, какой они национальности? Мои – они все 

были славными, каждый на свой манер.  

Дедушку по отцу звали Ибрагим, но все называли его 

Ибрагим киши7, потому что он был настоящим 

мужчиной и человеком слова. Крепкий седовласый 

старец с орлиным носом и обветренным смуглым 

лицом, на котором, как лампочки, горели всегда 

прищуренные мудрые карие глаза. Он не был учѐным, 

никогда не занимал больших постов, но прославился, 

работая буровым мастером, и имел в друзьях очень 

влиятельных и уважаемых людей города. Дедушка 

Ибрагим получил звание Героя Социалистического 

Труда и считался одним из лучших нефтяников страны. 

О гибком стане, смолисто-чѐрных длинных косах, 

мраморной коже и жемчужно-серых, буквально 

пронизывающих глазах подруги его жизни – моей 

бабушки Ругии - ашуги8 когда-то слагали песни. 

Дедушка впервые увидел еѐ на свадьбе в Сураханах, 

куда был приглашѐн в качестве гостя, и влюбился в 

красавицу с первого взгляда. В те времена дедушка 

Ибрагим, выходец из Шувелян, носил черкеску9 и 

папаху из черной каракульчи, слыл замечательным 
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всадником и метким стрелком из ружья. Сгорая от 

нетерпения, влюблѐнный юноша обратился к одному из 

местных парней: 

- Кто эта девушка?  

- Даже и не мечтай о ней, - усмехнулся бабушкин 

односельчанин. – Отец еѐ - владелец мельницы, и у неѐ 

шесть братьев! Они никогда не отдадут дочь за 

приезжего!  

- Неужели они откажут даже мне, сыну сеида Хаджи 

Алескера? - вскипел гордый юноша. 

- Мой тебе совет: держись от неѐ подальше...  

- Ну, это мы ещѐ посмотрим, сураханец!  

Улучив момент, когда бабушка вышла со стайкой 

девушек за пределы женского шатра, дедушка Ибрагим 

подскочил к ней с неожиданным вопросом: 

- Принадлежит ли сердце красавицы какому-нибудь 

горному орлу?  

Бабушка смело ответила ему:  

- Сердце моѐ ещѐ не удалось завоевать ни орлу, ни 

соколу! 

Не успела бабушка договорить, как дедушка одним 

движением, схватив еѐ в охапку, перекинул на седло 
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своего коня и был таков.  

Он укрыл невесту в доме своей тѐти в селении 

Шувелян и велел родне немедленно готовиться к 

свадьбе. К этому времени братья бабушки, узнав о 

похищении сестры, собрали отряд стрелков и 

пустились в погоню за беглецами, но у самого въезда в 

Шувелян их уже встречали почтенные аксакалы10, 

посланники дедушки Ибрагима, которые пригласили 

их на свадьбу сеида Ибрагима и Ругии-ханым...  

Бабушка Ругия любила вспоминать, что, несмотря на 

столь экзальтированное завязывание родственных 

отношений, дедушку Ибрагима полюбили в еѐ семье до 

такой степени, что еѐ покойный отец Мансур-киши на 

вопрос, сколько у него сыновей, отвечал: семеро, во 

главе с Ибрагимом... 

А к тому времени, когда появились мы, Ругия-нэнэ 

превратилась из изящной красавицы в довольно 

полную старую женщину, и что было удивительным, 

необыкновенно энергичную, при еѐ полноте. Глаза еѐ, 

окаймлѐнные длинными ресницами, потускнели, руки 

и лицо покрылись тонкой сеточкой морщин, а седые 

волосы, окрашенные хной, были коротко острижены, 

потому что у неѐ не было времени ухаживать за ними. 

Она так же, как и дедушка, была трудоголиком по 

натуре и всѐ своѐ свободное время с любовью 

посвящала нам – многочисленным домочадцам.  
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Бабушка родила трѐх сыновей и дочь, но Аллаху было 

угодно забрать их среднего сына, когда он был совсем 

ещѐ крошкой. Они безмерно любили своих детей, 

которых дедушка нарѐк именами дочери и внуков 

Пророка Мухаммеда: старшего сына – Гасаном, дочь – 

Фатимой, умершего сына звали Гусейном и только 

моего отца назвали «обычным» светским именем – 

Мурад. Почему он стал исключением, не одарѐнным 

именем Пророков и святых? Почему его не назвали, 

например, Али? Не мог ведь дедушка предугадать 

дальнейшую судьбу своего сына? Кто знает... 

Дедушка Ибрагим всегда говорил: тот прожил зря, кто 

не построил дома, не посадил дерева и не воспитал 

хорошего сына. Что касается дома, то просторную 

квартиру в Крепости, которую дедушка унаследовал от 

родителей, будучи младшим сыном в семье, он не 

считал своим домом. Домом для него была дача в 

апшеронском посѐлке Сараи, которую дедушка 

Ибрагим благоустраивал всю свою жизнь, вложив в это 

дело жизни всю любовь своей большой и честной 

души... 

Купив в своѐ время большой участок земли на берегу 

Каспия, дедушка Ибрагим превратил этот голый 

участок земли в плодоносящий сад, в котором росли 

инжир и виноград, белый и красный тутовник, яблоки и 

груши, гранаты, персики, абрикосы, вишня и черешня, 

цвели розы, нарциссы, гвоздики и сирень. Так что 
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можно смело утверждать, что и дом он построил, и 

дерево посадил: ещѐ бы, такой сад разбил!  

А вот что касается сына, то думаю, ни для кого не 

секрет, что достойным своим наследником дедушка 

считал лишь старшего сына – моего дядю Гасана, отца 

Азера - высокого представительного мужчину с гордым 

взглядом властного лица, на котором выделялся 

тяжѐлый волевой подбородок. Дядя Гасан женился в 

полном согласии с устоявшимися порядками и 

обычаями на матери Азера - чистокровной и 

добропорядочной азербайджанке из хорошей и знатной 

семьи - тѐте Назлы. 

Отец же мой, при том что он сделал довольно 

успешную карьеру, не мог считаться достойным 

сыном, так как он ослушался родителей, вступив в 

добрачную связь с армянкой, а что касается 

единственной дочери дедушки – моей тѐти Фатимы, 

которая сбежала из отчего дома с бедным музыкантом 

перед официальной помолвкой с другим, так та вообще 

опозорила дедушку и весь род...  

Рассказывают, что дедушка выгнал из дома гонца, 

пришедшего на переговоры о перемирии, и разорвал 

приглашение на свадьбу.  

- Чтобы я, коренной бакинец, породнился с 

сальянцами?! Бессовестная, перевернула мою папаху 

наизнанку! Я же дал слово сватам! Как после 
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случившегося я покажусь в народе?! У меня нет такой 

дочери, и я никогда не прощу еѐ! – метал молнии 

дедушка, незадолго до бегства тѐти благословивший 

строптивую дочь на брак с нелюбимым ею серьѐзным и 

рассудительным Фикретом, старшим сыном своего 

кузена Агакерима, обладателя доходных овощных 

парников в посѐлке Шувелян.  

Бедная тѐтя Фатима, учительница музыки, полюбившая 

молодого сальянца Юнуса, беззаботного щеголеватого 

весельчака с воронѐно-чѐрными завитыми усами, 

играющего на свадьбах на нагаре, была изгоем в 

отцовском доме долгие годы. И лишь когда у неѐ 

родилась дочь, которую она назвала Хадиджей, в честь 

любимой жены Пророка Мухаммеда, сердце дедушки 

дрогнуло и... он сдался, согласившись, наконец, 

принять в своѐм доме непокорную дочь с еѐ семьѐй.  

Когда тѐтя Фатима впервые появилась в отцовском 

доме после своего «своевольного» замужества, она 

встретила довольно прохладный приѐм со стороны 

своего старшего брата, моего дяди Гасана, никак не 

желавшего прощать сестру, навлекшую позор на 

семью. И тогда мудрый дедушка внѐс свои 

«коррективы»: 

- В этом доме последнее слово остаѐтся за мной! Если 

я, отец, простил и принял свою дочь, то тебе и подавно 

полагается быть великодушным, - хмуро отрезал 
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дедушка Ибрагим. - Мы хотели для неѐ лучшей доли, 

но раз уж она решила быть несчастной, нам остаѐтся 

только по мере сил облегчать ей жизнь... И ты, как 

старший брат, обязан быть рядом с ней, а не против 

неѐ. Не хватало ещѐ, чтобы какой-то проходимец 

относился к моей дочери, как к безродной или 

беспризорной! 

Только после этих слов дедушки Ибрагима дядя Гасан, 

расчувствовавшись, прижал к груди свою 

ослушавшуюся сестру... 

Это она, моя любимая тѐтушка Фатима, высокая 

красавица с горделивой осанкой, обладательница 

алебастровой кожи, пышных вьющихся каштановых 

волос с медным отливом, тонких изогнутых бровей и 

лучистых ореховых глаз, рассказывала мне, совсем 

как взрослой, про семейные истории и тайны. Она 

поведала мне по секрету, что, когда дедушке сообщили 

про беременность моей матери, которую он ранее 

категорически отказывался принять невесткой в доме, 

он долго молчал, а потом велел: 

- Вначале отведите еѐ в мечеть, пусть обмоется и 

примет ислам, а потом приведите еѐ в дом, без свадьбы 

и почестей и держите подальше от моих глаз, пока не 

родится их дочь.  

- Почему именно дочь? – удивилась бабушка Ругия. – А 

может, будет мальчик? 
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- У сына, которого проклял отец, никогда не родится 

мальчик ... – сердито произнѐс дедушка. 

По настоянию дедушки Ибрагима мою мать 

переименовали, назвав еѐ Каримой, но так как еѐ 

настоящее имя Карина не очень отличалось от нового 

имени, мои родители не стали обременять себя 

ненужной волокитой с переменой паспорта. Если б они 

могли предугадать, какое это будет иметь значение в 

будущем... 

 

 

Глава 4 

 

С материнской же стороны у меня было не так много 

родни: бабушка Грета, дедушка Христофор и дядя 

Рубен. Когда-то они жили на Завокзальной улице, в 

небольшой, но очень уютной квартирке. Я так любила 

их дом с небольшим общим двориком, куда выходили 

двери нескольких соседей, мощѐнным старыми 

камнями, с большим водопроводным краном в центре и 

лестницей с неустойчивыми ступенями. Этот скромный 

уютный дворик, укрытый раскидистым виноградником, 

был так непохож на наш элитный каменный дом с 

лифтом и холодным дворцовым подъездом, 

выходящим на магистральную шумную улицу.  
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Черноглазый дедушка Христофор, полный лысоватый 

мужчина невысокого роста, с округлившимся животом 

и добродушным открытым лицом, обширную площадь 

которого занимал увесистый горбатый нос, работал 

маляром в районном стройуправлении, подрабатывая 

еще исполнением частных заказов, а бабушка Грета, 

замечательная портниха, имела неплохую частную 

практику и принимала клиентов на дому. Они 

трудились, не покладая рук, чтобы поднять на ноги и 

выучить своих детей: сына Рубена и дочь Карину.  

С матерью моей не было проблем - отличница учѐбы, 

она поступила в Институт нефти и химии, где и 

познакомилась с моим отцом. А вот дядя Рубен, 

непривлекательный увалень с тяжѐлым колючим 

взглядом, никак не тянулся к знаниям, он окончил 

ПТУ11, и на этом его развитие остановилось. Мой дядя 

довольствовался карьерой жестянщика в гараже. 

Угрюмый и неприветливый, он невыгодно отличался от 

всей своей славной семьи и очень удивил всех, когда 

неожиданно изъявил желание жениться на двоюродной 

сестре своего поденщика, живущей в Ереване, где он 

вскоре и обосновался после женитьбы. 

Помню, как мы всей семьѐй ездили в Ереван к ним на 

свадьбу. Должна признаться, что после 

аристократичного красавца Баку с его роскошной 

архитектурой Ереван показался мне похожим на 

безвкусно обряженную в воланчики и рюшечки 
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гувернантку. Но что меня поразило в Ереване, так это 

то, что ереванцы слушали азербайджанскую музыку 

только со словами на армянском языке! И еда у них 

была с привычными тюркскими названиями: бастырма, 

долма, хаш - совсем как дома, вот только люди, 

живущие там, показались мне более чопорными и 

холодными. В общем, особенно порезвиться на свадьбе 

родного дяди не удалось, и я вернулась в Баку немного 

разочарованная. Впрочем, моѐ мнение разделили и мои 

родные.  

- Не любят они нас, бакинских армян, считают нас 

«ненастоящими» армянами, - горевала бабушка Грета, 

шустрая, маленькая и сухонькая старушка с добрыми 

тѐмно-карими глазами, светлой прозрачной кожей, 

греческим носом и густым пучком закрученных на 

затылке пепельных волос. – Смотрят на нас свысока, а 

с какой, интересно, стати? Смеются над нашим 

произношением, хотя сами по-русски говорят с таким 

жутким акцентом, что уши вянут. Ограниченные и 

злые, вот они кто, эти ереванцы. Ох, Рубенджан, куда 

тебя занесло! Один сын, и тот бросил нас... С кем же 

мы останемся на старости лет?  

- А ты поедешь к сыну, - «поджигал» еѐ дедушка 

Христофор. – Сын обязан смотреть за родителями, вот 

и переедешь к нему в Ереван!  

- Лучше умереть, - решительно заявила бабушка. – Я из 
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Баку никуда не уеду. Можешь ехать сам, если очень 

хочешь.  

- Я? – возмутился дедушка. - Я родился в Баку и всю 

свою жизнь прожил здесь. Здесь у меня дом, друзья, 

дочь, зять, внучка. А что я потерял в этом Ереване? 

Сын наш свил своѐ гнездо на чужбине, что ж, пусть 

будет счастлив там...  

Так же, как и бабушка, дедушка Христофор был очень 

огорчѐн выбором сына и высокомерным отношением 

его новых родственников. К всеобщему удивлению мой 

необразованный дядя Рубен взял в жѐны засидевшуюся 

в девицах «учѐную» дурнушку Айкануш, долговязую 

девицу в очках с роговой оправой. Еѐ родители, 

школьные учителя, считали себя высокообразованными 

интеллигентами и не особенно церемонились с 

«пролетарскими» сватами - портнихой и маляром. Они 

всем своим видом показывали, что снизошли до этого 

брака, отдав свою дочь, воспитательницу детского сада, 

за бесперспективного жестянщика, и при случае не 

упускали возможности третировать своего зятя, очень 

быстро позабыв о том, что сами просили своих 

знакомых и родственников подыскать мало-мальски 

подходящего жениха для непривлекательной 

Айкануш. «И квартиру дадим за ней, и свадьбу сами 

справим, лишь бы дочь не осталась дома!» - обещали 

они. Однако, заполучив согласие бакинца Рубена 

жениться, они быстро успокоились и тут же изменили 
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тактику, при любом удобном случае не забывая 

намекнуть на социальное неравенство между женихом 

и его новой семьѐй.  

- Это у вас семейное везение! – то и дело пытались 

кольнуть сватов родители невесты, считая, что сестра 

Рубена, то есть моя мать, сделала неплохую партию, 

выйдя замуж за состоятельного человека, и жила, 

катаясь как сыр в масле12. 

Отец мой не поскупился на свадебные подношения, 

щедро одарив молодых хрустальной 

двенадцатисвечовой люстрой и дорогим 

азербайджанским ковром ручной работы, не говоря о 

том, что он обеспечил свадебное застолье шашлыком 

из свежайшей осетрины, копченым балыком, отборной 

белужьей икрой и дефицитными колбасами. К 

полному восторгу ереванской публики музыканты на 

свадьбу тоже приехали из Баку – петь на свадьбе 

шурина папа пригласил не кого-нибудь, а знаменитого 

Боку! Это было сказочным подарком, а когда моя мать 

в свадебном зале защѐлкнула на запястье невесты 

золотые часики в бриллиантовой оправе, гости заохали 

- кто от восторга, а кто от зависти. 

Когда обожаемый в Баку и за его пределами певец Бока 

затянул знакомые всем мелодии, восхищѐнная публика 

сразу же пустилась в пляс. Я оглядела зал, в котором 

было много красивых и ярких девушек, и рассердилась 
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на своего дядю: «Почему он выбрал среди стольких 

красавиц самую неказистую?» Как и любая девочка в 

моѐм возрасте, я мечтала похвастаться в школе 

фотографиями жениха и невесты в свадебных нарядах. 

Мы с подружками обожали рассматривать свадебные 

фотографии, обсуждая внешность невест и самые 

незначительные детали их туалетов, но если б я 

показала им фотографию этой пары, меня бы подняли 

на смех. Это было основной причиной, из-за которой я 

считала свою поездку испорченной и мечтала поскорее 

вернуться домой, однако мы должны были ради 

приличия погостить в Ереване несколько дней после 

свадьбы.  

В те хлопотные дни отец мой отказался жить на 

квартире у новых родственников, предпочитая 

остановиться в гостинице, а дедушка Христик с 

бабушкой Гречкой, как я ласково называла родителей 

матери, оставались у них в доме, боясь обидеть сына. 

Наверное, они чувствовали себя в доме своей новой 

родни неловко, потому что бедные старики очень 

радовались нашему появлению, когда мы заходили 

проведать их после прогулки по Еревану. Торопливо 

собирался стол, и отец невесты, дядя Вазген, 

худощавый мужчина среднего роста с печально-

плаксивым лицом и елейным голосом, произносил 

длинные тосты о дружбе народов, о том, что 

азербайджанцы и армяне - соседи и их историческая 

обязанность - дружить, даже если не очень хочется. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

458 

Когда он говорил, мои родители сидели с очень 

серьѐзными лицами, и я понимала, что за этими, вроде 

бы безобидными, разговорами стоит нечто большее.  

Между прочим, эти три дня, проведѐнные в Ереване, 

впервые наглядно объяснили мне, что такое 

национальные различия, различия в ментальности. Во 

время прогулок по городу, если нам, к примеру, 

случалось обращаться к местным жителям с вопросом, 

ереванцы, встав в позу, отказывались отвечать на наши 

вопросы только по той причине, что они были заданы 

на русском, а не на их родном языке. Для нас, 

бакинцев, известных своими интернациональными 

традициями и гостеприимством, это было чудовищно 

странным: как можно игнорировать обращение гостей 

только за то, что они не знают твоего языка?! В эти 

моменты нас выручало вмешательство мамы, 

изъяснявшейся на ломаном армянском языке, но и она 

часто натыкалась на презрительное и снисходительное 

отношение.  

Помню, как-то мы сидели в кафе на центральной 

городской улице у фонтанчика, лакомясь мороженым 

в вафельных стаканчиках, и вели беседу то на русском, 

то на родном азербайджанском языке попеременно. 

Привыкшие к двуязычию, мы не замечали, как в своей 

речи спонтанно переходили с одного языка на другой, 

это происходило автоматически, в зависимости от 

ситуации. 
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- Не в свои сани сел мой брат, - огорчѐнно сказала 

мама. - У Рубена и так неустойчивое мировоззрение, 

представляю, как он изменится под их влиянием...  

- Да, странноватая семейка, - подтвердил отец, - всѐ 

время чувствую себя в их доме, как на фальшивом 

«партийном» собрании, где пытаются убедить в 

лояльности... в данном случае к нам, тюркам, причѐм 

убедить скорее самих себя, чем нас. 

Заметив расстроенное выражение лица мамы, папа 

решил перевести разговор в другое русло, начав 

рассказывать весѐлые истории и анекдоты. Мы с мамой 

захохотали над пересказываемым папой смачным 

анекдотом на азербайджанском языке, как вдруг одна 

из проходивших мимо нас вполне солидных женщин 

сердито гаркнула в нашу сторону:  

- Хатарин хосу!  

- Это она нам сказала? – растерялся папа, посмотрев 

женщинам вслед.  

- Да нет, она не к нам обращалась... - мама поспешно 

переключила внимание отца на что-то другое, отчего 

прерванная зажигательная беседа за столом 

восстановилась и продолжилась, пока рядом не 

раздалось вновь брошенное уже другой молодой парой 

презрительно-гневное:  

- Хатарин хосу, ара!!! 
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- Да что это за «хатарин хосу»? – не выдержал мой 

отец. – Карина, переведи, что это значит? 

Опустив глаза, вся пунцовая от стыда, моя мать едва 

слышно ответила: «Говорите по-армянски»... 

 

 

 

Глава 5 

 

Но не все ереванцы были такими националистами, и 

свидетельством тому - случай, когда я на мгновение 

забыла, что нахожусь в Ереване. Как-то мы с Сирануш 

- младшей сестрой Айкануш, спустились в булочную за 

хлебом. Передо мной стояла полная черноволосая и 

черноглазая женщина с улыбчивым лицом, очень 

похожая на моих соотечественниц. На минуту позабыв, 

что нахожусь в Ереване, я обратилась к ней на 

азербайджанском: 

- Ġki çörək verin!13 

Помню, как она ласково рассмеялась в ответ, спросив 

меня по-русски: 

- Ты что, из Баку?  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

461 

Только тогда я осознала, что заговорила на родном 

языке, нарушив завет отца: 

- Когда будешь в городе без нас, старайся не 

разговаривать на азербайджанском, можешь нарваться 

на дашнаков.14  

Тогда я еще не знала, кто такие дашнаки, но, очевидно, 

продавщица не была дашначкой, потому что она не 

уколола нас за незнание армянского, очень тепло 

попрощалась с нами да ещѐ угостила нас булочками, 

даже не взяв за них денег.  

Не успели мы выйти из булочной, как эта противная 

Сирануш не преминула упрекнуть меня, обратившись 

ко мне на русском языке с отвратительным акцентом: 

- Видишь, какие мы, армяне, добрые и гостеприимные! 

Мы у гостей даже деньги не берѐм, несмотря на то что 

они турки... 

Подобная мысль даже не пришла бы мне в голову: для 

меня гостеприимство было чем-то само собой 

разумеющимся, естественным как воздух, а вот 

выпячивать свои хорошие и благородные поступки - 

некрасиво. Я твѐрдо усвоила урок отца, который учил 

меня: оказав услугу или сделав доброе дело, «брось 

содеянное на дно морское», то есть забудь об этом.  

- Содеянное добро не пропадѐт и не умрѐт, - говорил 

мой отец, - оно зачтется Всевышним. Xalq bilməsə də, 
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Xaliq bilər.15 Но никогда не попрекай тем, что ты 

сделал, и не делай одолжения - иначе грош цена 

содеянному тобой.  

Я с жалостью посмотрела на Сирануш, которой, 

очевидно, не преподносились подобные уроки, 

усвоенные всеми детьми в нашем роду в качестве 

прописных истин. Однако она не считала себя 

обделѐнной хорошими манерами, потому что уверенно 

спорола следующую порцию чуши: 

- Вообще, мы, армяне, избранная Богом великая нация, 

жаль, что нас никто не ценит! Раньше мы были 

голубоглазыми и высокими и жили в Великой Армении 

от моря до моря, пока нас не истребили турки. А мы 

всѐ равно вас простили... Подумай сама: несмотря на 

то, что ваши предки-турки устроили нам геноцид, мы 

принимаем вас и даже сидим с вами за одним столом... 

Я чуть не задохнулась от возмущения: как не стыдно 

говорить такое! Правильно говорят: не корми 

калачом, да не бей в спину кирпичом! А ведь она ещѐ 

ребѐнок, девочка! За подобные рассуждения меня бы 

пристыдили не только дома, но и в классе, да где 

угодно. У нас на родине произносить такие 

националистические тексты было нонсенсом, это 

означало подписаться в собственном идиотизме и 

неполноценности.  

Я повторила Сирануш слова моего дедушки Ибрагима: 
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- Нет избранных наций, Сирануш, все люди одинаковы 

перед Богом. Он создал различные нации не для того, 

чтобы они хвастались друг перед другом, а учились и 

перенимали друг у друга хорошее, взаимно обогащаясь.  

Но Сирануш упрямо сомкнула тонкую линию губ, 

отчего противные чѐрные усики над еѐ верхней губой 

стали ещѐ резче выделяться, и, не ответив мне, в знак 

протеста быстро прошла вперѐд с булкой в руке. 

«Ну что взять с дуры, которая даже не может бороться 

с растительностью на теле! - подумала я, надкусывая 

аппетитную булочку. – Чем говорить подобные 

глупости, лучше бы занялась своей внешностью!» Я 

бросила укоризненный взгляд на кривые ноги 

Сирануш, покрытые густой щетиной. Между прочим, 

мы с кузинами очень ловко справлялись с 

появившимся под мышками и на ногах пушком, а эта 

даже об усах не заботится! Да если бы у одной из нас 

были бы наполовину такие страшные усы, как у этой 

неуклюжей Сирануш, еѐ бы уничтожили презрением!!! 

В отличие от Сирануш, мы умели следить за собой, как 

и полагается воспитанным девочкам: недаром нас 

приучали с самого детства натирать пемзой пятки, 

чтобы они были гладкими, начищать добела зубы и 

ухаживать за волосами, придающими женственность, 

чтобы они были пушистыми и густыми. Единственное, 

что возбранялось девочкам-азербайджанкам, – 

выщипывать брови. Впервые выщипать или изменить 
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форму бровей азербайджанкам можно было только в 

день свадьбы. Это такой красивый обычай, когда в 

один день, превратившись из девушки в женщину, ты 

выходишь на публику с изменившимся от утончѐнных 

бровей лицом! К счастью, мои брови – предмет моей 

гордости и отчаянной зависти моих густобровых кузин 

- были тонкими и изогнутыми от природы, а вот мои 

кузины с нетерпением ждали дня свадьбы, чтобы 

покончить с девственно–широкими ободками бровей, в 

то время как наши мамы зорко следили за нами, чтобы 

мы не перешли границы дозволенного. 

Сирануш оторвала меня от моих мыслей, бросив, к 

моему великому негодованию, остаток недоеденной 

булки прямо на пыльный асфальт. Я спешно подняла 

булку с земли, приложила ее к губам и ко лбу16 и 

положила на каменный выступ здания. 

 

 

- Что ты делаешь? – у Сирануш чуть челюсть не 

отвалилась от удивления.  

- Хлеб нельзя бросать на пол, это большой грех, - 

возмущѐнно ответила я.  

- Глупые предрассудки! – засмеялась Сирануш. - 

Сказала бы сразу, что не наелась своей булкой и 

польстилась на остатки моей. Тоже мне, богачи: 
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хвастаются, что едят икру, а сами подбирают с пола 

десятикопеечную булку и целуют еѐ! Тьфу... 

Произнеся эту чепуху, Сирануш презрительно 

поморщилась, скорчив гримасу, от которой я, по еѐ 

мнению, должна была бы испепелиться.  

Я вздохнула. До чего же трудно общаться с людьми, 

которые не понимают самых элементарных вещей! 

Даже крошечных детей в Азербайджане чуть ли не с 

пелѐнок учат, что хлеб – это баракат17 и к нему нужно 

относиться бережно. Нас учат этому и в семьях, и в 

школах. Оставшиеся от обеда крошки и ломти хлеба 

никогда не мешают с другим мусором, а собирают 

отдельно в специально предназначенные для этого 

пакеты. У нас на родине хлеб, случайно обронѐнный 

кем-то на улице, никогда не затаптывают, а бережно 

поднимают, прикладывают в знак почтения к губам и 

ко лбу, а затем кладут куда-нибудь в сторонку и 

повыше, чтобы на него случайно не наступили. Почему 

же здесь об этом не знает взрослая девица? А ведь мы 

живѐм рядом - в соседних республиках... Между 

прочим, и национальность тут ни при чѐм, потому что 

мой дедушка Христофор, армянин по происхождению, 

всегда поучал меня и моих подружек с Завокзальной 

улицы: 

- Вы – счастливое поколение, не знавшее голода, 

засухи и войны. Во время войны нам не хватало хлеба, 
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его выдавали строго по карточкам, и, чтобы не умереть 

с голоду, мы ели жмых. Поэтому знайте цену хлебу, 

берегите хлеб, хлеб - это богатство.  

А дедушка Ибрагим, тот вообще относился к хлебу 

свято. Он так поставил в семье, что хлеб подавался к 

столу в самую последнюю очередь, чтобы он не подсох 

и не заждался трапезников. Поэтому, только после 

того, как он садился за накрытый стол, дедушка велел: 

 

- Можете внести Шах-ин-шаха нашего стола.  

Если же дедушка Ибрагим видел, как кто-то опаздывал 

к столу, то он сердился, отчитывая опоздавшего:  

- Если ты заставляешь баракат ждать тебя, то по твоей 

милости рузи-баракат отвернѐтся от нас! 

А когда мы завершали трапезу, то по воле дедушки со 

стола в первую очередь убирали хлеб: нельзя 

позволять, чтобы баракат подсыхал на столе... 

Я попробовала заставить себя отнестись к Сирануш 

снисходительней. А может быть, несчастная не 

виновата в том, что еѐ не научили таким важным 

понятиям? Кто знает? Во всяком случае, я считала, что 

нам с кузинами повезло гораздо больше.  
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Глава 6 

 

Как я скучала по дому, по своим кузинам и подругам! 

Нам всегда было о чѐм поговорить, на любую тему – от 

моды и популярных артистов до музыки и искусства, 

но Сирануш понятия не имела ни о тех кинофильмах, 

которые я хотела с ней обсудить, ни о прочитанных 

мной книгах. Кругозор этой девочки был так узок, что 

уже через пару минут беседы с ней на меня находил 

приступ зевоты. Я уже жалела, что приехала в Ереван... 

Но приходилось с натянутой улыбкой терпеть еѐ 

общество, чтобы не выглядеть невоспитанной. Между 

прочим, когда к нам приходят гости, мы стараемся изо 

всех сил, чтобы им было хорошо и весело, а со стороны 

волосатой Сирануш я встречала только надменное 

одолжение. Неужели она не понимает, что я – гостья? 

У нас, в Азербайджане, быть гостем очень почѐтно. 

«Сперва Аллах, потом гонаг»,18 - любил повторять 

дедушка Ибрагим. А у этой дуры, скорее всего, нет 

никаких понятий о гостеприимстве, если она 

наговорила гостю столько дерзостей. Да уж, мне 

придѐтся поскучать здесь, в Ереване... 

Однако меня ожидал сюрприз: в тот вечер по 
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армянскому телевидению повторно транслировался 

концерт исполнительницы азербайджанских народных 

песен, народной артистки CCCР и Азербайджанской 

Республики Зейнаб Ханларовой. Новоиспечѐнная жена 

дяди Рубена Айкануш, хмурясь, неохотно перевела нам 

слова диктора: «Уважаемые телезрители! По вашим 

многочисленным просьбам мы повторяем концерт 

народной артистки Азербайджана Зейнаб Ханларовой, 

состоявшийся в прошлом году на ереванском 

стадионе». Мои родители оживились. Папа удивлѐнно 

спросил: 

- А почему концерт нашей звезды состоялся на 

стадионе? У вас не нашлось концертного зала?  

Отец Сирануш азартно ответил: 

- Да что вы! Знаете, сколько было желающих попасть 

на еѐ концерт? Ни один концертный зал в Ереване не 

вместил бы столько зрителей! Даже Республиканский 

стадион еле выдержал этот натиск! 

Мы с большим удовольствием посмотрели 

видеотрансляцию концерта. Зейнаб-ханым пела на 

открытом воздухе. Я готова была расцеловать экран, с 

которого доносилось пение нашей соотечественницы, 

такой красивой, яркой и талантливой. Но не одна я 

сходила с ума от нашей певицы: к моему огромному 

удивлению, армянская публика, собравшаяся на 

концерте, ревела от восторга! Зрители, переполнившие 
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стадион, танцевали прямо на своих местах, и их 

движения чем-то напоминали наши национальные 

танцы. Многие сидели прямо на полу и подпевали 

певице, что удивило меня не меньше: получается, что 

ереванцы знали наши песни?!  

Словно прочитав мои мысли, мама Сирануш, тѐтя 

Сусанна, маленькая круглая женщина с высокой 

причѐской и медоточивым выражением лисьего лица, 

сказала извиняющимся тоном: 

- У нас очень любят вашу народную музыку, она же 

очень похожа на армянскую... 

Отец мой повернулся в еѐ сторону, намереваясь что-то 

сказать, но, очевидно, передумал и, ухмыльнувшись, 

уставился на экран. Я прекрасно поняла отца. Ещѐ 

днѐм, во время обеда, между моими родителями и 

родителями невесты произошѐл обмен мнениями, 

который я лично квалифицировала бы как конфликт, но 

так как всѐ свершилось под маской благопристойности, 

то непосвящѐнному этот диалог мог показаться 

нормальной дискуссией воспитанных людей. 

А случилось вот что. Мать Сирануш подала на 

огромном блюде аппетитное блюдо из запечѐнных в 

духовке баклажанов, приправленных чесноком, 

помидорами и зеленью, торжественно объявив: 

- Сегодня мы угощаем наших уважаемых гостей 
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армянским национальным блюдом «имам байылды»! 

Папа неторопливо отведал блюда, а потом вдруг 

обратился ко мне, сидевшей напротив него, с 

неожиданным вопросом: 

- Ну как, доченька, понравилось тебе тюркское 

национальное блюдо «имам байылды»? – он 

преднамеренно сделал ударение на слове «тюркское». 

- О чѐм вы говорите? – негодующе взорвалась хозяйка. 

– Это армянское национальное блюдо! 

- Уважаемая Сусанна, вы очень вкусно приготовили это 

блюдо, спасибо вам, - повернулся к ней мой отец.- А 

кстати, как переводится название этого блюда?  

- Это старинные армянские слова, и значение их знают 

только специалисты по древнеармянскому языку, - 

важно произнесла тѐтя Сусанна.  

- Я не считаюсь специалистом по древнеармянскому 

языку, - со смешком ответил мой отец, - но, будучи 

азербайджанцем, владею родственным турецким 

языком и могу вас проинформировать, что «имам» по-

турецки, как и по-азербайджански, означает духовное 

лицо, сродни нашему молле, а «байылды» означает – 

упал в обморок. Кстати, этимология названия этого 

блюда связана, по преданию, с жизнью и бытом 

турецкой анатолийской деревни, когда находившийся в 

гостях имам, отведав из рук анатолийской искусницы 
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это блюдо, настолько был очарован его вкусом, что 

упал в обморок от удовольствия. Общеизвестно, что 

переселившиеся на Кавказ из Малой Азии армяне 

обогатили свою кухню множеством турецких 

национальных блюд. Название такого блюда, как, 

например, «долма», произошло от тюркского «долмаг», 

то есть «наполнять», «начинять», или «бастырма» - от 

«утрамбовывать», «хашлама» - «отваривать», названия 

различных мучных изделий - «кета», «лаваш», «чурек» 

также имеют тюркское происхождение. 

- Неправда всѐ это! Может, ещѐ скажете, что у нас нет 

своей национальной кухни? – вскипела хозяйка, но, 

остановленная сердитым взглядом супруга, замолкла... 

А после обеда отец Сирануш заявил, что собирается 

пригласить нас на экскурсию. Заметив наше удивление 

по поводу столь неожиданного проявления 

гостеприимства, он пояснил, что у них принято 

приглашать всех гостей столицы Армении почтить 

память погибших, посетив мемориал жертв армянского 

геноцида, устроенного в начале ХХ века турками. Я 

взглянула на родителей: ни один мускул не дрогнул на 

непроницаемом и мужественном лице моего отца, мать 

стала кусать губы, а побледневшие бабушка с 

дедушкой растерянно смотрели на дядю Рубена, словно 

он мог что-то предпринять. Однако дядя Рубен победно 

поглядывал на моего отца, который после долгой паузы 

спокойно отпарировал: 
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- Я благодарен вам за ваше желание оказать моей семье 

уважение, пригласив нас на эту экскурсию. Но мы 

приехали к вам на свадьбу и не желали бы портить 

настроение от этой поездки, соприкасаясь с 

трагическим прошлым вашего народа. Кстати, не 

только ваш народ имеет трагическую историю. 

Понѐсший жестокие потери во время армяно-

азербайджанской резни сначала в 1905-ом, а затем уже 

в 1918 -1920 годах азербайджанский народ до сих пор 

не воздвиг мемориалы многотысячным жертвам 

армянской агрессии в Шемахе, Ленкорани, Зангезуре и 

никогда не поднимал вопрос об азербайджанском 

геноциде, равно как и турецкая сторона в Игдыре и 

Карсе. Мы считаем нецелесообразным «зацикливаться» 

сегодня на пролитой вчера крови. Такая откровенная 

«промывка мозгов» претит нам! – папа указал рукой в 

сторону нас с Сирануш, стоящих с разинутыми ртами 

возле стола. – Ведь им предстоит строить будущее, 

которое возможно только на почве добрососедских 

отношений! Скажите, а вы сами не задумывались над 

тем, что благоразумней было бы сегодня воспитывать 

молодѐжь не в атмосфере ненависти к туркам, раздувая 

антитурецкую истерию, а правдиво рассказать 

потомкам о степени виновности армян в том 

конфликте, который привѐл к гражданской войне в 

глобальном столкновении союзников 1915 года? В этой 

войне, когда армяне подняли мятеж, содействуя 

союзникам против османской Турции, погибло и 
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несметное количество турок. Так что пора прекратить 

подливать масло в огонь. Огонь тушат водой, 

уважаемый. С вашего позволения, мы не хотели бы 

завершить наше пребывание в Ереване на минорных 

нотах.  

Исподлобья наблюдавший за моим отцом дядя Рубен 

покраснел как рак, а родители Айкануш и Сирануш 

замолчали, словно подавились, проглотив швабру... Я 

вновь задумалась о том, что между азербайджанским и 

армянским народами когда-то пролегла пропасть и 

всякие разговоры о дружбе и добрососедстве - всего 

лишь жалкая попытка залатать кровоточащие раны 

прошлого... Вместе с тем, даже мне, школьнице, было 

ясно, что в миролюбивом Азербайджане стараются не 

вспоминать об этих жутких страницах истории, в то 

время как армяне постоянно культивируют свою 

ненависть к туркам, и в частности к азербайджанцам, – 

кавказскому народу с тюркскими корнями. Я никак не 

могла понять армян: люто ненавидя нас, они обожали 

нашу музыку, гордились фамилиями с тюркскими 

корнями и предпочитали наши национальные блюда, 

правда, преподнося их как блюда «древней армянской 

кухни»…  

Тем не менее концерт Зейнаб Ханларовой приподнял 

моѐ испорченное настроение, и пребывание в Ереване 

стало казаться мне не таким уж и невыносимым. После 

обильного ужина, состоявшего из жареной курицы с 
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картошкой и множества закусок, отец вышел на балкон 

покурить. Я увязалась за ним, чтобы хоть на время 

избавиться от дурѐхи Сирануш, и увидела, что папа 

сконфуженно опустил голову, увидев прилюдно 

развешанные на балконе предметы женского туалета. Я 

постыдилась за хозяек дома. У нас любая женщина 

знала: неприлично развешивать принародно своѐ 

нижнее бельѐ! Не говоря о Ругие-нэнэ, тѐте Назлы и 

тѐте Фатиме, у нас это правило неукоснительно 

соблюдали даже бабушка Грета и моя мама. Потушив 

едва начатую сигарету, отец поспешно вернулся в 

комнату и раздражѐнно спросил мою мать: 

- Где здесь можно покурить? – он никогда не курил в 

комнате. Мама поняла его с полуслова. Шепнув что-то 

на ухо хозяйке квартиры, она стрелой вылетела на 

балкон и начала торопливыми движениями сдѐргивать 

с верѐвки нижнее бельѐ хозяек дома, в то время как 

отец нетерпеливо ожидал еѐ в комнате.  

- Ты можешь курить, дорогой, - проворковала мама, 

войдя в комнату с ворохом белья в руках.  

Пока мой отец стоял на балконе, ностальгически 

выпуская колечки дыма в сторону своей родины, 

хозяева дома удивлѐнно переглядывались между собой. 

- Дикарь, он останется дикарѐм, даже если он министр, 

- донѐсся до меня презрительный шѐпот хозяина дома – 

дяди Вазгена. 
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- «Сам ты дикарь!» – чуть не крикнула я, но вовремя 

удержалась, вспомнив о хороших манерах. Да что 

обижаться на бедного армянина, если он не имеет 

представления о таких понятиях, как намус-гейрят19 и 

намэхрэм?!20 Я вдруг остро ощутила, что, несмотря на 

внешнюю схожесть, наши с Сирануш «кавказские» 

отцы живут в разных мирах, и поэтому нам с ней так 

трудно понять друг друга. Мы – дочери народов с 

различным, иногда прямо противоположным 

менталитетом, хотя живущие в Баку армяне настолько 

близко приняли наши обычаи и нравы, что никогда не 

давали мне повода задуматься об этом. Поэтому в Баку 

мне не приходилось остро ощущать различия между 

азербайджанцами и армянами... 

 

 

Глава 7 

 

Выйдя на пенсию, дедушка Ибрагим каждый год, едва 

наступали теплые дни, уже с апреля переезжал вместе с 

бабушкой на дачу и жил там в ожидании детей и гостей 

вплоть до наступления холодов. Он любил рассуждать, 

поглаживая свою любимицу, пушистую персидскую 

кошечку Туту с колокольчиками на шее: 

- Вот умру я, и дети мои разбредутся по своим углам, 
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не находя времени друг для друга... Но пока я жив, 

каждое лето семьи моих сыновей и дочери Фатимы 

будут гостить у меня на даче, а унаследует еѐ тот, кто 

любит работать на земле. 

По-моему, никто не любил работать на земле так 

самоотверженно, как он сам, и никто не относился к 

животным с таким пониманием и такой глубокой 

нежностью, как дедушка Ибрагим. До появления Туту 

у дедушки была белоснежная ангорская кошка 

Мунджук с разными глазами – голубым и оранжевым. 

Он очень гордился ею и называл еѐ «моя турецкая 

жемчужина». Расстался дедушка с Мунджук тогда, 

когда заболела ревматизмом моя кузина Хадиджа, до 

умопомрачения привязанная к игривой Мунджук. 

Скрепя сердце, уступил дедушка внучке турецкую 

ангорку, но даже после выздоровления внучки он не 

стал разлучать Хадиджу с еѐ любимицей, а приобрѐл 

серебристо-голубую вальяжную красавицу Туту. Так 

как Мунджук, как и все представители породы 

ангорских кошек, не терпела воду и весь уход за ней 

состоял из чистки сухим шампунем и расчѐсывания 

специальной щѐточкой, дедушка отыгрался на 

восточной красавице - шелковистой Туту. Часами, без 

спешки и нетерпения, он прочѐсывал неторопливую 

ленивицу гребнем с редкими зубьями, удаляя 

отмершие волосинки, избавляя еѐ шерсть от комков-

колтунов, а потом промывал Туту специальным 

шампунем, просушивал феном, припудривал еѐ 
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пушистый хвост тальком. Кисуля Туту, или Туту-

ханым, как еѐ называл дедушка, проживала в городской 

квартире дедушки круглый год, в то время как 

кавказская овчарка Топлан, гордость дедушки 

Ибрагима, жила в своей конуре на даче. Зимой за ней 

ухаживал охранник: как истинный мусульманин 

дедушка Ибрагим не признавал присутствия собак в 

доме. Он говорил, ласково поглаживая свою пушистую 

подружку: 

- Собака – это друг, страж, а место стражи - у ворот. 

Кошки – другое дело, они хоть и приручены среди всех 

домашних животных последними, но ещѐ издревле 

были обожествлены. Египтяне даже войну проиграли 

из-за них хитроумным персам: в первых шеренгах 

наступающие персидские воины шли, прижав к груди 

кошек, а египтяне из боязни случайно убить этих 

священных животных не могли посылать в них стрелы. 

К сожалению, не все и не всегда относились к ним с 

благоговением: в Европе средневековая инквизиция 

объявила их орудием дьявола. Их сжигали на кострах, 

подвергали пыткам, сбрасывали в море со скал. Однако 

мы всѐ равно приземлились на лапки, не так ли, Туту-

ханым?  

Томная восточная красавица Туту нежно мурлыкала в 

ответ... 
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У нас были отдельные комнаты на дедушкиной даче: 

он предусмотрел всѐ, выделив каждой семье по две 

комнаты на втором этаже, а всеобщему любимцу Азеру 

- на первом, рядом с дедушкиной комнатой, что 

вносило в нашу жизнь немало неудобств, потому что 

из-за этого я не могла проскользнуть в комнату Азера 

незамеченной. Помимо этого, дедушка предусмотрел и 

одну небольшую гостевую комнату для «залѐтных» 

гостей. Бедной тѐте Фатиме не досталось комнаты, 

потому что дедушка не разрешал ей гостить на даче 

больше двух дней подряд. 

- Ты – невестка в чужом доме, вот там - твоѐ место, так 

что погостила денѐк – и хватит, - безжалостно заявлял 

он. 

Правда, это правило не распространялось на детей тѐти 

Фати, на моих кузин Хадиджу и Захру, которым так же, 

как и нам, дедушка выделил отдельную комнату, и они 

носились вместе с нами по даче всѐ лето, составляя нам 

весѐлую компанию. А как можно было иначе? Они 

были дедушкиными внучками, и для них у него всегда 

бы нашлось место.  

Бедной же тѐте Фате, приезжавшей в Сараи по 

субботам без дяди Юнуса, чтобы навестить дочерей и 

нас, ничего не оставалось, как трудиться в поте лица во 

время своих кратковременных вылазок, так как в конце 

недели на гостеприимной дедушкиной даче собиралось 
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множество гостей и женщинам было совсем не до 

отдыха. Но она даже не думала об отдыхе, охотно 

ухаживая за гостями и умело помогая бабушке делать 

заготовки на зиму: солить, мариновать, консервировать 

овощи, варить компоты, варенье и джемы, чтобы уже в 

понедельник утром покинуть дачу, увозя с собой на 

служебной машине моего дяди бесчисленное 

количество сумок, сеток и коробок с продуктами...  

Зато когда приезжали мои бабушка с дедушкой по 

матери, дедушка Ибрагим не разрешал им уезжать 

обратно в город, оставляя их гостить неделями. 

Дедушка говорил им шутя: 

- Ну что вы потеряли в душном и пыльном Баку? Даже 

если на Завокзальной прохладно, там полно армян, 

которые говорят на своѐм отвратительном языке – а 

это, сами понимаете, в жару переносить невозможно!  

Дедушка Христофор весело хохотал над шуткой свата, 

а потом они удалялись в сад играть в нарды, и по всему 

дому раздавались их голоса: 

- Шеш гоша!  

- Ся ду!21 

Удивительно, но вначале яростно противившийся 

браку сына с армянкой дедушка Ибрагим 

безоговорочно принял и мою мать, и еѐ родителей как 

родных, сразу после того, как мама переступила порог 
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его дома.  

- Su düĢdü qaba, oldu içməli!22 - великодушно заявил 

дедушка, разом положив конец всяческой неприязни. 

Почему-то меня не оставляла уверенность, что мама 

была его любимой невесткой, а я – любимой внучкой, 

хотя дедушка Ибрагим старался не выказывать открыто 

особого расположения к кому-то из членов своей 

семьи. А что касается его отношения к дедушке 

Христофору, то тут не оставалось сомнений: они были 

большими друзьями, наслаждавшимися от взаимного 

общения, мягкого подшучивания друг над другом и 

словесных перепалок.  

Мы с Азиком тихонько посмеивались над азартом 

весѐлых стариков, которые играли в нарды, сидя в тени 

абрикосового дерева. Спасаясь от жары, они, расстелив 

на своих головах смоченные в прохладной воде 

огромные носовые платки со свѐрнутыми уголками, 

чинно потягивали чай, забыв о нашем существовании. 

Холѐная серебристая красавица Туту-ханым, 

высокомерно отвернув от нас мордочку, сладко 

посапывала на своѐм коврике в тени дедушкиного 

кресла, пребывая в полной уверенности, что только ей 

разрешается разделять общество хозяина с его лучшим 

другом. Все остальные обитатели дачи почтительно 

оставляли стариков наедине, потому что знали: им 

было хорошо вместе, как бывает только людям с 
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общими интересами.  

Простые и бесхитростные дети тяжѐлых военных лет, 

они понимали друг друга без слов и укоризненно 

косились в сторону представителей нового поколения – 

выпестованного советской системой поколения 

карьеристов, для которых партийный билет венчался 

доступом к персональной машине, высокой зарплате, 

номенклатурной должности и другим элитарным 

привилегиям. Может, поэтому, объединяясь, старики 

хотели забыть о времени и о нас?  

В эти минуты начиналась наша свобода, потому что 

отцы наши усаживались перед телевизором, бабушки 

уединялись на кухне, а матери сновали взад-вперѐд, 

разнося чай, фрукты, накрывая на стол и прибираясь по 

дому. Никому не было дела до нас, и мы становились 

хозяевами дачных просторов.  

 

 

 

Глава 8 

 

Никому из взрослых и в голову не приходило, что был 

у нас и третий дедушка - старик Каспий, ласкающий 
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нас своими тѐплыми волнами, когда мы были 

послушными, и сердившийся на нас, окатывая с 

головы до ног прохладными брызгами, когда мы 

шалили... 

Он знал про нас всѐ: всѐ то, что мы скрывали от 

Человека, мы доверяли Ему, потому что люди приходят 

и уходят, а Каспий вечен. Только он смог бы поведать 

миру о нашей любви. Ведь никто, кроме всевидящего 

Всевышнего, не знал о нас двоих так много, как знал 

этот белогривый молчун. Но дедушка Каспий нем и 

умеет хранить тайны... 

Это на его берегу мы поклялись друг другу в вечной 

любви, взывая его в свидетели. Это на его берегу мы... 

нет, я не буду сейчас про это, а то опять расплачусь от 

тоски... 

Азер, родной мой, где ты? Как ты можешь жить без 

меня, неужели ты не тоскуешь? Это старику Хазару23 

всѐ равно, он-то не плачет, не горюет без тебя, как я... 

С недавних пор он начал раздражать меня, этот 

своенравный дед Хазар, потому что все моря как моря - 

сообщаются, а он особенный, понимаете ли, 

внутриматериковый! Ну, как я теперь пошлю весточку 

Азеру через наше обособленное море?! Вот если бы 

Хазар был частью Мирового океана, я бы бросилась в 

него и поплыла навстречу Азеру, я ведь умею плавать. 

Честное слово, доплыла бы даже до Англии... Мы с 
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Азиком оба плаваем заправски. Если бы наши родители 

знали, куда мы с ним заплывали и на каких крутых 

волнах катались, они бы умерли от страха...  

Все знакомые рыбаки знают нас в лицо: всѐ наше 

детство ежегодно с мая по сентябрь мы лазали по 

скалам и пещерам, бороздили морские дорожки, 

жарились в золотых песках Апшерона... Нам так 

хорошо было вдвоѐм! Об этом знало всѐ младшее 

поколение, потому что стоило кому-то из детей 

привязаться к нам, как мы превращались в 

насупившихся молчунов, и нас оставляли в покое в 

обществе друг друга. Мы расставались только поздней 

ночью, насильно загоняемые мамами в постель и, 

засыпая, уже мечтали о том, чтобы поскорее наступило 

утро, которое вновь соединит нас.  

Он всегда вставал первым, мой кузен, и, наскоро 

приняв душ, бежал будить меня. Никто в целом свете 

не умел будить меня, как это делал Азер: спрятавшись 

за тутовником под моим окном, он метко закидывал 

через открытое окно прямо на подушку мой любимый 

цветок - белую гвоздику. Я обожаю гвоздики, но 

только не алые, это цвет скорби и крови. А белые 

гвоздики похожи на невест, они такие же воздушные, 

невинные, в обрамлении кружев...  

Правда, их было не найти среди благоухающих 

цветников нашей дачи: в огороде росли всевозможные 
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овощи, в саду нашего дедушки Ибрагима плодоносили 

различные фрукты и цвели всяческие диковинные 

цветы, у него не было только белых гвоздик. Со 

свойственным ему упрямством дедушка Ибрагим не 

признавал белых гвоздик, предпочитая им алые, и 

бедному Азику приходилось по утрам, крадучись, 

пробираться в соседский парник, чтобы сорвать для 

меня мой любимый цветок. 

Я прикалывала гвоздику к волосам, и мы скрывались в 

саду, спеша поглотить наш любимый завтрак: 

янтарный инжир с любимого инжирного дерева, под 

которым… нет, об этом позднее... Азер подавал мне 

«завтрак принцессы» в найденной нами в море 

огромной раковине, которую мы прятали от всех в 

дупле тутовника...  

Какие мы были счастливые!!! Почему никому не под 

силу остановить время, почему??? 

 

 

 

Глава 9 

 

Да, об инжирном дереве. Эту историю я расскажу 
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своим детям, чтобы они знали, на какую пытку пошѐл 

их отец ради матери. Так вот, однажды моего Азера 

посадили смотреть футбол с мужчинами, ибо он все же 

должен был периодически находиться в мужском 

обществе. Это было той частью мужского воспитания 

Азера, куда нам, девчонкам, не разрешено было совать 

нос... В те минуты его грубо отрывали от меня, чтобы 

взять то на рыбалку, то на охоту, то в сауну, то на матч 

сугубо в мужском обществе.  

В один из таких вечеров я, как обычно, бродила по 

саду, изнывая от тоски по Азеру, когда услышала 

голоса своих кузин – его старших сестѐр. Улучив 

момент, когда мужчины дома были увлечены матчем, 

девочки решили попробовать курить, спрятавшись под 

инжирным деревом. Увидев меня, они вначале 

испугались, но потом стали подзывать меня к себе.  

- Хочешь попробовать? – спросила старшая, Айнур, 

насмешливо приподняв соболиную бровь.  

- Не давай ей, она трусиха и маленькая сплетница, - 

остановила еѐ младшая сестра, Фидан. 

- Я не сплетница! – возмутилась я. – И никогошеньки 

не боюсь! 

- Тогда ты тоже должна попробовать сигарету, чтобы 

не проболтаться, - решила за всех Айнур. 

Мне совсем не хотелось курить, но раз уж этого 
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требовали обстоятельства... Я засунула сигарету в рот и 

чуть не задохнулась от кашля. Разгорячѐнные, мы не 

заметили, как мимо нас прошла молочница тѐтя 

Зулейха, смуглая крепкая женщина с бегающими 

беличьими глазками, которая и донесла ужасную весть 

нашим родителям.  

Вскоре девочки, вдоволь посмеявшись надо мной, 

побросали окурки и ушли, а я осталась, 

преисполненная решимости научиться заправски 

курить. В это самое время сбежавший от мужчин Азер, 

ища меня по всему дому, услышал, как молочница 

говорит на кухне бабушке: 

 

- Ай, Ругия-ханым, там, в саду, ваши внучки курят!  

Азер стремглав бросился в сад, быстро нашѐл меня за 

моим преступным занятием, отобрал у меня сигарету и 

шепнул мне:  

- Делай то, что я буду тебе говорить! Сюда идут 

взрослые, сбежать мы уже не успеем.  

Всѐ произошло так стремительно, что я не успела 

понять, что к чему. Когда из-за деревьев появились 

наши матери, вооружѐнные скалками для теста, они 

увидели, как Азер, засунув в рот поднятый с земли 

окурок, кричит на меня: 

- Кури, говорят тебе, или я побью тебя!  
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Я растерянно мотала головой, в то время как он 

пытался сунуть мне в рот сигарету. Увидев это, 

потрясѐнная тѐтя Назлы крикнула на него: 

- Отстань от девочки, köpək oğlu!24 

Мама схватила меня на руки, а тѐтя Назлы поволокла 

отбивающегося Азера в дом, колотя его скалкой. Я 

вырывалась и кричала: 

- Не бейте его, он ни в чѐм не виноват! Это не его 

сигареты, это я курила! – но меня никто не слушал... 

Бедный Азер был выпорот. Он держался как настоящий 

герой: гордо, смело, мужественно. Отец Азера, дядя 

Гасан, избивая его ремнѐм, кричал: 

- Мало того, что ты стащил у меня пачку сигарет, мало 

того, что выкурил их в саду, ты ещѐ и извращаешь 

маленькую девочку, заставляя еѐ курить! Ах ты, 

мерзавец!!! 

 

 

- Оставь ребѐнка, достаточно, - хмуро сказал папа, но 

рассвирепевший дядя Гасан не желал никого слушать.  

Помню, как я рвалась в их комнату, но меня крепко 

держали цепкие пальцы дедушки, который твердил: 
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- Он заслужил наказание, ты не вмешивайся.  

Я столько кричала, что у меня отнялся голос. К вечеру 

у меня начался жар. Во сне я металась в жару и 

повторяла, как безумная: 

- Не бейте Азера, бейте меня... 

Утром следующего дня Азер пришѐл навестить меня, 

больную, лежавшую под стѐганым одеялом. Он 

улыбнулся мне: 

- Выздоравливай, мне без тебя скучно. 

Мой жар как рукой сняло. Я подскочила в постели: 

- Покажи спину, очень болит? 

Азер гордо посмотрел на меня:  

- Ну и пусть болит! Зато никто не скажет про тебя 

плохого слова! 

- Мне-то что до того, что про меня говорят! - 

огрызнулась я. – Лучше бы они говорили про меня, чем 

видеть, как тебя бьют.  

- Глупая ты! – улыбнулся Азик. – Неужели ты не 

понимаешь, что мне никогда не позволили бы жениться 

на курящей девушке!  

Тогда я поняла, как по- взрослому относился мой Азер 
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к репутации своей будущей жены. Я полюбила его ещѐ 

больше, хотя больше уже было невозможно... 

Тем летом мы выскребли на дереве две заглавные 

буквы наших имѐн, а между ними нарисовали сердце, 

просто сердце, без пронзившей его стрелы - Азеру не 

нравится, когда так изображают любовь. Он считает, 

что и без стрелы понятно, что сердце любит... Этой 

надписи не видно, и непосвящѐнный еѐ не найдѐт, но 

мы с Азиком знаем, на какое дерево нужно взобраться, 

и покажем эту надпись нашему первенцу, у нас первым 

обязательно должен родиться мальчик!  

О-о-о-ххх... Опять я вернулась к своей самой заветной 

мечте – стать женой Азера, надев белоснежное 

венчальное платье, а потом родить ему четверых детей: 

двух мальчиков и двух девочек - мы с Азером хотим 

иметь большую семью. Я знаю, что стану матерью 

замечательных детей, ведь дети, родившиеся от 

большой любви, не могут быть обыкновенными... Ох, 

только когда всѐ это будет! Я не хочу и не могу столько 

ждать! Я не могу без тебя, АЗЕР!!!  

 

 

 

Глава 10 
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Когда-то я ощущала себя настоящей королевой, имея 

роскошь обладания родственниками, 

представляющими разные культуры. Я была 

связующим звеном этих культур и впитывала в себя 

самое хорошее из сокровищниц раскрытых передо 

мной миров... Тогда мне казалось, что, будучи 

метиской, я нахожусь в более выигрышной позиции, 

чем все мои кузины. Я была почти уверена, что все 

восхищаются мной и завидуют тому, что я имею 

ключики от потайной двери в счастливое царство 

Человека Планеты. Разве могла я представить себе, что 

наступит день, когда я буду скрывать от окружающих 

своѐ полуармянское происхождение? Может ли 

человек ненавидеть свою левую руку, а любить 

правую? Как же получилось, что мы так далеко зашли? 

Что же вы наделали, господа дашнаки ... ЧТО же вы 

наделали!!!  

Так кого же из них я любила больше? 

Азербайджанского дедушку Ибрагима или армянского 

дедушку Христофора? Наверное, обоих одинаково, 

только каждого по-своему. При всѐм при том что оба 

моих деда были очень славными, они были очень 

разными, и, общаясь с каждым из них, необходимо 

было вначале изучить их «инструкции», чтобы не 

попасть впросак. С дедушкой Христофором было 

легко: он никогда не ругал меня, не делал замечаний, в 
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то время как дедушка Ибрагим отличался строгостью. 

При дедушке Ибрагиме нельзя было валяться на диване 

или сидеть, развалившись в кресле. Когда он входил в 

комнату, мы все почтительно привставали. А вот с 

дедушкой Христиком обстояло иначе: он не разрешал 

мне вскакивать с постели, где я валялась с любимой 

книжкой в руках, когда входил.  

- Лежи-лежи, - миролюбиво говорил он. – Не 

начальство вошло, а всего-навсего дед!  

Дедушка Христофор щекотал мои пятки, а потом 

начинал гоняться за мной по двору под мой звонкий 

хохот. По воскресеньям он водил меня в зоопарк, а 

вечерами мастерил для меня из дерева маленькие 

стульчики, на которые было удобно ставить ноги, играя 

на фортепьяно, а для моих кукол - резные домики, 

люльки и полочки для кукольных сервизов. При 

дедушке Христике можно было, не стесняясь, 

ласкаться к родителям и сидеть у них на коленях. 

Попробовала бы я сделать это при дедушке Ибрагиме! 

Родители настрого запретили нам нежиться в 

присутствии дедушки, потому что ласкать своѐ дитя 

при почтенном старце означало проявлять к нему 

неуважение, а мы больше всего на свете не хотели 

оказаться непочтительными по отношению к дедушке 

Ибрагиму.  

Однако иногда и сам дедушка Ибрагим не прочь был 
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повеселиться, ребячливо смеясь вместе с нами над 

похождениями неугомонных волка и зайца из 

любимого детворой мультипликационного сериала 

«Ну, погоди!». Особенно нравился ему шестой выпуск 

мультфильма, когда по сценарию волк попадает в 

курятник и оказывается с глазу на глаз с ревнивым и 

драчливым петухом. Их поединок был аранжирован 

популярнейшей азербайджанской детской песней 

«Джуджалярим»,25 и весело смеющийся дедушка 

Ибрагим горделиво оглядывался по сторонам, ища 

подтверждения своему восхищению этой находкой 

создателей фильма. «Видите, как хорошо они сняли 

этот выпуск!» - красноречиво свидетельствовал его 

довольный вид, и мы всецело соглашались с ним, 

потому что понимали, как приятно то, что вся наша 

необъятная страна слышит именно нашу, 

азербайджанскую, мелодию, а не какую-то другую. 

Зато свою любимую программу «Спокойной ночи, 

малыши!» мы смотрели, с опаской глядя на дверь, 

остерегаясь, что оттуда может появиться наш строгий 

дедушка с недовольным лицом. Обожаемые нами 

друзья детства – ведущие телепередачи куклы 

Степашка, Филя, Каркуша и Хрюша - приглашали нас с 

собой в увлекательный мир детских сказок, но дедушка 

Ибрагим, только завидев поросѐнка Хрюшу на экране, 

начинал ворчать: 

- Разве можно так? Никакого уважения к нашей 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

493 

религии! Почему мусульманские дети перед сном 

должны видеть этого отвратительного поросѐнка, 

неужели нельзя показать детям что-то более 

эстетичное? Какие безобразия творит эта страна: 

мусульманским детям прививают любовь к свиньям! 

Сегодня они смотрят на этого поросѐнка, а завтра будут 

употреблять его в пищу... 

Я никак не могла понять, почему этот маленький и 

славный поросѐнок Хрюша так раздражал дедушку, 

который до того любил животных, что первым вставал 

из-за стола, чтобы поскорее накормить свою овчарку и 

любимицу Туту. И почему свиное мясо нельзя было 

употреблять в пищу?  

Когда я спросила об этом бабушку Грету, она ответила 

мне, вздохнув: 

- Это запрещено Кораном. Мы – не мусульмане, но из-

за уважения к семье твоего отца тоже не покупаем 

свинину. Они нас строго предупредили, чтобы мы не 

кормили тебя харамом,26 вот мы решили и сами 

отказаться от свиного мяса, чтобы не ставить на огонь 

две кастрюли. 

- А какое оно на вкус, бабушка? - не отставала я. 

- Очень вкусное, - оглянувшись по сторонам, тихо 

ответила бабушка. – Но тебе об этом знать не следует... 

Я не успокоилась и полезла с вопросами к Ругие-нэнэ. 
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Та очень серьѐзно ответила мне, что, по преданию, 

свиньи раньше были людьми, но они творили такие 

грязные и непростительные дела, что были изгнаны из 

рая, приняв своѐ настоящее обличье. А есть их 

запрещено, потому что в свинине водятся какие-то 

бактерии, опасные для человеческого организма. Я не 

очень поверила бабушке Ругие: ведь если в свинине 

есть бактерии, то почему же бабушка Грета 

утверждает, что свинина вкусная? А ещѐ меня 

обуревало страстное желание отстоять славного 

Хрюшу, и я решила подстроить дедушке Ибрагиму 

ловушку, задав ему этот волнующий меня вопрос в 

присутствии множества гостей.  

- Дедушка, это ведь правда, что есть свинину 

запрещено Кораном? - начала я. 

- А ты что, ещѐ не знаешь этого? - строго спросил 

дедушка и посмотрел почему-то в сторону моей 

матери, которая густо покраснела. 

- Не задавай глупых вопросов! - рассердился на меня 

отец. 

- Но я хочу знать, почему их нельзя есть, а коров и 

барашков можно, - упрямилась я. 

- Потому что, если будешь есть свинину, станешь 

похожа на свинью! - решил превратить всѐ в шутку 

дедушка Ибрагим. 
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- Значит, если есть много баранины, можно стать 

похожим на барана? – нагло спросила я, заранее 

приготовившись к наказанию. 

Воцарилось молчание. У дедушки Ибрагима задѐргался 

глаз, но он спокойно ответил: 

- Баран щиплет чистую травку и никогда не выпьет 

мутную или хлорированную воду. А что жрѐт свинья? 

Объедки, свои нечистоты и падаль. Безвредный баран 

никогда не съест своего ягнѐнка, и никто не назовѐт его 

неблагодарным, а свинья наступит на 

поскользнувшегося хозяина и сожрѐт его, равно как и 

своего порося, не моргнув глазом. Баран пасѐтся на 

чистых лугах, а свинья? Разве можно сравнить овчарню 

со свиным хлевом, к которому подойти не сможешь из-

за вони? Так что выбирай сама, на кого быть похожей.  

Он вышел из комнаты, но, уходя, повернул голову в 

сторону отца и повелительно сказал: 

- Мою внучку не трогай, она в поисках истины. 

Нечего сказать, перспектива быть похожей на свинью 

меня совсем не привлекала, но и на овцу при всех еѐ 

достоинствах смахивать мне не очень-то хотелось... В 

тот день я твѐрдо решила стать вегетарианкой, тем 

более что и Азер пожурил меня: 

- Что это нашло на тебя за столом?  
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- А что, уж и спросить нельзя? 

- Можно, - растерялся он. - Знаешь, я и сам часто 

думаю, за что это животное в опале и, кажется, 

додумался. - Ведь всѐ живое создал Аллах, правда?  

- Неправда, нас в школе учили, что человек произошѐл 

от обезьяны. Ты что, теорию Дарвина не проходил? Это 

труд превратил обезьяну в человека.  

- Нет, Малыш, - ласково сказал Азер. - Это, может, 

Дарвин произошѐл от обезьяны, а всех остальных 

создал Аллах. Просто об этом не говори в школе, а то 

отца твоего снимут с работы. Он же партийный! Ну, 

сама подумай, почему сегодня обезьяны так и не 

превратятся в человека?  

Этого я не знала, но решила не отступать: 

- Раз уж Аллах создал всѐ живое, то и свиней создал он 

же. Так почему же еѐ надо было создавать, если она 

такая плохая?  

- Как тебе объяснить, чтобы ты поняла, - он вѐл себя 

так, как будто между нами было не несколько лет, а 

несколько десятилетий разницы, но, тем не менее, всѐ 

сказанное им я принимала как аксиому.- Вот есть же 

разные люди: хорошие и плохие, умные и дураки, 

красивые и уроды, верно? Вот так и животные, они все 

разные, и нам всем нужно научиться существовать 

рядом. Только нельзя же всѐ подряд есть. Представь 
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себе, на Аравийском полуострове, в жарищу, 

пятнадцать столетий назад насколько опасно было есть 

такое жирное мясо!  

Это объяснение меня вполне устроило, тем более что 

тогда не существовало никаких холодильников и 

морозильных камер - можно было бы запросто 

отравиться. Увидев мою реакцию, Азер добавил: 

- А, знаешь, по-моему, есть доля правды в бабушкиной 

легенде о превращении свиней. Я читал, что во время 

операций по пересадке сердца свиное сердце наиболее 

подходит человеку.  

Эта новость меня испугала, и я твѐрдо решила больше 

не вдаваться в дебри, всѐ равно мне никогда не 

разобраться в таких сложных вещах. Но мой кузен 

решил поставить все точки над «i» и, оглянувшись, 

продолжил приглушѐнным голосом: 

- Вообще-то нельзя рассказывать девочке подобное, но 

тебе я расскажу как другу. Знаешь, из-за чего не любит 

дедушка свиней?  

- Понятное дело: они едят свои испражнения, - 

брезгливо поморщилась я. 

- Нет, Малыш, не только это. Но не мог же дедушка 

при женщинах говорить об этом! Слышала ли ты, что в 

природе все самцы дерутся за право обладания самкой, 

а потом собственнически оберегают еѐ от 
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поползновений других самцов, отстаивая свою честь?  

- Скажешь, тоже... 

- А это именно так! Так вот, в отличие от всех 

остальных животных, свиньи ведут настолько 

беспорядочный и безнравственный образ жизни, что 

ничего, кроме отвращения, эти твари не вызывают...  

- Ты хочешь сказать, что глупый гоч или козѐл может 

постоять за свою честь?  

- Попробует соперник подойти к его овце или козе! – 

рассмеялся Азик. 

Я не стала больше расспрашивать Азера, хотя больше 

всего на свете мне хотелось узнать, каким образом ему, 

живущему в городе, известны такие подробности из 

жизни животных? Но это была та часть мужской 

жизни, в которую нам нельзя было заглядывать.  

Я вздохнула: и откуда только мальчикам всѐ известно? 

Так или иначе, разговор с Азером запомнился мне на 

всю жизнь, и одно стало несомненным: свинину я бы 

не взяла в рот ни за что на свете. Но и на любое другое 

мясо я долго не могла смотреть, однако уже через пару 

недель головокружительный запах шашлычка из 

нежного мяса свежезаколотого ягнѐнка заставил меня 

отказаться от решения прожить жизнь вегетарианкой... 
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Глава 11 

 

С бабушками всѐ обстояло иначе, чем с дедушками. У 

бабушки Греты, или Гречки, как я еѐ называла, я была 

единственной внучкой, которую она баловала, лелеяла 

и наряжала как принцессу. Мои дни рождения были 

для неѐ самым большим праздником, к которому она 

относилась необычайно серьѐзно и ответственно. 

Каждый год к этой торжественной дате бабушка 

обязательно шила мне воздушные платья и в тон им 

шѐлковые скатерти для праздничного стола. Она 

мастерила атласный чехол с огромным бантом для 

стула с высокой спинкой, на котором я гордо восседала 

в этот день как принцесса. Бабуля учила меня печь 

вкусные пироги и вышивать. Она консервировала и 

мариновала мои любимые фрукты и овощи специально 

для меня и вселила в меня полную уверенность, что 

открывает глаза по утрам только потому, что на свете 

есть я, еѐ сокровище - единственная внучка. Стоит ли 

говорить, что бабушка Гречка была для своей 

единственной внучки второй матерью? 

Бабушка Ругия, напротив, имела целое полчище 

внучек, к которым она относилась с одинаковым 
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вниманием, благоволя только к единственному внуку – 

Азеру, и, несмотря на это, еѐ шумные и любвеобильные 

внучки вечно досаждали ей излияниями нежности, 

вертясь возле еѐ статной фигуры. В отличие от 

бабушки Греты, которая никогда не отгоняла меня от 

себя, как бы ни была занята, бедной бабушке Ругие 

просто не хватало на всех нас времени и терпения.  

И всѐ же я ощущала неземное блаженство, когда они 

были рядом: тогда я чувствовала себя всесильной. 

Обожая их обеих - и Гречку, и нэнэшку Ругишу, я 

мечтала, чтобы обе мои бабушки были со мною рядом, 

ну, хотя бы во время летних каникул, когда на дачу 

съезжалась вся наша родня. Ощущение своей 

причастности к большой и дружной семье, живущей 

под тѐплым летним небом, придавало мне уверенности 

и формировало мою личность. Благодаря всему этому, 

да ещѐ потому, что летом не нужно было посещать 

школу, имея возможность неразлучно находиться на 

протяжении нескольких месяцев рядом с Азиком, мои 

самые счастливые воспоминания относятся именно к 

этим сказочным дачным дням. Ах, если бы можно было 

вернуть эти светлые солнечные дни!!! 

 

...Тѐтя Назлы, кокетливо подвязав голову платком, с 

осторожностью перебирала ягоды для компота: она 

боялась пчѐл, ос, как, впрочем, и всякой другой 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

501 

живности. Холѐная, подтянутая, с маслиновыми 

насурьмлѐнными глазами, она очень гордилась своей 

белоснежной кожей и боялась загореть, как и многие 

горожанки. Оглядывая себя в зеркале, она 

неодобрительно подмечала: 

- Даже в тени чернеешь от этого беспощадного солнца. 

Ну почему нам нельзя сидеть летом в городе? Дома 

прохладней, чем здесь: у меня два кондиционера.  

Даже летом, по песку или морскому берегу, мама Азера 

не ходила без обуви, боясь поранить свои изнеженные 

напедикюренные ножки тридцать пятого размера, и 

приходила в ужас от того, что еѐ дочери целыми днями 

носились по даче босиком. 

- Вот отрастите себе лошадиные ноги, тогда будете 

знать! У девушки ножка должна быть обутой! - 

гневалась она.  

Что касается моей матери, то она с удовольствием 

загорала на досуге под летним солнцем, укрывшись от 

посторонних глаз, и с удовольствием ходила по песку 

босиком, ничем не отличаясь от нас, прирождѐнных 

детей степи, превращающихся летом в диких амазонок. 

Правда, досуга у мамы почти не было, потому что она 

день и ночь сновала по даче, не гнушаясь никакой 

работы. 

Зато тѐтя Назлы, которую бабушка Ругия называла 
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сачком, не выполняла тяжѐлой работы, предпочитая 

делать только то, что ей нравилось. 

- У меня дома есть для этой цели прислуга, а сюда я 

приехала на отдых, - заявляла она. 

 

 

Бабушка неодобрительно покачивала головой: 

- Лично я никогда не доверю постороннему человеку 

свой дом. И как только можно позволять чужой 

женщине хозяйничать в своей квартире? Только 

ленивые и не уважающие себя женщины способны на 

это! 

- У меня есть дела поважнее. Я, кандидат медицинских 

наук, заведующая отделением городской больницы, 

совсем не обязана лазать по земле и стегать одеяла, 

печь лепѐшки и раскатывать тесто! 

- А спать на этих одеялах приятно? А есть эти лепѐшки, 

небось, тоже?! А дочерей этому кто будет учить? Кто 

передаст им любовь к хозяйничанью?  

- Ах, оставьте, мама! – отмахивалась мать Азера. - Не 

для того я их растила и лелеяла, чтобы они занимались 

чѐрной работой. 

Моя мама только посмеивалась над их перебранкой: 
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- Хватит вам ссориться! Да я сделаю, что надо, пусть 

Назочка отдыхает!  

Она с радостью впрягалась в любую работу, не сидя ни 

минуты без дела, причѐм делала всѐ с удовольствием, 

так же, как и обе мои бабушки, которые спозаранку 

начинали работать и возились до поздней ночи. 

Мать моя, услужливая и приветливая, очевидно, 

заслужила расположение дедушки Ибрагима, который, 

отпив из стаканчика «армуду» ароматный цейлонский 

чай, удовлетворѐнно крякал: 

- Сразу видно, Карима заварила!  

Сколько себя помню, эта особая привилегия - 

заваривать дедушке чай - принадлежала только моей 

матери, а позднее - мне, потому что никто не мог 

проделать эту простую процедуру с такой 

тщательностью и любовью, как мы. Бывало, получив из 

рук тѐти Назы чай, дедушка выливал содержимое 

стакана под цветочный куст и звал меня: 

- Эй, ахчи!  

Так обращался дедушка только ко мне. «Ахчи» по-

армянски означает девушка. Дедушка Ибрагим 

прозывал меня так с самого детства, вызывая скрытое 

недовольство моего отца. Что касается меня, то мне 

это было приятно, потому что других моих кузин он 

называл одинаково: «Ай, гыз»,27 никогда не обращаясь 
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к ним по имени. Это вносило в общение немало 

неудобств, потому что они откликались на дедушкин 

зов то все одновременно, то ни одна, ожидая, что 

выполнять капризы требовательного дедушки 

отправится другая. Так что, в сравнении с ними я 

находилась в привилегированном положении.  

Обычно дедушка вызывал меня заварить для него чай, 

когда мама отправлялась в город по каким-то своим 

делам, а отлучались они с отцом часто. Позднее я 

узнала от тѐти Фати, что у моей матери случались 

привычные выкидыши, и тогда они с отцом 

возвращались на дачу бледные и расстроенные. Бедная 

моя мама! Она так хотела подарить отцу сына! Но 

Аллах велик, он избавил всех неродившихся детей 

моих родителей от тех пыток, на которые была 

обречена я... 

- Прекрати возиться, иди, полежи немного! – отгоняла 

Ругия-нэнэ мою неутомимую мать, но мама упрямо 

возражала: 

- Не могу я сидеть без дела, а если Богу угодно, он и 

так сохранит ребѐнка... 

Да, о чае... Так заправски заваривать чай научила нас с 

мамой бабушка Ругия, у которой к старости не хватало 

терпения возиться с этим, и вскоре мы превзошли еѐ в 

этом искусстве, заваривая чай по всем правилам. 

Сначала нужно было ополоснуть крутым кипятком 
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фарфоровый чайник, затем промыть под струѐй 

холодной воды на тончайшем ситечке ароматные 

чаинки и лишь затем, положив их в чайник, заполнить 

его крутым кипятком. После этого чайник с заваркой 

ставился на медную подставку на очень маленький 

огонь, причѐм от него нельзя было отходить, потому 

что уже через пару минут чаинки поднимались вверх, 

извещая о том, что чай заварен. После этого нужно 

было выключить огонь, оставив чайник на горячей 

подставке, в него добавлялась излюбленная дедушкой 

щепотка корицы или ноготок пряной гвоздики, и он 

накрывался полотенцем. Дав душистому напитку 

немного отстояться, я наливала дедушке чай, который 

он пил вприкуску с сухофруктами. Вазочка с 

кишмишом и сушѐными абрикосами - гайсы, которыми 

дедушка угощал всю округу, всегда стояла у него на 

столике. Он с удовольствием потягивал бархатистый 

чай «мехмери»28 из хрустальных стаканчиков 

«армуду». А если через час дедушка еще раз просил 

принести ему чаю, его следовало заваривать заново, 

потому что остывший чай считался уже несвежим. 

Стоит ли говорить, как надоедала эта процедура 

женской половине семьи, которая из лености иногда 

умудрялась наливать дедушке чай со старой заваркой. 

И тогда над дачей раздавался грозный дедушкин окрик: 

- Ай, Карима! Ай, гыз, ахчи! Кто- нибудь из вас, 

принесите мне чай, не оставляйте меня на попечение 

этих безбожниц.  
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- Не умеют, köpək qızları,29 заваривать чай, - ворчал он. 

– Если женщина не умеет заваривать чай, то еѐ надо 

отправлять в отцовский дом, - и добавлял шутливо: - 

Вот мою ахчишку никто в отцовский дом не отправит, 

она у нас настоящая хозяйка! 

Хоть я и понимала, что это всего-навсего шутка, душа 

моя ликовала: меня будут любить и ценить в доме 

моего мужа, а я научусь исправно вести хозяйство, как 

мои бабушки, тѐтя Фатима и мама. Меня распирало от 

счастья, кузин - от зависти, а Азера - от гордости за 

меня, свою будущую жену.  

Глава 12 

 

Апшеронские дачи! Редко найдѐтся бакинец, 

равнодушный к их очарованию. На дачах, где люди 

становятся моложе и веселее, у человека есть 

ощущение связи с природой, с которой он сливается, 

став еѐ неделимой частью. Где ещѐ можно проводить 

такие незабываемые ночи, когда спишь на 

«кюляфренги» - это особого рода деревянные беседки, 

поднятые на высоких столбах над землей. С их 

помощью на Апшероне издавна спасаются от жары. 

Взобравшись по лестнице на кюляфренги, чувствуешь 

себя так близко к небесам, что кажется - только 

протяни руку, и звезда окажется у тебя в кармане!  
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За исключением бабушек и мам, в безветренную 

погоду мы все с удовольствием взбирались по 

ступеням наверх, волоча за собой свои цветные 

стѐганые одеяла из прохладного ситца и неказистые 

матрасы, которые разительно отличались от 

привычных городских пуховых одеял в атласных 

чехлах и неподъѐмных матрасов. Раскидывая их на ещѐ 

не успевший остыть от дневной жары тѐплый пол, мы, 

хохоча, ловили подушки, которые снизу подбрасывал 

нам Азер. Спали все рядышком, кто где попало. 

Поѐживаясь от ночной прохлады, мы от души жалели 

оставшихся в доме женщин, добровольно лишавших 

себя этого неземного удовольствия.  

Облокотившись на перила, мы восхищѐнно оглядывали 

лежавший под нашими ногами и мигающий нам 

ночными огоньками дачный посѐлок с простыми 

одноэтажными постройками, окружѐнными 

раскидистыми виноградными кустами. А потом, шутя, 

болтая и хохоча над глупостями, мы постепенно 

проваливались в сон, чтобы проснуться с первыми 

лучами солнца от настойчивого и звонкого 

«Кукареку!» соседского петуха. Для нас, горожан, не 

было высшего счастья...  

А летние дачные кинотеатры! Чудо примитивизма, но 

сколько сладостных минут дарили они нам! 

«Кинотеатром» называлась открытая площадка возле 

клуба, куда механик Али раз в неделю привозил 
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фильмы, зачастую индийские, учитывая вкусы 

местной публики. Дачная публика прибывала, 

экипированная складными стульями и лѐгкими 

покрывалами и пледами, чтобы не замѐрзнуть, платила 

Али какие-то гроши и, лузгая семечки, зачарованная, 

смотрела «Зиту и Гиту», «Рама и Шама», «Есению»... 

Сопереживая героиням индийских и 

латиноамериканских мелодрам, я мечтала стать такой 

же взрослой и красивой, как они, и любить своего 

Азера, который со свойственной ему романтичностью 

будет добиваться моей руки... 

Этих сладостных минут нас часто лишала 

меркантильная тѐтя Наза, которая считала, что «дикий» 

отдых на даче – слишком тривиальное 

времяпрепровождение, чтобы посвящать ему все 

четыре недели положенного ежегодного отпуска. 

Каждое лето она придумывала новый маршрут, и наши 

отцы покорно отправлялись вместе с нами в 

обязательное двухнедельное путешествие по городам 

нашей необъятной страны. В эти путешествия с нами 

обязательно отправлялись дочери тѐти Фати, сама же 

она всякий раз придумывала новый предлог для отказа, 

чтобы не обременять братьев расходами.  

Кузины мои визжали от восторга, узнав, что мы 

отправляемся в Москву или Ленинград, Кисловодск 

или Таллин, Ригу, Львов или Киев. Мы с Азиком этого 

восторга не разделяли - нам было хорошо на даче, и 
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все поездки меркли перед еѐ очарованием. И к тому 

же, в поездках наши матери большую часть времени 

носились как одержимые по магазинам, отовариваясь с 

запасом на целый год в столичных фирменных 

магазинах «Ядран», «Лейпциг», «Ванда» либо в 

чековых «Берѐзках» и бонновых «Альбатросах» - чем-

чем, а чеками и боннами30 наши «номенклатурные» 

отцы снабжали их щедро. Причѐм командовала 

парадом всегда тѐтя Назлы, мать же моя безропотно 

подчинялась ей, как старшей «qayın arvadı»31. Ради 

приличия мамочки водили нас пару раз в музеи, 

откровенно скучая при этом и поглядывая на часы. 

Вечерами шумной компанией мы наведывались в 

рестораны, чтобы отведать блюд, которые казались нам 

ужасно безвкусными. Другое дело, если мы 

отправлялись отдыхать «культурно», то есть по 

турпутѐвкам. Тогда нас возили в автобусах на 

экскурсии по достопримечательностям братских 

республик, мамы не имели частой возможности бегать 

по магазинам, и это нас устраивало. Но к концу отдыха 

они всѐ же умудрялись попасть на местную толкучку, в 

антикварные или комиссионные магазины, чтобы 

выискивать там добротные дефицитные товары.  

Зато, когда мы возвращались домой, набив до отказа 

выносливые советские лайнеры неподъѐмными 

чемоданами и сумками с обновками и подарками, мы с 

Азером вопили от счастья, только завидев в 

иллюминаторе огни родного Апшерона. На глаза 
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наворачивались слѐзы, когда аэропорт встречал нас 

удушливым сладким запахом нефти, соли и пыли 

самого прекрасного в мире города, такого родного и 

чудесного. Соскучившийся по своим озорным 

приятелям летний ветерок хазри теребил наши 

волосы, приветствуя нас. А уже на следующий день, 

позабыв о долгих часах, проведѐнных в тоскливом 

ожидании матерей, крушащих полки и прилав- ки 

магазинов, мы гордо демонстрировали родным 

купленные для них подарки, причѐм обновки тѐте Фате 

преподносил лично Азер, ибо выбирал их он сам, на 

свой вкус.  

Правда, всѐ это счастье длилось, пока мы жили в одной 

общей стране: после развала Советского Союза стало 

небезопасно выезжать в бывшие братские республики. 

Может быть, это и к лучшему, потому что наша 

номенклатурная элита обратила, наконец, свой взор в 

сторону курортов родной отчизны, которые стали 

динамично развиваться, и вскоре красивейшие зоны 

отдыха в Шеки, Шемахе, Губе, Набрани, Закаталах и 

Ленкорани стали не менее популярны, чем санатории 

Кисловодска и Пятигорска. Что касается меня, 

внезапно лишившейся матери, - мне было уже всѐ 

равно, где проводить лето. Меня, привыкшую с тех 

пор, как я познала себя, проводить летние каникулы 

рядом с Азером, волновала лишь одна мысль: только 

бы он был рядом со мною - он, подаривший мне 

незабываемые минуты счастья в то волшебное лето, 
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которое оказалось последним ...  

 

 

 

Глава 13 

 

Отчего я все время вспоминаю его - последнее лето 

нашего детства? Отчего оно так часто снится мне по 

ночам, словно стараясь вытеснить ту страшную 

реальность, которую я хочу забыть? Отчего мне не 

хочется просыпаться по утрам, продлевая удовольствие 

жить в том времени? Почему я не могу забыть вкус тех 

ярких солнечных дней?  

...То памятное лето выдалось знойным. Спасаясь от 

духоты, бакинцы устремились на дачи, но даже на 

дачах, расположенных в нескольких сотнях метров от 

моря, невозможно было спастись от изнуряющей жары, 

которая спадала только к вечеру. Мы же 

благоденствовали на утопающей в зелени даче 

дедушки Ибрагима, проводя целые дни в прохладной 

тени деревьев. Дедушка превратил дачу в цветущий 

сад, засадив деревьями весь участок вокруг дома. 

Открытыми остались лишь пространство возле 

бассейна и большая площадка для мытья ковров. 
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Вокруг площадки были проложены канавки для стока 

воды, чтобы мыльная вода вытекала оттуда по трубам 

за пределы дачи, не нанося вреда деревьям.  

Рано утром, когда мы еще спали, дедушка Ибрагим, 

умывшись холодной водой и почистив зубы крупной 

серой солью пальцем, обмотанным бинтом (дед не 

признавал зубных щѐток и паст), совершал намаз. 

Затем он спускался в сад собрать свежих фруктов и 

овощей к столу. Подойдя к старому инжирному дереву, 

дедушка срывал несколько плодов и тут же съедал их 

прямо с дерева. Он утверждал, что несколько плодов 

инжира, съеденных ежедневно натощак, сохраняют 

здоровье. Самые спелые и румяные фрукты дед 

складывал в большое блюдо и ставил в центре стола – 

для того, чтобы все, кто пожелает, могли угощаться 

ими. Когда наступало время урожая, мы под 

руководством дедушки собирали созревшие плоды, 

которые укладывали затем в ящики с сеном и хранили 

в устроенном под домом прохладном погребе. Ведь 

дедушка Ибрагим старался по мере возможности 

ничего не есть из холодильника и, если бы это было в 

его воле, запретил бы и нам... Он любил повторять:  

- Если хотите долго жить, сторонитесь трѐх белых 

убийц: сахара, муки и соли и старайтесь не есть 

продукты из этого белого гроба - вас, бедных, и без 

того достаточно травят химией...  
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Надо сказать, за всю свою жизнь они с бабушкой не 

проглотили ни одной таблетки: у бабушки был свой 

метод лечения травами, основанный на тысячелет-ней 

народной мудрости. Неужели сохранившимся крепким 

зубам и отменным здоровьем они были обязаны своим 

привычкам? Как бы там ни было, но если на даче 

лакомились арбузом, то разрезалось два арбуза: один, 

едва прохладный, из погреба - для дедушки с бабушкой 

и не желающих им перечить наших отцов; и второй, 

ледяной, из огромного двухкамерного холодильника - 

для всей остальной публики. 

...В тот знаменательный день у нас на даче варили 

варенье из сочной вишни и сладкой как мѐд белой 

черешни. На кухне гудел вентилятор. Пока бабушка 

Ругия варила вишнѐвое варенье, моя мама очищала 

белую черешню от косточек, а тѐтя Назлы начиняла еѐ 

орехами. В таком виде черешне предстояло 

превратиться в пищу богов: варенье из белой черешни, 

начинѐнное ядрышками орехов, – шедевр 

бабушкиного кулинарного искусства.  

Мы с кузинами крутились вокруг кухни, поливая 

террасу водой и отгоняя надоедливых пчѐл. Входить в 

кухню было воспрещено всем нам, за исключением 

Азера, любимца и баловня всего семейства. Только ему 

не возбранялось крутиться возле бабушкиной юбки, в 

нетерпении ожидая розовой пенки от варенья – это 

воздушное лакомство все мы любили даже больше 
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самого варенья. Равнодушным к нему оставался лишь 

сам Азер, который, заполучив блюдечко с пенкой, 

нѐсся ко мне, чтобы угостить меня, известную 

сластену. Милостиво разрешив сѐстрам макнуть в 

блюдечко пальцем, он исчезал в саду, где я поджидала 

его в предвкушении удовольствия.  

В этот день, по случаю дня рождения средней сестры 

Азера, Фидан, на даче ожидали гостей. Дедушка 

Ибрагим вместе с моим дедушкой Христофором 

собственноручно готовили бастурму32 для шашлыка. 

Бабушка Грета нарезала колечками лук, улыбаясь 

перебранке неугомонных стариков.  

- Ты ничего не понимаешь в кябабе33, Хосров! Главное 

в кябабе – это правильно приготовленная бастурма, 

которую тебе нельзя доверить, – ворчал дедушка 

Ибрагим. (Он настойчиво называл дедушку Христика 

Хосровом, а бабушку Грету – Ирадой, смягчая гласные, 

отчего получалось нечто вроде Ирейды). 

- Вай, Ибрагим джан, обижаешь, валлах! – притворно 

обижался дедушка Христофор. - Почему не понимаю? 

Я, между прочим, лучше тебя жарю шашлык, - скажи, 

Грета! 

 

 

- А я, по-твоему, плохо жарю шашлык? Но как 
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прикажешь сделать хороший кябаб из неправильно 

приготовленной бастурмы? Ты умудряешься добавлять 

уксус в нежное мясо молодого ягнѐнка, а для мяса 

старого гоча34 не только уксус, но и лук жалеешь! 

Ирейда-ханым, скажите честно, кто вкуснее жарит 

шашлык: я или Хосров?  

Бабушка смеялась до слѐз: 

- Вы как маленькие дети, только и делаете, что 

хвастаетесь.  

- Нет, всѐ-таки скажи, ай, Ирейда-ханым, у кого 

шашлык получается вкуснее? – не унимался дедушка 

Ибрагим. 

- Клянусь, у обоих!  

Бабушка не хотела обижать ни одного из стариков, но 

дедушка Ибрагим был неумолим:  

- Вот, например, в прошлое воскресенье хороший был 

кябаб? 

- В прошлое? – задумалась бабуля Грета. – Гмммм... 

По-моему, он был немного жѐстким... 

- Вот видишь! – возликовал дедушка Ибрагим. – Я же 

говорю, ты ничего не смыслишь в бастурме! 

- А хаш?35 А кялля-пача?36 – пошѐл в наступление 

дедушка Христофор – Может, скажешь, что эти блюда 
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ты тоже лучше меня готовишь?  

- Не знаю, ещѐ не пробовал. Завтра утром, когда 

угостишь, скажу, - парировал находчивый дедушка 

Ибрагим. 

Подлиза Туту-ханым начала вторить ему, радостно 

мурлыча свою незамысловатую песенку. Оба старика 

весело засмеялись, а бабушка, которая уже чистила 

зелень для салата, неодобрительно качала головой:  

- Прямо, как дети, ну, честное слово... 

Вечером, после обильной трапезы, когда все гости пили 

ароматный чай со свежесваренным вареньем, а мама 

раскладывала по десертным тарелочкам разрезанный 

на куски огромный торт собственного приготовления с 

таинственным названием «День и ночь», Азер 

заговорщически отозвал меня в сторону: 

- Незаметно иди в сторону ворот, я догоню тебя. 

За воротами ждать его пришлось довольно долго. Но 

когда он появился, сбросив сначала свой рюкзак через 

ограду, а потом перепрыгнул и сам, я спросила с 

удивлением: 

- А куда мы идѐм? Для чего тебе рюкзак? 

Азер многозначительно улыбнулся: 

- Секрет. Скоро узнаешь... 
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Я завизжала от радости: мне было всего девять лет, а 

Азеру – только одиннадцать, а кто в этом возрасте не 

любит тайны и приключения? 

 

 

 

Глава 14 

 

Мы пошли в сторону моря и вскоре оказались на 

пустынном берегу, над которым с криком кружили 

чайки. Мой кузен сказал: 

- Айка, тебе ещѐ девять, а мне ещѐ одиннадцать лет, и 

при всѐм нашем желании наши родители не поженят 

нас так рано. 

Я смотрела на него, хлопая глазами. Он откашлялся и 

продолжил:  

- Но вместе нам уже двадцать лет, и это немало. Я 

считаю, что это достаточно серьезный срок для того, 

чтобы мы могли решить свою судьбу. Поэтому сегодня, 

а сегодня знаменательная дата - одиннадцатое число 

девятого месяца, мы должны пожениться. В этот 

символический день мы станем мужем и женой, и это 

будет нашей общей тайной. Пусть этот берег станет 
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нашим островом, а чайки будут нашими гостями на 

свадьбе! Тебе нравится такая свадьба? 

Я стала вопить от радости. Мы забегали по берегу как 

сумасшедшие, пытаясь догнать друг дружку, а потом 

бросились в море, брызгаясь и обливая друг друга 

тѐплой солѐной водой. Утомлѐнные, вскоре мы 

свалились на горячий песок на берегу. Ни один матрас 

в мире не сравнится с золотым апшеронским песком: 

чистый и тончайший, как струя воды, он любовно 

окутывает тело человека, согревая не только плоть, но 

и душу... 

Азер вытащил из ранца тонкую белую шаль, которую 

надевала бабушка Ругия, посещая мечеть, и протянул 

еѐ мне со словами:  

- Накинь! 

Счастливая, я накинула шаль, хранящую запах 

любимых бабушкиных духов с запахом розового масла, 

и покорилась своему кавалеру. Он, встав передо мной 

на колени, торжественно произнѐс: 

- Аида Мурад гызы, я прошу тебя стать моей женой. 

Скажи, ты согласна?  

- Да-а-а-а-а! – пропела я, закрыв глаза. – Да-а-а-а-а! 

Мы поцеловались, совсем как взрослые. Азер вытащил 

из рюкзачка свою долю пирога, который ему давеча 
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вручила моя мама, и протянул его мне, чтобы я 

откусила кусочек. Потом то же самое проделала я.  

- А сейчас мы будем угощать гостей, - сказал мой 

супруг. Он вытащил из ранца ломти хлеба, которые 

стянул на кухне, и мы начали бросать его чайкам, 

кружившим вокруг нас с криками поздравлений.  

Я была на седьмом небе от счастья, душа моя ликовала. 

- А что дальше? – мне было очень интересно.  

- А дальше я буду тебя оберегать, теперь ты моя 

законная жена. Мы дали друг другу слово перед 

Аллахом, и никто нас не заставит изменить этому 

слову.  

- А где мы будем жить? – спросила новобрачная, 

которой всѐ-таки хотелось ясности. 

- Этот остров будет нашим островом, а вон та пещера - 

нашим домом.  

- Давай назовѐм этот остров Островом Азераиды! – 

предложила я. 

Азер замер: 

- Как ты сказала: Остров Азераиды? Как красиво 

звучит! Как ты здорово это придумала! 

Вдруг он раскрыл руки и, плавно размахивая ими, как 
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орѐл понѐсся по берегу с криком: 

- Да здравствует Остров Азераиды!  

Я задрожала от восторга и бросилась вслед за ним. 

Кружась в танце, я кричала, вторя Азеру: 

- Слушайте и запоминайте: отныне это наш остров, 

только наш! Остров Азераиды! 

В диких криках чаек «Азер-аида-ааа!!!», кружившихся 

над нами, было явно слышно одобрение обитателей 

острова, которые признали нас своими хозяевами. Мы 

гуляли по Острову Азераиды до наступления сумерек, 

а потом отправились в свою пещеру. Она находилась 

довольно высоко, на скале, и мы изранили ноги и руки, 

пока взобрались на неѐ. Пещера была холодной, 

устланной влажным мхом, и мне стало немного 

страшно. Азер, заранее запасшийся спичками, посветил 

нам, и мы уселись прямо на прохладный мох, 

прижавшись друг к другу. Нам было холодно, хотелось 

есть и пить, но никакие силы не заставили бы нас 

вернуться в царство людей. Мы были хозяевами этого 

чудесного Острова Азераиды, мы были абсолютно 

счастливыми молодожѐнами, нам было вместе 

двадцать лет, а это немало... 
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Глава 15 

 

Нас нашли на рассвете рыбаки. Оказывается, когда 

домашние хватились нас, была уже полночь, и бедные 

наши родители подняли тревогу, сбившись с ног и ища 

нас по всему посѐлку. Но никто из жителей посѐлка не 

видел нас и не мог знать, где мы находимся. Всю ночь 

обезумевшие домочадцы бегали с факелами в руках, 

кто по селу, кто по берегу моря. Вдруг кто-то заметил 

оброненную мною на берегу бабушкину шаль.  

- Они утонули!- рвала на себе волосы тѐтя Назлы. – О 

горе нам, горе! 

Бабушки отчаянно рыдали. Никто так и не лѐг спать в 

нашу «брачную» ночь. Весть о нашем исчезновении 

облетела весь посѐлок, и вскоре загорелые 

мускулистые рыбаки начали бороздить море и его 

окрестности, чтобы найти нас.  

- Вот они! – услышали мы сквозь сон и, ещѐ не успев 

проснуться, оказались в окружении группы спасателей, 

которые подхватили нас на руки и понесли вниз, к 

обезумевшим от горя нашим несчастным родителям. 

- Кане кагокавокари каникакокаму капро канакашу 

касвадькабу, – успел предупредить меня Азер на нашем 
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условном птичьем языке. – Каты капроскато 

камокалчи. КаЯ касам качто канакадо каскакажу.  

Рыбаки, не понимающие нашу речь, секрет которой 

заключался в прибавлении к каждому слогу приставки 

«ка», решили, что ребѐнок сошѐл с ума, и прониклись к 

нам ещѐ большей жалостью.  

- Нашлись! – кричали рыбаки. – Живые! MuĢtuluq!37 

На радостях наши отцы раздали рыбакам все 

имеющиеся у них в карманах деньги. Нас привезли 

домой и уложили каждого в своей комнате, окружив 

заботой и обращаясь как с больными. 

И всѐ же нам было грустно: едва успев пожениться, мы 

сразу же оказались разлучѐнными... Что это – 

предзнаменование свыше? Ну, уж нет, дудки! Только 

пусть попробуют нас разлучить, когда мы достигнем 

совершеннолетия!  

Никто нас ни о чѐм не спрашивал, все только шумно 

благодарили Аллаха за наше спасение. И только через 

день мама осторожно поинтересовалась: 

- Доченька, скажи мне, а она была очень большой, эта 

змея? 

На что я ответила с неменьшей осторожностью: 

- Так себе... 
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А потом Азер рассказал мне, что он выкрутился, 

придумав байку о преследующей нас до самого берега 

моря огромной змее, от которой мы пытались 

спрятаться в пещере. Все поверили этой нелепой 

истории, кроме Ругии-нэнэ, которая хитро спросила 

меня: 

- А ваша змея, случайно, не носила моей белой шали? 

Это приключение имело приятные и неприятные 

последствия. Приятным было то, что до конца каникул 

мы лакомились шашлыками, так как отцы наши 

порезали семь гурбанов38 в честь нашего спасения, а 

неприятным - то, что нам не разрешали посещать наш 

свадебный Остров Азераиды, о котором мы мечтали, 

прячась под кроной деревьев в дедушкином саду. 

Одно успокаивало: до конца сентября оставалось 

немного, а к концу сентября мы, само собой, должны 

были переехать в город, так как начинались занятия в 

школах, которые по случаю неимоверной жары были 

перенесены в том году на начало октября. «Ничего, - 

утешались мы. – В мае следующего года мы вернѐмся 

на дачу, а к тому времени все забудут про эту историю, 

и мы будем, как и раньше, единовластными хозяевами 

нашего Острова Азераиды». 
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Глава 16 

 

Как мы ошибались! Как наивно верили в незыблемость 

существующих порядков! И как в одночасье у нас 

отобрали эту веру! Ибо, как раньше, больше никогда не 

будет. Это лето оказалось последним летом нашего 

счастливого детства. И его сменила вечная осень. 

Почему вечная? Потому что, когда она наступила, ещѐ 

никто не знал, что это будет последняя мирная осень на 

нашей родине... 

...Первого октября мы вернулись в школы и уселись за 

свежевыкрашенные парты, с неохотой погружаясь в 

науки. В кабинете географии, которым заведовала 

Авдеева Любовь Афанасьевна, по кличке Афоня, 

стояла такая тишина, что слышно было, как пролетали 

мухи. Впрочем, в кабинет злючки Афони даже мухи не 

рисковали залетать из страха. Она неизменно носила 

прямые узкие юбки тѐмного цвета и светлые блузки, 

напоминая стареющих стюардесс отечественного 

«Аэрофлота». Единственным украшением сухопарой 

учительницы с безбровым узкогубым и жѐлчным 

лицом были пышные парики, которые она не снимала 

даже в жаркие дни.  

- Циклон-антициклон, - монотонно трещала 
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учительница. Старая дева, она не любила детей, что не 

помешало ей выбрать профессию школьной 

учительницы. Мне всегда казалось, что она пришла в 

школу, чтобы выместить на беззащитных детях все 

свои жизненные фрустрации. Она сумела внушить 

такой трепет и страх к своей особе и к своему 

второстепенному, «невыпускному» предмету, что все 

школьники, просто проходя мимо еѐ кабинета, 

невольно понижали голоса.  

- Нам с вами не повезло: мы - горожане и живѐм в 

городе постоянных ветров и засухи, что делает его 

невосприимчивым к зелени, - выливала она всю жѐлчь 

на наш ни в чѐм не повинный в еѐ несложившейся 

личной жизни город. – Поэтому в конце недели 

городские жители устремляются на природу. Но, 

обратите внимание, как отдыхают азербайджанцы! 

Вместо активного культурного отдыха с мячами и 

ракетками в руках они затевают шашлыки. Да разве 

можно употреблять столько мяса? Ничему не научила 

Советская власть этих диких кавказцев с их 

некультурными и пещерными привычками! 

- Сама, небось, рада была бы лакомиться шашлыками, 

если бы позволила нищенская зарплата советского 

учителя, - шепнул мне мой сосед по парте Эльхан. 

Я была полностью согласна с ним и чуть было не 

поспорила с Афоней, оскорблѐнная за свой народ, но 
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инстинкт самосохранения оказался сильнее, и я с 

трудом проглотила насмешки язвительной Афони. Я 

никак не могла понять, какое отношение имели 

пикники азербайджанцев к нашей сегодняшней теме 

урока, но спросить об этом Афоню так и не решилась.  

На перемене возмущѐнная азербайджанская половина 

класса громко осуждала националистическую реплику 

Афонии и готовила свой план мести. Оставив своих 

друзей возмущаться, я помчалась в учительскую, чтобы 

найти там своих любимых учителей: Шишатскую 

Валентину Алексеевну, преподавательницу русского 

языка и литературы, молоканку, и историка Григоряна 

Гургена Хачатуровича, армянина по национальности. 

У меня были особые отношения с этими учителями. 

Привившая мне страсть к русской литературе добрая и 

милая Валентина Алексеевна жила в посѐлке Монтино 

в уютном домике с небольшим садиком, куда мы с 

одноклассниками с удовольствием заваливались по 

праздникам, чтобы отведать лапши, которую 

собственноручно нарезала для нас еѐ ласковая старая 

мать, тѐтя Катя. А словоохотливый Гурген 

Хачатурович, интеллигент с благожелательным лицом 

и мягкими манерами, организовавший 

факультативные занятия по истории, вечерами лично 

провожал по домам нас - задержавшихся в школе 

активистов... Я поделилась с любимыми учителями 

своей обидой, и они, в свою очередь, возмутились 
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националистической репликой географички, пообещав, 

что поговорят с ней.  

Обуреваемая оскорблѐнными чувствами и эмоциями, я 

и дома взахлѐб пересказала родителям выступление 

Афони.  

- Почему эти русские шовинисты позволяют себе вечно 

поучать всех? Что за манера такая – свысока 

критиковать чужие нравы и обычаи?! – негодовал отец. 

– И кто бы говорил о высокой культуре в быту! Знаю я 

культурное времяпрепровождение многих простых 

людей в российской глубинке: налакаться водки и 

валяться штабелями, не разбирая своих и чужих жѐн. 

Но ничего, я объясню этой выскочке, как следует вести 

себя педагогу в многонациональном коллективе.  

Папа рассердился не на шутку. Я стала успокаивать 

его, рассказав, что Валентина Алексеевна и Гурген 

Хачатурович пообещали поговорить с Афоней. Я 

уверяла папу, что в его вмешательстве нет нужды и 

инцидент будет исчерпан силами самих 

преподавателей.  

Мне так и не довелось узнать, успели ли поговорить с 

Афоней мои любимые учителя, но реакция моих 

одноклассников не заставила себя долго ждать: к концу 

следующего дня вся школа смеялась, пересказывая, 

что кто-то с риском для жизни повесил на двери 

кабинета географии табличку с надписью: «Осторожно, 
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злая собака!». 

 

 

Глава 17 

 

Приближался день моего рождения – седьмое ноября. Я 

родилась в счастливые праздничные дни, ведь, как нас 

учили в школе, седьмого ноября 1917 года залп 

крейсера «Аврора» возвестил миру о взятии Зимнего 

дворца и исторические слова слегка картавившего 

основателя первого в мире пролетарского государства: 

«Товарищи! Великая Октябрьская социалистическая 

революция свершилась!» ознаменовали собой новую 

эпоху в истории. Поэтому в календаре даты седьмое и 

восьмое ноября, к моей невероятной гордости, всегда 

были окрашены в красный цвет.  

«День седьмого ноября,  

Красный день календаря», - любила я декламировать в 

детском саду. 

По случаю моего дня рождения отец решил устроить 

большой праздник, пригласив на нашу дачу весь мой 

класс и учительский коллектив. Надо отметить, что в 

наших семьях самые пышные дни рождения 
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устраивались для меня и Азера. Для меня, так как я 

была единственной дочерью у родителей, и для Азика, 

потому что он был единственным сыном, и к тому же 

родился, в отличие от своих «летних» сестѐр, в канун 

Нового года.  

Стояла бархатная теплая осень, когда можно было в 

одной кофточке провести весь день на воздухе и совсем 

не почувствовать осенней прохлады. День седьмого 

ноября выдался чудесным. К полудню уже расходились 

толпы демонстрантов и начинался настоящий 

праздник. Отец велел подать к школе автобус, в 

который набились нарядные школьники и учителя, и к 

двум часам дня автобус уже катил в сторону дачи.  

Во дворе дачи гостей уже поджидала «вся королевская 

рать»: мои родители, дядя с семьѐй, дедушки-бабушки. 

Во дворе стоял весѐлый гвалт. Массовик-затейник, 

специально приглашенный отцом, развлекал детей, 

среди которых были представители почти всех 

этносов интернационального Баку, придумывая всякие 

игры, шарады, розыгрыши и приглашая всех на самые 

популярные танцы народов мира, в то время как дядя 

Юнус, муж тѐти Фатимы, и папин шофѐр Фаик жарили 

на мангалах аппетитные тике- и люля-кебабы, 

нанизанные на шомпола помидорчики, баклажаны и 

перец, пекли в золе картошку. Мама, тѐтя Назлы, тѐтя 

Фатя и мои кузины подавали напитки, салаты и 

фрукты. Мама заставила меня надеть сшитое 
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специально к этому дню бальное платье, и мы с 

Азером, облачѐнным в тѐмный костюм, станцевали 

вальс. Улыбающийся Азер уверенно поддерживал меня 

под завистливые взгляды моих одноклассниц, и ноги 

наши едва касались каменных плит террасы. Как я 

была счастлива!!! Мне казалось, что даже в раю не 

бывает лучше... 

Но не только я была в восторге от удавшегося 

праздника. Сидящие за столом учителя, 

представленные многонациональной палитрой нашего 

славного и весѐлого города, шумели и галдели так, что 

умудрялись даже перекрикнуть детвору. Я заметила, 

что отец часто подходит к географичке Афоне и с 

рвением ухаживает за ней, лично поднося ей на 

шомполах ароматные кусочки шашлыка. Без излишней 

скромности, благодарная Любовь Афанасьевна охотно 

заглатывала внушительные куски сочной баранины и 

аппетитной осетрины... 

Поймав мой взгляд, отец хитро и весело подмигнул 

мне. Ах вот оно, что! Так значит, он не забыл?! 

Неужели вся эта затея с приглашением всего класса 

была его тонкой местью вредной географичке? Словно 

в подтверждение моих мыслей, отец подвѐл к столу, за 

которым пиршествовали преподаватели, моих кузин с 

ракетками в руках. 

- А как вы относитесь к культурному отдыху? – 
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съязвил он. - Не желаете ли сыграть в бадминтон?  

- А мы и так культурно отдыхаем, - ответила довольная 

Афоня с набитым ртом.  

Отец посмотрел в мою сторону, улыбаясь уголками 

губ. Браво, папочка! Я послала отцу воздушный 

поцелуй. У кого ещѐ в мире есть такой замечательный 

отец?!  

Я счастливо заулыбалась и замурлыкала себе под нос: 

«К сожаленью, день рожденья только раз в году», когда 

меня позвал Азер.  

- Жду тебя через десять минут под нашим тутовником, 

- сказал он.  

Подойдя к тутовнику, я застала его сидевшим на 

пеньке с гитарой в руках. Едва завидев меня, Азик 

запел: 

 

«Ты под знаком Скорпиона родилась, 

Я искал тебя всю жизнь, и ты нашлась. 

После свадьбы ты подаришь мне, любя, 

Скорпиончиков, похожих на себя...» 
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Я замерла от восторга. 

- Неужели сам сочинил? 

- Нет, случайно услышал и запомнил, - скромно 

ответил он. 

- Скажи, а сколько Скорпиончиков ты хочешь иметь? – 

я не побоялась показаться нескромной, с Азером всегда 

можно быть самой собой, не опасаясь последствий.  

- Не знаю, двоих, наверное, - неуверенно ответил он.  

- Мало! – со знанием дела исправила его я.- Нужно, 

чтобы у девочки была сестра, а у мальчика -брат.  

Азик, который мечтал о брате, так же, как и я - о 

сестре, понимал меня, как никто другой. 

- Ну, хорошо! – согласился он. – Четверых, так 

четверых.... 

Мы сидели с ним на пожелтевшей траве, мечтательно 

глядя на лазурный небосвод, и слушали, как массовик-

затейник вместе с моими одноклассниками запевает 

патриотическую песнь: 

 

«Широка страна моя родная,  

Много в ней лесов, полей и рек, 
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Я другой страны такой не знаю,  

Где так вольно дышит человек. 

 

От Москвы до самых до окраин, 

С южных гор до северных морей 

Человек проходит как хозяин 

Необъятной Родины своей...» 

 

А потом все дружно затянули ещѐ одну известную 

пионерскую песню, потому что эти песни были частью 

нашего воспитания, ещѐ бы: с семи лет мы становились 

внуками великого Ленина - октябрятами, с 

одиннадцати – пионерами, а позже уже 

комсомольцами, оплотом коммунистов:  

 

«Мы – пионеры Советской Страны,  

Нас – миллионы,  

Родине, Партии славной верны 

Наши знамѐна. 
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Заветы Ленина храним мы с честью,  

Идѐм за Партией с отцами в ряд! 

Наша дружба вовек нерушима, 

И костры наши ярко горят! 

Мы идѐм за дружиной дружина,  

Мы идѐм за отрядом отряд!» 

 

 

 

Глава 18 

 

А после дня рождения Азера наступил злополучный 

1988 год, перевернувший вверх дном весь наш 

привычный уклад жизни. Начавшиеся в феврале 

события эхом отозвались в жизни каждого жителя 

необъятной советской страны: армяне Нагорного 

Карабаха стали требовать автономии. И пошло-

поехало. Армянский клич подхватили крымские 

татары, а потом ареной трагических 

националистических конфликтов, сопровождавшихся 

исковерканными судьбами и гибелью десятков тысяч 
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людей, стали Молдова, Южная Осетия, Абхазия и 

Северный Кавказ. Мираж о духе социалистического 

интернационализма рассеялся, и, пока стоявший во 

главе еѐ паяц Горбачѐв разглагольствовал о демократии 

и перестройке, казавшаяся нерушимой империя 

затрещала по швам.  

Больно было смотреть на жалкие остатки некогда 

великой державы, которую охватили массовые 

выступления различных этнополитических 

группировок. Страну разрывало на части, но основное 

внимание было приковано к Азербайджану, который 

оказался лицом к лицу с пригретым на груди врагом в 

лице националистически настроенных армян. Под 

видом требования реформ, маскируясь 

экономическими соображениями, они на деле 

требовали отсоединения исконных вековых 

азербайджанских земель, фактически территории 

другого государства, и присоединения их к соседней 

Армении. Страсти накалялись со скоростью света, и 

пока карабахские армяне, подогреваемые сородичами 

из Армении и армянской диаспорой западных стран, 

требовали автономии и проводили референдум о 

выходе из состава Азербайджана, многочисленные 

армяне, живущие в Баку, едва живые от страха, стали 

опасаться за свое будущее. По существу, они оказались 

в самом тяжелом положении: с одной стороны, 

сородичи из соседнего государства предали, 

фактически «подставили», сделав их заложниками 
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своих политических целей. А с другой, азербайджанцы, 

с которыми до сих пор не было никаких проблем, стали 

испытывать к ним глухую злобу и ненависть, готовые 

выместить на них всю боль и гнев за действия Армении 

и армян из Карабаха.  

Наша этнически неоднородная семья оказалась в 

центре внимания. Родственники и знакомые приезжали 

к нам, чтобы поддержать моих родителей участием и 

добрым словом. Отец старался держаться, но это 

удавалось ему с трудом. Дедушка Христофор 

сгорбился и стал похожим на гномика.  

- Хосров, возьми себя в руки, я что, умер, что ли, чтобы 

ты кого-то боялся? – подбадривал друга дедушка 

Ибрагим.  

- Ибрагим-джан, ты не понимаешь, я не за себя боюсь, 

а за детей. Что с ними будет? Да и с нами неизвестно, 

что будет... Если дела пойдут так, то нам придѐтся 

уехать. Как же я буду жить в другом месте? Нет, меня 

из Баку вынесут ногами вперѐд, - горевал дедуля. – 

Сволочи эти дашнаки! Это они всѐ затеяли! Совсем 

совесть потеряли! И на кого только надеются?! 

Старики могли откровенно высказывать друг другу 

самое сокровенное, не боясь быть неверно понятыми. 

Поэтому дедушка Ибрагим, не таясь, высказывал своѐ 

истинное отношение к событиям:  
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- Как на кого, Хосров, неужели ты не понимаешь? Ведь 

ни один народ на Кавказе не имеет такой дурной 

репутации, как армяне. И ты спрашиваешь, на кого они 

надеялись, затевая эту авантюру? Да никогда бы 

армяне не осмелились на подобную дерзость, если бы 

русские не потворствовали им! Рыба гниѐт с головы! 

Если бы Москва сразу и однозначно осудила 

беспочвенные притязания армян к Азербайджану, то 

мы продолжали бы спокойно жить, как и раньше. 

Однако Центр смотрит на их подлость сквозь пальцы, а 

это чревато кровавыми последствиями. Так кому же мы 

служили всю свою жизнь?!  

- Это верно, Ибрагим-джан, но дело не только в 

Центре. Разве русские велели им поднимать мятеж? 

Нет, идею сепаратизма дашнаки вынашивали давно, 

ища под ногами подходящую почву и выжидая 

подходящий политический момент. Мне обидно - ведь 

кровавая трещина армяно-азербайджанских распрей 

прошлого уже успела зарубцеваться, - расплакался 

дедушка Христофор. - Всѐ было забыто и мы вновь 

зажили как братья. Так зачем же этим гадѐнышам 

нужно было снова начинать эту глупую войну? 

Неужели им непонятно, что боль и обида не 

искореняются веками? Разве так трудно предположить, 

к каким масштабам приведѐт эта трагедия? Эх, Сталина 

бы сюда сейчас – волевой сильной рукой этот 

конфликт можно в два счета решить. Да, видно, 

Горбачѐву это не под силу…  
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А бабушка Грета всѐ время била себя по коленям и 

качала головой: 

- Вай-вай-вай, что будет! Как нам быть дальше? А 

Рубенчик наш совсем не звонит нам... 

- Шан тега,39 - проворчал дедушка Христофор. – ЕĢĢək 

anqırar, tayını tapar...40 Совсем забыл нас, ведѐт себя 

как чужой, как будто не понимает, какая опасность 

грозит нам всем... 

В те страшные дни Азер ежедневно приходил к моей 

школе встречать меня. Подружки завидовали мне, ибо 

такого «солидного» ухажѐра ни у кого из них не было.  

- Ты никуда не уедешь, Малыш, никуда! – твердил 

Азик, хотя я и не думала об отъезде.  

- Почему я должна куда-то ехать? – удивлялась я, не до 

конца понимавшая трагичности происходящих 

событий.  

По настоянию отца в те неспокойные дни мама 

уволилась с работы. 

- Одно неосторожное слово в твой адрес, один косой 

взгляд могут навлечь большие неприятности на семью, 

- убеждал папа маму. – Я не могу быть спокоен, когда 

знаю, что вокруг тебя все только и говорят о 

вероломстве и предательстве армян, а ты сидишь с 

каменным лицом, как будто именно ты всѐ это затеяла 
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и придумала.  

В свою очередь мама убедила отца сделать фиктивный 

развод.  

- На всякий случай, дорогой, для Аидочки. Мало ли что 

может случиться... 

- Ничего не случится, - убеждал отец скорее себя, чем 

еѐ, но, тем не менее, после долгих колебаний 

согласился. Осторожность никогда не помешает.  

Занятия в школе перестали носить характер важности, 

педагоги приходили на работу скорее для того, чтобы 

создать видимость проводимых занятий. Впервые в 

нашем интернациональном классе открыто и 

демонстративно ученики сидели группками: 

азербайджанцы в одной стороне, притихшие армяне в 

другой, «прочие» держались нейтрально. Меня не 

приняли ни в одной группе, и я примкнула к «прочим», 

среди которых были татары, русские, евреи, грузины и 

лезгины.  

- Аиде нужно перейти в другую школу и поменять 

метрику, - убеждала отца моя мать. - Это нужно делать 

сейчас, потом будет поздно... 

- Я не уйду из своей родной школы! – расплакалась я.  

Но вскоре и школа моя изменилась настолько, что 

родными в ней остались лишь стены. Один за другим 
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уезжали наши любимые учителя, спешно продающие 

свои квартиры. В разные концы нашей некогда 

необъятной страны устремились и многие мои 

одноклассники. К моему ужасу, уехала и наша славная 

и наидобрейшая классная руководительница, 

Амбарцумова Евгения Львовна. Армянка по 

национальности, она была истинной бакинкой – 

подлинной интернационалисткой. События Нагорного 

Карабаха потрясли еѐ: она обегала всю школу, прося 

своих армянских коллег начать сбор подписей против 

осатаневшего армянского национализма, и, не 

встретив понимания, разочарованная, собралась 

уезжать. Накануне она с грустью попрощалась с нашим 

классом: 

- Я прощаюсь с вами, мои любимые. Я уезжаю в 

Ставрополь, к сестре, потому что не могу больше 

честно смотреть в глаза народа, который называла 

братским. Мне стыдно за моих некоторых коллег, 

которые, не оправдав высокого звания учителя, 

занимаются подстрекательством. Единственной 

правдивой реакцией бакинских армян было бы 

сказать: «Нет!» националистам и сепаратистам, и тогда, 

может быть, дело было бы поправимо… 

Глава 19 

 

В стране началась анархия, повлекшая за собой 
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невиданную доселе миграцию населения. 

Третируемые в Союзе, а особенно в России, евреи под 

шумок перестройки устремились на свою 

историческую Родину, чтобы вырваться из красной 

тюрьмы. Многонациональный советский народ начал 

понимать, что правительство и Коммунистическая 

партия, в которых они так верили, не способны 

защитить самые элементарные права человека. Люди 

тянулись туда, где им не угрожала опасность. 

Массовые переселения и переезды людей, спешно 

продающих или обменивающих квартиры, были в те 

дни обычным явлением.  

К моему великому огорчению, к отъезду готовились и 

мои бабушка Грета с дедушкой Христофором. Они 

наотрез отказались жить в Ереване, рядом с сыном. 

Тогда я думала, что это делалось ради меня и моей 

матери, чтобы мы могли свободно приезжать к ним, 

теперь я понимаю, что это была своеобразная акция 

протеста против взбесившихся в «братской» 

республике сородичей. 

- Почему раньше армянам можно было спокойно жить 

в Баку, а теперь нет? – не понимала я.  

- Потому что армяне вновь затеяли кровавую бойню... 

Почеши здоровую кожу – и оттуда пойдѐт кровь... 

Очевидно, дашнаки не могут жить без крови – создали 

проблему на ровном месте. Тьфу! - ругался дедушка 
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Христофор. 

- Но ведь армяне так дружно жили с азербайджанцами 

и не конфликтовали! 

- Получается, что не все... Дашнакским националистам 

удалось настроить против азербайджанцев даже тех, 

кто не помышлял о вражде. Вирус национализма 

заразил всю нацию. Они как змеи, притаившись, только 

ждали повода, чтобы выпустить свой яд, - с горечью 

отвечала бабушка Грета.  

И всѐ же я не могла понять, почему всѐ это разразилось 

так внезапно... Но бабушка Грета утверждала, что 

вражда между двумя народами периодически 

подогревалась армянскими националистами:  

- Это было всегда: некоторые армянские семьи 

воспитывали своих детей в духе ненависти к 

азербайджанцам и умело скрывали свои истинные 

лица, чтобы в нужный момент ужалить своих врагов 

побольней. Я сейчас вспомнила про событие, которое 

произошло задолго до твоего рождения, когда в Баку 

состоялся футбольный матч между сборными 

командами Азербайджана «Нефтчи» и Армении 

«Арарат». Так вот, мы с Христофором на коленях 

молились, чтобы этот опасный матч завершился 

ничьей. И были правы, потому что, когда выиграла 

сборная Азербайджана, ребята из Арменикенда41 

начали хулиганить и крушить город, пока их не 
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задержала милиция... 

- Бабушка, а за какую команду болел дедушка 

Христофор?  

- Дедушка болел за дружбу...  

- Но, бабуля, после этих событий прошло столько лет, и 

все давно уже забыто! Отчего же теперь вы так 

пессимистично настроены и думаете, что это надолго?  

- Армяне распоясались до безумия, восстановить 

добрососедские отношения и забыть о содеянном ими 

зле уже не удастся веками. Родная моя, это было 

пережито не раз, так что лучше уж уехать, чем ходить 

и краснеть за них и дрожать за себя и особенно за вас, 

наших детей.... 

А отец ответил на мой вопрос по-другому: 

- Потому что за всем этим стоит большая политическая 

игра. Территориальные претензии армян, возможность 

в очередной раз поживиться и под шумок расширить 

свои политические границы – вот что стоит за этой 

национальной истерией. Так что наш пессимизм в 

данном случае логически оправдан...  

Отец навѐл справки среди своих друзей и подыскал для 

родителей мамы хорошую квартиру в Москве. С его 

помощью была продана их славная квартира на 

Завокзальной, и они переехали к нам в преддверии 
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переезда в Москву. Хотя мы проводили вместе 

последние дни их жизни в Баку, это время не 

отличалось ни весельем, ни необычным оживлением. 

Все были непривычно сникшими и подолгу молчали. 

В основном говорила моя мама, да и то о практической 

стороне дела, но не об отъезде родителей, словно их 

переселение было чем-то само собой разумеющимся 

или вовсе не должно было состояться. Она была 

уверена, что отец заплатил немало денег за 

московскую квартиру, потому что денег от продажи 

завокзальной не хватило бы не только на квартиру, но 

даже на комнату в семейном общежитии в Москве. 

 

 

- Успокойся, почему ты так переживаешь? – заверял еѐ 

папа. – В конце-то концов я вкладываю деньги в 

недвижимость в столице, и эти деньги никогда не 

пропадут. И потом, ты будешь знать, что в будущем 

твоя дочь обеспечена жилплощадью в Москве, и тебе 

есть, где остановиться, когда ты будешь ездить в 

Москву. 

Но мама продолжала переживать, еѐ мучила совесть за 

то, что отец потратил на московскую квартиру столько 

денег, в то время как еѐ родной брат, живущий в 

Ереване, совершенно не заботится о судьбе своих 

родителей.  
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- Я предлагал им приехать ко мне, - сухо отрезал дядя 

Рубен, когда мать пыталась по телефону обвинить его в 

душевной сухости.  

В конце концов отец запретил маме звонить в Ереван. 

- Эти звонки фиксируются, и мы можем пострадать из-

за них... Пойми же: твой брат далеко, а я рядом, к тому 

же беспокоиться о твоих родителях – моя обязанность. 

 

 

 

Глава 20 

 

Бедный дедушка Христофор буквально таял на наших 

глазах, он никак не мог смириться с мыслью об 

отъезде. Днями сидел он у окна и думал свою горькую 

думу, иногда прерывая свои мысли тяжѐлыми 

вздохами. Кто знает, может быть, он предчувствовал 

то, что ожидает его семью? Он ведь так не хотел 

уезжать, бедный дедушка Христик… 

А ему и не суждено было выехать в Москву. Не 

суждено, потому что за три дня до их вылета, бледный 

как смерть, дядя Гасан приехал к нам с работы и 

дрожащим голосом сообщил, что в центральной 
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республиканской газете напечатана статья о 

деятельности армянской террористической 

организации «Крунк», активным членом которой 

являлся ... мой дядя Рубен. В ту же ночь бедный 

дедушка Христофор умер от разрыва сердца... 

Его похоронили просто, без почестей, украдкой, даже 

воровато. В те дни траурные процессии у армянского 

кладбища были большой редкостью, потому что 

сулили большую опасность. Во избежание эксцессов 

у кладбища день и ночь дежурили милиционеры, но 

это не мешало беженцам из Армении караулить здесь 

армян. Это были дни, когда представители 

общественности Азербайджана, выступая в средствах 

массовой информации, стали говорить о том, что, если 

армяне Карабаха, фактически и юридически имея 

автономию, всѐ же выражают своѐ недовольство и 

требуют ещѐ больших прав, то следовало бы 

позаботиться о судьбах и наших обезличенных 

соплеменников, компактно проживающих в Армении 

без всякого статуса – азербайджанцев, не только не 

имеющих никакой автономии, но до сих пор даже не 

помышлявших и никогда прежде не требовавших еѐ. 

Реакция армян последовала незамедлительно: более 

ста тысяч жителей Армении азербайджанской 

национальности под угрозой смерти в одночасье 

были выдворены из Армении, превратившись в 

обездоленных беженцев и насильственных 

переселенцев, заполонивших улицы Баку. Армяне 
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отняли у несчастных всѐ, что люди копили и наживали 

годами - дома, живность, зверски расправляясь с теми, 

кто не торопился уезжать. Под угрозой 

насильственной смерти азербайджанцы в массовом 

порядке спешно покидали родные места, преследуемые 

армянскими головорезами. Армянские террористы 

устраивали показательные расстрелы колонн 

азербайджанских беженцев, пробиравшихся к 

соотечественникам через опасные снежные перевалы, и 

вершили варварскую казнь над уцелевшими... Однако 

даже тем несчастным, кому чудом удалось спастись, не 

погибнув от холода, морозов, голода и зверских 

расправ, не дано было найти пристанища в Карабахе. 

Это казалось самым правильным выходом из 

сложившейся ситуации – переселить выдворенных из 

Армении азербайджанцев в Карабах, решив таким 

образом многие проблемы. Так считали все, но не 

тогдашнее руководство Азербайджана. Из желания 

угодить Кремлю и из малодушия власти не позволили 

азербайджанским беженцам осесть в этом регионе, 

бросив их на произвол судьбы в Баку - 

двухмиллионном городе, который не был готов к 

такому массовому переселению. Республиканские 

власти откупились от истерзанных беженцев 

единовременным пособием в размере… пятидесяти 

рублей. Толпы отверженных и оскорблѐнных людей, 

не встретив сочувствия и понимания со стороны 

властей, стали бесцельно бродить по городу с одним 
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желанием - возмездие...  

Отправляться на армянское кладбище с похоронной 

процессией при сложившихся обстоятельствах было 

верхом безумия. Тем более опасно было появляться там 

моим отцу и дяде – чиновникам из госаппарата: у 

кладбища и армянской церкви стояли разведчики в 

гражданской форме в поисках тех предателей и 

провокаторов, которые двурушничали, проживая на 

азербайджанской земле.  

- Что же нам делать? – в ужасе воскликнула убитая 

горем мама, облачѐнная во всѐ чѐрное.  

- К армянскому кладбищу идти опасно! – не 

допускающим возражения тоном заявил дядя Гасан. 

- Так что же, я не смогу похоронить отца? – ужаснулась 

мама.  

Бабушка Грета молчала. После смерти дедушки 

Христофора она вообще перестала разговаривать, 

словно онемела. Отец виновато опустил голову: 

- Нет, конечно же мы похороним дядю Христофора. Я 

найму для этого людей, но... идти туда самим опасно... 

И вдруг мы услышали решительный голос молчавшего 

до сих пор дедушки Ибрагима: 

- Никого нанимать не надо! Бедному Хосрову 
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достаточно того горя, что родной сын не вынесет его 

на своих плечах... Я сам провожу его в последний путь!  

Дядя Гасан попробовал было возразить, но дедушка 

был неумолим: 

- Я сказал, что не оставлю его на попечение чужих! Мы 

столько лет делили хлеб-соль, мы с ним – qudalar,42 и я 

буду прятаться как трусливый заяц? Пусть только 

попробуют мне сказать что-то! 

Мама воспрянула духом: 

- Спасибо, отец! И я с вами! 

Она бросилась к дедушке и стала целовать ему руки. 

Отец лишь устало вздохнул, понимая, что ему не 

переубедить еѐ... Он ещѐ не знал того, что ему не 

удастся переубедить не только маму и проводить 

дедушку Христофора в последний путь пойдет не 

только она...  

 

Глава 21 

 

Наверное, город никогда не видел такой странной 

похоронной процессии. Впереди шѐл дедушка 

Ибрагим, а его сопровождал, помогая нести гроб,... 

Азер. Несмотря на все запреты родителей, он сбежал из 
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дома и присоединился к нам уже у самого кладбища. 

Дедушке Ибрагиму также помогали нести гроб 

напуганные до смерти шофѐры моего отца и дяди 

Гасана. Позади них шла моя мать, ведя под руку меня. 

Рядом с нами едва передвигала ноги бабушка Грета, 

которую поддерживала Ругия-нэнэ, ни под каким 

предлогом не пожелавшая оставлять нас одних. 

Приближаясь к кладбищу, мы увидели толпу людей у 

ворот. Невдалеке стояла милицейская машина. От 

толпы отделилась группа мужчин. Подойдя к нам, они 

недружелюбно спросили: 

- Кто такие? Кого хороните? 

При этих словах моя мама оттолкнула меня назад и 

шепнула: 

- В случае опасности бери Азика и бегите отсюда!  

Она закрыла меня своим дрожащим телом, встав 

передо мною. Я высунула голову, чтобы видеть 

происходящее.  

- Кто эти люди, мамочка? – спросила я. 

- Беженцы... – прошептала она. 

- Еразы? – с ужасом переспросила я, наслышанная 

жутких историй о несчастных насильственных 

переселенцах из Армении, которых жители Баку 
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пренебрежительно называли «еразы», сокращѐнно от 

«ереванские азербайджанцы».  

- Чшш! – рассердилась на меня мать. 

Дедушка Ибрагим вышел вперѐд и со спокойным 

достоинством ответил: 

- Я – Ибрагим-киши Багиров, хороню своего друга 

Хосрова.  

- Что же ты, Ибрагим-киши, хоронишь своего друга 

Хосрова на армянском кладбище? – грозно спросил 

один из них - неулыбчивый мужчина средних лет с 

перевязанной рукой и с уродливым шрамом на лице. 

- А потому, что христианина на мусульманском 

кладбище хоронить нельзя, - спокойно ответил 

дедушка. 

Я была так горда дедушкиной находчивостью, что 

обернулась, желая увидеть одобрение на лицах 

бабушек и мамы, но испугалась, увидев вместо них 

каменные статуи каких-то бледных незнакомок...  

- А с каких это пор христианин стал называться 

Хосровом? – продолжал этот свирепый мужчина. 

- Я называю так своего фронтового друга Христофора, 

– смело ответил дедушка.  

Надо же, а я думала, что дедушка позабыл настоящее 
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имя покойного дедушки Христофора!  

- Друга?! И ты смеешь считать армянина другом?! – 

возмутился старый мужчина в шапке. 

- Какого чѐрта ты, мусульманин, печѐшься о мѐртвом 

армянине, в то время как они режут нас живыми, 

словно цыплят?!– озлобленно крикнул стоящий рядом 

с ним худощавый парень, несмотря на холод, одетый в 

одну измятую тоненькую рубашку. 

- Неужели у вас нет совести? Нас погнали оттуда как 

собак, над нами издевались и измывались, нашим 

родным отрезали уши и носы, могилы наших отцов и 

дедов осквернили!!! Мы бежали из Армении, как из 

ада, шли босыми через снежные перевалы, теряя детей, 

женщин и стариков, а вы тут, как ни в чем не бывало, 

продолжаете игры в дружбу с ними?! – возмутился 

облысевший парень неопределѐнного возраста, во рту 

которого не было зубов. 

По толпе прошѐл гневный ропот. Ситуация выходила 

из-под контроля.  

- Хосров был хорошим человеком, преданным Родине. 

Его сын оказался мерзавцем и трусом, и я просто 

обязан проводить его в последний путь. У него нет 

никого, кроме меня, а умершие должны быть преданы 

земле – это божий закон. Gəbiristanlıqdan ölü 

qayıtmaz...43 - спокойно ответил дедушка Ибрагим под 
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возмущѐнные крики толпы.  

- А эти кто с тобой? – грозно спросил старик в шапке. 

Дедушка не лгал ни при каких обстоятельствах. Он 

постарался представить нас предельно честно, не 

вызывая подозрений толпы. Пока он представлял нас, 

бабушка Грета дрожала как осиновый лист... 

- Это моя семья: мать моих детей Ругия-ханым (даже в 

минуту опасности дедушка не нарушил местное 

правило этикета, не позволяющее уважающему себя 

мужчине называть прилюдно супругу «женой»), моя ... 

сестра Ирейда, дочь Карима, внуки Азер и Аида, и 

...знакомые Шукюр и Фаик.  

- Только сумасшедший мог привести свою семью сюда 

и подвергнуть их такой опасности! – покачал головой 

беззубый мужчина. – Скажи, отец, почему ты это 

делаешь?  

- Потому, что Аллах видит всѐ: и их, и нас. Нет такого 

закона, который запрещает быть похороненным на 

земле, которую ты любил всем сердцем. Если они это 

делают, то они нарушают закон божий, а почему на них 

должны равняться мы, праведные мусульмане?  

- Не слушайте его, он заговаривает нам зубы! При чѐм 

тут наша религия? Достаточно мы терпели от армян 

там, в Армении, чтобы видеть, как здесь, на родине, 

наши предатели потворствуют им! – закричал 
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худощавый парень. Он нагнулся, чтобы поднять с 

земли камень. 

- Беги! – еле слышно велела мне мама. Но я не могла 

двинуться, потому что мои ноги не повиновались мне. 

Мама так сильно сжала мою руку, что я вскрикнула от 

боли.  

- Потяни Азера за руку и бегите отсюда! – заикаясь, 

повторила она.  

Раздался крик:  

- Бей предателей!  

На дедушку Ибрагима, который успел оттеснить нас 

всех назад, надвигалась озлобленная толпа. И 

неизвестно, чем бы всѐ это кончилось, если бы не 

мужественный поступок моей бабушки Ругии, которая, 

сорвав со своей головы шѐлковый келагаи44, бросила 

его оземь между обезумевшей толпой и нами с криком: 

- Опомнитесь, братья! Что вы делаете?! На кого идѐте?! 

Побойтесь Аллаха! Мѐртвого с погоста не ворочают! 

Она стояла посреди враждующих, такая бесстрашная, 

сильная, красивая, что я невольно вспомнила про 

легендарных Нушабу, Хаджар, Нигяр – героинь 

азербайджанских народных сказаний...  

Согласно азербайджанским обычаям, платок, 
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сорванный с головы и брошенный женщиной на землю 

между враждующими сторонами, означал если не 

конец конфликта, то, по крайней мере, перемирие. 

Только ей - Женщине, дарующей жизнь, было под силу 

то, что не смогли бы свершить все сильные мира сего... 

Какой же волшебной силой должен обладать этот 

тонкий кусок ткани, что даже самые агрессивные силы 

расступались, не смея переступить через него и 

оставляя поле боя? Я не верила глазам: на моих глазах 

вершилась история. В свои неполные одиннадцать лет 

я стала очевидицей живущих по сей день древних 

обычаев, согласно которым на Кавказе кровных и 

смертных врагов может остановить только брошенный 

между ними женский платок.  

Словно заворожѐнная, толпа остановилась перед 

женским платком, люди расступились и постепенно 

стали расходиться. Только после того, как конфликт 

был исчерпан, откуда ни возьмись, появилась милиция, 

интересуясь, всѐ ли в порядке. 

- Спасибо, обошлось. Вы, как всегда, «вовремя», сынок, 

- хмуро отрезал дедушка... 

А дома нас ждал настоящий разнос, учинѐнный 

матерью Азера, которая чуть с ума не сошла, узнав, что 

он, вопреки еѐ воле, с опасностью для жизни 

присоединился к траурной процессии.  

- Оставь его! – рассердился дедушка Ибрагим. – 
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Мальчик доказал, что я не единственный мужчина в 

роду! Сегодня мы все заново родились лишь благодаря 

Ругие-хатун...  

Я заметила, как переглянулись мой отец с дядей 

Гасаном. И только через день всезнающий Азик 

рассказал мне, что всѐ это время наши отцы сидели в 

машине недалеко от нас, готовые в любую минуту 

вмешаться и защитить нас. Они зорко следили за 

разворачивающимися событиями и молили Аллаха, 

чтобы он не допустил бессмысленного кровопролития 

среди соотечественников... 

 

 

 

Глава 22 

 

Поминки по дедушке не справляли. На вопросы 

знакомых, где проводят поминки, мама уклончиво 

отвечала, что, согласно личной воле покойного, их 

решили не справлять. Бабушка Ругия приготовила 

халву45 по азербайджанским обычаям, и для самых 

близких на третий и седьмой день после кончины 

дедушки мама приготовила плов. На зеркала и стѐкла 

горок натянули белые покрывала, телевизор и 
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магнитофон были выключены, мама и обе бабушки 

ходили в чѐрных одеяниях. Меня почему-то не 

отпускали в школу...  

Всѐ было очень необычно. Гости приходили, сидели 

молча и так же молча расходились. У открытой двери 

постоянно дежурили какие-то люди. Нервы всех членов 

семьи были невероятно напряжены. Ровно через десять 

дней после смерти дедушки Христофора уехала в 

Москву моя бабушка Грета. С еѐ отъездом я сразу 

повзрослела. Одно дело, когда у тебя умирает дедушка 

и ты смиряешься с положением вещей, и совсем 

другое – когда твою любимую бабушку, всю в слезах, 

насильственно изолируют от семьи... Увидимся ли мы 

когда-нибудь? Что ждѐт мою несчастную бабушку на 

чужбине? Я стала понимать, что на долю дедушки 

Христофора выпала не самая горькая участь, но никто, 

кроме дедушки Ибрагима, не решался говорить об этом 

вслух. 

- Бедный Хосров, несчастный Хосров, - оплакивал 

своего друга дедушка Ибрагим. - Он так не хотел 

уезжать из Баку, что поспешил разом решить все 

проблемы, не дожидаясь отъезда... Я любил его как 

родного брата. Разве имеет значение, что он был 

армянином? Хосров был настоящим мужчиной, 

честным, порядочным человеком и тружеником, он так 

же ненавидел дашнаков-сепаратистов, как и мы. Жаль 

только, что такие хорошие люди оставили после себя 
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этот вонючий след – сына-подлеца. Я думаю, что это и 

убило Хосрова... Это кого хочешь убило бы!  

Мирно спящая у него на коленях кошечка Туту 

недовольно покосилась на своего покровителя, когда 

он нервно и с шумом перевернул в руках чѐтки, 

продолжая рассуждать сам с собой:  

- Подумать только, при живом сыне мать уезжает за 

тридевять земель жить в одиночестве... Для чего же она 

растила сына, если на старости лет, в такие трудные 

для неѐ дни он бросает еѐ на произвол судьбы? Как 

теперь Ирейда-ханым справится одна в Москве, ума не 

приложу. Кто знает, может, Хосрову повезло, что он 

вовремя ушѐл? Вай-вай-вай, бедняга Хосров... 

Горе дедушки Ибрагима было неподдельно. Ведь они с 

дедушкой Христофором были не просто сватами, они 

были друзьями, соратниками, которые вместе прошли 

Великую Отечественную войну, встав на защиту 

Родины от немецких захватчиков в 1941 году. Мои 

дедушки могли часами делиться воспоминаниями о 

своих фронтовых подвигах. Им, ушедшим на войну 

добровольцами и завершившим еѐ под Берлином, 

награждѐнным орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны, медалями «За победу», 

прошедшим с войсками Красной Армии Украину, 

Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Румынию, 

Восточную Пруссию, Польшу и Германию, всю жизнь 
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прожившим при лживой коммунистической системе, 

искусственно навязанной многомиллионной и 

этнически неоднородной стране, и безмерно 

преданным этой самой стране с еѐ утопическими 

идеалами, им, свято верившим в «великий, могучий 

Советский Союз» и преклонявшимся перед кумиром 

миллионов - Иосифом Виссарионовичем, с именем 

которого, восклицая «За Родину, за Сталина, вперѐд!», 

они шли на смерть, было что вспомнить, находясь в 

обществе друг друга, чтобы под конец жизни скорбно 

замолчать, трагически осознав, что они прожили еѐ 

наивными слепцами.  

Высокий нравственный уровень, которым отличались 

представители их поколения, роднил их, превращая в 

особую общность, где не было места национализму и 

религиозной дискриминации. Они привыкли жить, не 

мечтая о материальных благах и довольствуясь самым 

малым. Они принимали друг друга со всеми 

достоинствами и недостатками и учили своих детей 

быть терпимыми к окружающему миру, но та система, 

ради процветания которой они трудились всю свою 

жизнь, предала их, что пережить в их возрасте было 

более чем драматично... 

 

 

Глава 23 
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В те страшные дни вечерами собирались у нас. Больше 

молчали и слушали новости. По телевидению 

передавали жуткие сообщения о националистической 

истерии в Ереване с разрушительным кличем о 

присоединении Карабаха к Армении, с разжигающими 

национальную рознь призывами лидеров армянских 

организаций «Крунк» и «Карабах», маскирующихся 

под фальшивыми лозунгами демократии и гласности. 

Митинги в Армении, организованные экстремистами с 

целью посеять в народе семена межнациональной 

розни и вражды, привели к тому, что в 

несформировавшиеся души молодѐжи проникла 

вирусная инфекция национализма, губя их неокрепшую 

психику. «Вожаки» нации ораторствовали, начиняя 

свои речи недостоверными и весьма сомнительными 

цитатами, поразительными экономическими 

выкладками и ошеломляющими историческими 

справками из несуществующих научных трудов. В 

ответ на события на Театральной площади в Ереване на 

центральную площадь имени Ленина в Баку высыпала 

многотысячная толпа возмущѐнных азербайджанцев, 

требующих справедливого урегулирования вопроса и 

привлечения к ответственности сепаратистов. А 

генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачѐв в своих 

выступлениях выливал на потрясѐнный и 

разочарованный народ очередную порцию 

бессмысленного словоблудия... 
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- Новое – это хорошо забытое старое. Как и в 1905 

году, а затем и в 1918-1920 годах, во время 

революционных бурь, армяне действуют по не раз 

апробированному сценарию. Вот и сейчас, пользуясь 

недальновидностью и короткой памятью нашего 

народа, армянские «вожди» разжигают вражду между 

простыми людьми, чтобы руками русских отхватить 

себе очередной кусок наших земель, – гневно сказал 

дядя Гасан, прослушав неутешительную сводку 

новостей. – Во всем мире идут процессы глобализации 

и интеграции, а эти умники думают только о том, как 

бы доказать свою исключительность и поживиться за 

счет чужого. Вместо того, чтобы направить общие 

усилия на что-то позитивное, эти ненасытные и 

тщеславные людишки вновь в своем больном амплуа: 

решили оттяпать очередную порцию исконных 

азербайджанских земель, а те, что уже отняли когда-то 

– Кафан, Масис, Сисиан, – очистить от «инородцев», 

а на самом деле – лишить законных хозяев! Что 

поделать: каков поп – таков и приход! Только под 

руководством такого паяца, как Горбачѐв, могли 

произойти подобные безобразия... Ему впору 

выступать на цирковой арене. Разве можно быть таким 

политически близоруким?! Смотреть противно! И кому 

мы только служим? Да разве таким должен быть 

руководитель огромного государства?! 

- А ведь всѐ могло сложиться иначе, приди к власти 

наш Алиев. Подумать только: вторым человеком в 
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Кремле был наш соотечественник, а вместо него они 

избрали этого клоуна Мишку, - с горечью поддержал 

его папа. - Но кто бы допустил азербайджанца к 

власти? Разве Москва смирилась бы с генсеком – 

представителем одного из нацменьшинств? Зато как 

любят наши партийные вожди разглагольствовать о 

дискриминации и расизме на Западе! А теперь пусть 

пожинают плоды своих ошибок...  

Все напряжѐнно замолчали. Отец мой был бледен как 

полотно. Он то и дело выходил на балкон покурить. 

Вернувшись, он неожиданно взорвался:  

- Поверьте мне, тут дело пахнет порохом - армяне 

подкупили Горбача и его алчную жену Раиску! Не зря 

ей торжественно вручали роскошные драгоценности от 

имени армянского лобби... Разве неясно, почему им всѐ 

сходит с рук? У них завидный аппетит – сегодня они 

требуют Карабах, завтра захотят Нахчыван. 

Любопытно, откуда это у армян «внезапно» появился 

денежный фонд? Получается, что эти «народные 

волнения» - часть их хорошо и давно продуманного 

сценария?! А мы, слепцы, всѐ это время говорили о 

дружбе народов… 

- Да артисты они, прямо тошно смотреть! Недаром 

центральная площадь в Ереване называется 

Театральной... - подала голос едва живая от 

переживаний мама.  
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- Да, видать, наши соседи совсем уж потеряли разум, - 

вздохнул дедушка Ибрагим. – Правильно говорят: 

слепота разума хуже, чем слепота глаз...  

Новости, передаваемые по телевидению, ошеломляли 

размахом бесчинств и варварской жестокости армян: то 

они взрывали городской водопровод в Шуше, то 

подрывали мост к азербайджанскому селу Ходжалы, то 

захватывали в заложники автобус с мирными 

азербайджанцами и, жестоко надругавшись над ними, 

поджигали несчастных... Последней каплей стало 

известие о том, что армяне подожгли в Карабахе 

уникальный древний лес Топхана с его вековыми 

деревьями редчайших пород, лес, под сенью которого 

ещѐ легендарная правительница Нушаба укрывала своѐ 

войско, готовясь дать отпор Александру 

Македонскому. Возмущѐнные бакинцы высыпали на 

главную площадь города, которая называлась 

площадью Ленина. Когда-то на этой площади 

проходили праздничные демонстрации двух главных 

советских праздников - Седьмое ноября и Первое мая, 

теперь же она превратилась в средоточие людской 

боли, и многотысячные митинги, проходившие на ней, 

стали неотъемлемой частью нашей жизни...  

События накалялись со скоростью света, но 

потворствующий армянам Кремль счѐл нужным 

проводить акцию по введению Чрезвычайного 

положения - почему-то в Азербайджане, а не в 
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бандитствующей соседней Армении, где к тому 

времени не осталось ни единого азербайджанца! Не 

брезгуя никакими средствами, армяне хотели быть 

мононацией в своем государстве...  

Приказом советского руководства в Баку, а не в 

Армению и не в Карабах, где бесчинствовали 

армянские боевики, были стянуты войска, которые 

устроили кровавую расправу над мирными 

демонстрантами в ночь с 19 на 20 января 1990 года. 

Ведущий политику двойных стандартов Центр 

организовал и направил эту жестокую бойню против 

безоружных повстанцев, среди которых были 

женщины, дети и старики: бронетанки «доблестной» 

Красной Армии давили под своими кровавыми 

гусеницами всѐ встречающееся на их пути живое...  

С тех пор азербайджанцы называют январь 1990 года 

Чѐрным январѐм... Площадь Одиннадцатой Красной 

Армии, на которой красноармейские каратели 

устроили эту беспрецедентную бойню, с тех пор стала 

называться Площадью 20-го Января, а Нагорный парк, 

излюбленное место отдыха бакинцев, превратился в 

огромное кладбище, покрытое ковром алых гвоздик, – 

в Аллею шехидов46. Азербайджан был в трауре. 

Армяне откровенно торжествовали: их затея 

подставить азербайджанцев под пули советских 

властей удалась сполна... 
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Глава 24 

 

При таком накале событий нетрудно было 

предположить, что могло ожидать находящегося на 

руководящей должности человека, женатого на 

армянке, брат которой является членом 

террористической организации. Дедушка Ибрагим 

очень переживал и за моего отца, и за дядю Гасана, на 

котором рикошетом отозвалось бы любое 

нелицеприятное событие в семье брата. Это понимал и 

мой отец, но, тем не менее, благополучно проводив в 

Москву бабушку Грету, он старался казаться бодрым 

и оптимистичным, хотя мы все знали, что страх за 

будущее семьи, которую опозорил и навсегда 

обесчестил предатель дядя Рубен, никогда не покидал 

его. Мама ходила по дому молчаливая как тень и часто 

подбегала ко мне, порывисто обнимая. На наших 

сейфовых дверях появились новые замки. Мы 

старались никуда не выходить.  

Как-то раз ночью я проснулась от звука доносившихся 

из кухни громких голосов моих спорящих родителей. Я 

бесшумно прокралась к кухне и, притаившись в 
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коридоре, подглядывала за ними через приоткрытую 

дверь. Прислонившись к кухонному шкафу, мама 

пытливо глядела на отца, спрашивая: 

- Ответь мне искренне, дорогой, ты не раскаиваешься, 

что женился на армянке?  

Отец ответил не сразу: 

- Мужчина не должен раскаиваться в содеянном. Ты – 

хорошая жена, и мы женились по взаимной любви, что 

же, по-твоему, я сделал неправильно, чтобы 

раскаиваться? 

- Нет, я не о том, - не уступала мама. – Давай попробую 

по-другому сформулировать вопрос. Только заклинаю 

тебя ответить на него честно.  

- Разве я когда-нибудь давал тебе повод упрекнуть 

меня в нечестности? – в голосе отца послышалось 

раздражение. 

- Ну, тогда скажи мне: сегодня, после... хммм... после 

всего того, что произошло, ты женился бы на армянке? 

Папа взял кончиками пальцев лежавшие на столе 

поджаренные докрасна сухарики и задумчиво отправил 

их в рот, словно пытаясь их хрустом заглушить свои 

беспокойные мысли. Мама терпеливо ждала, присев на 

кухонную табуретку. Наконец отец заговорил: 
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- Будь по-твоему... Ты просила меня дать тебе честный 

ответ, и я отвечаю тебе честно: никогда!!! Во-первых, я 

ни за что не смог бы полюбить армянку сегодня, а во-

вторых, даже если бы полюбил, я бы вырвал эту 

любовь из души и из сердца – уничтожил бы еѐ 

бесследно! Как прикажешь относиться сегодня к этому 

народу, способному на подобное коварство и 

вероломство?! 

Отец тяжело задышал, он опустил голову, обхватив еѐ 

двумя руками, и тогда я заметила, как много у него 

седых волос на голове.  

- Спасибо за искренность, - тихо ответила мама.  

- Я не хотел тебя обидеть, Карина. Ты же прекрасно 

знаешь, кто ты для меня...  

- А я и не обижаюсь. Ты не мог ответить иначе. Если 

бы ты ответил иначе, я бы перестала тебя уважать. Ты 

абсолютно прав.  

- Понимаешь, дорогая, когда я полюбил тебя, я был 

обычным советским студентом, живущим в 

благополучной многонациональной стране, и не видел 

ничего предосудительного в любовной связи с 

представительницей «братского» армянского народа, к 

тому же коренной бакинкой... И мои родители, люди 

более традиционных взглядов, не сразу, но с 

искренними чувствами приняли тебя в семью. Разве я 
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мог предвидеть, что страна наша развалится усилиями 

тех же самых «братьев» - армян, которые, 

воспользовавшись историческим моментом, станут 

рыть могилу нам – своим доверчивым соседям, когда-

то по настоянию большевиков уступившим им часть 

своей земли?! Если бы великодушные азербайджанцы 

могли знать, что Эриванское ханство, за счѐт которого 

армяне получили в 1918 году государственность, в 

дальнейшем станет плацдармом для их дальнейшей 

экспансии, наверно, не так легко дали бы уговорить 

себя большевикам! Поэтому, думаю, после всех этих 

событий вряд ли какой-либо азербайджанец сможет 

полюбить или вступить в брак с армянкой, а если такие 

и найдутся – у них нет ни чести, ни совести, ни сердца, 

ибо после того, что армяне устроили моему народу, к 

ним можно относиться только как к заклятым врагам. И 

эта ненависть вполне объяснима.  

Он пытливо вгляделся в глаза моей матери и 

продолжил:  

- Скажи сама, а как отнеслись бы, например, евреи во 

время Второй мировой войны к браку еврея с немкой? 

Ты и без меня знаешь, как... Но браки, заключѐнные до 

этих событий, до этого коварного предательства, - 

совсем другое дело, и я буду защищать любимую 

женщину, которую избрал супругой, до последнего 

дыхания. Ты, наши друзья и знакомые, большинство 

бакинских армян, да и все порядочные армяне, которых 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

569 

немало, - я в этом уверен, не могут же все поголовно 

лишиться разума! - не виновны в том, что 

взбесившиеся дашнаки устроили кровавую резню 

азербайджанцам, и не должны отвечать за причинѐнное 

ими зло. Я убеждѐн: сегодня все представители 

смешанных армяно-азербайджанских семей ощущают 

то же, что и я сейчас: полную сумятицу чувств. Как 

быть, что делать: посмотришь вниз - борода, вверх - 

усы47... 

Мама подошла к отцу и обняла его. Они долго сидели 

так, обнявшись, и я вдруг остро почувствовала, что 

отцу моему приходится гораздо тяжелей, чем маме. 

Мне захотелось броситься к нему и успокоить его, но я 

ждала продолжения их разговора, уверенная, что всегда 

всѐ знающий и всѐ умеющий папа найдѐт выход из 

любого тупика, разложив любую, самую сложную 

ситуацию на свои любимые «во-первых, во-вторых и в-

третьих»...  

Мама первая нарушила тишину после долгого 

молчания: 

- Мурад, родной, но дальше так жить нельзя... 

Отец молчал.  

- Мы должны что-то предпринять, - продолжала мама. 

- Нам остаѐтся ждать и надеяться, - грустно ответил 

отец. 
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- Чего ждать? На что надеяться? – в слезах обратилась 

к нему моя мать. - Пойми, всѐ кончено, прошлое уже не 

вернуть. Давай попробуем хотя бы спасти честь семьи. 

Официально мы с тобой давно в разводе, к тебе никто 

не придерѐтся, так отчего же мы тянем и продолжаем 

делать вид, что всѐ нормально? Разве это жизнь? Ты 

ведь не имеешь ни одной спокойной минуты, так 

можно сойти с ума! Я предлагала тебе выехать за 

рубеж и попросить убежища в одной из европейских 

стран - ты категорически отказался покидать родину. Я 

предлагала тебе выехать в Москву – ты и слышать об 

этом не желаешь. А теперь я просто умоляю тебя 

отправить в Москву хотя бы нас, пока не поздно, молю 

тебя об этом на коленях! 

- Кого это нас? – повысил голос папа. – Насколько мне 

известно, мать твоя уже там.  

- Нас с дочерью... 

- Карина, - поспешил заявить отец, - эту твою просьбу 

об отъезде я слышу в первый и последний раз. 

Запомни: во-первых, я не из тех мужчин, которые 

посылают жѐн и детей на чужбину, а во-вторых, что 

бы ни случилось с нами, моя дочь будет расти на своей 

родине!  

Он ударил кулаком по столу, и от его удара 

разлетелись кофейные чашки. Отец резко встал и 

вышел на балкон покурить, по дороге опрокидывая всѐ, 
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что встречалось на его пути. Таким гневным я его 

никогда не видела. Испуганная мама тихо плакала, сидя 

на кухонной табуретке. Я предпочла удалиться в свою 

комнату, но вдруг услышала донѐсшийся со стороны 

балкона шум бьющейся посуды и падающих полок. 

Мне стало страшно. Неужели отец разбушевался до 

того, что перебудит всю округу? И вдруг сквозь все эти 

звуки я услышала слабый папин стон. Встревоженная, 

я понеслась на балкон и, к своему ужасу, увидела 

своего отца, лежащего среди груды разбитых банок и 

склянок. У него было страшное выражение лица, 

которое за какие-то секунды стало безжизненно-серым. 

Крик моей матери до сих пор звенит у меня в ушах ... 

Отца моего госпитализировали с диагнозом: инфаркт 

миокарда. Он пролежал в больнице сорок дней, и все 

эти сорок дней мама просидела у его постели, 

ухаживая за ним так самозабвенно, словно она была 

ангелом милосердия. Раз в день еѐ сменяла тѐтя Фатима 

на пару часов, и тогда мама стрелой летела домой, 

чтобы искупаться и переодеться, а потом снова 

неслась в больницу, осыпая тѐтю Фатю тысячей 

вопросов, словно она отсутствовала не два часа, а два 

месяца. На меня она не обращала никакого внимания. 

Я жила у бабушки с дедушкой в постоянном страхе за 

жизнь отца и чувствовала себя очень несчастной... 

Выписывая папу из больницы, профессор отметил, что 

своим выздоровлением он обязан не столько 
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слаженной работе персонала, сколько 

самоотверженной заботе и чуткому уходу жены. Папа 

и мама счастливо улыбались, и никому не могло бы 

прийти в голову, что через месяц после выписки папы 

мать моя, не сказав никому ни слова, уедет в Москву, 

оставив на столе длинное письмо... 

В последнюю неделю перед отъездом она всѐ время 

проводила со мной, читала мне, учила меня вязать, 

часто фотографировалась со мной и пекла мои 

любимые «чуду» - пирожки с мясом из слоѐного теста, 

посыпанные сумахом48... А однажды, когда я спала 

глубоким сном, среди ночи мама разбудила меня. 

Протянув мне какой-то запечатанный конверт, она 

попросила запрятать его куда-нибудь подальше.  

- Никому не показывай его, пока я сама не скажу тебе. 

Когда я попрошу тебя об этом, передашь его папе 

лично в руки, хорошо?  

Взяв с меня обещание хранить эту нашу общую тайну, 

мама как будто успокоилась. Она, как и прежде, 

возилась со мной, всякий раз придумывая новые игры и 

развлечения. Я была так счастлива с ней, что почти не 

тосковала по Азеру. Откуда мне было знать, что это 

наши последние совместные часы с ней? 
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Глава 25 

 

...После побега мамы отец мой долго метался по 

квартире словно лев в клетке. Он не находил себе места 

и казался совершенно растерянным и выбитым из 

колеи. Но, странное дело, отчего-то он не торопился 

ехать за нею вслед. Может быть, причиной тому было 

уязвлѐнное мужское достоинство и ущемлѐнное 

самолюбие покинутого мужа? Я не понимала ровным 

счѐтом ничего ... 

Я слышала, как отец гневно говорил дяде Гасану, 

размахивая маминым письмом: 

- Я не могу поверить, я просто не могу в это 

поверить!!! Ведь ничто не предвещало этой беды: мы 

были так счастливы... Нет, женщина, которая так 

самозабвенно выхаживала мужа, не может написать 

такие слова! Я отказываюсь в это верить... 

Отец пристально посмотрел на письмо, держа его 

двумя пальцами, словно оно жгло ему руки, и 

продолжил угасающим голосом:  

- Но факт остаѐтся фактом: это почерк Карины... Моя 

жена тайно бежала... Как же я плохо знал свою подругу 

жизни! Моя жена, мать моего ребѐнка пишет, что 

всецело поддерживает своего брата-дашнака и 

считает, что в этот ответственный для армянской нации 
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момент еѐ место рядом с ним, а не со мною!!! Уму 

непостижимо... Неужели я мог так ошибиться в ней? 

Как я мог любить женщину, которая симпатизирует 

террористам и готова сотрудничать с ними? Как она 

могла променять свою семью, единственную дочь на 

бредовые идеи дашнаков? Одно несомненно: то, что 

она написала, навсегда проложило между нами 

пропасть! На - все - гда!!! 

- Возьми себя в руки, Мурад! Нельзя же так переживать 

с твоим больным сердцем, - успокаивал его дядя Гасан. 

В конце концов на всѐ воля Аллаха... 

Мне очень хотелось узнать в подробностях, что же 

такое моя мать написала отцу, от чего он пришѐл в 

бешенство. Но разобраться в этом суждено было лишь 

много лет спустя. А ещѐ меня так и подмывало 

рассказать отцу про существование второго конверта, 

но я боялась нарушить данное маме слово. Я часто 

глядела на этот конверт в страстном желании немедля 

обнародовать его, но из боязни навредить маме, имя 

которой теперь избегали произносить в семье, я 

спрятала его подальше от людских глаз... 

Я вновь переехала к бабушке с дедушкой, а отец 

ежедневно приезжал к нам с работы и сидел у нас 

допоздна, гладя меня по голове. Это были очень 

странные дни, когда все словно сговорились скрывать 

свои чувства и эмоции. Даже мне, 
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одиннадцатилетнему ребѐнку, передалось это качество 

взрослых: внезапно осиротев, я не ныла, не плакала и 

не капризничала. Я держалась как взрослая, радуясь 

тому, что нахожусь в доме бабушки и дедушки в 

Крепости, потому что в нашем внезапно опустевшем 

огромном доме я бы сошла с ума без мамы. Правда, со 

мной оставался отец, но ведь он работал, а самое 

главное, он оказался совершенно непригоден к своей 

новой роли отца-одиночки, так как сам производил 

жалкое впечатление внезапно осиротевшего большого 

и не приспособленного к жизни ребѐнка. Как и прежде, 

по утрам папа уходил на работу, стараясь держаться 

так, как будто ничего не случилось, но глубокие 

складки вокруг губ, стремительно седеющая голова и 

внезапно прорезавшая его высокий лоб глубокая 

морщина выдавали его душевные страдания. Отец 

пригоршнями глотал таблетки, и когда он появлялся в 

дверях, тѐтя Фатя глубоко вздыхала: 

- Bacın ölsün...49 

Вслед за отъездом моей матери произошли такие 

страшные события, какие не приснились бы человеку и 

в самых кошмарных снах. Трагические события, 

страшные по своей бесчеловечности, произошли в ночь 

с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянские 

вооружѐнные формирования при поддержке 

бронетехники из состава советского 366-го 

мотострелкового полка, дислоцированного в Карабахе, 
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с изощрѐнной жестокостью расправились с мирными 

жителями азербайджанского посѐлка Ходжалы. 

Массовое убийство показалось армянам слишком 

простым преступлением, боевики зверски измывались 

над мирными жителями, насилуя крошечных детей, 

вспарывая штыками животы беременным женщинам, 

коллекционируя скальпы, носы и ушные раковины. 

Село Ходжалы было стѐрто с лица земли, было 

уничтожено более тысячи мирных жителей, было 

ранено и пропало без вести несколько тысяч человек. 

Трагедия Ходжалы настолько затмила все наши 

горести и беды, что говорить о чѐм-то личном казалось 

преступлением...  

...А в мае 1992 года была сдана Шуша, столица 

Карабахского ханства, город-крепость, находящийся 

высоко в горах. Никому из полководцев за всѐ время 

существования города не удавалось взять штурмом 

неприступную древнюю Шушу, она по праву считалась 

символом и честью азербайджанского народа, 

символом его гордого исторического прошлого.  

- Карабахский венец - Шуша - у армян?! – воскликнул 

дедушка Ибрагим, задыхаясь от гнева. – Неужели 

Аллах допустит подобную несправедливость? О, нет, 

они поплатятся за это...  

Из Шуши в Баку привезли простреленные пулями 

армянских головорезов бронзовые бюсты поэта 
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Вагифа,50 поэтессы Натаван51 и народного певца 

Бюльбюля,52 установив их во дворе Музея искусств. 

Наступил конец света...  

 

 

 

Глава 26 

 

...С развалом Союза исчезла привычная старая жизнь, и 

площадь Ленина, с которой снесли огромный памятник 

Ленину, была переименована в площадь Свободы.  

История повторилась. Когда в 1918 году 

Азербайджанская Демократическая Республика под 

руководством Мамед Эмина Расулзаде объявила о 

своей независимости, став суверенным государством, 

две имперские державы – Россия и Персия, 

заключившие между собой 10 февраля 1828 года 

Туркманчайский договор в борьбе за делѐж мира, 

согласно которому Северный Азербайджан был 

аннексирован Россией, а Южный – Персией, злобно 

заскрежетали зубами. Но АДР не дали 

просуществовать долго, ибо через два года 

российская армия большевиков при активной помощи 

армян вновь оккупировала нашу Родину... На долгие 
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семьдесят лет... Но разве кому-то по силам повернуть 

колесо истории вспять? В 1990 году Азербайджанская 

Республика восстановила свой суверенитет. Теперь уже 

навсегда.  

Мы стали жить в новом государстве и при новой 

политической системе. Социалистический строй с его 

уравниловкой и всей этой атрибутикой - пионерскими 

галстуками, комсомольскими и партийными 

собраниями и пятилетками - канул в Лету. Было 

нелегко привыкать к новому укладу, но сказать, что я 

горевала о старом и насквозь фальшивом 

государственном устройстве, означало бы покривить 

душою. Меня мучило другое: в моем сознании развал 

Союза ассоциировался с потерей моей матери, а это - 

самая горькая из всех утрат, выпадающих на долю 

человека... 

В семье о моей матери по-прежнему дружно 

помалкивали, как будто еѐ никогда не было в нашей 

жизни, или словно из дома улетела всего лишь муха. 

Если вначале эта стратегия сговорившихся членов 

нашей семьи пугала меня, то позже она начала меня 

раздражать. Тем не менее, чтобы не травмировать меня, 

руками родных были предусмотрительно припрятаны 

все мамины фотографии, и постепенно, к своему 

ужасу, я даже стала забывать, как она выглядела. А 

мать так ни разу не позвонила мне, разом прервав связь 

с прошлой жизнью, и я, тогда ещѐ не понимая, что 
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избранная ею во имя всеобщего спасения тактика 

разрушительна прежде всего для неѐ самой, 

возненавидела еѐ... 

Днѐм я ненавидела еѐ за предательство, а по ночам она 

вспоминалась мне такой, какой была в последние дни 

– оживлѐнной, любящей, тѐплой. Утро я встречала в 

замешательстве, потому что было жутко видеть 

каждую ночь во сне мать, а проснуться и не найти еѐ 

рядом. Было трудно смириться с тем, что они ушли из 

моей жизни, будучи живыми - бабушка Гречка и мама, 

и мне нужно было привыкать обходиться без них... 

Однако боль от потери родных притуплялась новым 

радостным ощущением: я казалась себе центром 

вселенной, так как чувствовала, что являюсь самой 

большой заботой и болью старших членов нашей 

семьи, которые нежно лелеяли меня, к отчаянной 

зависти моих кузин и к величайшему одобрению 

Азера...  

Никогда прежде дедушка Ибрагим не очищал для меня 

собственноручно от шкурок фрукты, никогда так часто 

не обнимал, гладя по волосам – я была избалована 

его чутким вниманием. Даже капризная киска Туту, 

почувствовав особое расположение хозяина ко мне, 

не ревновала, как обычно, а благоволила ко мне. 

Иногда я просыпалась от приятного тепла, 

разливающегося по телу: это Туту клубочком 
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сворачивалась у меня под ногами, согревая меня, как 

самая лучшая в мире грелка!  

В те дни Ибрагим-баба обставил подоконники моей 

комнаты горшками с благоухающими чайными розами 

и дурманящим «этиршахом»53 и научил меня 

ухаживать за ними. Он говорил, что занимается 

скрещиванием цветов и вскоре выведет цветок 

необыкновенной красоты, который назовѐт «Аидой». 

Когда я попросила его, чтобы этот цветок был 

обязательно белым, он почему-то прижал меня к себе и 

заплакал... 

Каждое утро дедушка Ибрагим провожал меня в мою 

новую школу, расположенную напротив дома, 

которую я посещала без удовольствия, ибо она была 

для меня чужой и никогда не стала родной и любимой: 

я оставила своѐ сердце в старой школе, в своѐм классе 

и со своими учителями, которые разлетелись, как и моя 

родня, кто куда. С нетерпением ожидая окончания 

занятий, я стремглав неслась навстречу дедушке 

Ибрагиму, который, встречая меня, почему-то нацеплял 

на пиджак все свои ордена и медали прошлой жизни...  

Бабушка Ругия, старавшаяся заглушить мою тоску и 

боль вкусной едой, целыми днями колдовала на кухне 

и вязала только для меня и Азера тѐплые джорабы54 и 

жилеты. Я сидела возле неѐ и училась вязать, а дедушка 

решал кроссворды в ожидании гостей, которые 
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появлялись в нашем доме ежедневно: первым прибегал 

Азик, который и дня не мог прожить, чтобы не 

увидеться со мной, и мы смотрели взятые им в 

прокатном пункте видеокассеты или просто болтали. 

Затем появлялась тѐтя Фатима, обязательно с чем-то 

вкусненьким, и отправляла нас гулять к 

неудовольствию дедушки, которому всюду 

мерещилась опасность. Мы устремлялись вниз по 

крепостным улицам, удивляясь тому, как меняется наш 

город, заполонѐнный странными людьми в 

крестьянском обличье с траурными лицами...  

Еженедельно захаживал дядя Гасан с полными сумками 

продуктов и подарков для меня и стариков. Тѐтя 

Назлы наведывалась очень редко, а что касается моих 

кузин, то они захаживали ещѐ реже, отговариваясь тем, 

что загружены занятиями. Оно и верно, они были 

гораздо старше нас и занимались с репетиторами, 

готовясь к поступлению в институт.  

Так проходили годы, и я почти привыкла к новой 

жизни. Самыми трудными были мои дни рождения, 

которые остро напоминали мне о том, что я лишилась 

матери и бабушки. Я вспоминала, как в прошлой жизни 

мама с бабушкой Гречкой наряжали меня, 

именинницу, словно куклу, а я искренне верила, что 

седьмого ноября вся страна торжественно отмечает 

именно мой день рождения...  
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После отъезда мамы с бабушкой мои дни рождения 

отец отмечал в ресторанах, чтобы не обременять 

старую мать стряпнѐй и вознѐй с гостями. 

Удивительно, но свадьбы, дни рождения и поминки 

наш народ продолжал отмечать при любых 

обстоятельствах, несмотря на то, что на душе у всех 

тяжким грузом висела боль за поруганную честь 

истоптанных вражескими сапогами земель, смерть 

беззащитных детей, женщин и стариков...  

 

 

 

Глава 27 

 

Да, карабахская война изменила всю нашу жизнь. Я 

поделила свою жизнь на светлую полосу до начала 

карабахских событий и чѐрную – после... Даже наши 

дачные дни потеряли своѐ очарование с началом 

карабахских событий. Всѐ изменилось, и не только 

потому, что я потеряла маму и еѐ родителей. Весь 

воздух был пропитан ощущением тревоги и тоски, хотя 

внешне всѐ выглядело по-прежнему мирно. Всѐ стало 

другим, и все стали другими, но по мере того как 

затягивался конфликт, к этой боли и тревоге стали 

относиться как к обычному и привычному явлению, 
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она стала частью нашей жизни, о которой все 

предпочитали помалкивать, хотя ни на минуту не 

забывали о ней...  

Как и в прежние добрые времена, оставшуюся от 

отпуска неделю тѐтя Назлы, оторвав от сердца, дарила 

даче и с облегчением уезжала по окончании отпуска в 

город, чтобы вновь появиться на даче не раньше, чем в 

конце недели, привозя с собой, по обыкновению, 

каких-то важных гостей.  

И вот в одну из таких суббот предприимчивая тѐтушка 

Назлы пригласила на дачу семью народного художника 

республики Вахида Рагим-заде. К слову сказать, тѐтя 

Назлы всегда умудрялась заводить знакомства и связи с 

высокопоставленными и именитыми семьями, 

очевидно, из тайных стратегических соображений 

устроить впоследствии судьбу своих детей. Поэтому, 

когда она заявила, что ожидает очень известных людей, 

никто не сомневался, что она имела виды на эту семью. 

Но на этот раз тѐтю Назлы волновала судьба не моих 

кузин Айнур, Фидан и Кѐнуль, она решила устроить... 

судьбу моего Азера! 

...Супружеская пара, прибывшая вместе со своей 

единственной дочерью, была очень представительной и 

показалась мне довольно симпатичной, особенно 

понравилась мне супруга художника, аристократичная 

Севиндж-ханым. Вахид-бек подарил тѐте Назлы очень 
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красивую картину, на которой было изображено 

маковое поле. Они приехали на сверкающем новеньком 

автомобиле, который вела... их умопомрачительная 

дочь Айсель. Вот из-за этой Айсель я чуть не потеряла 

покой, потому что она была невероятно красивой и 

умной, знала, как себя вести и что сказать, в общем, 

была полной противоположностью нам, притихшим от 

сознания еѐ превосходства представительницам 

младшего поколения женщин семьи.  

Скрипачка Айсель, с прямыми и длинными, чѐрными 

как воронѐное крыло волосами, с очаровательной 

родинкой на щѐчке, с подведѐнными бархатными 

глазами газели, высокая, длинноногая, облачѐнная в 

брючный костюм от фирмы «Вранглер», поразила нас 

всех. Хотя мы с кузинами тоже получили достаточно 

хорошее образование, занимаясь кто музыкой, кто 

балетом, кто танцами, и совсем не считались 

уродинами, но почему-то стушевались перед гостьей, 

которая показалась нам божественной.  

К несчастью, мой кузен разделял наш восторг, потому 

что, когда Айсель отложила смычок, замечательно 

исполнив какое-то классическое произведение, которое 

отказывался слышать и воспринимать мой 

парализованный происходящим разум, Азер захлопал, 

крикнув: «Браво!» Ему только исполнилось 

шестнадцать, Айсель была, наверное, всего лишь на 

год старше него, но это не мешало тѐте Назлы 
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откровенно сватать еѐ за своего единственного сына, 

что приводило меня в отчаяние и бешенство.  

Айсель же, с сознанием собственной 

исключительности, вела светский разговор, обращаясь 

к взрослым как к равным, и сидела, закинув ногу на 

ногу, что было не принято в нашей семье. Она даже 

пила шампанское – Айсель была представительницей 

богемы и держалась соответственно. Она сбросила с 

себя свой джинсовый жилетик, и под тончайшей 

батистовой маечкой просветился еѐ весьма 

откровенный бюстгальтер, надетый только для 

видимости... 

Я была смущена: в нашем доме не принято было 

демонстрировать свои формы и прелести. Даже при 

стирке никогда, ни при каких обстоятельствах ни один 

из предметов женского туалета не вывешивался 

прилюдно – для этого была приспособлена специальная 

площадка за домом, куда никогда не заглядывали 

мужчины и гости... А что касается одежды, то бабушка, 

а потом и наши матери, и тѐтя Фатя чѐтко объяснили 

нам, как нужно одеваться, чтобы не навлечь позор на 

семью. Но, очевидно, на семью Айсель это правило не 

распространялось, если ей было дозволено всѐ, а наши 

старшие по-фарисейски воспринимали это как ни в чѐм 

не бывало... 
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Глава 28 

 

Как же я ненавидела себя! Я, неоперившаяся 

школьница, к тому же лишѐнная материнской 

поддержки, казалась себе лишь гадким утѐнком по 

сравнению с невероятно взрослой и уверенной в себе 

красавицей Айсель, которая вдруг в середине вечера 

неожиданно для всех обратилась к моему кузену со 

словами:  

- А ты не покажешь мне сад? Я обожаю природу! 

С таким же успехом сад могли продемонстрировать ей 

и мы с кузинами, но высокомерная красавица стойко 

игнорировала нас. Мой предатель кузен с готовностью 

вскочил, галантно провожая еѐ в глубь сада, а я 

услышала, как тѐтя Назлы восхищѐнно мурлычет вслед 

новоявленной парочке: 

-Ах, какая замечательная пара! Allah saxlasın! Allah 

xoĢbəxt eləsin hər ikisini də55!  

Убитая горем, я убежала в свою комнату, где, 

уткнувшись в подушку, прорыдала горько и отчаянно 

вплоть до наступления сумерек. Я не спустилась вниз 

до самого отъезда гостей, но моего отсутствия, 

казалось, никто не заметил. Впрочем, я кривлю душой, 
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говоря так, потому что ко мне в комнату несколько раз 

стуча- лась Ругия-нэнэ. А обеспокоенный моим 

отсутствием дедушка, рано покинувший застолье, 

чтобы не смущать своим присутствием распивающих 

алкогольные напитки гостей, звал меня снизу, по всей 

вероятности, для того, чтобы я заварила ему его 

любимый чай. Нет, уж, дудки, пусть ему чай 

заваривает его будущая невестка Айсель, я же была 

занята придумыванием планов подрыва назревающей 

помолвки... 

- Нам пора уезжать, вы разве не знаете, что я боюсь 

водить машину в темноте! - услышала я властный 

голосок прекрасной и капризной Айсель. Родители еѐ 

поспешно поднялись и начали прощаться, бурно 

благодаря за оказанный приѐм.  

Из моего окна было видно, как вся семья отправилась 

провожать гостей к воротам, и я вскипела от злости, 

увидев в руках Айсель букет цветов из нашего сада, 

явно собранный моим услужливым кузеном для 

божественной гостьи. А как же я? А как же его 

обещание увезти меня на наш остров? А наша свадьба в 

последнее лето нашего детства? Неужели он оставит 

меня вдовой?! 
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Глава 29 

 

Я была так убита горем, что не вышла к завтраку на 

следующий день и не отреагировала на ритуальный 

утренний клич моего коварного возлюбленного, когда 

он забросил в моѐ окно белую гвоздику. Я смяла 

цветок, выбросив его из окна. Я была уверена: сердце 

Азера покорила соперница, а жалость его мне была не 

нужна!  

...В тот воскресный день с утра мы планировали 

отправиться домой, потому что на следующий день, в 

понедельник, всем нужно было быть на работе или на 

занятиях. Однако, к всеобщему удивлению, дедушка 

Ибрагим решительно заявил, что собирается взять нас в 

деревню, в гости к своим родственникам. Никто 

никогда не смел возражать дедушке, и, набившись в 

машины, вся наша семья, к великому неудовольствию 

наших отцов и чванливой тѐти Назлы, отправилась в 

деревню, родом из которой был наш дедушка Ибрагим.  

В посѐлке Шувелян жил младший брат дедушки 

Ибрагима, дедушка Миркязим, который встретил нас с 

радушием и гостеприимством настоящего 

азербайджанца. В мгновение ока был заколот барашек, 

освежѐвано нежное мясо, накрыт стол, но, прежде чем 
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сесть за стол, дедушка Ибрагим попросил у брата 

разрешения показать молодѐжи его конюшню. 

Удивлѐнные, мы поплелись вслед за аксакалами в 

конюшню, откуда доносилось ржание лошадей. 

Осмотрев вместе с нами грациозных лошадей – 

гордость дяди Миркязима, дедушка вдруг замедлил 

шаг.  

- Взгляните на это животное! – обратился к нам 

дедушка Ибрагим, погладив маленького чистенького 

ослика, стоявшего рядом с лошадью. – И скажите мне, 

чем он хуже этой породистой лошади?  

Мы не понимали, куда он клонит, и поэтому молчали, 

хлопая глазами, а тем временем дедушка продолжал 

этот неожиданный экзамен. 

- Скажите мне, дети мои, разве у него некрасивые 

глаза? – спросил он нас.  

Мы дружно подтвердили, что глаза у ослика были 

прекрасными, а они действительно были гораздо 

красивее глаз стоявшей рядом лошадки.  

- Тогда ответьте, доводилось ли вам слышать когда-

нибудь, чтобы кто-то, восхваляя глаза прекрасной 

девушки, сравнил еѐ глаза с глазами ослицы?  

Нет, подобного мы не слышали и поэтому стали 

смеяться, а дедушка продолжал, не обращая внимания 

на наше веселье: 
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- А произносил ли кто-нибудь в вашем присутствии 

подобные комплименты: чистоплотный, как ишак, или 

верный, как ишак?  

Нет, такого мы никогда не слыхали, подтвердили мы, 

давясь от смеха.  

- Интересно, почему же? Ведь ишак никогда не выпьет 

стоячую или мутную воду и верно работает на хозяина 

до конца своих дней, перетаскивая для него 

тяжелейший груз! Тем не менее работающий в поте 

лица человек заявляет, что проработал как ишак, 

придавая своим словам негативный оттенок. А если мы 

хотим сказать про кого-то, что он неучтив, невоспитан, 

хам и невежа, то мы сравниваем этого человека именно 

с ишаком! А как насчѐт пословицы: «Если осла 

нагрузить драгоценными камнями, то всѐ равно ему 

будет тяжело»? Или: «Ишак в шафране толк не знает»? 

Так ответьте мне, за что это животное, столь полезное 

нам в хозяйстве, сыскало себе такую сомнительную 

репутацию? 

«А действительно, за что?» - призадумались мы.  

- Может потому, что осел упрям и своенравен? – 

предположил Азер. 

- А разве мало на свете других не менее упрямых 

животных? – не согласился дедушка. 

Так как других версий не поступало, дедушка обвѐл нас 
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взглядом и, задержавшись глазами на Азере, медленно 

отчеканил: 

- Так знайте ж: нет на свете второго подобного 

животного, как ишак, которое нахально шествует 

впереди своей матери. В природе все малыши учтиво 

идут за матерью, уступая ей дорогу и первенство. 

Исключение составляет только ослѐнок, который 

настолько не уважает старшего, что забегает вперѐд 

матери!  

Заметив наше удивление, дедушка Ибрагим 

подтвердил: 

-Да, да, не удивляйтесь, это единственное животное, 

беспардонно позволяющее себе идти впереди 

старших, не считаясь с ними. И именно за это своѐ 

качество ишак заслужил такую сомнительную славу и 

так не почитаем, что все остальные достоинства его 

забыты, а сравнение с ним оскорбительно для 

уважающего себя человека.  

Мы опешили, не зная, к чему он клонит, как вдруг 

дедушка сказал, глядя на Азера: 

- Выбирая себе партнѐра жизни, свою половину, 

думайте не о красивых глазах и ногах, а о том, 

насколько почтительно этот человек относится к 

старшим... Если девушка не даѐт слова молвить 

родителям, перебивая их на каждом слове и ведя себя 
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как пуп земли, если девушка в присутствии родителей 

принимает за них решение, когда им стоит покинуть 

торжество, грош цена всем остальным еѐ 

достоинствам! 

Аллилуйя! Я обожала дедушку Ибрагима!!!  

 

 

 

 

Глава 30 

 

В то время как в Баку жизнь текла по размеренному 

руслу, в Карабахе происходили страшнейшие события: 

вооружѐнные до зубов армяне успели захватить не 

только Карабах, но уже и близлежащие с ним 

азербайджанские районы. Не выдержав столь тяжѐлых 

ударов, всегда подвижный и энергичный дедушка 

Ибрагим, в отчаянном бессилии, слѐг в постель, и 

целых два месяца его могучий организм боролся за 

жизнь. У ног дедушки жалобно мурлыкала грустная 

кошечка Туту, наводя на всех тоску. Мы страшно 

боялись потерять нашего дедушку Ибрагима, но, слава 

Богу, с наступлением теплых дней он неожиданно 
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выздоровел, заявив, что собирается переехать на дачу, 

где вновь с упоением отдался работе с землѐй.  

Верные семейной традиции, летом мы по-прежнему 

собрались вокруг бедного дедушки, сгорбившегося от 

выпавшей на его старческие плечи тяжѐлой ноши – 

оккупации армянами земель наших прадедов. В те 

летние дни дедушку Ибрагима ожидал ещѐ один удар – 

он потерял свою любимицу Туту, которая в последние 

годы почти ослепла и едва передвигалась. Дедушка 

похоронил еѐ в саду, под абрикосовым деревом, в 

тени которого Туту любила спать. Могилку 

дедушкиной любимицы украсил каменный памятник 

кошечке на низеньком пьедестале с табличкой «Туту-

ханым»... 

Словно в забытьи продолжал дедушка Ибрагим 

возделывать свой сад и собирать вокруг себя детей и 

внуков, упрямо не замечая того, что дачные дни 

потеряли своѐ прежнее очарование. Наши сборы на 

даче в те дни походили на пир во время чумы, потому 

что все соседские дачи были заселены несчастными 

азербайджанскими беженцами из Армении, Лачина и 

Карабаха. Удивительно, но на нашу дачу они не 

покушались, очевидно, из уважения к личности моего 

дедушки, который без устали возделывал свой сад, 

чтобы побаловать богатым урожаем своих 

обездоленных соседей. Самым высшим наслаждением 

для себя считал он угощать этих несчастных людей 
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выращенными собственными руками дарами земли. 

За нашим столом ежедневно восседали поочерѐдно 

приглашѐнные новые дачные «соседи», на которых 

было больно смотреть. Тѐтя Назлы, тѐтя Фатя и 

бабушка тюками раздаривали им нашу старую одежду. 

Среди этих потерянных несчастных людей мы 

выглядели белыми воронами и чувствовали себя очень 

неловко. Забросив игры и забавы и не находя 

применения своей энергии, целыми днями мы 

трудились, помогая дедушке возделывать сад. На даче 

уже давно перестали готовить шашлыки, чтобы не 

раздражать соседей опьяняющим ароматом жареного 

на вертеле мяса. Даже принятый в Азербайджане 

красивый обычай посылать соседям «пай» – хотя бы 

тарелку любого свежеприготовленного блюда, аромат 

которого распространялся за пределы дома, - терял 

свою силу, потому что при всем желании невозможно 

было бы накормить столько страждущих, 

заполонивших всю округу... 

Внезапно повзрослевшие, мы приезжали на дачу, 

словно отбывая воинскую повинность, содрогаясь от 

мысли, что когда-нибудь, без дедушки, эта дача 

осиротеет. Даже Остров Азераиды, на который мы 

перестали наведываться, не смог бы развеять нашу 

тоску...  

Да и здоровье дедушки оставляло желать лучшего. Его, 
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никогда не знавшего сердечных болей, время от 

времени одолевали приступы сердечной 

недостаточности и резкие скачки кровяного давления. 

- Вам запрещены перегрузки, вы должны отдыхать, 

отец! Помимо того, вам нужно непременно принимать 

какой-нибудь диуретик! – обеспокоенно заявляла тѐтя 

Назлы, опытный врач-кардиолог, ходившая за свѐкром 

с тонометром в руках.  

- Я совершенно здоров и совсем не перегружаюсь. Вот 

была бы жива моя Туту-ханым, никакой диуретик бы 

мне не понадобился! – возражал дедушка, уверявший, 

что человек, имеющий кошку, никогда не будет 

страдать гипертонией.  

- Может быть, заведѐм новую кошку? – с готовностью 

предложил папа.  

- Нет, сын, я не смогу предать память Туту-ханым... – 

решительно ответил дедушка Ибрагим.  

Невзирая ни на что, он продолжал работать в саду. Как-

то, помогая дедушке собирать в саду персики, я 

неожиданно для себя произнесла:  

- Как сделать, чтобы время остановилось? Ведь чем 

дальше, тем хуже... 

Дедушка вздохнул:  
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- И всѐ-таки нельзя терять веру, гызым. Нужно верить в 

хорошее.  

Он больше не называл меня «ахчи», хотя мне иногда 

так хотелось услышать от него это привычное для моих 

ушей слово....  

- Дедушка, - вдруг попросила его я. – Обещай мне, что 

ты будешь со мной всегда, пока я живу! 

- А я и буду всегда с тобой, - улыбнулся мой дедушка. – 

Всякий раз, когда ты сорвѐшь с дерева инжир или 

персик, я буду с тобой; каждую весну, когда будут 

цвести яблоневые и вишнѐвые деревья, ты будешь 

знать, что я с тобой; с каждым распустившимся 

цветком я буду улыбаться тебе, моя родная внученька... 

Я прижалась к нему, и мы долго стояли, наслаждаясь 

обществом друг друга, а потом он повѐл меня в глубь 

сада, к цветочной оранжерее, чтобы собственноручно 

срезать для меня самые красивые цветы ... 

 

 

 

Глава 31 

 

Осенью мы перебрались в город. Зачастили дожди. В 
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один из дождливых дней дедушка Ибрагим отправился 

на четверг поминать нашего усопшего родственника и 

услышал, как некто из дальних знакомых семьи с 

неприглядной репутацией ловеласа съязвил за его 

спиной: 

- Среди нас есть и такие, кто мало того, что породнился 

с армянами, но и прятал в своѐм доме их! И эти люди 

смеют считать себя порядочными мусульманами и 

патриотами! Просто стыдно за них, ей- Богу...  

Дедушка Ибрагим пришѐл домой сам не свой. Весь 

дрожа от гнева, он поделился с бабушкой Ругиѐй своей 

болью: 

- Разве такую старость мы заслужили, Ругия-ханым? 

Разве я хоть раз в своей жизни совершил недостойный 

поступок, чтобы мои дети стыдились меня? Я никогда 

не зарился на харам56, всю жизнь честно и исправно 

трудился для процветания своей родины. Во время 

Второй мировой войны я как каторжный работал на 

нефтяных вышках, потому что верил, что для победы 

над врагом нужна нефть. Никогда Советский Союз не 

смог бы одержать победу над врагом, если бы не 

героический труд бакинских нефтяников и наша 

бакинская нефть! А когда Гитлер направился на Кавказ 

с планом «Барбаросса», я отправился добровольцем на 

фронт и воевал, дойдя до самого Берлина. После войны 

я вновь, не покладая рук, трудился, чтобы помочь 
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восстановлению страны. Где сейчас эта страна? Почему 

она нас предала? Правильно говорил мой покойный 

отец, так и не смирившийся с насильственным 

установлением советской власти в Азербайджане: 

«Какая разница, кто будет топтать землю наших 

предков – русский медведь или персидский шакал? И 

тот, и другой хищник: сожрѐт мясо, обглодает кости и 

растопчет наши остатки...» Бедный мой отец как в воду 

глядел...  

- Allah rəhmət eləsin ona,57 - едва слышно произнесла 

бабушка Ругия. 

- Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, Ругия-ханым,58 - 

задумчиво ответил дедушка и продолжил: 

- Покойный отец всегда утверждал: с недобрыми 

намерениями стремились сюда соседние империи. Им 

нужна была только наша нефть! Мы же первыми на 

всѐм Востоке установили Азербайджанскую 

Демократическую Республику во главе с Мамед 

Эмином Расул-заде! А какой Кабинет министров 

собрал он: все как один аристократы, интеллигенты и 

умницы... Во всей истории нашего народа 

Азербайджан только во время их правления и познал 

настоящий расцвет... Э-эх... Но не дали им долго 

продержаться армянские националисты и русские 

шовинисты – какое несчастье для нашего народа!.. 
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Дедушка Ибрагим закрыл глаза и мечтательно 

произнѐс, качая головой:  

- АДР продержалась только двадцать три месяца... Как 

далеко мы ушли бы, чего достигли бы, если б не то 

жестокое вмешательство большевиков! Но они вошли 

сюда с огнѐм, при поддержке предателей-армян и 

задушили молодую Азербайджанскую Республику... 

Голос его дрогнул, и он расплакался совсем по-детски, 

что случалось с ним крайне редко. Помолчав немного, 

Ибрагим-баба продолжил: 

- Мы не верили своим аксакалам, а ведь они были 

правы в своей неприязни к русским империалистам! 

Русские насильно установили здесь власть 

большевиков при активной поддержке армян. 

Разбойник Степан Шаумян истреблял наши лучшие 

умы, а русские ещѐ и заставили нас ставить памятники 

этому «революционеру», а по сути махровому 

дашнаку... Им мало было того, что они упразднили 

Карабахское ханство, сделав его российской вотчиной, 

они ещѐ и посмели переименовать древний город 

Ханкенди59 в Степанакерт в честь этого преступника!!! 

И мы, слепцы, поклонялись этой власти семьдесят 

лет!!! За что? За то, что они лишили нас нашей веры, 

наших традиций, нашей истории и нашей культуры? За 

то, что они растоптали нас: Россия - Северный 
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Азербайджан, Персия же – Южный с его 

тридцатимиллионным азербайджанским населением? 

Нас они заманили в армянскую мышеловку Карабаха, 

а южных азербайджанцев истребляют только за то, что 

они «смеют» говорить на родном языке на земле своих 

предков! Подумать только!!! Мы же десятилетиями 

покорно и молча наблюдали, как наши тебризские 

ковры предлагаются на мировом рынке как персидские 

только потому, что Азербайджан стал частью Ирана. 

Смирились с тем, что наши гении пера – Низами, 

Физули - выдаются за персидских авторов! И даже моя 

бедная Туту-ханым, известная как представительница 

«персидской» породы кошек, была самой 

обыкновенной азербайджанской кошкой, но кто об 

этом знает? Мы не скупы и не мелочны: о-о-о, 

азербайджанская душа щедра и широка – бери, что 

пожелаешь! Кто – ковры и наследие поэтов, кто – 

блюда национальной кухни, а кто – земли!!!  

При этих словах дедушка Ибрагим разразился 

судорожным кашлем. Когда на него накатывал приступ 

кашля, помогало только одно испытанное средство: 

прохладная настойка набата.60 У бабушки Ругии 

всегда был готов этот сладкий напиток – она 

растворяла прозрачные сладкие кристаллики набата в 

воде и рекомендовала его от кашля взамен всем другим 

снадобьям. Отпив чудодейственного напитка, 

Ибрагим-баба продолжал:  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

601 

- Я воспитал порядочных детей, которые не сделали 

никому, кроме себя, ничего худого, а самое главное, я 

оставался на протяжении всей своей жизни 

добропорядочным мусульманином, для которого нет 

ничего важнее священных канонов ислама... Когда 

Мурад собрался жениться на армянке, я пытался 

отговорить его от этого опрометчивого шага, но 

парень полюбил, молодые перешли границы 

дозволенного и, ... пришлось уступить... После того как 

Карима приняла ислам и вошла в мой дом, я уже не мог 

не относиться к ней, как к дочери, она же стала моей 

невесткой, а еѐ родители – моими сватами! Видит 

Аллах, я любил еѐ не меньше, чем Фатиму... А еѐ отец 

был для меня словно брат… Как же я мог бросить 

Хосрова и его жену в минуту опасности? Да 

всемогущий Аллах покарал бы меня, если бы я 

отвернулся от человека, с которым породнился и 

разделил хлеб-соль, даже если он – армянин! Так 

почему же меня смеет стыдить тот самый прелюбодей, 

кто ещѐ вчера содержал армянку в любовницах?  

Он задумался, перебирая чѐтки, а потом вдруг сказал: 

- Положим, я не могу изменить ход истории, положим, 

я не могу решать судьбу Отечества... Но в собственной 

семье моѐ слово могло бы быть услышанным! Не 

согласен я с этим положением вещей, Ругия-ханым, ой 

как не согласен... Ведь сколько раз говорил я Мураду, 

что он должен поехать за Каримой, а он всѐ твердит: 
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письмо, письмо! Да какая разница, что написала 

женщина на бумаге в минуту отчаяния? Надо было 

поехать вслед за женой, посмотреть ей в глаза - и в еѐ 

глазах прочесть ответ на все вопросы, а не на бумаге! 

Вай-вай-вай, во что превратились наши мужчины под 

влиянием русских - из кавказских игидов61 они 

превратились в советских обывателей и бюрократов! 

Какое письмо может стоять между мужем и женой? 

Неужели клочок бумаги важнее веры в человека? И 

такое называется культурой?!  

До начала семейного ужина дедушка Ибрагим, как 

обычно, отправился совершить вечерний намаз. Мы 

долго ожидали его за накрытым столом, но дедушка не 

торопился присоединяться к нам. Мешать молящемуся 

человеку - большой грех, тем не менее ежевечерне 

ужинающий вместе с нами отец после долгого 

ожидания всѐ же решился нарушить покой дедушки, 

заглянув в его комнату. 

- Отец! - неожиданно повис в тишине квартиры его 

душераздирающий крик, и мы похолодели, поняв, что 

потеряли главу рода, с чьим уходом захлопнулись 

врата нашей волшебной дачи, чудесного оазиса в 

пустыне слѐз и горестей...  

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

603 

 

Глава 32 

 

Я была сломлена потерей дедушки, страдая, как 

никогда прежде. Прижавшись друг к другу, мы с 

Азером плакали навзрыд, объединѐнные общим горем, 

которое ещѐ больше сблизило нас. А как иначе? Ведь 

незабываемыми впечатлениями, которые подарила 

нам радость жизни на даче, мы были обязаны именно 

ему - дедушке Ибрагиму, который являлся оплотом 

нашего рода, стержнем, объединившим вокруг себя 

всех нас. «Всѐ хорошее ушло с ним», - произнѐс Азер, 

сам устрашившись жуткой правдивости этих слов... 

Мы погрузились в траур, и мне казалось, что мир 

вокруг стал чѐрным и безрадостным... На первый 

поминальный четверг, куда, казалось бы, стѐкся весь 

город, к дяде Гасану и моему отцу подошли с 

виноватыми лицами соседи из дома напротив: сутулый 

седовласый дядя Джамал и его сын Тарлан, которого 

несколько месяцев назад обручили. Все первые семь 

дней они не отходили от палаток, активно помогая 

нашим родственникам в приготовлении траурного 

поминального стола. 

- Мы пришли к вам просить прощения за то, что в ваши 

траурные дни вынуждены проводить свадебное 
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торжество: сами понимаете, всѐ было заранее 

запланировано и отменить его мы не в силе... 

Дядя Гасан ответил: 

- Хэир и шэр62 соседствуют испокон веков. Спасибо 

вам за оказанное уважение, да благословит Аллах твоѐ 

свадебное торжество, сынок!  

Через два дня состоялась свадьба Тарлана, но из 

уважения к памяти дедушки соседи постарались как 

можно меньше гудеть и шуметь, выезжая на машинах 

за невестой. Наши соседи настрого предупредили 

музыкантов, по обычаю оповещающих всю округу о 

предстоящей свадьбе, играя на зурне, кларнете и 

нагаре, чтобы они начали исполнять «Вагзалы»63 

только в квартале невесты.  

Наша семья отправила Азера на соседскую свадьбу со 

свадебным подношением – конвертом с круглой 

суммой в помощь молодожѐнам.  

- Пойдѐшь со мной на свадьбу? – тихо спросил меня 

Азик, отведя в сторону.  

- Ты что? – испугалась я. – О какой свадьбе может идти 

речь, когда мы только потеряли нашего аксакала?  

- Неужели ты думаешь, что я собираюсь там 

присутствовать или сидеть? – обиделся Азер. - Мне 

нужно только передать подарок семьи и вернуться, а 
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одному неохота... 

Мне стало ясно, что Азик не хотел оставлять меня 

одну, и я молча последовала за ним. Взяв такси, мы 

поехали в сторону «Восьмого километра» к горящему 

огнями популярному ресторану «Хары Бюльбюль».64 

У ресторана было шумно и многолюдно: со всех 

концов туда стекалась нарядная и сверкающая публика, 

торопясь присоединиться к поздравлениям. Найдя 

нужный зал, мы с Азером передали конверт с деньгами 

«сборщику» подарков – доверенному лицу семьи, 

сидящему в фойе перед раскрытой тетрадью со 

списком. «Сыновья Ибрагим-киши Багирова», - 

записал мой кузен, обозначив рядом сумму: триста 

долларов. Когда мы покидали здание ресторана, из 

которого доносились оглушительные звуки музыки, я 

не выдержала.  

- Разве сейчас нам до этого? Стоило только ради того, 

чтобы вручить им конверт с деньгами, тащиться в 

сторону «Восьмого километра»? – я была очень 

подавлена смертью дедушки, и всѐ виделось мне сквозь 

призму траурных очков.  

- Конечно, стоило, Малыш!- уверенно ответил Азер. - 

Это и есть самое основное богатство нашей культуры: 

уважение, сострадание к ближнему и взаимовыручка.  
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Глава 33 

 

После смерти дедушки отец мой настоял, чтобы мы с 

бабушкой Ругиѐй перебрались к нему, и нам пришлось 

уступить его требованиям. Закрыв двери своей 

квартиры в Крепости, где она провела с дедушкой 

Ибрагимом всю свою жизнь, похудевшая и 

потускневшая, Ругия-нэнэ перебралась в нашу 

квартиру, в которой мне всѐ напоминало о моей маме и 

нашей прежней жизни. В свою прежнюю школу я не 

вернулась, и каждое утро шофѐр моего отца увозил 

меня в школу по соседству, а после занятий встречал. 

Не находя среди встречающих своего гордого и 

величественного дедушку, я, глотая слѐзы, молча 

приезжала домой в объятия бабушки Ругии...  

После смерти дедушки бабушка Ругия очень сдала, она 

даже ростом стала меньше. Тем не менее она 

продолжала нести на своих плечах тяжѐлую ношу 

акбирчек,65 роль сложную и ответственную, потому 

что акбирчек, как и аксакалу, ошибаться нельзя. По-

прежнему мы всей семьѐй собирались вокруг неѐ 

весной, чтобы печь шекербуру, пахлаву и шоргогалы к 

празднику Новруз, а осенью, чтобы солить и 
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мариновать капусту, фаршированные зеленью и 

чесноком демьянки и перчики. Летом же бабушка 

продолжала варить варенье и джемы на три семьи, с 

той лишь разницей, что после смерти дедушки варенье 

варилось не на даче, а дома – на дачу теперь никто и 

носа не показывал... 

Всѐ бы, наверное, так и продолжалось, если бы не одно 

обстоятельство. Через два года после смерти дедушки 

мой отец, уступив настоятельным увещеваниям тѐти 

Назлы, решил ...жениться. 

Меня очень расстроило, что свахой взялась быть 

именно тѐтя Назлы, считающая, что еѐ деверь 

обязательно должен быть женат. Она и подыскала ему 

подходящую партию. А ведь прошло всего несколько 

лет после отъезда моей матери, с которой тѐтя Назлы 

была очень дружна... (Позже мне стало известно, что 

старалась она в основном для себя, потому что моего 

дядю Гасана поднимали по служебной лестнице и 

неустойчивое семейное положение брата, разведѐнного 

с армянкой, очень мешало его карьерному росту). 

Кандидатурой на замещение вакантной “должности” 

моей матери стала Дильбер - знакомая тѐти Назлы 

родом из Физули66, потерявшая в карабахской войне 

своего жениха. Обладательница довольно приятной 

внешности тридцатилетняя Дильбер-ханым, с тонким и 

хрупким станом и бесстрастным выражением томного 

и нежного лица, носила траур по жениху уже несколько 
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лет, категорически отказываясь вторично испытать 

судьбу. Но, сломленная уговорами родственников, 

она, наконец, сдалась, чтобы предстать перед судом 

наших строгих и неодобрительных глаз на вечеринке, 

устроенной в еѐ честь неугомонной тѐтей Назлы. 

Очаровательная гостья с моим импозантным отцом, 

побрившимся тщательней обычного в честь такого 

события, почти не смотрели друг на друга. Я же зорко 

следила за обоими, но, очевидно, они сумели украдкой 

подглядеть друг в дружке что-то притягательное, 

потому что сразу после вечеринки в нашем доме 

начались приготовления к свадьбе.  

- Никаких свадеб! – решительно заявил мой отец. 

- Но ведь Делечка – девушка, и нам нужно посчитаться 

с этим, сделав все по обычаям, - возражала тѐтя Наза. – 

Это ведь один раз и на всю жизнь... 

- Довольно и скромной регистрации в местном 

ЗАГСе67, - твѐрдо сказал отец. 

- Ой, даже не во Дворце бракосочетаний! – 

разочаровалась тѐтя Назлы. - Но можно ведь отметить 

это важное событие хотя бы в узком кругу в ресторане 

уже после официальной регистрации?  

Уж кто-кто, а тѐтя Наза умела добиваться своего. Как я 

ненавидела еѐ в те дни! И почему только эта заведомая 

подлость по отношению ко мне и моей матери должна 
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была быть приготовлена еѐ руками – руками матери 

моего Азера?! Зато тѐтя Фатя и бабушка Ругия были 

всецело на моей стороне. Когда я заявляла: 

- Моя мама красивее! – они не спорили со мной. 

Когда я злилась: 

- Людей смешат: на старости лет свадьбу справляют! – 

они только тяжело вздыхали и украдкой смахивали 

беспомощные слѐзы. 

Отец же в те дни осыпал меня подарками: строгая 

система воспитания, заключавшаяся в том, что нельзя 

безмерно баловать своѐ чадо, была им начисто забыта. 

И на меня сыпались, одно за другим, дорогие 

украшения, аксессуары, модные костюмы, платья, 

сапожки, все то, о чем мечтает любая нормальная 

девочка, но почему-то всѐ это меня не радовало... 

 

 

 

 

Глава 34 
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Начались приготовления к свадьбе. Самым 

удивительным показалось мне то, что из нашего дома в 

первую очередь стали выносить упакованные в 

коробки сервизы, дорогую посуду, постельное бельѐ, 

дорогие столовые наборы - все то, что покупалось 

мамой годами.  

- Почему вы это делаете? – спросила я тѐтю Фатиму, 

которая вместе с бабушкой Ругиѐй с раннего утра и до 

самой ночи что-то сворачивала, упаковывала, 

связывала и выносила в коридор, веля шофѐру 

перевозить всѐ это добро в Крепость, в покинутый 

бабушкин дом.  

 

- Это твоѐ приданое, детка, - отвечала моя бибишка. - И 

не нужно его оставлять в распоряжение мачехи.  

- Но ведь здесь живѐт мой отец, - противилась я. - Он 

хозяин, а не она.  

- Он и велел навести нам порядок в своѐм доме, - 

пояснила бабушка. - Твоѐ приданое отныне будет 

храниться в моѐм доме.  

Я глядела на ловко упаковывающих моѐ приданое 

бабушку и бибишку, и во мне поднималось двоякое 

чувство. С одной стороны, приятно, что о тебе 

заботятся, а с другой стороны, нас с мамой, 

покупавшей и собиравшей это приданое, фактически 
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окончательно и бесповоротно выселяли из родного 

дома... 

Ещѐ больше меня удивило решительное поведение 

моей бабушки Ругии, заявившей отцу во время ночных 

откровений (удивительно, до чего бывают 

простодушными взрослые, считающие, что дети по 

ночам спят. Лично я не помню ни одного серьѐзного 

ночного разговора, который произошѐл бы без моего 

ведома и пассивного участия за прикрытыми дверями): 

- Мурад, qurban olum sənə,68 я хочу, чтобы ты обрѐл 

счастье в новом браке. Это твой второй шанс, так что 

постарайся понять меня правильно. Я... не буду жить 

под одной крышей с невесткой. Я решила переехать в 

свою квартиру, и это уже решѐнный вопрос, который 

ты даже и не думай оспаривать. И вопрос с Аидой 

можешь считать решѐнным: девочку я тоже здесь не 

оставлю, она переедет со мной.  

Отец опешил: 

- Ты о чѐм, мама? Как это переедешь? Что ты такое 

говоришь?  

- Очень просто: когда живѐшь поодаль, и уважения 

больше, и разговоров поменьше. А насчѐт Аиды: пока я 

жива, девочка будет жить со мной, я не отдам еѐ в 

услужение к мачехе!  

- Мама, - укоризненно покачал головой отец. – Ну, до 
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каких пор вы будете так относиться к невесткам? Ты 

ведь еѐ толком и не знаешь, так почему ты считаешь, 

что Дильбер будет плохой невесткой тебе и злой 

мачехой моей девочке? Неужели ты не понимаешь, что 

девочке нужна мать?  

- Я многого навидалась в жизни и скажу тебе сразу, 

сынок: оставь ты эту затею. Никто не заменит Аидочке 

матери. Постарайся быть счастливым сам, но девочку 

не травмируй. 

 

 

- О чѐм ты говоришь, мама, девочке просто необходимо 

иметь мать! Дильбер постарается создать дома 

нормальную обстановку, в которой нуждается мой 

ребѐнок, и станет ей… хмм... старшей сестрой, а может 

быть, и матерью.  

- А разве у неѐ нет матери? – повысила голос бабушка 

Ругия.  

- Но ведь родная мать бросила нас и убежала, а дочка 

моя растѐт одна. Так неужели, если девочка будет 

расти в полной семье, она будет менее счастливой?  

- Да! – убеждѐнно ответила бабушка. – Она не сможет 

жить в своѐм доме, где хозяйничает чужая женщина, и 

будет всѐ время вспоминать свою мать. Дильбер очень 
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молода, неопытна, она может ненароком ранить Аиду, 

а я этого просто не допущу. Предвидеть и 

предупреждать беду – теперь моя обязанность.  

- Понимаешь ли ты, что про меня скажут люди? Что я 

за мужчина, если моя мать и дочь живут вдали от меня?  

- Неужели тебя это волнует? Главное не это, а чтобы 

все жили в полном согласии... 

Я безмолвно ликовала, неожиданно став 

свидетельницей того, как моя бабушка заступается за 

меня. Перспектива жить в отцовском доме рядом с его 

новой женой совершенно не радовала меня, а то, что 

бабушка Ругия так решительно отстаивала меня, 

сделало меня почти счастливой.  

Таким образом, мы вернулись в Крепость. В те дни я 

ходила в школу одна, без провожатых, потому что 

после возвращения в республику президента Алиева в 

городе стало спокойней, прекратились разбои, грабежи 

и анархический произвол. 

 

 

 

Глава 35 
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После нашего переезда в Крепость папа наведывался к 

нам каждый вечер. Он внимательно изучал мой 

школьный дневник и следил за тем, чтобы в 

холодильнике не переводились продукты, а в конце 

недели он заезжал за нами, чтобы взять нас в гости в 

свой дом. Эти визиты в свой родной дом были для меня 

пыткой, хотя Дильбер старалась изо всех сил, 

изображая из себя радушную хозяйку, но я-то 

понимала, что это делалось с целью произвести 

хорошее впечатление на меня и, главное, на бабушку 

Ругию.  

Как-то после ужина мы, как всегда, чинно устроились 

перед телевизором, пытаясь заглушить передачами на 

голубом экране чувство неловкости, установившееся в 

семье с появлением Дильбер. А по телевизору 

передавали трансляцию исторического поединка – 

матча двух гроссмейстеров: чемпиона мира Гарри 

Каспарова, бывшего бакинца, наполовину армянина, и 

тринадцатилетнего чемпиона мира, тоже бакинца, 

азербайджанца Теймура Раджабова. 

Никогда прежде я не видела отца таким азартным: он 

кричал, как ребѐнок, и заплакал от радости, когда наш 

юный Теймур победил опытного чемпиона с мировым 

именем. Я тоже захлопала в ладоши от счастья и 

радости за нашего юного и талантливого земляка. 

Когда корреспондент подошѐл к Гарри Каспарову взять 

у него интервью, Гарри, не считаясь со своим 
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имиджем, резко крикнул на журналиста, со злостью 

отмахнувшись от него.  

- Злишься, земляк? Так тебе и надо! – с неожиданным 

злорадством сказал папа. – Давно ты заслужил этот 

щелчок по носу! Надо же – родился в Баку, 

сформировался здесь, получил здесь путѐвку в жизнь и 

даже пальцем о палец не ударил, чтобы употребить 

своѐ влияние для урегулирования конфликта... Да 

здравствует же наш Теймур! Пусть это будет первым 

знаком в победе нашего народа над армянскими 

захватчиками! 

Мы шумно отмечали победу молодого 

азербайджанского шахматиста. При этом Дильбер-

ханым вела себя так тактично, что старалась даже не 

упоминать об армянах, но именно это и выводило меня 

из себя. Лучше она, как и все нормальные люди 

вокруг, плевалась бы им вслед, проклинала бы их, ну 

хоть каким-то образом демонстрировала своѐ 

отношение к тому, что они натворили! Но моя мачеха 

упорно молчала, хотя все телеканалы, опережая друг 

друга, передавали новости об ужасающем своими 

масштабами и жестокостью армянском терроризме, 

простиравшемся уже далеко за пределы Карабаха в 

близлежащие районы Азербайджана. Однако Дильбер 

продолжала упорно щадить моѐ «армянское» 

самолюбие, и я молча презирала еѐ за эту фальшь. 

Молчаливое презрение – на большее я не была 
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способна, я не хотела откровенно огорчать отца, так 

старавшегося, чтобы всем было хорошо... «Лишь бы ты 

был счастлив, папочка, - думала я. - Я всѐ стерплю, 

чтобы только тебе было хорошо...»  

 

 

 

Глава 36 

 

Однако в ближайшее время меня постигло большое 

разочарование и в отце, ибо вскоре я заметила 

округлившийся животик миловидной Дильбер... После 

этого меня как будто подменили. Я не спала ночами, 

представляя, чем занимается мой «серьѐзный» отец со 

своей новой жѐнушкой. «Предатель!» - скрежетала я 

зубами и засыпала вся в слезах.  

Вскоре родился их первенец. Дильбер ухитрилась 

родить мальчика и была ужасно горда своим 

материнством. В больницу к ней меня не взяли, зато на 

седьмой день после родов, в день выписки Дильбер из 

роддома, я вместе с бабушкой Ругиѐй, тѐтей Фатей, 

тѐтей Назлы и кузинами имела счастье созерцать 

сморщенное личико маленького уродца, которым все 

безмерно восхищались, бережно передавая из рук в 
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руки. Но я совсем не разделяла их восхищения и была 

раздражена тем, что в нашем доме хозяйничала теперь 

властная мать Дильбер – тѐтя Кюбра, которую я 

окрестила Коброй.  

Первым младенца получила в руки бабушка Ругия. 

Передавая ей в руки запелѐнатый комочек, Кюбра-

ханым, мелкокостная проворная женщина с гладко 

зачѐсанными назад волосами и настороженным 

взглядом алчных глаз, гордо произнесла:  

- Возьми, бабушка, своего внука, ведь он хочет, чтобы 

ты лично прошептала ему в ушко его имя вместе с 

традиционной молитвой. 

Бабушка Ругия, светясь от восторга от встречи с новым 

внуком, ответила: 

- Пусть молодые назовут, как хотят, я никогда не 

вмешивалась в решения своих детей.  

Неугомонная Кобра продолжала:  

- Тогда позвольте огласить волю родителей 

новорождѐнного, пожелавших назвать его Ибрагимом в 

честь дедушки по отцу!  

Тѐтя Фатя, которой передали маленького уродца, 

расплакалась от счастья: 

- Atam!69 
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Она положила на конверт с младенцем старинную 

золотую монету с портретом русского императора, а 

счастливая бабушка Ругия, надев на тонкий палец 

Дильбер бриллиантовое кольцо «гюль»70 с крупными 

камнями, прослезилась: 

- Üzün ağ olsun, qızım, adı ılə böyüsün!71 

Кобра удовлетворѐнно крякнула, гордо оглядев 

присутствующих. Меня она не удостоила даже 

взглядом, и мне оставалось наблюдать в качестве 

посторонней, как все сюсюкаются с папиным сыном, в 

то время как я – его старшая дочь, была оттеснена в 

сторону и забыта! Я кипела от негодования: обо мне, 

некогда самой любимой в этом доме, начисто забыли! 

А ведь это благодаря мне и согласно моей воле папа 

женился! Попробовала бы родить эта Дильбер, если бы 

я не дала согласия на их брак! Никто ведь не знает, что 

накануне объявления решения о женитьбе отец спросил 

меня: 

- Доченька, ты не возражаешь против... моего решения? 

Аидочка, родная моя, поверь, если ты против, я 

никогда не женюсь! Запомни: ты для меня – это всѐ!!! 

И что теперь получается? Я уже на втором плане из-за 

какого-то сморщенного червячка?!  

Словно почувствовав моѐ настроение, бабушка Ругия 

позвала меня: 
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- Аидочка! А ты не хочешь подержать своего братика?  

Все разом замолчали, устремив на меня свои 

любопытные взоры.  

- Наша Айка так любит детей! – решила отвести от 

меня внимание тѐтя Фатя, пока мать Дильбер 

передавала мне в руки маленького человечка.  

...Я спокойно вглядывалась в красное личико 

маленького Ибрагима, даже не пытаясь изобразить 

умиление, и краем уха слышала, как женщины 

продолжают восхищаться:  

- Почти четыре кило! Настоящий Геркулес!  

В этот момент малыш стал делать крошечным ротиком 

искательные движения. «Он хочет грудь!» – осенило 

меня, никогда прежде не видавшей таких маленьких 

детей. Я улыбнулась и в решимости помочь исполнить 

желание своего крошечного братишки подняла глаза 

на Дильбер, желая сообщить ей о своѐм удивительном 

открытии. Вдруг я заметила, как гордо возлежащая на 

постели Дильбер, недовольно скосив глаза в мою 

сторону, кивком головы велит своей матери отобрать у 

меня ребѐнка. Та спешно ринулась ко мне, 

преисполненная желания защитить своего бесценного 

внука от коварной падчерицы дочери. Я чуть не 

задохнулась от душивших меня гнева и обиды и 

почти бросила младенца на руки Кобре. Выбегая из 
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бывшей спальни моей матери, я услышала, как тѐтя 

Назлы говорит:  

- Еѐ тоже нужно понять. Но ничего, со временем 

перестанет ревновать! 

«Дура!» - чуть не крикнула я ей вслед, но нашла в себе 

силы сдержаться.  

 

 

 

Глава 37 

 

А потом я заболела. Я уверена, что моя болезнь 

началась именно в ту минуту, когда две чужие 

женщины в моѐм родном доме жестоко обидели меня, 

опасаясь, что я могу причинить вред новорожденному. 

Глубоко уязвлѐнная, я не делилась ни с кем своими 

мыслями и была совершенно безразлична к малышу. 

Как я могла после того, как ко мне отнеслись, как к 

врагу, полюбить этого мальчика? Тем не менее вся 

наша родня гудела по поводу новорожденного, 

отовсюду поступали звонки и поздравления, и обо мне 

начисто забыли. Даже отец, изредка наведываясь к нам, 

спрашивал меня, светясь от счастья: 
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- Соскучилась по гагашу72? Хочешь, поедем к нему?  

Я отнекивалась, ссылаясь на уроки, а отец спешил к 

своему сыну. Я глотала слѐзы: такой одинокой я 

никогда себя не чувствовала... 

Когда ребѐнку исполнилось три месяца, моя бабушка 

Ругия отправилась навестить его, экипированная 

вязаным костюмчиком, огромным плюшевым 

слоником, массой погремушек и целым подносом 

аппетитных шекер-чуреков. Я осталась дома, еле-еле 

выхлопотав себе увольнительную (пришлось наврать с 

три короба про кучу контрольных и сочинений, к 

которым я должна была подготовиться).  

Заниматься не хотелось, я включила телевизор, коротая 

время. Мне предстояло провести вечер в одиночестве, 

потому что Азер был у репетитора, и мне было ужасно 

скучно. Вдруг тишину квартиры прорезал 

продолжительный междугородний звонок. Я подняла 

трубку и приросла к полу, услышав давно забытый, но 

такой родной голос матери: 

- Аида, джана73 моя, это ты?  

Она говорила сквозь слѐзы. Я молчала, не отвечая ей. 

Глаза мои были сухими, душа бесстрастна. Я была 

безумно растеряна и не знала, как вести себя. Лучше бы 

она не звонила!  

А мама продолжала говорить какие-то бессвязные 
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слова. Она называла меня теми ласкательными 

именами, которые сама же придумывала мне, когда я 

была крошкой, она напевала мне мои любимые 

мелодии, она говорила какие-то странные и 

непонятные вещи, очевидно, чтобы растопить лѐд 

разлуки и расстояния, проложенный между нами после 

еѐ бегства.  

- Аечка, Айка моя золотая! – звала меня мама. – 

Неужели ты забыла меня, доченька? Я всѐ это время 

была с тобой! Я молилась за тебя, я думала о тебе 

каждую минуту!  

- Что-то я этого не замечала! – прорвало меня, и мне 

стало легче, когда я произнесла эту колкость.  

- Придѐт время, родная моя, и ты поймѐшь, что я 

старалась ради тебя, - тихо ответила моя мать.  

- У тебя есть новые дети? – злобно перебила еѐ я. 

- О чѐм это ты? – не поняла она.  

- Ты же бросила меня и уехала не для того, чтобы 

плакать по мне, а для того, чтобы завести новых 

детѐнышей! И их ты бросишь, как кукушка? 

- Девочка моя, у меня никогда, никогда не будет других 

детей и другой семьи. Я однолюб. Я живу ради тебя, и 

только ради тебя я решилась на эту пытку. Аидочка, 

поверь мне, всѐ было сделано для твоего же блага, ради 
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твоего будущего. Я ведь по-прежнему люблю вас: тебя, 

папу, бабушку и всех наших родственников... 

- Напрасно, - продолжала я с нарастающей 

жестокостью. – Родственники тебя давно забыли, а 

отец женился.  

Так как моя мать молчала, я подумала, что сразила еѐ 

этой вестью, и решила окончательно добить еѐ, 

безжалостно сообщив ей: 

- У него родился ребѐнок. Сын, между прочим! И 

знаешь, как его назвали? Ибрагимом, в честь нашего 

дедушки!!! 

Тут я поразилась, услышав еѐ радостное восклицание: 

- Знаю, дорогая, поэтому я и звоню. Помнишь, я 

просила тебя припрятать до нужных времѐн моѐ 

письмо? Так вот, доченька, настало время передать его 

отцу, чтобы он не жил с тяжестью на душе. Запиши 

мой московский номер, чтобы держать со мной связь...  

Наш разговор длился целый час. Я узнала, что моя 

мать, уверенная, что отец будет защищать еѐ до 

последнего вздоха, подвергаясь шквалу критики и 

явной опасности из-за родства с шурином-дашнаком, 

решила убежать, написав ему потрясшие его слова о 

том, что она всецело поддерживает брата и желает 

продолжать общаться с ним. Она просила отца 

оставить еѐ в покое и разрешить ей жить своей жизнью. 
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А в оставленном мне тайном письме мама раскрывала 

отцу всю подноготную своего поступка, чтобы в 

нужное время он убедился в еѐ преданности и 

альтруизме. Нужным же временем моя мама считала 

рождение ребѐнка от его новой жены... Не желая, 

чтобы он примчался за ней в Москву, мама все эти 

годы терпеливо ждала, ибо, как никто другой на свете, 

знала, что отец не способен бросить семью... Одному 

Богу было известно, как она могла предвидеть, что со 

временем отец женится и обзаведѐтся детьми, а о 

рождении ребѐнка ей сообщила тѐтя Фатя, с которой 

они, оказывается, созванивались все эти годы...  

 

 

Глава 38 

 

Зажав в руках пожелтевший конверт, который я 

хранила как реликвию вместе с фотографиями мамы и 

еѐ родителей в своѐм сундучке-тайнике, чтобы 

избежать искушения вскрыть и прочитать его, я 

стремглав помчалась к тѐте Фате. Тѐтя Фатя жила на 

Басина, в доме старой архитектуры с высокими 

потолками. Здание, построенное в начале двадцатого 

века миллионером Гаджинским, вопреки давности 

времени, а скорее благодаря ему, впечатляло своим 
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сдержанным великолепием, расположившись 

особняком среди одно- и двухэтажных неказистых 

домишек. Но сейчас мне было не до этой красоты. 

Чтобы добраться до Басина, мне нужно было бы как 

минимум пятнадцать минут трястись в автобусе-

маршрутке и столько же ждать на остановке, но я не 

стала терять времени, нырнув в первое же такси.  

Перепрыгивая через ступени, я поднялась по крутым 

лестницам на третий этаж и, нажав на кнопку звонка, 

перевела дыхание. Услышав за тяжелой дубовой 

дверью ее шаги, я немного успокоилась. Надо 

признаться, я порядком напугала свою бибишку. Я 

трясла еѐ за плечи, колотила по груди, кричала и билась 

в истерике, как безумная. Через некоторое время, 

после долгих рыданий, я, успокоившись, позволила 

уложить себя на диване и напоить чаем с мѐдом и 

лимоном. Укрытая пледом, с грелкой в ногах, я лежала 

в полузабытьи, в то время как тѐтя Фатя, массируя и 

гладя мне руки, шѐпотом говорила с моим отцом. Я 

очнулась лишь в тот момент, когда невесть откуда 

появившийся отец, сидя на диване, читал письмо моей 

матери. 

Он схватился за голову и долго сидел молча, а потом 

побежал к телефону, который стоял в коридоре на 

тумбочке. 

- Что ты наделала, Кара? – тихо сказал он в трубку. – 
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Как ты могла причинить мне такую боль?  

Я в счастливом утомлении закрыла глаза. Он сказал 

«Кара»! Если папа назвал маму так, как называл 

раньше, значит, всѐ будет как прежде! Я не знаю, о чѐм 

они говорили, потому что тѐтя Фатима закрыла дверь в 

коридор и села возле меня, взяв мои руки в свои. 

 

 

- Он поедет за ней, не так ли? – теребила я еѐ.  

Но тѐтя Фатя почему-то уклонилась от прямого ответа, 

сказав лишь: 

- Всѐ сложнее, чем ты думаешь, гурбан олум сене74.  

А что тут сложного? Раз моя мамочка объявилась, 

объяснив, что она вовсе не бросала нас, то пусть чужая 

женщина вместе со своим ребѐнком освобождает еѐ 

место! Вот когда ей и еѐ Кобре-матери станет понятно, 

что испытывает ребѐнок, у которого отнимают 

родителей!  

Мне казалось, что мои родители проговорили вечность. 

А потом в комнату вошѐл отец и, сев возле меня, начал 

тихо плакать. Я смотрела на него, не стесняющегося 

плакать, сильного и уверенного в себе мужчину, и 

чувствовала, что мои надежды оказались тщетными, 
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потому что случившееся уже невозможно было 

исправить.  

- Нужно было отдать тебе письмо сразу после еѐ 

отъезда, да, папа? – разочарованно спросила я, вставая 

с дивана. 

Отец, словно только вспомнив, что я всѐ это время 

сидела рядом с ним, сосредоточенно посмотрел на меня 

тоскливым опустошѐнным взглядом и мрачно сказал: 

- Ты всѐ сделала правильно, счастье моѐ. Это мы всѐ 

сделали неправильно, мы! Сможешь ли ты когда-

нибудь простить нас?  

Папа прижал меня к себе, и мы расплакались... 

Неужели мы через столько лет нашли друг друга, 

чтобы вновь расстаться? 

Глава 39 

 

- У ребѐнка самая настоящая депрессия! – заявил 

доктор Исми-заде. – Она страдает, совсем, как 

взрослый человек, и если не взяться серьѐзно за еѐ 

лечение, то следует опасаться последствий.  

Обеспокоенные родственники виновато глядели на 

меня, исхудавшую и осунувшуюся, лежащую под 

грудой одеял в полном нежелании жить.  
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- Что ты со мною делаешь, девочка моя? – с болью 

спросил отец, проводивший дни и ночи у моей постели.  

«А что со мной сделали вы?» - риторически, вопросом 

на вопрос, ответила я, как обычно, про себя. Это была 

своеобразная форма моей мести: я разговари- вала со 

всеми, кроме Азера, одними глазами, и все, кроме него, 

почти забыли, как звучит мой голос. «Пусть 

помучаются, догадываясь о том, что я думаю», - 

злорадствовала я.  

Позади остались долгие телефонные разговоры с 

мамой, когда я пыталась еѐ убедить, что в 

интернациональном Баку она может безопасно прожить 

до конца своих дней.  

- Мама, наш город – это не фашистский Ереван, откуда 

армяне выкурили азербайджанцев и всех остальных. 

Это армяне стали мононацией в своѐм государстве, а в 

нашей стране и в нашем городе и после всех этих 

событий по сей день проживает около двадцати тысяч 

армян. Это факты - недавно наш президент объявил об 

этом во всеуслышание! В стране, двадцать пять 

процентов территории которой оккупировано 

Арменией, до сих пор живут и работают армяне! Это 

невиданный случай в мировой истории, 

азербайджанский народ должен получить Нобелевскую 

премию за миролюбие и толерантность! – страстно 

убеждала еѐ я.  
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Но мама упорно твердила, что я не всѐ знаю, что дядя 

Рубен является одним из лидеров террористической 

организации, и за это малопривлекательное родство 

может пострадать не только находящийся на 

руководящей должности отец, но и мой дядя Гасан, и, 

конечно же, я...  

- Дался им этот Рубен! Неужели столько людей могут 

быть несчастными из-за одного человека?  

- Да, дочка, к сожалению, это так. Зачастую один 

пустоголовый маньяк способен привести к гибели 

сотни и тысячи ни в чѐм не повинных людей.  

- Я хочу к тебе, - заявила я. – Только я не приеду одна, 

я приеду с Азером, бабушкой и папой.  

- Посмотрим, - неуверенно ответила мама.  

Но отец поехать к ней не мог, отправить старенькую 

мать со мною не решался, а у Азера были занятия, и 

родители его решительно отказали мне в моей просьбе.  

Тогда я обратилась к тѐте Фате, но известный своими 

беспечностью и бесхарактерностью сальянец Юнус 

неожиданно проявил стойкую волю, заявив, что не 

разрешит жене ехать в Москву. Подоплѐка данного 

отказа крылась в стойком нежелании разрешать жене 

общаться с сестрой террориста.... 

- Дождѐмся каникул, и я отвезу тебя в Москву сам, - 
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обещал мне Азер.- Дядя Мурад уже не сможет открыто 

появляться там, сама понимаешь.... 

Тѐтя Фатима по секрету сообщила нам, что с тех пор, 

как объявилась моя мама, у отца в семье не 

прекращаются скандалы. Ревнивая Дильбер устраивает 

ему сцены, проверяет его карманы в целях обнаружить 

письма моей мамы. При таком раскладе нечего было и 

мечтать, что отец сможет сопровождать меня в Москву, 

и я от души возненавидела эту болтливую сороку – 

тѐтю Назлы, которая доложила Дильбер о мамином 

звонке и письме. Вот что значит - пришелица: все в 

нашей семье, кроме неѐ, умели хранить тайны.  

Через столько лет обрести мать, чтобы вновь томиться 

ожиданием встречи, – это уже было чересчур, и я впала 

в депрессию... 

 

 

 

Глава 40 

 

- Я отвезу тебя в Анталию! – неожиданно заявил отец, 

появившийся у нас во время обеденного перерыва.  

Это заявление привело бы в восторг любую девочку, но 
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только не меня, которой было абсолютно всѐ равно, 

что делать и где находиться. Между тем, об Анталии, 

знаменитом турецком курорте, мечтали все зажиточные 

жители Азербайджана. Уверенно шагая вперѐд, наша 

страна развивалась, а свободный рынок охватывал все 

сферы экономики. Телевидение же рекламировало 

лучшие курорты мира, приглашая «новых 

азербайджанцев» посетить Арабские Эмираты, 

Турцию, Грецию и Испанию. 

Мы готовились к поездке под восхищѐнный ропот 

моих кузин. Азер молча внимал им, так же, как и я, не 

принимая участия в беседе. 

- Уверен: ты поправишься после Анталии, - сказал он 

на прощание. 

- Не думаю, - равнодушно произнесла я.  

Нас провожали в аэропорту большой семьѐй, не 

осчастливила нас своим присутствием только Дильбер, 

занятая уходом за малышом.  

Когда мы прибыли в Турцию, был полдень, и я смогла 

по достоинству оценить неземную красоту тамошних 

мест.  

- Смотри, Айка! – оживлѐнно звал меня папа, указывая 

на величественный пейзаж: горы, возвышавшиеся над 

изумрудным морем. 
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- Красиво, - без энтузиазма буркнула я.  

Мы поселились в пятизвѐздочном отеле с бассейном, 

теннисным кортом, великолепными ресторанами, 

сауной и массажными кабинетами.  

-Ты будешь жить в этом номере, а я в номере напротив, 

не возражаешь? – спросил он, предложив мне почему-

то двухместный номер.  

Сам он поселился в одноместном номере напротив и 

прямо сиял от предвкушения отдыха. Мне было 

обидно, что папа так откровенно оживлѐн и радостен. 

«Сразу бы сказал, что едет ради собственного 

удовольствия, а не ради лечения больной дочери...» - 

злопыхательствовала я, но папа не замечал моего 

настроения.  

- Поужинаем, отдохнѐшь, а завтра начнѐм новую 

жизнь, у нас целых четыре недели, - многообещающе 

изрѐк он.  

«За эти четыре недели я здесь умру от тоски!» - чуть не 

съязвила я, но решила, что, даже если это произойдѐт, 

мне придѐтся умирать в одном из самых красивых 

уголков планеты, и успокоилась от этой мысли.  

Утром, после завтрака, отец посоветовал мне 

поплескаться в бассейне отеля, сообщив, что должен 

покинуть меня ради какого-то важного дела.  
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«Начинается, - расстроилась я. – Даже на курорте он не 

может обойтись без своих дел. Придѐтся заняться 

самолечением...» 

Отец бодро попрощался и поспешил к выходу из 

ресторана. Я осталась в отеле, предоставленная самой 

себе. Вернувшись в номер, я повалялась немного, а 

потом стала вяло собираться в бассейн, где провела 

время до обеда. С наслаждением ныряя в воду, я 

думала, что жизнь всѐ-таки не так уж и плоха, если ты 

родился в таком живописном раю и растѐшь, не зная 

войны... 

Я уже высушила волосы и сидела на балконе, 

потягивая колу, когда кто-то постучался в мою дверь.  

- Buyurun!75 – крикнула я по-турецки и повернулась в 

сторону двери.  

Дверь медленно отворилась, впустив в мой номер... 

маму! Заметно постаревшая, но такая же красивая и 

элегантная, она протянула ко мне руки. 

- Аидочка, счастье моѐ!  

- Ма-ма! – бросилась я к ней, и всю мою депрессию как 

рукой сняло. – Мамулик, где же ты была всѐ это время?  

А павшая передо мной на колени мама, 

поддерживаемая моим ликующим отцом, неистово 

целовала меня, чмокая по всему телу, дыша тяжело и 
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прерывисто. Папа же стоял за еѐ спиной с огромной 

сумкой в руке, глупо улыбаясь и не замечая 

скатывающихся на его супердорогую тенниску слѐз... 

 

 

 

Глава 41 

 

И наступила пора неземного блаженства: мы опять 

были втроѐм! Мы вновь были семьѐй, и хотя этому 

счастью суждено было длиться всего четыре недели, я 

была удовлетворена с лихвой. Мама поселилась в моѐм 

номере, и это тоже меня устраивало, потому что на 

первых порах я не могла наглядеться на неѐ, 

наговориться с нею. Однако в ресторан, к морю и на 

прогулки мы ходили втроѐм под восхищѐнные взгляды 

обитателей отеля, наивно полагавших, что редко можно 

встретить подобные образцовые семьи... 

Когда официанты и швейцары обращались к моей 

матери «енгя», что означает супруга брата или 

невестка, я, ликуя, требовала, чтобы отец одаривал их 

чаевыми. Надо сказать, что папа с удовольствием 

выполнял все мои прихоти, от души смеясь над моими 

эгоистичными и детскими выходками. Когда к нам 
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обращались с вопросом: «Вы – из Азербайджана?», 

мама первая, к моему полному восторгу, который я 

выражала шумными восклицаниями, отвечала по-

турецки: «Еvet»76. Стоящий рядом папа лишь 

улыбался моей непосредственности, а я вела себя как 

шаловливый маленький ребѐнок, как будто пытаясь 

заполнить брешь в моѐм становлении, вернувшись в 

то время, когда я была лишена матери.  

Горничная Мерел-абла, полнотелая турчанка с мягким 

голосом, убирающая в наших номерах, была безмерно 

счастлива, получая от моего отца невиданно щедрые 

чаевые. Она была настолько же чистоплотна, насколько 

любопытна.  

- Почему ваш супруг остановился в соседнем номере? 

Почему у вас только один ребѐнок? – засыпала она 

вопросами покрывавшуюся от волнения красными 

пятнами маму.  

- У отца сердечная болезнь, врачи рекомендуют ему 

спать в отдельной комнате, - не моргнув глазом, 

соврала я. 

- Vay, yazık olmuĢ! KeçmiĢ olsun!77 ... – сочувственно 

прослезилась горничная, и неизвестно, кому было 

выражено это сочувствие – лишѐнной супружеских 

ласк моей матери или «больному» отцу, вынужденному 

вести аскетический образ жизни. Не мудрствуя лукаво, 

я нахально приняла это сочувствие в свой адрес.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

636 

Когда я соврала про мнимую болезнь папы, мама 

изумлѐнно воззрилась на меня, очевидно, поражаясь 

моей изобретательности по части плутовства, но даже 

я, при всей моей находчивости, не могла ответить на 

все вопросы нашей горничной. 

- Почему ваш супруг всегда расплачивается долларами, 

разве у вас нет своей денежной единицы? – спросила 

Мерел-абла.  

- Есть, она называется манатом, а почему в нашей 

стране так популярны доллары, я не знаю...  

А папа тем временем продолжал сыпать долларами, и 

мы его понимали: на наступившем после траура 

празднике не скупятся... Когда светившийся от счастья 

отец произнѐс за ужином в ресторане тост, 

признавшись, что мы –самые любимые его женщины 

на свете, я растаяла от счастья, потому что сердцем 

почувствовала, что он говорит правду.  

Я чувствовала себя отмщѐнной за Дильбер и еѐ Кобру-

мать, которые так жестоко обошлись со мной (хотя в 

глубине души я понимала, что бедняжка Дильбер вовсе 

не виновата в сложившейся ситуации, а такая же 

жертва архисложных обстоятельств, как и мы, я 

продолжала стойко ненавидеть еѐ, видя в ней 

разлучницу).  

Папа же разошѐлся вовсю. Словно желая 
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компенсировать маме всю еѐ безрадостную и трудную 

жизнь, в которую она себя добровольно загнала, он 

одаривал еѐ золотыми украшениями, которых в 

турецких бутиках было видимо-невидимо.  

- Не балуй меня, Мурад, - смущалась мама.  

- Кто же ещѐ тебя побалует, как не я? – не унимался 

отец, застѐгивая на еѐ шее золотое колье нежной вязки.  

Я смотрела на них, счастливая и умиротворѐнная…  

Но через две недели наш энтузиазм начал угасать, и 

мы, не устававшие от бесконечных разговоров в первые 

дни, проводили вечера в неловком молчании. Почти 

оправившаяся от своего недуга, я стала чувствовать 

себя лишней в обществе двух безмерно любящих друг 

друга людей, которым нужно было остаться наедине и 

отвести друг с другом душу.  

Оставляя их одних, я уходила гулять к морю. 

Бесцельно бродя вдоль воды, я вдруг затосковала по 

родному морю и берегу. Не без удовольствия плескаясь 

в изумрудной тѐплой воде Белого моря, я думала о 

том, что все моря, как и страны, разные. Я купалась в 

Балтийском море, Чѐрном море, но прекраснее нашего 

Каспийского моря нет. Почему? Наверное, потому что 

оно родное... 
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Глава 42 

 

Как-то раз, поплескавшись вволю в море, я вышла на 

берег, направляясь к своему лежаку, на котором было 

расстелено огромное китайское полотенце с двумя 

целующимися дельфинами – подарок моей мамы. 

Подойдя к лежаку, я вдруг увидела нечто такое, от 

чего кровь бросилась мне в виски. Сердце заколотилось 

так бешено, что казалось, его слышат все, кто был 

вокруг: между головами дельфинов лежала... белая 

гвоздика!  

Дрожащими пальцами я подняла гвоздику и оглянулась 

вокруг. Вокруг всѐ было как прежде. Кто же подбросил 

мне на лежак гвоздику? Кто мог знать о моей любви к 

этому цветку? Есть только один человек на свете, 

который способен таким образом осчастливить меня, 

но этот человек был в Баку... 

Странные мысли приходили мне в голову. Разве такое 

возможно?! Неужели это мистика? Я улеглась на 

лежак, прижав гвоздику к губам, и, наконец, 

призналась себе в том, в чѐм не решалась признаться 

все эти дни: я до боли соскучилась по Азеру и хочу 

домой. Несмотря на то, что я столько лет не видела 
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маму, меня съедала тоска по другу, которому я даже 

не имела возможности позвонить, потому что звонить 

приходилось в присутствии отца, да и то только 

бабушке Ругие и тѐте Фатиме. Что за судьба у меня 

такая, тосковать по тем, кого люблю, почему я не могу, 

как все нормальные люди, жить так, чтобы рядом были 

и мама, и любимый друг?!  

Горькая слеза выкатилась из моих глаз, а следом за ней 

медленно поползла другая. Однако, не успев 

докатиться до щеки, мои редкие и тяжѐлые слѐзы были 

мгновенно осушены чьим-то пламенным поцелуем. Я 

вскочила и… обомлела: рядом со мной на песке сидел 

не кто иной, как Азер!  

- Азик? – потрясѐнно спросила я. – Как ты сюда попал? 

Или мне это снится?  

Я больно ущипнула себя, чтобы удостовериться в том, 

что не вижу сон. А он, смеясь, взял мою руку и крепко 

сжал еѐ: 

- Привет, Малыш!  

Обезумевшая от радости, я не знала, как себя вести, но 

Азер, не обращая внимания на мою растерянность, 

деловито предложил: 

- Давай сбежим отсюда, чтобы нас не заметили дядя 

Мурад и тѐтя Карина. 
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Я вновь удивилась: 

- Ты знаешь, что она здесь?  

- Айка, я уже второй день сторожу тебя здесь, но ведь 

ты никогда не бываешь одна.  

Оно верно: предусмотрительный папа строго велел мне 

не покидать огороженную территорию, 

предназначенную для отдыхающих отеля, и 

познакомил меня с несколькими семьями, дочери 

которых были одного со мной возраста, так что одной 

мне бывать не приходилось. 

- Иди в сторону магазинов, я сам к тебе подойду, - 

продолжал осторожничать Азер.  

Через десять минут мы сидели рядом на террасе и Азер 

терпеливо отвечал на мои вопросы. 

 

 

Нет, домашние не знают, что он в Турции. Да, ему 

пришлось обмануть родителей рассказом про поездку 

с друзьями в Набрань. Нет, он пробудет со мной всего 

неделю. Нет, он не хочет видеться с дядей Мурадом, 

чтобы не смущать его. Да, он понимает, что приезд 

моей матери в Анталию должен оставаться тайной для 

всех. О, он страшно скучал по мне в Баку... 
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Удовлетворив своѐ любопытство, я бросилась к нему с 

объятиями. 

- Какой же ты герой! Как ты нашѐл нас?  

- Ты забыла: это тебе неполные шестнадцать, а я уже 

давно совершеннолетний, - важно ответил он. – Я 

просто знаю того, кто снабжает путѐвками наших 

родителей, а разыскать отель было нетрудно.  

Тут меня осенило:  

- А где ты будешь спать?  

- В соседнем трѐхзвѐздочном, - засмеялся Азер. - Я ведь 

не волшебник, я только учусь... 

 

 

 

Глава 43 

 

Азер познакомил меня со своими турецкими друзьями, 

которые помогали ему в поисках нашей семьи. Брат с 

сестрой Халил и Сельда Кая работали гидами и 

неплохо подрабатывали на туристах. Не знаю, сколько 

заплатил им Азер, но уже на следующий день 
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тоненькая и деловая Сельда предстала перед моими 

родителями, обещая им привезти меня обратно в 

целости-сохранности из экскурсионного путешествия 

по окрестностям Анталии. Скрепя сердце, отец дал 

согласие, предварительно записав данные паспорта 

Сельды и взяв номер еѐ мобильного телефона.  

- Когда тебя ждать? – спросила мама. 

- К вечеру! – ответила я, поспешно убегая к лифту.  

Мы провели изумительную неделю, не мучаясь 

угрызениями совести от нашей маленькой лжи про 

путешествия, потому что мы действительно разъезжали 

по Анталии на взятой Азером в аренду машине. Он 

давно успел получить права, а деньгами дядя Гасан 

снабжал единственного сына довольно щедро. 

Останавливались мы лишь для того, чтобы поплавать, 

а потом утоляли зверский аппетит обжигающими 

пальцы жареными каштанами и острыми 

гамбургерами, и пиццами по-турецки - донер-кебабами 

и лахмаджунами.  

В последний день перед отъездом Азера Халил Кая 

привѐз нас с ним в местечко Аксеки. Меня поразила 

девственная красота этого маленького посѐлка, жители 

которого занимались ремеслом и охотой. Посѐлок 

Аксеки находился у подножия величественной горы, 

которая называлась зловеще: Giden-gelmez.78 
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Голубоглазая Сельда рассказала нам, что каждая семья 

этого посѐлка имеет свою легенду о родственниках, 

которые отправились в таинственные глубины горы в 

поисках пушнины и не возвращались, отсюда и 

интригующее название горы.  

Мы смотрели на гору, думая о тех смельчаках, которых 

она навсегда приютила на своих вершинах, и у меня 

невольно вырвалось:  

- Мне кажется, на своей родине я уже давно 

столкнулась со скалой «Гидэн-гэлмэз», которая 

забирает всех моих близких... 

Азер понимающе обнял меня за обмякшие плечи... 

 

 

 

Глава 44 

 

Через неделю после отъезда Азера наша семья стояла в 

аэропорту, провожая маму в Москву. Стараясь скрыть 

дрожь в голосе, она обратилась к папе: 

- Спасибо тебе, Мурад, за вновь обретѐнное счастье... 
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Отец виновато опустил глаза: 

- Это тебе спасибо, дорогая, за верность и любовь. 

Прости, если можешь... 

Мама прижала меня к себе и улыбнулась, но улыбка еѐ 

больше походила на гримасу: 

- Я всегда с тобою была, есть и буду. Звони мне. И 

обещай хорошо заниматься, чтобы выдержать 

вступительные экзамены. 

Я смотрела на неѐ сзади, такую хрупкую и вместе с тем 

необычайно сильную, и физически ощущала, как 

вместе с ней уходит часть моего сердца... 

Мы вернулись в Баку отдохнувшие, загорелые, полные 

энергии и связанные общей тайной, которая растопила 

возникшую между нами после женитьбы отца ледяную 

стену. Я вновь обрела уверенность, присущую 

любимицам семьи, и с удвоенной энергией принялась 

за учѐбу.  

После того как развалился Советский Союз и 

Азербайджан стал независимым государством, многое 

изменилось вокруг. Изменился облик города, 

изменилось наше общество, появилось много новых 

газет и журналов, в Баку работало очень много 

иностранных компаний и фирм. Существенные 

перемены произошли в системе образования: 

открылись частные лицеи, колледжи, высшие учебные 
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заведения. Посещать обычную школу стало 

непрестижно, и папа перевѐл меня в дорогую частную 

гимназию «Ватан», в которой обучение проводилось на 

азербайджанском и английском языках.  

В гимназии обучалось всего восемьдесят учеников и 

поэтому в каждом классе было не более десяти 

гимназистов. Директор гимназии Салим-муэллим79, 

представительный мужчина с интеллигентной 

внешностью, подбирал индивидуальную программу 

для своих подопечных, за знания которых он нѐс 

личную ответственность. Учителя были приглашены 

им из лучших университетов города, оказавшихся не в 

состоянии оплачивать труд талантливых 

преподавателей в соответствии с их знаниями и 

профессионализмом. А мы не могли нарадоваться на 

качественный состав нашего педагогического 

коллектива. 

Великолепный биолог Айдын-муэллим, блестящие 

химики Алипаша-муэллим и Алия-ханым, 

талантливый учѐный - математик Фуад-муэллим, 

гениальный физик Адалет- муэллим поражали нас 

своими знаниями и мастерством. Покрытые пылью и 

плесенью, скучные и однообразные уроки 

ограниченной Афони канули в Лету. Нестандартность 

методики преподавания, широта мышления, 

помноженные на фундаментальные знания педагогов 

нового времени, приобретѐнные ими в советское время, 
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позволили им превратить процесс учѐбы из тягости в 

радость.  

Да и как не радоваться, если, к примеру, для уроков 

астрономии, проводимых под руководством 

интеллектуального Адалет-муэллима, мы выезжали в 

горы Пиргули, где находилась Шемахинская 

астрофизическая обсерватория? Адалет-муэллим 

рассказывал нам про открытия гениального 

азербайджанского ученого-географа Насреддина Туси, 

карты которого помогли Колумбу открыть Америку. 

Как было не восхищаться нашими педагогами, под 

руководством которых мы совершали экскурсии на 

завод электрических приборов «Улдуз», Бакинский 

завод глубоководных оснований, на первый во всѐм 

Союзе Завод по производству бытовых кондиционеров, 

сданный в эксплуатацию ещѐ в 1975 году? 

Оснащѐнный японским оборудованием и 

технологиями, он экспортировал в своѐ время тысячи 

кондиционеров, поднимая экономику Азербайджана, в 

те времена советского... 

- Вся советская система была так хитро задумана, что 

винтик или болтик, к примеру, того же кондиционера, 

поставлялись из промышленных предприятий соседних 

республик. Это было необходимо для того, чтобы 

держать всю страну в зависимости друг от друга, - 

ответил Айдын-муэллим на наш вопрос о том, почему 

все наши заводы ныне бездействуют. - Уравниловка 
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между республиками была на руку, к примеру, 

гористой и экономически бедной Армении, 

паразитирующей за счѐт богатого природными 

ресурсами Азербайджана.  

Педагоги гимназии учили нас думать, а не 

довольствоваться догмами и готовыми клише. Мы 

начинали по-новому воспринимать мир. 

- Неважно, где вы будете жить и какую профессию 

изберѐте, - говорил Алипаша- муэллим. – Главное, 

чтобы вы могли применить полученные вами знания во 

благо своего народа и всего человечества. У меня вся 

надежда на вас, не окованных, как мы когда-то, 

идеологическими цепями ... 

У меня вновь появилась любимая учительница. На сей 

раз ею стала Ульвия-муэллиме Хикмет гызы, 

преподававшая историю. Бьющая фонтаном эрудиция, 

свободное владение языками, высокая 

гражданственность, отличавшие молодую учительницу, 

превратили еѐ вскоре в кумира школы. По еѐ 

инициативе весной уроки истории проводились в 

самом Гобустане, куда нас отвозил школьный автобус.  

Расположенный в шестидесяти километрах от Баку, 

этот уникальный памятник материальной истории под 

открытым небом, охватывающий различные 

исторические периоды от эпохи мезолита, неолита, 

бронзы, железа, с более чем шестью тысячами 
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наскальных изображений, является ценнейшим 

историческим заповедником азербайджанского 

народа. В пределах гор Беюкдаш, Кичикдаш, 

Джингирдаг и холма Язылы на поверхности скал 

учѐные обнаружили тысячи силуэтных контурных 

рисунков людей, животных, сцен повседневной 

первобытной жизни. Мы с восхищением разглядывали 

камни Гобустана, где были отражены картины жизни 

давно ушедших поколений: сцены священнодействий, 

жертвоприношения, охоты, жатвы. Высеченные на 

скалах рисунки наших предков отразили древние виды 

искусств: изобразительное, музыку, танцы, 

запечатлели многообразие сторон быта и 

мировоззрения населявших нашу родину древних 

людей. Мы восхищѐнно ахали, лазая по скалам 

заповедника.  

- Недаром Тур Хейердал назвал Азербайджан одним из 

древнейших очагов цивилизации человечества, - гордо 

произнесла Ульвия-муэллиме. - Скажите, ребята, а 

встретились ли вам на скалах узнаваемые сегодня, 

знакомые стороны быта и жизнедеятельности людей 

древнего племени?  

- Да, - пылко ответил Гасым. – Вот этот рисунок 

коллективного ритуального танца напоминает наш 

народный танец «Яллы»!  

- Верно. А ещѐ? – довольно улыбалась учительница.  
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- А я разглядел картину похищения девушки парнем! – 

воскликнул Сардар. – Теперь понятно, в какую 

древность уходит корнями этот обычай таким способом 

добиваться права обладания любимой! 

Все рассмеялись. 

- Ульвия-муэллиме, - обратилась к ней я. – А меня 

поразило то, что на изображѐнных наскальных 

рисунках коллективной жатвы работой руководит 

женщина. Это так непохоже на нас нынешних, 

привыкших к руководителям-мужчинам... 

- Зря ты так думаешь, - лукаво прищурилась наша 

учительница. Даже сидя на камне в джинсах и 

кроссовках, она была эталоном шарма и элегантности – 

такая женственная и прекрасная, что дух захватывало. 

– Между прочим, когда-то на этой самой земле жили и 

творили легендарные амазонки, наши 

прародительницы. В те времена обществом руководила 

женщина, и нельзя сказать, что ей это удавалось хуже, 

чем мужчинам.  

У представителей сильного пола нашего класса это 

сообщение вызвало реакцию протеста, девочек же 

просто распирало от гордости. От нашей учительницы 

мы узнали, что прекрасные амазонки жили в горах, 

занимаясь охотой. Раз в год они спускались с гор вниз, 

где их ожидали земледельцы-мужчины, и выбирали 

себе мужей, чтобы, зачав от них детей, снова уйти в 
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горы. Но самым сногсшибательным было сообщение о 

том, что для успешных занятий охотой амазонки 

готовы были пожертвовать своей красотой – они 

вырезали себе правую грудь, мешавшую им натягивать 

тетиву лука.  

Я похолодела от мысли о том, что бедняжки подобным 

образом уродовали себя, и внутренне возликовала, 

радуясь, что живу в другое время... Хотя Азер всегда 

называл меня амазонкой, я себя таковою не считала, 

потому что при всѐм моѐм уважении к отважным 

прародительницам я бы не хотела жить вдали от Азера 

и бросать его у подножия горы возделывать землю, в то 

время как сама должна была охотиться на диких зверей 

высоко в горах – обезображенно-одногрудая, 

вооружѐнная луком и тетивой... Нет, амазонка из меня 

определѐнно не получилась бы, к тому же неизвестно, 

захотели бы сами амазонки вести подобный образ 

жизни, встреть они такого писаного красавца, как 

Азер... 

 

 

Глава 45 

 

Я с жаром пересказывала Азеру те сведения, которые 

черпала в гимназии. Гордясь тем, что первобытное 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

651 

искусство на скалах Гобустана и Гямигая – 

доказательство высокоразвитой цивилизации, 

существовавшей на территории нашей родины, я 

рассказывала ему все, что узнала от своих учителей. 

Особенно меня впечатлило то, что сюжет библейской 

легенды о Всемирном потопе и Ноевом ковчеге 

изображен последовательными сценками на скале 

Гямигая, название которой в переводе с 

азербайджанского означает «Скала-корабль», и среди 

них есть даже портрет самого Ноя! Преподаватели 

предлагали нам искать подтверждения полученным 

сведениям в ряде источников, и мы поражались, 

открывая для себя восхитительные сказания других 

народов, такие, как эпос о Гильгамеше.  

- Посмотри, какое значение в мировой культуре играет 

наша местность Нахчыван, окрещѐнная в советское 

время Нахичеванью! Ведь название Нахчыван восходит 

к имени Ноя, ибо в тюркском варианте Ной именуется 

Нухом, а Нахчыван изначально назывался «Нухчу 

Бан», то есть вершина Ноя! Представляешь, именно на 

этой территории азербайджанской земли Ноев ковчег 

нашѐл пристанище, обретя там долгожданную сушу, - 

увлечѐнно сообщала я. - А мы об этом скромно 

молчим, в то время как армяне, искусные 

фальсификаторы истории, пытаются представить, что 

они имеют к этому какое-то отношение. 

Оставаясь большей частью безучастным к моим 
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научным тирадам, Азер оживал лишь при упоминании 

об армянах и начинал переспрашивать меня о только 

что услышанном.  

- Нет, я так больше не могу, - и он начинал нервно 

вышагивать по комнате.  

Видя его нервозность, Ругия-нэнэ ходила за ним по 

пятам, пытаясь как-то отвлечь и предлагая накормить 

его своими кулинарными шедеврами. Но Азер, хотя и 

слыл гурманом, оставался безучастным, он потерял 

интерес к обычным человеческим радостям. Что-то 

терзало его, какие-то мысли не давали ему покоя, но он 

предпочитал не вводить меня в курс дела, страдая в 

одиночестве. 

- Что-то с тобой происходит? Поделись со мной, - 

пытала его я.  

- Не забивай свою хорошенькую головку всякой 

всячиной! – говорил он. – Готовься к вступительным 

экзаменам, это сейчас главное.  

А я и готовилась, усердно грызя гранит науки. По мере 

того как приближалась пора экзаменов, всѐ более 

неспокойным становился Азер и всѐ уверенней 

становилась я. Единственное, что отравляло мне 

жизнь, так это то, что мы не сдержали данного маме 

обещания ежегодно выезжать в Турцию.  

- Мы повторим наш отдых на следующий год, - 
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уверенно сказал папа, прощаясь с мамой. – Я закажу 

путѐвки, и мы поедем отдыхать в Испанию или в 

Грецию.  

- Нет, нет, - поспешно ответила мама. – Пожалуйста, 

только в Турцию... 

Заметив наш удивлѐнный взгляд, она потупила глаза: 

- Здесь всѐ напоминает мне родину: и люди, и места, и 

еда, и язык... 

- Ничего нет проще! – с готовностью отозвался 

расчувствовавшийся отец. – Мы объездим всю Турцию 

– на следующий год мы поедем в Аланию, а потом в 

Бодрум, Мармарис... 

Но на следующий год у него родился очередной 

наследник, мой брат Гусейн, названный в честь моего 

умершего дяди по отцу и похожий на моего отца как 

две капли воды, а ещѐ через год мне предстояли 

вступительные экзамены. Встреча с мамой всѐ 

затягивалась...  

 

Глава 46 

 

В последнее время Азер, получающий образование на 

одном из самых престижных факультетов – факультете 
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международных отношений, стал пропадать в 

библиотеках, появляясь оттуда с фотокопиями цитат и 

исследований учѐных с мировым именем... об армянах.  

- Зачем тебе всѐ это? – недоумевала я.  

- Понимаешь, армяне, ловко устроившись на наших 

землях с помощью политических интриг и сумятицы в 

связи с развалом Союза, торжествуют, как будто эта 

«победа» досталась им ценою ратных подвигов. Наши 

же, наоборот, сникли, словно беспомощные 

младенцы... 

Поэтому в стране, освященной подвигами своих героев, 

таких, как Бабек, Кѐроглы, Гачаг Наби, Керем; на 

земле, которая родила великих Низами, Физули, 

Насими, и двадцать пять процентов территории 

которой сегодня топчет захватчик, не погнушавшийся 

никакими средствами, чтобы добиться своей цели, 

просто необходимо распространять информацию о 

том, что на самом деле представляет собой враг. 

Информацию от людей, которых никак не обвинишь в 

необъективности или предвзятости. 

Азер процитировал слова Пушкина, которые русский 

поэт вложил в уста старого горца: «Ты трус, ты раб, ты 

армянин!» 

Я ужасалась вместе с Азером, когда он читал вслух 

записки известного французского путешественника 
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графа де Шоле: «Невзирая на огромное сострадание, 

которое порождали во мне их бедность и их мучения, 

мне никогда не удавалось привязаться к армянам, так 

отвратительно их плутовство, так постыдна их низость 

и возмутительна их подлость».  

- Послушай только, что пишет немецкий 

путешественник Альфред Кѐрте в своих 

«Анатолийских эскизах», посвящѐнных им известному 

германскому деятелю в Турции, Кольмару фон-дер 

Гольцу, - запальчиво продолжал мой неутомимый 

кузен. - Он пишет: «Почти каждый, кто в этих 

провинциях соприкасается с ядром народа, научается 

уважать и любить турок, низко ставить греков и 

ненавидеть и презирать армян... Везде оправдывается 

пословица, что грек обманет двух евреев, а армянин - 

двух греков».  

Я удивлѐнно качала головой, а Азер продолжал 

поражать меня новыми откровениями про армян. 

- А вот ещѐ слова одного крупного подрядчика из 

Эски-Шехир: «Когда я уславливаюсь относительно 

дела с турком, то обхожусь без письменного 

контракта, ибо его слова достаточно. С греком или 

иным левантийцем я заключаю письменное условие, 

ибо с ними это нужно и полезно; с армянами же я и на 

письме никаких дел не веду, потому что от их 

лживости и интриг не ограждает даже письменное 
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условие», - возбуждѐнно зачитывал Азер. 

- Да уж... – тяжело вздохнула я. - После того, что они 

сотворили с нами, нечего удивляться, отчего этот народ 

заслужил подобную репутацию...  

- Да не бывает плохих народов! – неожиданно 

взорвался Азер. – Ты думаешь, я трачу время и силы на 

то, чтобы, уподобившись примеру дешѐвых 

националистов, повесить на армян ярлык? Неужели и 

мы должны опускаться до примитивного 

национализма?  

Он в бессилии опустился на диван и сжал руки в 

кулаки.  

– Да нет же, нет, я только пытаюсь понять, отчего наши 

соседи пали до уровня такого оголтелого 

национализма. Я хотел разобраться, отчего они 

заразились этим страшным националистическим 

вирусом. И знаешь, что я понял? А то, что своей 

репутацией плутов и нынешней агрессивной 

воинственностью армяне обязаны кучке взбесившихся 

националистов - дашнаков, которые и ведут свой народ 

в пропасть. По сути дашнаки и есть враги армянского 

народа. Самое скверное - это то, что большевики дали 

этим дашнакам столько льгот и прав, что они начали 

писать новую историю, заполучив завидные места в 

Академии наук СССР. Хотя только в 1904 году 

известный русский историк-кавказовед Василий 
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Львович Величко сказал о них в своих исследованиях: 

«Страницы их истории пестреют «великими» именами, 

незнакомыми никаким историям, кроме армянской, да 

порою появляются в сильно увеличенном виде фигуры 

менее сомнительного происхождения. Если бы, кроме 

слова «измышление», понадобилось начертать на 

скрижалях армянской истории слово, которое бы точно 

охарактеризовало факты правдоподобные, то нельзя 

было бы избегнуть слова «измена». Сомнительные 

властители Армении, страны с постоянно 

колеблющимися границами, всегда зависят от 

сильных соседних монархий и всегда, систематически 

изменяют им. Знатные люди (нахарары) изменяют 

царям, народ – и тем, и другим. Жестокость нравов и 

ненадѐжность отношений у армян – феноменальная».  

Я молчала, расстроенная и подавленная услышанным - 

ведь и по моим жилам течѐт армянская кровь... 

Словно прочтя мои мысли, Азер обнял меня:  

- Это не о народе сказано, это о лжевождях, ведущих 

его в пропасть... Народы не бывают плохими и 

жестокими, кучка взбесившихся мерзавцев – это ещѐ не 

весь народ. 

Как я была признательна и благодарна Азеру за то, что 

он был беспредельно искренен со мной! В отличие от 

многих других, Азер вслух размышлял о том, что 
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являлось табу в моѐм присутствии...  

А как-то раз Азер пригласил меня даже принять 

участие в заседании клуба «Возрождение» - 

стараниями студентов была предпринята попытка 

реанимировать старый добрый интернациональный дух 

Баку.  

- Мы, бакинцы, всегда гордились тем, что национализм 

нам чужд. С детства мы росли в общих дворах и 

учились в школах с богатой этнической мозаикой. 

Азербайджанцы, русские, евреи, армяне, грузины, 

лезгины десятками лет жили бок о бок друг с другом, 

взаимно обогащаясь и формируясь в уникальный сплав, 

который гордо назывался «бакинцами» - сообществом 

людей, объединенных общей духовной культурой, 

ценностями и обычаями, – запальчиво начал своѐ 

выступление Саша, коренной русский с Баилова, 

прекрасно владеющий азербайджанским языком. – Так 

почему же армяне, которым прекрасно жилось в 

Карабахе, в Азербайджане, вдруг разом, 

сговорившись, стали жаловаться на свою 

«невыносимую» жизнь здесь?! Я считаю, это подло с 

их стороны, это самое настоящее предательство! Как 

можно было позволить использовать себя в качестве 

пешек этим политическим интриганам из Армении! 

Вот так они решили «отблагодарить» Азербайджан за 

все хорошее, что имели… У меня в голове не 

укладывается, как после стольких лет совместной 
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жизни можно так поступить по отношению к людям, 

чья родина стала и твоей родиной тоже?! Скажи, Сѐма, 

разве я не прав?  

Сѐма был евреем. Он рассудительно продолжил 

выступление друга. 

- Когда в начале века на Апшеронском полуострове 

начался нефтяной бум, в Баку стеклись 

предприимчивые люди со всего света, положив начало 

многонациональному сообществу. Нигде в Советском 

Союзе евреям, например, не жилось так хорошо, нигде 

к ним не относились так толерантно, как в Баку. Так 

почему же у евреев, русских, грузин, молокан, немцев, 

татар не было проблем в Азербайджане, а у армян они 

вдруг появились? Ответ прост: проблема не в 

азербайджанцах, а в самих армянах, в их неуѐмных 

политических амбициях. Ну, ответьте мне, положа руку 

на сердце: кто из наших друзей, бакинских армян, имел 

право жаловаться на жизнь? Неужели можно оправдать 

их предательство? 

- Да их же подставили! – неожиданно воскликнул Азер. 

– Неужели вы не понимаете, что наши враги не армяне, 

а проклятая дашнакская идеология, спровоцировавшая 

армянский народ? Неужели непонятно, что всем своим 

бедам армянский народ обязан именно этой идеологии? 

Ведь все кровопролития армяне начинали с 

дашнакской подачи! По сути эта иделогия прежде всего 
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направлена на разрушение армян, так же, как и 

фашистская идеология в своѐ время чуть не погубила 

немцев. Посмотрите сейчас на Германию: любо-дорого 

наблюдать, как развивается эта замечательная страна, 

избавленная от националистического яда. Подобный же 

яд отравил и сознание наших соседей, которым пора 

понять, что не мы их враги и даже не турки, а их 

больная идеология. И чем скорее поймут армяне, куда 

ведѐт их дашнакская партия, тем раньше они окажутся 

в выигрыше. Я почти уверен, что наши соседи, 

одноклассники, учителя и друзья, с которыми у нас 

оборвалась связь, думают так же, как и мы. Разве мы 

можем считать врагами тех, с кем дружили до 

недавнего времени? Поймите же: дашнаки осознанно 

принесли бакинских армян в жертву своим корыстным 

интересам. Неужели вы думаете, что вынужденным 

уехать из Баку армянам сейчас легко жить на чужбине? 

Они же ни в чѐм не виноваты, они стали жертвами этих 

событий...  

- Отчего же они ничего не предприняли в своѐ время? 

Почему молча позволили себя использовать, а 

некоторые на этом даже спекулировали, разыгрывали 

политические спектакли, чтобы заработать очки в 

глазах своих сородичей. Скажите, а чем провинились 

сотни тысяч изгнанных из Армении несчастных 

азербайджанцев? В чѐм провинились мы? – перебила 

Азера Сабина, студентка университета. - Посмотри, во 

что превратился наш город: некогда блистательный, 
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цветущий, интеллигентный Баку стал убежищем 

озлобленных беженцев. На улицы невозможно 

выходить, где наш славный город с его особой 

атмосферой, красиво и со вкусом одетыми жителями, с 

весельем, шутками и смехом на улицах?! Столица 

государства, город интеллигентов и эстетов стал 

похож на большую деревню… 

- Да уж, не до веселья нам сейчас... – с грустью 

подытожил мой кузен и добавил: Сложно нам сейчас, 

но надо помнить, что самое главное – это в любой 

ситуации оставаться Человеком и не опускаться до 

уровня животных инстинктов. Человеком, который не 

имеет права уважать себя, если теряет уважение к 

другим.  

Парадоксально, но при всей своей неприязни к армянам 

к матери моей Азер по-прежнему относился с 

уважением, так же, как к моим бабушке и дедушке, и я 

чувствовала, что это искренне, без фальши. Как-то, 

сопровождая меня на кладбище к дедушке Христофору, 

у надгробья которого мы сажали цветы, Азер сказал:  

- Они – другое дело, может, таких среди армян 

меньшинство, но они были и есть, - армяне, которые 

понимают, что всѐ, что затеяли их собратья, – мерзость. 

Им, как и всем порядочным людям, ненавидящим 

войну, стыдно за поступки своих сородичей. Я уверен: 

все наши бывшие армянские друзья осуждают и 
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проклинают националистов, задумавших начать 

этническую чистку и расширение своих политических 

границ. Вот их-то я и ненавижу – лживых предателей и 

провокаторов.  

Как разобраться в этих невероятно сложных 

отношениях? Понимают ли сами армяне всю 

бессмысленность того, что они затеяли? На что 

надеются армянские националисты, втянув свой народ 

в очередную катастрофу и враждуя с ближайшим 

соседом, когда весь мир идет к интеграции? Найдѐтся 

ли какой-нибудь выход из тупика, в который загнали 

эти два народа кровожадные и нечистоплотные 

дашнаки? А если это безвыходная ситуация, что в 

таком случае будет с моей мамой? И кем она сейчас 

приходится отцу?  

- Как ты думаешь, мой отец – двоеженец? – спросила я 

как-то Азера после очередного телефонного разговора 

с мамой. 

Мы говорили с ней так часто, что я стала опасаться 

взбучки со стороны папы за огромные телефонные 

счета, но он исправно оплачивал их, ни разу не выказав 

своего недовольства, и я злоупотребляла его 

великодушием. Иногда к телефону подходила бабушка 

Грета, но она совершенно не умела владеть собой и 

срывалась на плач, поэтому разговора у нас не 

получалось. 
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- Зачем ты сейчас ворошишь всѐ это, когда у тебя на 

носу экзамены? – недовольно пробубнил Азер, но, 

заметив, как задрожали уголки моих губ, сразу 

исправился: 

- Ладно, не обижайся. Понимаешь, Малыш, я бы так не 

сказал про дядю Мурада. Мне не очень симпатичны 

мужчины, которые обманывают своих жѐн, заводя на 

стороне ещѐ одну семью, но твой отец – особый 

случай. Он ведь не виноват, что так случилось...  

- Так ты не считаешь, что папа изменяет с мамой тѐте 

Дильбер?  

- Не считаю, - уверенно ответил Азер. – До тех пор, 

пока Дильбер-ханым не узнает об этом, его совесть 

может быть спокойна. Твоя мама для него – это его 

прошлое, та тень, которая покинула его и вдруг 

вернулась! Но он-то жил уже в настоящем, и рядом с 

ним была его новая семья, так что ему оставалось 

делать, внезапно обретя потерянную любимую? И, 

конечно же, новую семью он не сможет оставить. Не 

может же солнце освещать всю планету одновременно, 

поэтому дни и ночи сменяют друг друга. Мне кажется, 

что в жизни твоей матери наступила ночь, и она не 

возражает, чтобы эта ночь затянулась, радуясь лишь 

тому, что и на еѐ долю иногда будут выпадать 

солнечные лучи. Эх, всему виной проклятая война.... 
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Я вздохнула. Да, моя несчастная мать терпеливо 

ожидала своей доли солнечных лучей, находясь в 

далѐкой Москве, уж чего-чего а терпения ей не 

занимать. Вот выучусь на врача и поеду работать 

вТурцию, а мама переедет ко мне. А Азер? Захочет ли 

он жить с нами в Турции? Когда-то мы мечтали 

поселиться на Острове Азераиды... Мои мысли 

путались, поэтому я решила на время забыть обо всѐм, 

кроме экзаменов. Мне казалось, что после того, как я 

поступлю, мы сможем вырваться в Турцию и отметить 

вместе с мамой моѐ поступление, откуда же мне было 

знать, что вслед за пряниками я получу от судьбы такой 

удар кнутом, что согнусь вдвое... 

 

 

 

Глава 47 

 

Я блестяще выдержала экзамены, набрав рекордное 

количество баллов. В день моего поступления Азер 

прислал к нам роскошную корзину из белых гвоздик и 

лилий, из-за которых наша квартира заблагоухала, как 

цветник. По случаю моего зачисления в Медицинский 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

665 

институт отец закатил роскошный банкет. Он весь 

светился от счастья, Дильбер же почернела от зависти, 

подсчитывая, во что ей обойдутся банкет и подарки для 

падчерицы. На банкете меня одарили по-царски: папа 

торжественно вручил мне изумительные 

бриллиантовые серѐжки в форме слезы, бабушка 

надела на мой указательный палец изящное колечко из 

алмазной россыпи веером, дядя Гасан защѐлкнул на 

моѐм запястье старинный платиновый браслет 

тончайшей вязки, а тѐтя Фатя подарила мне модное 

колье из белого итальянского золота. Бабушка Ругия то 

и дело вытирала глаза, любуясь мной и Азером, 

который весь вечер протанцевал со мной, твердя, что 

любит меня и очень гордится мной. Я ликовала! 

На следующее утро после банкета я валялась в кровати 

с телефоном в руках, пересказывая маме вопросы 

тестов и подробности банкета. Мама и бабушка Грета 

шумно поздравляли меня с поступлением на том конце 

провода, и я стала подумывать, что неплохо бы 

поехать к ним на пару недель. Вдруг кто-то постучал к 

нам в дверь. 

- Аида, открой! – крикнула бабушка Ругия. – Я не могу 

отойти от плиты: жарю кутабы...80 

С самого раннего утра моя нэнэшка трудилась на 

кухне, чтобы побаловать меня моими любимыми 

кутабами из тончайшего теста с зеленью и тыквой. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

666 

Я наскоро попрощалась с мамой и побежала в 

прихожую. Заглянув в глазок двери и увидев Азера, я 

немного удивилась его неурочному приходу. Распахнув 

с радостью дверь, я застыла: мой кузен был бледен и 

чрезвычайно взволнован. Страшное предчувствие 

сковало меня... 

Он не улыбался.  

- Что случилось? – у меня внутри всѐ похолодело.  

- Давай посидим, Малыш. Нам нужно поговорить, - 

начал Азер без вступлений и прологов.  

- Говори... – едва слышно прошептала я, уже готовая к 

самой ужасной вести. 

Но то, что мне предстояло услышать от кузена, 

оказалось очень неожиданным... 

- Малыш, я терпеливо ждал твоего поступления, 

потому что не имел морального права деморализовать 

тебя перед таким ответственным в твоей жизни шагом. 

Но теперь, когда позади остались и экзамены, и банкет, 

и детство, я хочу сказать тебе кое-что и надеюсь, что 

ты поймешь меня. Я пришѐл к тебе потому, что ты – 

единственная из нашего рода, кто правильно оценит 

мой шаг и поймѐт меня.  

Азик сосредоточенно думал, выбирая слова. Я сидела 

тихо, как мышь, боясь дышать.  
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- Айка, мы с тобой связаны обещанием перед небесами, 

хотя это пока наш секрет, и поэтому мне горько 

доставлять тебе такую боль. Но поверь: если бы я не 

был уверен в тебе, то никогда бы не совершил того, что 

собираюсь сделать... Хммм... Малыш, я записался 

добровольцем и... отправляюсь на войну в Карабах. Я 

больше не в состоянии молчаливо наблюдать, как 

армяне беспрепятственно оккупируют наши земли. 

Эта война затянулась, и я боюсь, что со временем все 

просто свыкнутся с этим. Мне противно видеть, как по 

улицам нашего города шатается праздная молодѐжь, 

мне тошно смотреть все эти ток-шоу и дешѐвые 

передачи с участием поп-звѐзд, в то время как там, в 

Карабахе, убивают наших солдат. Вся страна должна 

сейчас мобилизоваться перед решительным броском на 

противника. Мы должны сжаться в единый кулак, 

чтобы дать отпор распоясавшемуся врагу. А если не я, 

не другой, не третий, то кто же станет на защиту нашей 

Родины?  

Азер встал и начал нервно шагать по комнате. Вдруг он 

остановился и тихо произнѐс: 

- Отправка на службу через два дня, и никто, кроме 

тебя, об этом не знает. Я доверяю тебе сообщить эту 

новость моему отцу через день после моей отправки, а 

до этого времени постарайся не выдать себя, хорошо, 

Малыш? Ты ведь справишься с этой задачей?  
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Я не отвечала. Я не плакала, не билась в истерике, не 

кричала. Я молчала, повторяя про себя: «Это конец... 

На этом моя жизнь окончилась...»  

...Бабушка Ругия угощала нас кутабами, и я 

машинально заглатывала нежное тесто, не ощущая его 

вкуса. Азер же, наоборот, шутил, смеялся, обнимал 

бабушку. Он хотел в оставшиеся дни уделить внимание 

семье и успел уже созвониться со старшими сѐстрами, 

которые уже были замужем и даже имели детей. 

- Сегодня я хочу погулять с племянниками, - сказал он. 

– Ты не составишь нам компанию?  

Я отказалась, боясь сорваться... 

- Весь завтрашний день я посвящу вам с бабушкой, я 

пробуду у вас до семи, а потом... уйду домой. 

Последний вечер я хотел бы посидеть с родителями, ты 

меня должна понять... Так что, до завтра, Малыш! - он 

потрепал меня по щеке и ушѐл... 

 

 

 

Глава 48 
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Мои ноги едва касались булыжников, которыми 

выложены улицы Крепости. Я летела как стрела и 

успела догнать Азера лишь у самой Девичьей башни.  

- Ази-и-и-к! – во весь голос позвала его я. 

Он обернулся и побежал ко мне, перепрыгивая через 

кусты.  

- Я никуда тебя не отпущу, слышишь! – трясла я Азера 

за ворот рубашки.  

На нас оглядывались прохожие.  

- Давай, пойдѐм к морю, - растерянно предложил Азер.  

Мы спустились к бульвару. Мимо нас неспешно 

проходили праздные и нарядные люди: студенты, 

влюблѐнные, мамаши с колясками, на скамейках мирно 

дремали пенсионеры, подставив старческие косточки 

солнцу, и никому не было дела до того, что несчастную 

девушку покидал еѐ любимый, отправляясь на войну...  

- Почему ты? Почему не они? – со злостью прошипела 

я и указала пальцем в сторону сидящих на соседней 

скамейке, неряшливо и безвкусно одетых 

краснощѐких деревенских ребят, которые лузгали 

семечки, нахально разглядывая прохожих. - Их матери 

рожают по десять детей, а ты – единственный сын в 

семье! 
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Азик поморщился: 

- И ты, Брут? Не хватало, чтобы и ты заговорила, как 

моя мать.  

- Я правильно говорю: в Армении проживали более 

двухсот тысяч азербайджанцев. Да, их изгнали 

оттуда, но какого чѐрта они сейчас сидят здесь, 

оплѐвывая семечками городские улицы и приставая к 

городским девочкам?! А ты должен за них воевать? Я 

не отпущу тебя, не отпущу!!!  

Краснощѐкие с интересом уставились на нас, один из 

них что-то сказал, отчего все они расхохотались. У 

Азера стала дѐргаться бровь, а это был явный признак 

того, что назревает драка. Кому-кому, а мне был очень 

хорошо известен горячий нрав моего 

благовоспитанного кузена, когда дело касалось 

женщин, которых кто-то ненароком смел оскорбить в 

его присутствии. Я не сомневалась в том, что Азику 

под силу было отмордовать всю эту кучу малорослых 

дебилов, но ужасно боялась драк, ссор и скандалов.  

- Пойдѐм в кафе, - я требовательно потянула Азера за 

рукав, заметив, как он привстал, пристально глядя на 

бездельников. 

Он не отвечал, и я заныла: 

– Мне плохо, я хочу выпить чай.  
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Моя маленькая хитрость отвлекла Азика от хамов, и, с 

сожалением оставив поле несостоявшейся битвы, он 

повѐл меня в сторону кафе.  

Мы сидели на террасе, слушая, как плещется море, и, 

всѐ ещѐ не остыв от гнева, Азик вздохнул: 

- Видела кретинов? Неужели ты доверила бы таким 

отстаивать нашу Родину? Я с такими, как они, не хотел 

бы воевать.  

- Забудь о них... Я люблю тебя, - в моѐм голосе 

прозвучала страшная тоска, - я боюсь потерять тебя... 

Не бросай меня, Азик! 

- Малыш, говорил ли я тебе когда-нибудь, за что я 

люблю тебя? - неожиданно улыбнулся Азер. - Ты ведь 

особенная, не такая, как все... В тебе есть что-то 

отчаянное, страстное, смелое, вызывающе-

сумасшедшее, это и делает тебя неповторимой.  

Он взял мою руку, которая превратилась в ледышку, 

несмотря на жару, и нежно приложил еѐ к своей щеке.  

- Знаешь, Айка, с недавних пор я делю людей на тех, с 

кем хотел бы отправиться на фронт и с кем 

поостерѐгся бы. Так вот, из всех женщин, кого я знаю, 

только с тремя я бы пожелал воевать вместе: с 

бабушкой Ругиѐй, нашей бибишкой Фатимой и с тобой. 

Удивительно, но в младшем поколении нашего рода ты 

– единственная, кто унаследовал от бабушки и тѐти 
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Фати это страстное безумство быть храброй и уметь 

любить. Ни у моих сестѐр, ни у дочерей тѐти Фатимы 

не хватит духа дерзать в жизни: я всегда знал, что все 

они чинно и благородно выйдут замуж за папенькиных 

сынков и будут трепетно охранять тепло семейных 

очагов, умножая свои счета в банках. Все они правы 

по-своему, но я люблю свою амазонку: гордая, смелая, 

мужественная, она никогда не пойдѐт по проторенной 

дорожке...  

- Безумству храбрых поѐм мы песню? – съязвила я. – 

Никакая я не амазонка, я обыкновенная маленькая 

девочка, которая страшно боится потерять тебя... Я не 

смогу без тебя жить, понимаешь ли ты это? Если ты 

уйдѐшь на войну, я убегу вслед за тобой!!!  

- Нет, Аида, ты будешь ждать меня здесь, оберегая 

бабушку Ругию, которая очень тяжело переживѐт моѐ 

отсутствие. А за меня не бойся, Аллах сбережѐт меня 

для тебя. Неужели ты думаешь, что я подставлю себя 

под пулю?  

- Не уезжай, - я вся дрожала. – Гурбан олум, не 

уезжай... 

- Аечка, мы ведь с тобой собираемся заиметь четверых 

детей, не так ли? Так вот, придѐт время, когда эти дети 

подрастут и спросят меня, что я лично сделал, чтобы 

освободить Карабах и близлежащие к нему районы 

Азербайджана от грязного армянского сапога. И что я 
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отвечу им? Что я был единственным сыном, 

наследником, которого не пустила воевать мама? 

Хочешь ли ты, чтобы твоего мужа презирали его же 

дети?  

Как я могла желать подобного?! И я сдалась...  

 

 

 

Глава 49 

 

Через два дня Азер уехал. Скрепя сердце, набрала я 

служебный телефон дяди Гасана, чтобы сообщить ему 

жуткое известие. Мой дядя, которого я очень любила и 

по этой причине не хотела травмировать ужасной 

вестью, долго не мог понять, что я пытаюсь сообщить 

ему, а потом вдруг взмолился, как будто с его 

приходом я смогла бы сообщить ему что-то новое или 

остановить отъезд Азера:  

- Аидочка, доченька, милая, сиди дома и никуда не 

выходи, слышишь? Я сейчас же еду к вам!  

Реакция родителей Азера, бабушки и всех наших 

родственников была ужасающей. К вечеру наш дом, в 

который набилось столько народу, что негде было 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

674 

присесть, походил на пчелиный улей. Я безумно 

устала. Мне надоело повторять по сто раз, что Азер 

пришѐл попрощаться с нами и попросил меня передать 

родным известие об отъезде.  

Фидан и Айнур вспоминали, как он пришѐл к ним и 

взял гулять их детей, тѐтя Фатима рассказывала, как он 

вчера фотографировался с еѐ замужними дочерьми -

Хадиджей, Захрой, и внучкой Назакет... 

- Почему ты сразу не позвонила нам сообщить о его 

мобилизации? – наступала на меня тѐтя Назлы. Она 

была в ярости. 

- Оставь девочку, она сдержала слово, данное брату, - 

устало прервал еѐ дядя Гасан, непривычно небрежный, 

без галстука и с расстѐгнутым воротником.  

- А ты меня не затыкай! – забилась в истерике тѐтя 

Назлы. – Мой сын – не мишень для дашнакских 

стрелков! Пойди и верни моего ребѐнка!  

- Назлы, успокойся, нельзя же так! Мальчик в дороге, 

не дай Аллах, беду накличешь... На вот, попей, - тѐтя 

Фатима протянула стакан с водой и таблетку 

валерьянки, но та, отшвырнув еѐ руку, злобно 

прошипела: 

- Тебе легко говорить, когда у самой сына нет, небось, 

чужих детей легко отправлять на фронт! 
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- Разве он мне чужой, Назлы, побойся Аллаха, - 

укорила еѐ тѐтя Фатя, но мать Азера не слушала еѐ.  

Она подскочила к окаменевшему отцу Азера и пошла в 

яростное наступление: 

- Клянусь Аллахом, Гасан Ибрагимович Багиров, если 

ты не используешь все свои связи, чтобы вернуть моего 

ребѐнка, то это сделаю я, через твою голову! Надо 

будет, обращусь в парламент! Есть положение о том, 

что единственного сына на фронт не отправляют!  

- Назлы, неужели ты до сих пор не узнала своего сына? 

– неожиданно вспылил дядя Гасан. – Если он решил 

воевать, то никому не под силу вернуть его в дом, даже 

если за ним поеду лично я ... 

 

 

Глава 50 

 

Потекли бесконечные и пустые дни. Я вспоминаю эти 

дни, как будто это не я, а моя бледная тень вяло и 

уныло бродила по городу, посещала лекции, 

машинально ела-пила-спала... 

Время для меня остановилось, жизнь потеряла смысл. 

Я не оживала даже тогда, когда по телевидению 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

676 

передавали фронтовые новости. Меня сковывал страх, 

и я быстро переключала телевизор, чтобы не видеть те 

военные сцены и условия, с которыми в данную 

минуту соприкасается Азер. Каждую ночь я молила 

Аллаха сохранить Азеру жизнь и вернуть его нам 

живым и невредимым, но проходили недели, месяцы, а 

Азер не только не вернулся, он ни разу не написал и не 

позвонил никому из нас...  

Я почти перестала звонить матери в Москву и 

абстрагировалась от внешнего мира, уютно 

спрятавшись в свою раковину. Со стороны я удивлѐнно 

наблюдала, как моѐ тело несѐт уставшую и тяжѐлую 

голову на экзамены, а голова механически отвечает, 

сдаѐт зачѐты-сессии. Хотя моя плоть, из которой 

окончательно улетела душа, продолжала влачить вялое 

существование, согласно законам природы, меня едва 

ли можно было бы считать живой. «Пациент скорее 

мѐртв, чем жив», - горько усмехалась я, механически 

водя щѐткой по зубам... 

Но однажды душа моя прилетела обратно, узрев 

неожиданную возможность поговорить о сокровенном, 

и не с кем-нибудь, а с самой ... бабушкой! Я вновь 

ожила, остро почувствовав, какое это счастье жить и 

любить... 

Как-то бабушка Ругия позвала меня в свою комнату, 

где она шила чехол для одеяла. 
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- Аидочка, как ты думаешь, этот цвет понравится 

Азеру? – мечтательно спросила она, любуясь нежно-

голубым шѐлком. – Или сшить для вас розовый чехол?  

- Как эт-то для н-нас? – заикаясь, спросила я.  

- Эх, дочка, вы, словно страусы, зарыли головы в 

землю и думаете, что никто не видит ваших 

распустившихся хвостов.  

- Ты о чѐм, нэнэ? – потрясѐнная, спросила я.  

- Я ведь давно всѐ знаю, nənə qurban sizə! Mən xeyir 

duamı çoxdan verdim: Allah xoĢbəxt eləsin sizi, ay bala!81 

Вначале я онемела, а потом, затрепетав от восторга, 

бросилась на неѐ с поцелуями:  

- Так ты не против, нэнэ, ты за нас?! Да здравствует 

моя нэнэшка!  

- Глупая девочка, как я могу быть против, если вас 

Аллах создал друг для друга? Это пусть врачи твердят 

о риске последствий браков, заключѐнных среди 

близких родственников, слава Богу, в нашем роду 

никаких наследственных болезней нет. Вот раньше 

ведь как было: из чужих редко кто брал в жѐны, в 

чужие семьи дочерей давать боялись, оттого и разводов 

было меньше. Она помолчала, а потом опустила глаза, 

тихо произнеся: 
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- И я уйду спокойная, что ты в надѐжных руках и тебя 

никто не попрекнет происхождением...  

- Когда же ты всѐ поняла, нэнэ? – допытывалась я.  

- Когда вы встали с горшков, уж меня-то вам не 

провести! - засмеялась бабушка. – Allah xeyir versin! – 

Совет вам да любовь! Будьте счастливы! 

Мы снова обнялись.  

- Так какой цвет вам подобрать? Ты ведь не захочешь 

спать с мужем под отдельными одеялами, как это 

делают Айнур и Хадиджа? - хитро подмигнула мне она.  

Счастливая, я засмущалась и, потупив глаза, ответила: 

- Тот голубой, цвет неба и моря, был чудным... Это 

цвет нашей недосягаемой мечты... 

- Эх, дожить бы мне до возвращения Азера, увидеть бы 

мне вашу свадьбу и собственноручно приготовить тебе 

гуймак,82 горя бы не знала, - тяжело вздохнула 

бабушка.  

- А почему ты именно сейчас затеяла всѐ это, нэнэ? - 

недоброе предчувствие начало, как змея, вползать в 

мою душу. 

- Чтобы за приготовлением радостного и доброго 

приблизить его приезд, - увильнула от ответа бабушка 

Ругия.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

679 

- Нэнэ, а ты будешь представлять qız evi83 или oqlan 

evi84 на нашей свадьбе? – не отставала от неѐ я. 

В кои веки я получила возможность поговорить о 

запретном, разве можно было упускать эту 

возможность?  

- Я буду, родная моя девочка, qiz evi, потому что у 

oqlan evi достаточно представителей...  

Я вновь размечталась и с этими мечтами уснула, 

страстно желая увидеть Азера во сне ... 

 

 

 

Глава 51 

 

Как интересно устроен человек, и что за чудо такое, это 

таинство сновидений! Наконец-то мне приснился 

Азер, я видела его во сне так ясно, как будто наяву. Он 

бежал ко мне через минное поле, а позади него 

взрывались снаряды, поднимая страшные клубы дыма. 

Холодея от ужаса, я кричала: 

- Осторожно!  
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А Азер уже почти добежал до меня, и осталось-то ему 

перейти неглубокую канавку, как вдруг он 

остановился. 

- Прыгай! – взмолилась я, а он в изнеможении 

опустился на траву и тихо сказал: 

- Я опоздал....  

Я проснулась вся в холодном поту и стала звать 

бабушку Ругию, которая была мастерицей разгадывать 

сны, но она отчего-то не отвечала и не подходила ко 

мне. «Наверное, совершает намаз», - решила я. Я 

вскочила с постели и прямо в пижаме побежала к ней 

в комнату. Но бабушки там не оказалось, а 

молитвенный коврик еѐ был аккуратно сложен на 

тумбочке. Кровать еѐ была, как всегда, безупречно 

застелена. Я посмотрела на часы: половина 

двенадцатого. Ну и проспала же я! Неудивительно, что 

бабушки нет в комнате, она, конечно же, на кухне или 

на балконе. 

Но еѐ не было и на кухне. Гадая, где же она может 

быть, я машинально заглядывала в тарелки и кастрюли 

на плите. На плите стояла кастрюлька с моим любимым 

блюдом – хашилом85, которую бабушка любовно 

закутала в полотенце, а на столе - вазочка с тутовым 

дошабом.86  

«Она не дождалась меня к завтраку», - расстроилась я, 
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зная, что хашил обычно бабушка готовит рано утром. 

На кухне стоял какой-то знакомый аромат, щекоча мне 

ноздри, но это был не аромат хашила. Я заглянула в 

духовку: так и есть, бабушка уже успела приготовить 

долму87 из баклажанов, болгарских перчиков и 

помидоров и положила огромную чугунную сковороду 

с обедом в духовку. Но меня настораживал не запах 

долмы, а какой-то посторонний специфический пряно-

сладкий аромат, и я не могла понять, что он мне 

напоминает.  

Я выглянула на балкон и увидела на маленьком столике 

целую кастрюлю ароматной халвы88, которую готовят, 

поминая усопших по четвергам. Так вот в чѐм дело! Но 

с какой стати? «Сегодня же четверг!» - ужаснулась я, 

зная привычку бабушки Ругии навещать могилу 

покойного супруга по четвергам. «Неужели бабушка 

отправилась на кладбище одна?»  

Я позвонила тѐте Фатиме, та, в свою очередь, – моему 

отцу, и уже через двадцать минут мы обе сидели в 

отцовской служебной машине, которая мчала нас в 

сторону кладбища у Волчьих ворот. 

 

 

 

Глава 52 
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У кладбища в четверг было многолюдно: в тени 

деревьев на камнях сидели моллы с чѐтками в руках, 

готовые по зову посетителей прочитать молитвы за 

упокой душ их усопших родственников, недалеко от 

них цветочники разложили огромные кадки с цветами, 

а поодаль стояли чернорабочие и нищие в ожидании 

милостыни. Мы купили большую охапку алых гвоздик.  

Завидев нас, знакомый молла89 Гурбанали, 

обслуживающий нашу семью со дня смерти дедушки 

Ибрагима и знающий всех нас в лицо, подошѐл к нам.  

- Салам алейкум, - поздоровался он. 

- Алейкум ас-салам, - ответили мы хором.  

- Молла ами, а наша мама не приходила сюда сегодня?– 

спросила моллу тѐтя Фатя. 

- А она ещѐ здесь, - охотно ответил молла Гурбанали и 

начал подробное повествование о том, как он 

прочитал по просьбе бабушки молитвы по еѐ умершим 

и как после этого она выразила желание посидеть в 

одиночестве у могилы покойного супруга.  

- Я отошѐл от неѐ минут тридцать назад, - сказал он.  

- А может быть, она вышла, и вы не заметили еѐ? – 

предположил шофѐр моего отца, стоявший рядом с 
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нами.  

- Этого не может быть, - уверенно ответил молла, - я 

ведь не отлучался, а обратно она не возвращалась.  

Мы молча и торопливо шли по знакомым дорожкам в 

сторону дедушкиной могилы в сопровождении моллы 

Гурбанали, и отвратительное чувство вины 

переполняло нас за то, что бабушка пошла на 

кладбище одна. Хотя никто из нас никогда не посмел 

бы отказать бабушке в просьбе проводить еѐ на могилу 

к супругу. Так почему же сегодня она пожелала прийти 

сюда одна?  

Я заметила бабушку Ругию издали. Она сидела на 

скамейке напротив дедушкиной могилы под 

палящими лучами беспощадного солнца. На голову 

бабушки Ругии была накинута еѐ любимая шѐлковая 

шаль «келагай» тѐмно-серого цвета с восточным 

орнаментом по краям, которую она обычно надевала, 

посещая мечеть или поминальные места. 

- Нэнэ! – позвала я еѐ, бросившись к ней, но бабушка 

не ответила. Я замерла, остановившись как вкопанная 

перед скамейкой: Ругия-нэнэ не спала, она сидела с 

открытыми глазами, но еѐ взгляд, обращѐнный сквозь 

меня в потусторонний мир, пугал своей 

отрешѐнностью. В ужасе я спряталась за спину тѐти 

Фатимы.  
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- Vay anam, can anam!90 - вырвался из груди моей 

бибишки душераздирающий вопль. Тѐтя Фатя 

опустилась перед бабушкой на колени, а молла 

Гурбанали, испустив какой-то странный возглас, 

провѐл руками по лицу бабушки, закрывая еѐ глаза. Он 

тихо и почти беззвучно произносил слова какой-то 

молитвы, в то время как шофѐр моего отца, как 

ошпаренный, бросился бежать в сторону ворот, на ходу 

набирая номер по сотовому телефону.  

«Что с ними?» – меня обуял ужас. «Что с моей 

бабушкой?» Я позвала тѐтю Фатю, но она не в 

состоянии была слышать меня. Как безумная, она 

вцепилась в бабушку Ругию и забилась в судорожных 

рыданиях. Я нашла в себе силы снова взглянуть на 

бабушку, которая продолжала сидеть на скамейке, 

поддерживаемая цепкими руками моей бибишки, 

только уже с закрытыми глазами. «Почему ей закрыли 

глаза? Неужели наша нэнэ...» На этой мысли я потеряла 

сознание... 

Когда я очнулась, я увидела себя лежащей на траве 

среди множества наших родственников и незнакомых 

мне людей. Двоюродная сестра Кѐнуль брызгала на 

меня водой из бутылки с минералкой, а мачеха 

массировала мне виски. Незнакомцы в белых халатах 

уносили на носилках кого-то, а собравшиеся вокруг 

скамейки кричали и плакали вслед за носилками. Я 

вспомнила, что на этой скамейке давеча сидела моя 
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бабушка, и стала искать еѐ глазами, но скамейка была 

пустой. Когда санитары с носилками обошли ограду, 

мне в глаза бросился знакомый бабушкин келагай.  

- Нет, - закричала я в исступлении. – Куда? Не уносите 

мою нэнэ! Вернитесь! 

Я вырывалась, но меня держали крепкие руки отца.  

- Успокойся, родная, нельзя так.... 

 

 

Глава 53 

 

Меня привезли домой, где уже собралось множество 

народу, и уложили в своей комнате, заставив выпить 

какую-то противную жидкость с резким запахом. 

Бабушку повезли обмывать в мечеть. Сквозь 

открытую дверь я слышала, как кто-то из 

присутствующих в гостиной трепетно произнѐс:  

- Аллах рехмэт елесин, она ведь и бохчу91 свою сама 

приготовила. Рахметлик была исключительным 

человеком: только избранным дано знать дату своего 

ухода.  

Женщины в гостиной громко запричитали. По 
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мусульманским обрядам, покойников сначала 

обмывают, а потом облачают в белый саван, чтобы 

проводить в последний путь. Бабушка своими руками 

собрала в бохчу всѐ, что требовалось для этого обряда: 

мыло, мочалки, кусок ткани, банные полотенца, бельѐ, 

шѐлковую ткань зелѐного цвета, чтобы покрыть ею 

гроб... 

Я видела, как в гостиную вошла тѐтя Назлы, вероятно, 

из кухни. Голос еѐ дрогнул: 

- Какой замечательной женщиной была моя свекровь: 

она даже свою халву приготовила своими руками... 

Я тупо оглядывалась вокруг: неужели бабушка Ругия 

знала, что умрѐт? Как такое возможно? Всѐ произошло 

так неожиданно, мой разум отказывался верить в то, 

что моей бабушки больше нет. Я ничего не понимала. 

Где мой отец, где дядя Гасан? Тут я услышала тихий 

шѐпот: 

- Привезли...  

Квартиру сразу огласил громкий плач и стенания 

женщин, среди которых выделялись истошные вопли 

моей любимой тѐти Фатимы. Значит, это правда, 

бабушки больше нет... 

Я закрыла глаза и засунула голову под подушку, чтобы 

не видеть и не слышать ничего. Вскоре ко мне подсел 

отец с заплаканными глазами. Он был так подавлен 
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свалившимся на нас несчастьем, что его била крупная 

дрожь. Он погладил меня по щеке, и только тогда я 

расслабилась, заплакав навзрыд. Я бросилась на шею к 

отцу: кто у меня остался, кроме него?  

- Возьми меня к ней, - попросила я его. 

Мы вошли в гостиную, где посреди комнаты уложили 

гроб с бабушкой. Тѐтя Фатя в отчаянии исступлѐнно 

рыдала над бабушкой, и все мои кузины в тон ей 

плакали навзрыд. Все женщины были одеты в чѐрное, 

их головы были покрыты чѐрными платками. Среди 

всех выделялась решительностью манер и звучным 

голосом пожилая женщина с покрытой головой, к 

которой все обращались: Хаджи-ханым. Хаджи-ханым 

произносила трогательным голосом непонятные слова 

молитвы на арабском языке, и отчего-то, когда она 

произносила их, становилось легче на душе.  

«Что же будет теперь со мной? Ах, нэнэ, на кого же ты 

меня покинула?» - слѐзы душили меня, когда я 

увидела настороженное лицо Дильбер-ханым, 

обращѐнное к моему отцу. Моя мачеха порхала вокруг 

убитого горем папы, стараясь усадить его поудобней, а 

он нетерпеливо отмахивался от неѐ, прислонившись к 

подоконнику.  

- Сироты мы, сироты, - вдруг разрыдался отец, 

совершенно не стесняясь присутствующих, он ведь был 

младшим сыном... 
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Все замолчали. Дядя Гасан сочувственно посмотрел на 

него и опустил глаза. Он выглядел постаревшим на 

двадцать лет.  

- Сегодня хоронить маму не будем, - неожиданно завис 

в тишине комнаты его голос.  

Все в изумлении уставились на моего ами.  

- Любимому внуку Ругии-ханым послали сообщение, и 

он должен явиться. Мы будем ждать Азера, - скорбно 

пояснил он.  

«Азер?» – вспышкой молнии озарило меня. «Азер 

вернѐтся???» 

- А вдруг он задержится? – недовольно спросила 

Хаджи-ханым. – Нельзя беспокоить души усопших, их 

надо как можно скорее предавать земле. 

- Я сказал: будем ждать! – повысил голос дядя Гасан.  

В квартире бабушки стояла такая тишина, что слышно 

было, как тикают еѐ напольные часы.  

Все молчали, потому что были удивлены резкостью 

всегда безукоризненно вежливого дяди Гасана. Он 

обратился в пространство, словно оправдываясь перед 

самим собой:  

- Азер будет идти под гробом своей бабушки Ругии, 

иначе еѐ душа никогда не успокоится....  
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Глава 54 

 

Время остановилось. Все сидели в комнате вокруг 

бабушки и ждали Азера. Я испугалась:  

«А вдруг он не приедет и бабушкиной душе придѐтся 

томиться целую вечность?»  

Мне было страшно оставаться в одной комнате с 

гробом, в котором покоилась моя бабушка, но еще 

страшнее и больнее было сознавать, что еѐ больше 

никогда не будет на этом свете. Мысль о том, что еѐ 

унесут с появлением Азера, была невыносима. 

«Почему он должен появиться в тот момент, когда еѐ 

унесут? Почему за всѐ хорошее нужно так дорого 

платить? А если Азер приедет через неделю, поменяет 

ли дядя Гасан своѐ решение?» - лихорадочно бегали в 

моей голове мысли, не давая покоя.  

Но Азер появился утром следующего дня. Он тихо 

вошѐл в комнату, непривычно возмужавший, 

загоревший, коротко остриженный и осунувшийся, в 

военном обмундировании цвета хаки, и горько зарыдал 
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над гробом бабушки: 

- Прости меня, нэнэ... 

Стоявшие в оцепенении родители и сѐстры Азера 

наперебой бросились к нему, осыпая его поцелуями, а 

он, обнимая и целуя их, искал глазами меня, 

забившуюся в угол.... 

Моѐ сердце готово было вырваться из груди от радости 

встречи с ним, которую не омрачила даже смерть 

горячо любимой бабушки. Счастливые слѐзы залили 

моѐ лицо, но я не вытирала их, боясь хоть на секунду 

потерять его из виду. Азер приветственно сомкнул веки 

на потускневших глазах, под которыми обозначились 

тѐмные круги, словно мысленно успокоил меня, 

обещая: 

- Я с тобой, Малыш, всѐ будет хорошо... 

После того, как в комнате бабушки Ругии появился 

Азер, я действительно успокоилась и поверила, что 

всѐ будет хорошо. А самое главное: я не сомневалась в 

том, что моя бабушка Ругия ушла в последний путь 

счастливая - на плечах своих сыновей и обожаемого 

внука. Бабушку Ругию похоронили рядом с дедушкой 

Ибрагимом, и, не дожидаясь по обычаю годовщины 

со дня смерти, когда могила окончательно осядет, уже 

к сороковому дню после еѐ кончины отцы наши 

установили своим родителям величественные 
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мраморные памятники, а мы с Азером посадили у их 

могил цветы, которые они так любили...  

Глава 55 

 

Все сорок дней поминовения бабушки Ругии наша 

квартира была переполнена людьми. По обычаю, 

семью, которую постигло горе, нельзя оставлять в 

одиночестве, и нас окружили вниманием и заботой. Во 

дворе нашего дома были установлены огромные 

шатры: по традиции - для мужчин и женщин отдельно. 

В шатрах были расстелены ковры, проведено 

электричество. Вся посуда, столовые принадлежности, 

скатерти, столы, стулья были привезены из прокатного 

пункта. Специально нанятые повара готовили в 

огромных казанах плов, долму, халву, а официанты 

подавали на стол тонко нарезанные ломтики нежного 

овечьего сыра, зелень, огурцы и помидоры, 

раскладывали лаваш92 и юха93 шор-гогал94, кувшины 

с шербетом95 и айраном96. После еды подавался чай с 

мелко колотым сахаром, хурмой, ломтиками лимона, 

халвой и гогалами.  

По обычаю, любой человек, знавший бабушку или 

кого-либо из членов нашей семьи, или даже просто 

прохожий, мог заглянуть в шатѐр, чтобы быть 

принятым с почестями и отведать эхсана97 в честь 

покойной бабушки Ругии. Целыми днями 
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произносились молитвы, передававшие стоны наших 

сердец.  

Я привыкла к шумной суете и постоянному 

присутствию людей в доме и не задумывалась о том, 

что будет со мной после сорока дней, когда все 

разойдутся по своим семьям. По обычаю, в 

поминальные дни дядя Гасан, папа и Азер, равно как и 

все ближайшие родственники-мужчины, не брились. 

Но по прошествии семи дней, когда наши отцы, 

вынужденные в связи с выходом на работу, побриться, 

Азер продолжал держать траур, и к сороковому дню со 

дня смерти бабушки он густо зарос щетиной...  

Благодаря поддержке родных и знакомых, не 

оставлявших нас одних, пролетели сорок траурных 

дней. С того памятного дня на кладбище, принесшего в 

нашу семью горе, тѐтя Фатима переселилась к нам, и 

все эти тяжѐлые дни она ночевала со мною, чтобы меня 

не мучили кошмары. Однако после сорока дней тѐте 

Фате нужно было возвращаться домой, где еѐ ожидали 

муж и обязанности хозяйки дома.  

- Переезжай ко мне! – сказала она. – Девочки замужем, 

мы с мужем одни, тебе никто не будет мешать: сиди и 

занимайся.  

Я обрадовалась возможности поселиться у тѐти Фати, 

потому что больше всего на свете боялась, что мне 

придется жить в семье отца, ежедневно общаясь с 
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мачехой. Однако мой отец и слышать не желал об этом. 

- Только через мой труп! – рассердился он. – Не 

хватало ещѐ, чтобы моя дочь жила в доме у этого 

сальянца! Что, у меня дома нет, что ли?!  

- Ничего не скажешь, истый сын своего отца, - 

вскипела тѐтя Фатя. – А может, ребѐнку будет со мной 

лучше?  

- Ей и дома будет неплохо! Она уже взрослая девушка, 

так что довольно ей капризничать! – решительно 

отрезал отец. – Я не желаю больше дискуссий на эту 

тему: Аида возвращается домой....  

Однако уже через неделю после моего пребывания в их 

доме папа понял, что со мною происходит что-то 

непонятное, и испугался. Целыми днями я сидела 

взаперти в своей комнате, не разговаривая ни с кем и 

даже не играя с малышами, которые были очень 

славными, и думала о том, что я – самая несчастная на 

свете девушка... 

- Скажи мне, дочка, что мне сделать для тебя, чтобы ты 

снова заулыбалась? – взмолился папа. 

- Посели меня в Крепости, в доме дедушки и бабушки, 

я страдаю от мысли, что он покинут всеми навсегда, - 

умоляюще ответила я. 

Произнося эти слова, я совершенно не кривила душой, 
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потому что свято верила в то, что очаг дедушки и 

бабушки не должен погаснуть.  

- Но это невозможно! – покачал головой отец. – Ты же 

не сможешь жить там одна!  

- А ты найми мне няньку! – язвительно сказала я, не 

ожидая, что отец примет мои слова всерьѐз и обсудит 

их с женой.  

Утром следующего дня предприимчивая Дильбер-

ханым дала объявление в газету «Биржа». И уже через 

неделю в нашем доме появилась шестидесятилетняя 

немка Лида с двумя чемоданами, набитыми брючными 

костюмами в красных и жѐлтых тонах, блузками с 

жабо и рюшками и еще ворохом всякой всячины: 

шиньонами, париками и килограммами разноцветного 

бисера, из которого она часами собирала нелепые бусы.  

 

 

 

Глава 56 

 

Итак, моя жизнь была почти налажена. Я вновь жила в 

Крепости, в доме бабушки Ругии и дедушки Ибрагима, 

и, как прежде, ко мне через день приезжал отец, и 
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ежедневно забегал мой кузен. Но Азер пугал меня: 

даже сбрив бороду, он оставался немного чужим. 

Немногословный и безразличный, он был далѐк от того 

искрящегося весѐлого Азика, с которым можно было 

болтать, хохоча до упаду.  

- Пройдѐт, - успокаивала меня тѐтя Фатя. – Человек 

прошѐл войну, дай ему время прийти в себя.  

Сама же тѐтя Фатя после смерти бабушки всецело 

посвятила себя мне, позабыв о родных дочерях и 

внучках.  

- За ними есть кому посмотреть, а как я оставлю тебя на 

попечение сухой немки? – говорила она. 

С первого дня появления Лиды в нашем доме тѐтя Фатя 

дала ей понять, что главная хозяйка здесь - она, и Лиде, 

осмелившейся вначале устанавливать свои порядки, 

пришлось смириться. Ей пришлось выслушать порцию 

нотаций от тети Фати, выговаривающей ей: 

- Вы приглашены в этот дом не на правах матери моей 

племянницы-студентки, и даже не на правах 

гувернантки, а всего лишь на правах 

домоправительницы и то под моим руководством, 

поэтому не забывайтесь. 

Опытной рукой ей удалось пресечь попытку Лиды 

запретить мне мыть волосы ежедневно. Когда Лида 

заявила мне: «Я отвечаю за тебя перед твоим отцом, и 
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ты обязана меня слушаться. Я не разрешу тебе мыть 

волосы чаще, чем один раз в неделю! Ежедневное 

мытьѐ волос ведѐт к облысению. Ты, что, хочешь 

облысеть?», тѐтя Фатя подняла еѐ на смех: 

- Если вы так правильно ухаживали за своими 

волосами, отчего же у вас к старости не осталось ни 

одного волоска на голове?  

- Я много пережила, вот отчего выпали мои волосы, - 

растерянно отвечала Лида.  

- Наследственность, Лида, вот в чѐм причина. В нашем 

роду ни моя покойная мать, ни я не облысели даже 

после самых страшных стрессов, так что и Айке с еѐ 

роскошными кудрями не грозит плешивость. Поэтому я 

прошу вас не морочить голову ребѐнку, а заниматься 

только своими прямыми обязанностями.  

Но не тут-то было. Педантичная Лида поставила перед 

собой цель - прибрать к рукам разбалованного ребѐнка 

и перевоспитать его на свой манер.  

- Девочка в дневное время валяется на убранной 

постели! Днем нельзя валяться в кровати! – как-то 

пожаловалась она моему отцу, который поспешил 

удалиться, не вдаваясь в подробности наших с Лидой 

конфликтов. 

Не ожидавшая от своей «няни» такого подвоха, я чуть 

не поперхнулась айраном. Ну, чем не мымра?  
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Надо сказать, что я никогда не отлынивала от 

домашней работы и многое в доме делала сама. Я 

всегда сама убирала свою постель, никогда не доверяла 

Лиде или стиральной машинке стирать мои дорогие 

вещи, вытирала пыль, поливала цветы, мыла чашки, 

убирала за собой со стола, могла при желании неплохо 

готовить и испечь, что неудивительно при наличии 

таких учителей, как покойная бабушка Ругия и моя тѐтя 

Фатя.  

Когда в дом приглашались гости, никто не умел так 

красиво сервировать стол: я знала трюки с 

раскладыванием салфеток веером, умела вырезать из 

овощей розочки и целые цветочные композиции, а к 

новогоднему столу я умудрялась с помощью обычных 

зелѐного горошка и морковки украсить салат в форме 

ѐлки или часов со стрелками на классических «без пяти 

двенадцать». Я знала такие секреты домоводства, что 

Лиде и не снились: например, что брошенные в 

сковородку при жарке рыбы сухие корочки апельсинов 

и лимонов устраняют резкий запах рыбы, а луковая 

шелуха, положенная на голову при чистке лука, 

защищает глаза от слезоточивости. Ну, как, слабо? А 

эта Лида ещѐ смела обращаться со мной, как с 

маленькой неумехой и лентяйкой...  

- Ваша дочь часами говорит по телефону, лишая себя 

ночного сна! – продолжала она кляузничать. 
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- Прекратите ябедничать папе, это же некрасиво, - 

обиделась я на неѐ. – С тем же успехом вы могли 

сказать мне о своем недовольстве.  

- Я делаю замечание раз, максимум два раза, в третий 

раз пусть принимает меры отец, чья взрослая дочь 

валяется днѐм на кровати или часами висит на 

телефоне, - вытянув губы трубочкой, съехидничала 

Лида.  

- Хорошо и делает, что валяется! – раздался в комнате 

возмущѐнный глас тѐти Фатимы.  

У неѐ был свой ключ, и она могла в любое время войти 

в квартиру, как к себе домой. Я облегчѐнно вздыхала, 

когда появлялась моя бибишка, мечущая молнии в 

сторону ябеды Лиды. И на этот раз тѐтя Фатя прямо с 

ходу перешла в наступление: 

– Это еѐ квартира, и она имеет право лежать, когда и 

где ей вздумается, и делать всѐ, что пожелает нужным. 

Так что вы здесь не командуйте, здесь вам не 

концлагерь!  

- Я же для неѐ стараюсь, неужели вам это непонятно? - 

не сдавалась Лида.  

- А я вам заявляю: ни по какому вопросу больше не 

беспокойте моего брата, у него достаточно проблем в 

жизни, - решительно объявила тѐтя Фатя. – За девочку 

отвечаю я, и поэтому со всеми вашими претензиями 
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подходите ко мне.  

Но вредина Лида вдруг выпалила:  

- Мой работодатель – Мурад-муэллим! Это он платит 

мне деньги, и поэтому, пока он мне лично не объявит, 

что вы здесь хозяйка, я буду считать за старшего его, а 

не вас.  

От подобной наглости тѐтя Фатя растерялась: 

- Əri döymüĢ arvadı it də tutdu bir yandan...98 Посмотри, 

до чего я дожила, что даже прислуга меня не 

воспринимает всерьѐз!  

Она взяла телефон и позвонила моему папе. Пока тѐтя 

Фатя громко возмущалась по телефону, Лида, 

театрально насвистывая, подкрашивала глаза у зеркала.  

- Увольняй эту нахалку! – потребовала тѐтя Фатя.  

Я вдруг испугалась, что мне вновь придѐтся жить с 

мачехой под еѐ настороженным и недоверчивым 

взглядом, и, потянув тѐтю Фатю за рукав, шепнула ей: 

- Qurban olum, bibi,99 уж лучше эта Лида, чем Дильбер! 

Тѐтя Фатя перевела дыхание и завершила разговор с 

отцом на более спокойных нотах. Вечером отец заявил 

Лиде: 

- С этой минуты хозяйкой и своей работодательницей 
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можете считать мою сестру Фатиму-ханым. Она будет 

платить вам жалованье и вести все необходимые 

переговоры, и вы обязаны выполнять еѐ распоряжения. 

Так мы добили Лиду, но эта победа досталась нам 

нелегко... 

 

 

Глава 57 

 

Постепенно я стала привыкать к жизни без бабушки 

Ругии – моего последнего оплота в бесконечном 

странствовании без семьи в поисках пристанища. И 

даже моя новая жизнь с Лидой перестала казаться мне 

диковинной. 

После смерти бабушки было оглашено официальное 

завещание дедушки Ибрагима и бабушки Ругии, 

согласно которым дача дедушки переходила в 

собственность тѐти Фатимы, а квартира в Крепости 

становилась моей.  

Глотая слѐзы благодарности, я слушала хронику 

семейных сплетен по этому поводу. Оказывается, 

завещание подняло бурю в семье: ненасытная тѐтя 

Назлы кипела от ярости, считая, что, по обычаям, 
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недвижимость может быть унаследована только 

сыновьями. Скрежетала зубами и разгневанная 

Дильбер, убеждѐнная, что вовсе не мне, а еѐ сыновьям 

должна была достаться квартира родителей еѐ 

законного супруга.  

- Между прочим, как праведные мусульмане, покойные 

должны были завещать недвижимость сыновьям: дачу 

– старшему сыну, а квартиру – младшему, - жѐлчно 

прошипела тѐтя Назлы.  

- Я вообще в первый раз в жизни слышу, чтобы при 

живых старших сыновьях родители завещали свою 

дачу дочери, а квартиру – внучке! – вторила ей 

Дильбер.  

Отец мой поморщился, понимающе переглянувшись с 

дядей Гасаном.  

- Очень мудрое и справедливое решение моих 

родителей, Allah onlara rəhmət eləsin! Справедливости 

ради, скажите, кому, как не Фатиме, больше всех нас 

трудившейся на даче, должна была она достаться? В 

то время как вы прохлаждались на верандах дачи и 

путешествовали, она всю свою жизнь каждое лето 

гнула там спину! Она работала за всех вас, так никогда 

не познав настоящего отдыха на даче своих родителей. 

Да и кто из нас сумеет с большей любовью и заботой 

ухаживать за отцовским садом, чем Фатима? И, помимо 

этого, мы все имеем комфортабельные номера в 
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правительственных санаториях, и нам есть, где 

отдыхать летом... А что касается квартиры в Крепости, 

так, кому, как не Аиде, родители должны были 

завещать еѐ? У кого из наших детей есть столько 

дорогих воспоминаний, связанных с этой квартирой? 

Так что прекратите все разговоры по поводу 

наследства! Никто не вправе оспорить волю моих 

родителей! – гневно произнѐс дядя Гасан, разом 

заставив замолчать их обеих.  

Я готова была расцеловать дядю Гасана! Оно верно: 

никто из дедушкиных детей не стал бы с таким 

рвением ухаживать за дачей, как моя трудолюбивая 

тѐтя. А для меня дом в Крепости имел огромное 

значение… Стоимость этого дома для меня 

многократно превосходила его практическую цену. Я 

воспринимала его не как ценную недвижимость, а как 

убежище, как очаг, в котором прошла моя 

сознательная жизнь с дорогими моему сердцу людьми.  

- Иншааллах100, скоро закончится война, и мы 

отвоюем наши земли. Целая армия несчастных и 

обездоленных беженцев – ни много ни мало, а 

миллион, вернѐтся на земли своих предков... И вот 

когда освободится дача от этих горемык, я сразу 

перееду туда и соберу вас всех под одну крышу, как в 

старые добрые времена, - мечтала тетя Фатима.  

Я была безмерно рада за неѐ. И, если быть искренней, 
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то - и за себя, потому что покойные дедушка с 

бабушкой своим решением завещать мне квартиру в 

Крепости попали в самую десятку: самой заветной 

мечтой моей было поселиться в ней после свадьбы с 

Азером и жить там до самой старости образцовой 

парой, какой являлись еѐ хозяева... 

 

 

 

Глава 58 

 

Дом в Крепости по-прежнему исполнял роль 

центрального дома семьи, и это всѐ благодаря 

стараниям неутомимой тѐти Фатимы. Она настояла, 

чтобы все приготовления к праздникам, как и в 

прежние времена, проводились в доме еѐ покойных 

родителей. 

- Пусть, как и раньше, из их очага в наши дома идѐт 

баракат, - со слезами на глазах сказала она.  

Совсем как покойная бабушка Ругия, моя бибишка 

задолго до Новруз байрамы101 начинала свои 

приготовления, чтобы к мусульманскому новому году 

все наши квартиры были украшены густыми пучками 
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яркой зелени «семени», перевязанными красной 

лентой. Она раскладывала увлажнѐнные кусочки 

полотна в широкие плоские тарелки и подносы, густо 

посыпая их зѐрнами пшеницы, и вскоре из них 

проклѐвывались маленькие росточки, а на бутылках, 

обѐрнутых смочѐнной в воде марлей, она умудрялась 

выращивать из семян кунжута нежную траву 

причудливой формы.  

Перед Новруз байрамы в нашем доме пеклось 

неимоверное количество вкусной снеди: 

шекербура102, пахлава103, шоргогалы. За несколько 

дней до выпечки тѐтя Фатя составляла длинные списки 

необходимых продуктов и шофѐры моего отца и дяди 

Гасана таскали к нам в дом продукты целыми 

корзинами: святое правило, согласно которому тѐтя 

Фатя не имела права потратить на эти приготовления 

хотя бы копейку из своего кармана, выполнялось 

неукоснительно.  

- Не хватало ещѐ, чтобы мы ели хлеб сальянца, - 

презрительно заявляли дядя Гасан и папа, совсем как 

дедушка Ибрагим.  

Как-то я не выдержала и спросила: 

- Почему наши мужчины так плохо относятся к 

выходцам из Сальяна?  

Тѐтя Фатя засмеялась: 
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- Да дело не в Сальяне. Хотя в народе и бытует такая 

поговорка, что Сальян не породил ни одного 

настоящего мужчины, но это совершенно неверно. Ещѐ 

какие мужчины происходили из Сальяна! К 

сожалению, мой Юнус оказался исключением... 

Несколько дней подряд, не зная ни дня ни ночи, тѐтя 

Фатима месила и раскатывала тесто, молола орехи, 

пекла. Я помогала ей во всѐм, как умела. Хотя печѐное 

пеклось для всех – и для семьи дяди Гасана, и для 

семьи моего отца, и для замужних Фидан, Айнур, 

Хадиджы и Захры, имевших уже отдельные дома, ни 

тѐтя Назлы, ни Дильбер и носа не показывали к нам, 

чтобы помочь тѐте Фате.  

Надо сказать, что после того, как Дильбер 

«утвердилась» в семье, родив двоих сыновей, она стала 

выказывать довольно крутой нрав, не уступая пальму 

первенства капризной и властной тѐте Назлы. 

Последняя, возмущѐнная неблагодарностью Дильбер, 

сокрушалась: 

- Прикидывалась невинной овечкой, а как только 

укрепила позиции, сразу же показала клыки. Забыла, 

небось, благодаря чьим стараниям стала женой и 

хозяйкой?! Я – жена старшего брата, и моѐ слово 

должно почитаться! 

Но не тут-то было: Дильбер оказалась крепким 

орешком. Она, не мешкая, через услужливых сплетниц, 
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передавала своей гаинарвады - жене брата - ответное 

«дерзкое» сообщение:  

- Чем она лучше меня? Мой муж не на меньшей 

должности, чем еѐ муж, и я мать двоих сыновей, так 

что нечего командовать мною! 

Время от времени город содрогался от раскатистого 

рѐва этих грозных львиц, настроенных в смертельной 

схватке доказать друг другу, кто из них 

могущественней.  

- Они словно львицы в борьбе за господство над 

территорией в саванне, - насмехалась я. - Хорошо, что в 

битве за власть наши львицы не помечают территории 

своих владений малой нуждой!  

Тѐте Фатиме данное сравнение показалось неудачным:  

- Львицы в саванне не соперничают, а, напротив, 

сотрудничают. Рычат же, устанавливая границы, и 

делят пустыню цари саванны – львы, отцы семейств, 

оттесняя молодых норманов. Так что эти две, скорее, 

походят на шипящих змей, которые норовят ужалить 

побольней! 

Но всякое сравнение казалось невыразительным перед 

яростным поединком неутомимых соперниц, 

стремящихся сразить друг друга сногсшибательными 

супердорогими нарядами. Соревнуясь по любому 

поводу, они иногда бывали просто смешны, попадая 
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впросак в своѐм рвении выделиться, как, например, на 

свадьбе Хадиджы, куда они умудрились заявиться в 

одинаковых платьях, купленных в одном и том же 

дорогом бутике!  

Невестки ухитрялись устраивать словесные баталии 

даже по поводу наших приготовлений к праздникам, 

вместо того, чтобы заглянуть к нам на пару часов и 

помочь моей бибишке.  

- Я могла бы с не меньшим успехом заказать кому-то 

испечь эти сладости, - высокомерно заявляла тѐтя 

Назлы, воротя нос от нас.  

Но тѐтя Фатя и мысли не могла допустить, чтобы еѐ 

дорогие братья, племянник и племянницы ели на 

любимых праздниках печѐное, приготовленное чужими 

руками. 

- Пока я жива, я сама буду печь для всего рода, - 

заявляла она.  

- Пеки, если тебе нечего делать, а у меня есть дела 

поважней, - продолжала язвить тѐтя Назлы. – Кстати, 

Дильбер могла бы помочь тебе, у неѐ же есть мать, 

которая смотрит за еѐ детьми, не говоря уже о няньке! 

- А из нашей семьи там уже есть помощница! – 

парировала Дильбер. – Ты лучше позаботься о том, 

чтобы твои дочери отправились помогать: 

разукрашивать шекербуру - дело молодых рук. 
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- Кто это помощница из вашей семьи? – вскипела тѐтя 

Назлы, пропустив мимо ушей упоминание о дочерях. 

- Аида, - не моргнув глазом, отвечала Дильбер.  

От подобной наглости у меня кровь застывала в жилах, 

а тѐтя Фатя только посмеивалась: 

- Сцепились две змеи - анаконда с гюрзой, ну и пусть 

уничтожают друг друга! 

- Ты совсем не любишь их, Фа? – прыснула я, лепя края 

шекербуры.  

- Это они меня не любят, я ведь их золовка, то есть 

кровный враг! Они всѐ время пытаются унизить меня за 

то, что я бедна. Дай им волю, они при каждой 

возможности попрекнут меня куском хлеба! Забыли, 

что кушают хлеб моих родных братьев и стали 

важными дамами только благодаря им!  

- И мама моя тебя не любила?  

- О, нет, твоя мама никогда не выказывала мне своего 

превосходства и не командовала мною. Она вставала, 

если надо, вместе со мною и садилась только после 

того, как мы заканчивали дела. Она такая же простая, 

как и я. А эти две чванливые выскочки стоят одна 

другой...  

Неприязнь к тѐте Фатиме не мешала еѐ невесткам 
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принимать огромные кастрюли с яствами, 

приготовленными еѐ умелыми руками: они считали, 

что раз уж их мужья потратились на продукты, им 

можно без угрызений совести эксплуатировать мою 

неимущую бибишку.  

Неутомимая и великодушная тетя Фатя не могла сидеть 

без работы: после Новруза, к лету, она принималась 

варить варенья и консервировать компоты из фруктов, 

а осенью готовила маринады и соленья из овощей на 

всю родню. Я с сочувствием относилась к тете Фате и 

всегда помогала ей, чаще одна, а иногда к нам 

присоединялась Кѐнуль, младшая сестра Азера. Мы 

вместе мелко нарезали чеснок и зелень для 

фаршировки баклажанов и перчиков. Рук не хватало - 

все другие кузины были заняты своими семьями, но я 

не боялась работы, наслаждаясь обществом бибишки. 

Для меня, оставшейся в пустом доме наедине с Лидой, 

эти хлопотные дни с жизнерадостной тѐтей Фатей, 

которые она ухитрялась превратить в праздник и 

веселье, были искрящейся радугой после 

беспросветного дождя... 

 

 

Глава 59 
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Однажды мы сидели с тѐтей Фатей на кухне, 

заваленной капустными кочанами, среди кадок, 

кастрюль, дуршлагов и банок и шинковали капусту. 

Острый запах лаврового листа и чеснока пропитал всю 

кухню. Очевидно, он раздражал и щепетильную тѐтю 

Лиду, которая прошествовала мимо нас в сторону 

балкона с недовольным выражением лица. В руках 

ярко накрашенная Лида несла кастрюльку с бигудями, 

которые она хотела остудить на балконе. Подумав о 

чѐм-то, Лида остановилась в дверях.  

- Как вы думаете, Фатима-ханым, куда мне лучше 

приколоть бирюзовую брошку – на левую сторону или 

на правую? – с серьѐзным видом обратилась она к моей 

бибишке.  

Я хохотнула. Тѐтя Фатя покачала головой: 

- Мне бы ваши заботы, Лида! Лучше на правую, хотя и 

без брошки ваша цветастая кофта смотрится чересчур 

яркой... 

- Ну, что вы! Это вам так кажется, потому что у меня 

волосы не уложены. Я вот сейчас накручусь, а потом 

вы снова скажете своѐ мнение.  

- Господи, три волоска на голове, давно пора внуков 

нянчить, а всѐ туда же, - неодобрительно глядя Лиде 

вслед, произнесла бибишка.  

- Тѐтя Фатя, а почему ты никогда не укладываешь 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

711 

волосы в парикмахерской?  

- Для чего? Помыла, высушила, и хватит!  

- Нет, бибиша, ты совсем не ухаживаешь за собой! Ты 

же пианистка, а руки твои все в царапинах от тѐрки!  

Она тряхнула чѐлкой и подняла на меня свои лучистые 

медовые глаза в обрамлении густых изогнутых ресниц: 

- Ну и что?  

- Тѐтя Фатя, ну, отчего ты, такая красивая, не хочешь 

быть ещѐ лучше? Посмотри на тѐтю Назлы и Дильбер! 

Они же на твоѐм фоне – образины, а ты такая красавица 

и не хочешь преподнести себя как следует!  

Тѐтя Фатя усмехнулась: 

- Ну, вот ты и ответила на свой вопрос: следовательно, 

я не нуждаюсь в украшательстве!  

- Я же серьѐзно!  

- Ну, тогда послушай. Знаешь, в чѐм разница между 

ними и мной? Когда нас приглашают на свадьбу, я 

корчусь от болей в животе, где достать деньги на пода- 

рок молодожѐнам, а они изощряются, что бы такое 

надеть на свадьбу новое и редкостное, чтобы поразить 

окружающих... Они мечтают выйти в свет, чтобы 

блеснуть нарядами, в то время как я с удовольствием 

пропускала бы приглашения на свадьбу, если бы это не 
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обидело родственников и знакомых. Сама подумай – 

откуда мне достать лишние сто долларов на подарок с 

моей нищенской зарплатой учительницы музыки в 

музыкальном училище? Да если бы не мои братья, я бы 

давно пропала... 

Это верно: безмерно любящие сестру дядя Гасан и мой 

отец всю жизнь помогали ей. Непутѐвый Юнус 

пропивал до копейки зарплату, безответственно 

возложив на хрупкие плечи жены все тяготы нелѐгких 

забот о семье. Ума не приложу, что бы она делала без 

своих заботливых братьев? Втайне от жѐн наши с 

Азером отцы обменяли крошечное неблагоустроенное 

жилище бибишки на Советской улице на просторную 

квартиру на Басина, отремонтировали и обставили ее, 

оплатили учѐбу еѐ дочерей, справили им свадьбы и 

позаботились об их приданом как родные отцы. 

Как я любила дядю Гасана и папу за то, что они были 

такими замечательными братьями! Они ведь не 

бросили сестру и еѐ детей на произвол судьбы и всю 

жизнь по-отечески опекали еѐ. Тѐтя Фатя рассказывала 

мне, как однажды мой отец заехал к ней без 

предупреждения, желая лично побаловать сестру 

лакомым кусочком – свежей белугой невероятных 

размеров. Он застал в доме сестры компанию 

собутыльников дяди Юнуса, за которыми, снуя из 

кухни в комнату, ухаживала тѐтя Фатима. Папа устроил 

настоящий разнос в доме сестры: он разогнал пьяниц и, 
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посадив пристыженного дядю Юнуса перед собой, 

пригрозил ему: 

- Какой же ты мужчина, если приводишь в дом всякую 

шушеру?! Если ещѐ раз услышу или увижу, что моя 

сестра ухаживает за твоими друзьями-алкашами, заберу 

еѐ отсюда навсегда! 

С того дня тѐтя Фатима буквально ожила, потому что 

дядя Юнус перестал водить в дом своих друзей-

собутыльников, однако пить не бросил... 

Я считала, что судьба несправедлива к моей тѐте, и не 

понимала, почему она продолжает вести такую 

тяжѐлую жизнь.  

- Ты всѐ ещѐ любишь дядю Юнуса? – допытывалась я.  

- Какая там любовь! – отмахнулась тѐтя Фатя. – В 

нашем доме давно нет ни любви, ни уважения. Так мне 

и надо: ослушалась отца и получила по заслугам.  

- Выходит, дедушка предвидел всѐ это?  

- Конечно, предвидел! Умудрѐнный жизнью, он знал 

наперѐд, что меня ждѐт... Сальянское происхождение 

Юнуса было всего лишь поводом для отказа, дедушка 

сразу раскусил Юнуса, увидев, какой он пустой и 

безответственный человек. «От него не пахнет 

хлебом», - сказал он покойной маме, только взглянув 

на Юнуса. Но я не жалею ни о чѐм – по крайней мере, я 
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приняла решение сама. Ведь, как знать, может, в 

противном случае, впоследствии я всю жизнь грызла 

бы себя за малодушие!  

- Почему бы тебе не развестись с ним? – настаивала я, 

преисполненная сострадания к судьбе тѐти.  

- Мы же не папахи, чтобы переходить с одной головы 

на другую, - отшутилась тѐтя Фатя.  

- Ну при чѐм тут папаха? – рассердилась я. - Человек 

должен бороться за своѐ счастье! Ошибившись раз, ты 

не должна мучиться всю оставшуюся жизнь. Ты 

заслужила лучшей доли и обязательно встретишь 

достойного человека.  

- Э-хх, молодо-зелено! Пойми, я не бахт поменяю, а 

тахт104... Счастье-то моѐ перейдѐт со мною и во второй 

брак.  

- Ты, что, фаталистка? 

- Я, детка, твѐрдо знаю, что каждый выполняет свою 

жизненную программу: очевидно, рядом с бездарью 

должен прожить дельный спутник, чтобы... гммм... 

уравновесить брак. А часто ли ты видела по-

настоящему счастливые пары? Поверь мне, очень редко 

встречается союз двух достойных людей, почти так же 

редко, как мираж... 

Мираж? Вот подождите, мы с Азером поженимся, и 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

715 

тогда мир узнает, что такое гармоничная супружеская 

пара!  

 

 

 

Глава 60 

 

Но отчего мой милый стал таким чужим, почему он 

молчит и ничего не говорит о нашем будущем? 

Впрочем, я была согласна на всѐ, лишь бы он был со 

мной... И всѐ же Азер вернулся с войны таким чужим и 

необычным, он стал неузнаваемым...  

К счастью, постепенно мой кузен начал оттаивать. 

Правда, он по-прежнему не рассказывал мне о 

пережитом на этой кошмарной войне, ограничившись 

предостережением: 

- При всей моей любви к тебе не проси меня 

рассказывать подробности о войне: это не для женских 

ушей и нервов.  

А я и не настаивала, лишь бы он отошѐл от пережитого. 

Я не могла нарадоваться нашим совместным 

прогулкам по городу, завершающимся в каком-нибудь 

модном кафе, которых в нашем родном городе стало 
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видимо-невидимо. Но, с другой стороны, эти прогулки 

пробуждали в нас ностальгические настроения по 

старому доброму городу, который менялся не по дням, 

а по часам. Не стоило даже уезжать за границу, чтобы 

увидеть Запад в полной красе: он вошѐл в наш город 

непрошеным гостем, беспардонно и окончательно 

вытесняя тот неповторимый восточный колорит, 

которым был славен наш древний Баку. Наверное, Азер 

ощущал то же, что и я, потому что он чаще 

предпочитал сидеть дома, в Крепости. Находясь в 

обществе друг друга, мы вспоминали наше детство, 

безвозвратно потерянных родных, обсуждали 

прочитанные книги, импровизировали на фортепиано в 

четыре руки или просто молчали в тишине при свете 

ароматизированной свечи...  

... А однажды вечером мы склонились над свадебными 

альбомами моих кузин.  

- Какая красивая пара! – шумно восхитилась я, любуясь 

Фидан и еѐ женихом Анаром. 

- Мы будем ещѐ более красивой парой, - уверенно 

сказал Азер.  

Сердце моѐ затрепетало. «Это мне послышалось, или 

он действительно ЭТО произнѐс?» - замерла я, и у меня 

вырвалось:  

- Я уже не верю, что когда-нибудь это случится с 
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нами... 

- Почему? Скоро я защищаю диплом бакалавра, и после 

годовщины бабушки Ругии мы уже сможем сыграть 

свадьбу, - с нарастающей уверенностью продолжал 

утверждать Азер. 

Я боялась дышать, чтобы не спугнуть его внезапную 

решимость и возвращение в мир людской от своей 

всеобщей отрешѐнности. «Неужели мои сны 

сбываются? Неужели и на моей улице будет 

праздник?» 

Словно прочитав мои мысли, Азер сказал: 

- А почему и нет? Неужели на нашу долю выпало 

только страдать? После смерти бабушки я не мог и не 

хотел говорить о свадьбе... Но можем же мы между 

собой решить, как нам быть дальше?! 

Я глубоко вздохнула и призналась: 

- Азер, бабушка Ругия благословила нас... 

- Она знала о нас? – от неожиданности Азер привстал.  

- Она знала обо всѐм на свете. Пойдѐм в еѐ комнату!  

Я потащила его в комнату покойной бабушки, которую 

мы держали на замке. Тѐмное помещение спальни 

покойных бабушки и дедушки отличалось тем, что 

имело в стенах два высоких углубления - ниши, в 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

718 

которые бабушка своими руками сложила сшитые для 

нас новенькие одеяла и матрасы. Аккуратно 

упакованные в прозрачные чехлы, пуховые одеяла в 

разноцветных шелках создавали в комнате праздничное 

настроение.  

- Смотри! - и я показала Азеру уголки наших 

свадебных одеял, где бабушка собственноручно 

вышила наши инициалы «АА». 

- Совсем как на нашем тутовом дереве, - растрогался 

Азер.  

Я показала ему содержимое бабушкиного железного 

сундука, в который она сложила приданое для ... 

нашего первого ребѐнка.  

Глядя на крошечное одеяло, матрасик, пелеринки, 

покрывала, вязаные костюмчики, я не выдержала и 

разревелась.  

- Бедная моя бабушка!  

- Не может этого быть! – Азер едва сдерживался, чтобы 

не составить мне компанию. – Но почему она так 

торопилась, неужели она чувствовала, что не доживѐт 

до этих дней? Ты знаешь, Айка, если бы не она, то я 

ещѐ не скоро вернулся... 

Азер рассказал мне, что дядя Гасан периодически 

передавал через его командира просьбу вернуться 
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домой, но Азер игнорировал настойчивые просьбы 

отца. А однажды, командир остановил его, сказав ему: 

- Азер, звонил твой отец... Хммм... Мужайся: умерла 

твоя бабушка по отцу... Аллах рехмет елесин. Отец 

спрашивает, ждать ли тебя или им хоронить бабушку 

без твоего участия... 

Это сообщение и предопределило дальнейшие 

поступки Азера, который немедленно уволился со 

службы и вернулся в гражданскую жизнь. 

 

Глава 61 

 

По обыкновению, принято, что известие о предстоящей 

женитьбе сына приносит отцу мать, но Азер отчего-то 

избегал откровенного разговора с матерью. Он решил 

самому поговорить на эту щекотливую тему с отцом - с 

глазу на глаз. Отчего же он уклонился от задушевной 

беседы с матерью? Интуиция? Возможно... А может, он 

считал мужской разговор наедине более приемлемым 

для себя? Как бы там ни было, но участие в боевых 

действиях придало Азеру весомости в собственных 

глазах и глазах окружающих, и он считал себя вправе 

говорить с отцом на равных, чего бы никогда не 

позволил себе до войны.... 
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Они договорились увидеться в тихом кафе, вдали от 

городской суеты. Дядя Гасан с радостью встретил 

известие о предстоящей женитьбе сына, однако сразу 

выдвинул условие. «Сначала я хочу, чтобы ты стал 

магистром, - заявил дядя Гасан. – Принеси мне диплом 

магистра, и я вручу тебе ключи от иномарки и справлю 

свадьбу с той, на кого ты только укажешь пальцем». 

- Так ты не сказал отцу, на ком ты хочешь жениться? – 

разочарованно воскликнула я. 

- Нет, он прервал разговор, даже не 

поинтересовавшись, кого я выбрал себе в невесты... 

Ничего не поделаешь, мы решили ждать. Вскоре Азер 

защитил диплом бакалавра факультета 

международных отношений, ему осталось взять новую 

высоту – диплом магистра, и я стала отсчитывать дни, 

остававшиеся до этого события. Откуда нам было 

знать, что родители Азера приготовят нам новое 

испытание, решив отправить сына учиться в Англию?!  

В прежние времена достаточно было получить диплом 

любого вуза, чтобы считать себя оснащѐнным 

путѐвкой в жизнь, но в наши дни этого было 

недостаточно: все состоятельные семьи мечтали о 

дипломе европейского университета для своих детей. 

Поэтому, когда родители Азера на банкете по поводу 

получения им диплома бакалавра, огласили сюрприз - 

своѐ решение отправить его на учѐбу в Оксфорд, мы с 
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кузеном приросли к стульям, в то время как гости 

восхищѐнно скандировали: «Ур-ра!»  

- Ну как тебе наш сюрприз, понравился? – наклонилась 

к Азеру довольная тѐтя Наза. 

- Оч-чень! – отчѐтливо ответил Азер, устало закрыв 

глаза.  

Тѐтя Назлы, по-своему истолковав его реакцию, 

поцеловала сына. А он, нехотя принимая поздравления 

гостей, мечтал уединиться со мною в фойе. Улучив 

момент, он вышел в фойе ресторана, а я сразу же 

последовала за ним.  

...Мы не решались поднять друг на друга глаза. Всѐ 

было ясно без слов: Азер, как и я, был, мягко говоря, 

«не в восторге» от предстоящей разлуки, но вместе тем 

он не станет противиться воле родителей.  

- После того, что я с ними сотворил своей 

мобилизацией, я просто обязан исполнить волю отца, 

это мой сыновний долг, - с горечью произнѐс он. 

Он был прав, и я не стала спорить... Я скорбно молчала, 

чувствуя, как леденеют мои конечности. Мне казалось, 

что даже кровь моя отказывается течь по жилам, 

ощущая бесполезность этой работы, так как хозяйка 

этой плоти всѐ равно парализована... Как же мне быть? 

Что будет со мной после его отъезда? Неужели наши 

мытарства никогда не окончатся?  
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Глава 62 

 

... Мы готовились к предстоящему отъезду Азика. 

Проводы Азера должны были состояться в ресторане 

«Турал», куда его родители пригласили всю родню. За 

два дня до торжества я заявила Азеру: 

- Назови мне день, когда ты будешь только моим! 

- Завтра, - не задумываясь, произнѐс Азер.  

Вечером следующего дня я подъехала на такси к 

станции метро «Баксовет», где поджидал меня 

взволнованный Азер. Он старался улыбаться, но глаза 

его оставались грустными.  

- Садись, я похищаю тебя, – велела ему я.  

- Я в твоѐм распоряжении, - покорно склонил голову 

мой кузен.  

Он не спросил, куда мы едем, хотя прекрасно знал, что 

я похищаю его, увозя на наш остров, Остров Азераиды. 

Стояло бабье лето, самое замечательное время в году, 
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когда уже не очень жарко и в то же время ещѐ не 

прохладно: милость природы, царственно одаряющей 

влюблѐнных последними райскими днями уходящего 

года. Дороги были относительно свободными, и уже 

через час мы подъезжали к посѐлку Сараи.  

Щедро расплатившись с таксистом (он никогда не 

позволял мне тратиться в своѐм присутствии), Азер 

первым выскочил из машины, галантно распахнув 

передо мною заднюю дверцу такси (в Баку принято, 

что мужчина сидит обычно рядом с водителем, а 

девушка всегда располагается на заднем сиденье).  

- Прошу вас, ханым!  

Глаза его возбуждѐнно горели, на лице блуждала 

улыбка. Я протянула ему огромную дорожную сумку. 

Даже не спросив, что в ней, Азер осторожно положил 

еѐ на песок и повернулся ко мне, чего-то выжидая. Как 

только машина исчезла за поворотом, Азер нежно 

прижал меня к себе и поцеловал:  

- Спасибо за эту поездку, любимая, я так рад, что мы 

снова прибыли на наш Остров Азераиды!  

Мы поздоровались с дедушкой Хазаром, приветственно 

окатившим нас тѐплой волной, и стали гулять по 

берегу моря, вспоминая наше детство и юность. 

Тысячи муравьѐв выползли из подземных дворцов 

Острова Азераиды, чтобы поприветствовать своих 
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хозяев, а чайки, не скрывая чувств, громко выражали 

свою радость.  

... Нагулявшись вдоволь, мы, взявшись за руки, 

направились в сторону нашей пещеры. Пещера была 

тѐмной и прохладной. Не обращая внимания на 

проворных букашек и таракашек, встрепенувшихся при 

нашем появлении, и нахальных пауков-ткачей, уютно 

устроившихся в еѐ стенах, я по-хозяйски пронесла 

сумку в глубь пещеры. 

Затем, преисполненная решимости, я сбросила с себя 

воздушную пелеринку, оставшись в платье с 

оголѐнными плечами. Медленно ступая, я подошла к 

Азеру, устремив на него полный любви взор. Зрачки 

его восторженных ясных очей расширились, когда я 

прошептала: 

- Думаю, сегодня никому не удастся разлучить нас, 

помешав провести прерванную десять лет назад 

брачную ночь...  

Азер молчал, испытующе вглядываясь в мои влажные и 

хмельные от любви глаза. Я остановилась прямо перед 

ним, да так близко, что между нами не пролилась бы 

даже вода. Азер приподнял мою голову, нежно 

поддерживая еѐ за подбородок и долго изучающе 

смотрел на меня. Я чувствовала, что в нѐм происходит 

какая-то сложная внутренняя борьба. Наконец он 

произнѐс:  
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- Подожди меня здесь, я скоро... - И исчез.  

Я сидела на влажном песке тѐмной пещеры, задумчиво 

выводя на нѐм заветные слова: «Остров Азераиды». 

Вскоре я уснула. Не помню, сколько времени я 

проспала, сидя прямо на холодной земле. Мне было всѐ 

равно, потому что я знала: мой Азер непременно 

вернѐтся... Проснулась я от громкого и радостного 

крика, потрясшего Остров Азераиды.  

- А-и-и-да-а-а! 

Я выбежала из пещеры и посмотрела вниз, но Азера не 

было видно. Удивлѐнно оглянувшись вокруг, я вдруг 

заметила лодку, раскачивавшуюся на волнах у самого 

берега. В лодке с гордым видом стоял мой Азер, 

приветственно помахивая букетом цветов, а позади 

него сидели какие-то мужчины.  

...С царственным видом я спускалась вниз по отвесной 

скале, чувствуя на себе удивлѐнные взгляды мужчин, 

сидящих в лодке, среди которых я узнала двух рыбаков 

из посѐлка. Мне казалось, что я – принцесса, 

спускающаяся к своему принцу по мраморным 

ступенькам королевского дворца. Не помня себя от 

восторга, принцесса бросила на ожидающего еѐ внизу 

прекрасного принца полный обожания взгляд и чуть не 

поскользнулась, но вовремя ухватилась за какой-то 

кустик на выступе, внезапно оказавшись окутанной 

облаком встревоженных, мирно почивавших доселе в 
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этом кустике белоснежных бабочек. Они грациозно 

кружились вокруг меня, словно невесты в медленном 

свадебном танце «Вагзалы», и я зажмурилась от 

удовольствия, подумав, что это замечательный знак. 

...Встретив меня у подножия скалы, Азер во всѐм 

великолепии своей ошеломляющей красоты, 

подчѐркиваемой лучами заходящего солнца, гордо 

повѐл меня в сторону лодки, чтобы торжественно 

представить своим спутникам:  

- Познакомьтесь: моя невеста – Багирова Аида Мурад 

гызы.  

Мужчины почтительно склонили головы. А потом 

ловким движением фокусника Азер вытащил из 

кармана белую шаль (уму непостижимо, где он еѐ 

раздобыл?), набросил еѐ мне на голову и перенѐс меня 

в лодку, не позволив промочить ноги. Рыбаки оставили 

вѐсла и привстали, уступая нам сиденье. Кроме них 

двоих, с детства знакомых мне загорелых и плечистых 

рыбаков, в лодке был ещѐ один, пожилой мужчина в 

папахе, с Кораном и чѐтками в руках. Он сел напротив 

нас.  

- Молла Мешеди Искендер, - с сомнением обратился к 

нему Азер, - будет ли считаться действительным брак, 

заключѐнный не на суше?  

- Всѐ находится под оком Всевидящего и 
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Всеслышащего Аллаха: и суша, и море, сынок, - 

ответил молла.  

Мы сидели в море, под открытым небом, в старой 

рыбацкой лодке, а молла Мешеди Искендер сочетал 

нас браком. «Неужели это свершится – то, о чѐм мы 

мечтали так долго?!» - думала я, боясь даже своими 

мыслями вспугнуть то, что должно было здесь 

произойти. 

- Багирова Аида Мурад гызы, вы вступаете в этот брак 

по принуждению или добровольно, по собственному 

желанию?  

- По собственному желанию, - смело ответила я.  

- Согласны ли вы стать супругой Азера Гасан оглы, 

разделив с ним и радость и горе?  

- О, да-а!  

- Багиров Азер Гасан оглы, согласны ли вы взять в 

жѐны Аиду Мурад гызы и оберегать еѐ, разделив с ней 

свою жизнь?  

- Согласен!!!  

- Свидетели (оказывается, рыбаки прибыли в качестве 

свидетелей), подпишитесь. 

- Именем Пророка Магомеда и по велению Аллаха, 

объявляю вас мужем и женой, - радостно огласил 
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молла Мешеди Искендер.  

Он вручил мне тоненькую книжечку свидетельства о 

браке, в которой непонятными мне буквами арабского 

алфавита были написаны самые значимые в моей 

жизни слова: отныне и вовеки веков я – жена Азера!!!  

Я прижала эту книжечку к сердцу, принимая сердечные 

поздравления прибывших с Азером мужчин.  

Сияющий Азер протянул мне букет левкоев, и по их 

неровным срезам я поняла, что он спешно нарвал их в 

чьѐм-то саду. А потом мой муж бережно помог мне 

выйти из лодки на сушу, доверительно шепнув: 

- Я сейчас вернусь, - и отправился провожать своих 

гостей.  

Стоя на берегу, я наблюдала, как Азер рассовывает по 

их карманам деньги, смущѐнно оправдываясь:  

- Bu Ģirinlikdir...105  

Я обернулась назад и... увидела сидящих на берегу 

детей, над которыми кружили чайки. ...Маленький 

кучерявый мальчик с искрящимися агатовыми глазами 

обратился к сидящей рядом девочке:  

- Айка, тебе ещѐ девять, а мне ещѐ одиннадцать лет, и 

при всѐм нашем желании наши родители не поженят 

нас так рано. Но вместе нам уже двадцать лет, а это 
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немало. Поэтому сегодня, одиннадцатого числа 

девятого месяца, мы должны пожениться. Как тебе 

нравится такая свадьба? Пусть этот берег будет отныне 

нашим островом, а чайки - нашими гостями на свадьбе!  

Большеглазая девочка с накинутой на худенькие плечи 

белой шалью завизжала от восторга. Они были 

абсолютно счастливыми молодожѐнами, и им тогда 

было вместе двадцать лет... 

Я ласково улыбнулась прощающемуся со мной детству: 

вот и сбылась наша мечта! Счастливо помахав мне в 

ответ, дети исчезли, оставив меня, двадцатилетнюю, 

наедине с моим супругом, который уже возвращался ко 

мне, проводив наших дорогих гостей...  

...Обезумевшие от счастья, мы с Азером смотрели, как 

лодка с гостями исчезает за мысом, скрывавшим 

посѐлок. Когда в последний раз блеснули на солнце 

широкие рыбацкие вѐсла, Азер повернул ко мне своѐ 

лицо и вздрогнул: я беззвучно плакала сладкими 

счастливыми слезами, утопив лицо в сиреневых 

левкоях. Он нежно прижал меня к себе: 

- Ну, здравствуй, жена моя, перед Аллахом и людьми! 

- Как ты до этого додумался? – спросила я Азера сквозь 

слѐзы счастья.  

- Я не мог поступить иначе, - скромно ответил он и, 

легко подняв меня на руки, понѐс в сторону скалы.  
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У подножия скалы Азер осторожно опустил меня 

наземь. Мы прижались друг к другу и поцеловались, в 

блаженной истоме закрыв глаза, впервые в жизни не 

смущаясь друг друга. Сердце моѐ колотилось так 

бешено, словно готово было вылететь из груди. 

Подумать только: мы вновь новобрачные!!!  

Опьяневшие от счастья и близости друг друга, мы 

крепко держались за руки, словно боясь расстаться 

хоть на долю секунды. Мы пробирались к нашей 

пещере, завороженно наблюдая за порханием 

белокрылых бабочек, сопровождавших нас до самого 

входа в наше брачное гнездо. Свадебному танцу 

белокрылых красавиц подпевали единственные 

присутствующие музыканты на нашей свадьбе – 

весѐлые сверчки, радостно треща на весь остров: 

«Mübarək olsun!»106 

И наступила вечность. Не было ни моря, ни неба, ни 

звѐзд, ни луны, не было ничего: были только МЫ, 

абсолютно счастливые молодожѐны, на нашем Острове 

Азераиды. 

 

 

Глава 63 
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... Я расстелила предусмотрительно захваченный из 

дома толстый плед и бережно положила на него одеяло 

с инициалами «АА», сшитое для нас с Азером 

покойной бабушкой Ругиѐй.  

Чуть поодаль, на огромном плоском камне, Азер 

готовил торжественное свадебное застолье (он подумал 

и об этом!), и вскоре в пещере стало уютно, как дома. 

На вывернутых бумажных кульках он выложил 

аппетитные огромные чуреки с ароматными кусками 

шашлыка и люля-кебаба, посыпанные мелко 

нарезанной зеленью, помидоры, огурцы, фрукты и 

соки. В довершение ко всему он украсил наш чудо-стол 

маленькой керосиновой лампадкой.  

- А это откуда? – поразилась я. 

- Не зря они так популярны, эти загородные рестораны, 

здесь могут угодить любому чудаку, - рассмеялся Азик.  

Во время «застолья» Азер вынул из кармана маленькую 

коробочку и смущѐнно протянул еѐ мне со словами:  

- Честно говоря, я приготовился только к обручению... 

Хотя... против такой импровизации я ничего не имею.  

В коробочке были изящные кольца, связанные красной 

ленточкой. Азер надел на мой палец кольцо, а потом, 

замерев от восторга и счастья, то же самое сделала я со 

вторым кольцом. «Хорошо бы не резать ленточку... - 

подумала я. – Тогда можно было бы никогда не 
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разлучаться...» Азер вскинул руку с кольцом, и моя 

окольцованная рука потянулась вслед за ленточкой. 

Мы засмеялись.  

- Она нам не нужна, эта ленточка... К чему ленточка, 

если мы связали наши сердца? – серьѐзно произнес мой 

муж.  

Азер перерезал ленточку перочинным ножиком и 

перевязал ею мой локон. Улыбаясь, он взял мою руку в 

свою, и мы залюбовались золотыми колечками, 

украсившими наши пальцы. Мой муж поцеловал мою 

руку и ласково произнѐс:  

- Моя жена, моя маленькая жѐнушка... 

А потом мы утонули в безумном счастье обладания и 

взаимного познавания… Оторвались друг от друга мы 

лишь на рассвете, томимые ужасной жаждой, которую 

уже нечем было утолить, потому что всѐ, принесѐнное 

Азером, мы съели накануне с волчьим аппетитом 

изголодавшейся молодой пары.  

Наскоро накинув на себя что-то из одежды, мы 

спустились на пустынный пляж. Убедившись, что мы 

по-прежнему одни на всѐм берегу, мы сбросили 

сковывающую нас одежду и поплыли рядом в 

прохладной воде, как две освободившиеся от неволи 

свободные и счастливые рыбы...  
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Когда мы вышли из воды, Азер сказал: 

- Я хочу угостить свою любимую завтраком. 

Я почувствовала лѐгкое разочарование. Всѐ было так 

необычно, романтично и прекрасно, что мне не 

хотелось вновь окунаться в людской мир с 

любопытными и пытливыми взглядами его обитателей. 

«Неужели всѐ очарование момента пропадѐт в 

банальном загородном кафе?» - огорчѐнно подумала я.  

Однако зря я недооценивала своего супруга, самого 

романтичного новобрачного в мире. Азер повѐл меня 

по нашим проторенным тропинкам в сторону 

загородных ... дач! 

- Так мы идѐм не в поселковое кафе? – обрадовалась я. 

- Успеется! - засмеялся Азер. – Мы ведь поженились не 

где-нибудь, а на Острове Азераиды, и завтрак 

островитян должен быть соответствующим.  

- Ой! Инжир! – догадалась я. - Мы совершим 

инжирную вылазку на соседские дачи!  

Моѐ замечание чуть не обидело Азера. 

- Хорошего, однако, мнения обо мне моя жена, если 

считает, что я в первый же день совместной жизни 

буду кормить еѐ харамом!!! Мы будем есть свой 

инжир, посаженный руками нашего родного деда на 
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нашей собственной даче!  

Я обвила его руками! До чего же он был великолепен, 

мой любимый!  

Крадучись, мы пробирались сквозь непролазную чащу 

заброшенной дачи к инжирному дереву дедушки 

Ибрагима. Набрав полный кулѐк инжира, мы убегали с 

собственной дачи, а затем, хохоча, кормили им друг 

друга, испытывая полнейший восторг от своей 

проделки.  

...Вскоре мы снова очутились в пещере в объятиях друг 

друга, обуреваемые желнием и страстью. Моя голова 

покоилась на груди Азера, теребящего мои 

рассыпавшиеся по его плечам волосы, и я с ужасом 

отогнала от себя страшные мысли, что скоро лишусь 

этого неземного счастья...  

- Наши Старшие благословили нас своим участием, - 

задумчиво произнѐс Азер, поглаживая шѐлковое одеяло 

бабушки Ругии. - Дедушка Ибрагим устроил нам 

банкет, а бабушка Ругия – приданое моей прекрасной 

жены...  

В слезах я прижалась к нему, и мы слились воедино, 

спрятавшись под свадебное одеяло в нашей 

опочивальне. И вновь остановилось и замерло всѐ 

вокруг... 

Когда пришло время возвращаться в город, я вытащила 
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из бокового кармашка сумки свой подарок – магнитные 

шарики на серебряных цепочках. Они были упакованы 

в одну коробочку, и, хотя не были связаны ленточкой, 

мне стоило сил оторвать их друг от друга.  

- Когда захочешь меня видеть, протяни в мою сторону 

свой шарик, и я приеду, притягиваемая своим таким 

же, - сказала я, глотая бессильные слѐзы.  

- Я не расстанусь с ним никогда, - пообещал Азер, 

крепко сжав шарик в руке.  

 

 

 

 

 

Глава 64 

 

Самая счастливая в мире новобрачная накануне, я 

казалась себе самой несчастливой женщиной в мире, 

когда в аэропорту «Бина» наши родственники и 

знакомые, собравшиеся провожать Азера, оттеснили в 

сторону моего благоверного. Родственники обнимали и 

тискали его, в то время как я, его законная супруга, не 
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имела даже права зарыдать на его груди, прощаясь с 

ним так надолго!  

Немного побледневший Азер избегал взглядов в мою 

сторону, растерянно выслушивая последние напутствия 

и беспредметные разговоры прощальных минут. Когда 

он стоял уже у регистрационной стойки, я решительно 

подошла к нему и протянула ему большой, тщательно 

упакованный пакет со словами: 

- Это тебе... 

- Что это? – налетела на меня тѐтя Назлы. – У него и 

так перевес багажа, не надо его загружать ненужными 

вещами.  

Все вопросительно воззрились на меня. 

Я потупила глаза: 

- Это одеяло из чистой верблюжьей шерсти, сшитое 

Азеру покойной бабушкой Ругиѐй. На нѐм даже есть 

его инициалы...  

Азер торопливо подхватил пакет и с благодарностью 

произнѐс: 

- Спасибо, Аида, этот подарок для меня бесценен.  

- Пусть оно согревает тебя в холодные английские 

ночи! – осмелилась сказать я, чувствуя 

неодобрительные взгляды отца и мачехи.  
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Азер признательно сомкнул веки, а я отошла в сторону, 

стараясь скрыть подступившие к горлу слѐзы. Как 

объяснить всем провожающим, что мы только что 

поженились, и я боюсь не выдержать этой чудовищной 

разлуки? Как скрыть от них то, что произошло с нами, 

в то время как меня распирает от желания делиться с 

каждым встречным своим нечеловеческим, неземным 

счастьем?  

Как объяснить моим кузинам, смачно и подробно 

пересказывающим барышням на выданье пикантные 

подробности «таинств» своих однообразно 

протекающих брачных ночей, что со мной произошло 

НЕЧТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ? Как утаить от них то, 

что их рассказы о «страшной» боли от первой близости 

с мужчиной – это бред и, кроме радости и восторга, я 

ничего не ощутила? Да и кто из них, панически 

боявшихся инфекций, бактерий и простуд, поверит в 

то, что я после первой брачной ночи купалась в 

холодной морской воде в костюме Евы? Да знают ли 

они, проводящие медовые месяцы в пятизвѐздочных 

отелях в Арабских Эмиратах и на Канарских островах 

о существовании ОСТPОВА АЗЕРАИДЫ и о нашей 

пещере, которая помечена не банальными звѐздочками, 

а самой Луной?!  

И никому из присутствующих было невдомѐк, что на 

берегу того самого Острова Азераиды, под открытым 

небом и на воде древнего Каспия нас обвенчали, 
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проводив на царственное ложе – покрытую 

шелковистым зеленым мхом таинственную пещеру, 

принявшую нас как своих истинных хозяев... 

...Я напряжѐнно смотрела вслед удаляющемуся Азеру. 

Моѐ несчастное сердце разрывалось в груди. «Если 

последний взгляд он бросит не на меня, значит, 

позабудет!» - загадала я. Замедлив шаг, Азер 

остановился, печально помахав стайке родственников. 

На меня, стоявшую поодаль, он не взглянул. «Он 

забудет меня!» - ужаснулась я.  

Тем временем Азер уверенно шагал в сторону 

пограничного контроля. Вдруг у самого контрольного 

пункта он резко обернулся, медленно отстегнул ворот 

тенниски, вытащил висящий на груди кулон и 

приложил его к губам, мечтательно глядя в мою 

сторону. Моя рука инстинктивно потянулась к груди, 

которую украшал такой же магнитный шарик, но я 

вовремя опустила еѐ, услышав шѐпот Хадиджы:  

- Что у него там, Коран?  

- Наверное, он же верующий, - тихо ответила тѐтя 

Фатима...  
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Глава 65 

 

Как мне не сойти с ума: вот уже неделю от Азера не 

было никакой весточки, хотя прежде он звонил если не 

каждый, то через день! По нашей договорѐнности, я 

звонить ему не должна была ни под каким предлогом, 

чтобы не вызывать подозрений моего отца, 

оплачивающего телефонные и коммунальные счета. По 

этой же причине я никогда не интересовалась номером 

его телефона, за что сейчас проклинала себя. Теряя 

разум, я, не отрываясь, глядела на телефон, напевая 

слова популярной песни: 

 

«Позвони мне, позвони!  

Позвони мне, ради бога,  

Через время протяни 

Голос тихий и глубокий! 

Без тебя проходят дни, 

Что со мною, я не знаю, 

Как хочу я слышать голос, 

Как хочу я слышать голос, 
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Долгожданный голос твой!» 

 

Я металась по квартире, то и дело протягивая в сторону 

телефона цепочку с магнитным шариком, вызывая 

недоуменные взгляды флегматичной тѐти Лиды, 

однако заветный шарик не оказывал должного 

действия... 

Привычно пропуская занятия, я, когда сидеть дома 

становилось совсем невмоготу, всѐ же отправлялась в 

университет, чтобы после каждой лекции позвонить 

домой и спросить с надеждой: 

- Тѐть Лид, мне не звонили? 

Сухая немка с тупым постоянством отвечала, что 

никаких звонков не поступало. После занятий я 

мчалась домой в надежде, что она встретит меня у 

порога с радостной для меня вестью, но тщетно: Азер 

не звонил... 

Никогда в жизни я не чувствовала себя такой 

покинутой. Моѐ богатое воображение рисовало 

попеременно страшные картины то измены Азера, то 

его гибели. Эти жуткие картины сменяли друг друга, 

как в калейдоскопе, и обрастали все более ужасными 

подробностями. Я потеряла аппетит и сон. Лѐжа на 

диване, я придумывала тысячи разных планов, как 

добраться до Англии, но все они были 
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неосуществимы. А может быть, позвонить тѐте 

Назлы и узнать у неѐ, есть ли какие-нибудь новости от 

Азера? Но гордость не позволяла мне этого сделать. А 

вдруг я узнаю, что он звонит домой, пренебрегая 

мною? Надо чаще бывать у них... Нет, я так больше не 

вынесу… 

Внезапно меня осенила счастливая мысль: возьму и 

перееду жить к дяде Гасану и тѐте Назлы! Эврика! Я 

буду касаться руками предметов, которые трогал Азер, 

сидеть на его стуле, читать его любимые томики, а 

может, если повезѐт, и спать на его кровати! Я всегда 

буду в курсе всех новостей, связанных с ним. Я буду 

дышать одним воздухом с его родителями и не замечу, 

как пройдѐт время разлуки. Как же я не додумалась до 

этого раньше! В мгновение ока я собрала дорожную 

сумку и, прокричав обалдевшей тѐте Лиде нечто 

невнятное, помчалась вниз по лестницам, перепрыгивая 

через две ступеньки. 

 

 

Глава 66 

 

При виде меня тѐтя Назлы изобразила почти 

непритворную радость: 
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- Аидочка, детка, какая радость! Что ты так похудела?  

Ободрѐнная, я заявила прямо с порога, что больше не 

хочу возвращаться в бабушкин дом, где вынуждена 

жить с ненавистной Лидой.  

- Бедная девочка! – прослезилась мать Азера. – Ну, 

конечно, ты можешь жить у нас. Теперь, когда нет 

Азера, а Айнур с Фидан вышли замуж, ты заполнишь 

пустоту в доме, составив компанию нашей Кѐнульке. 

Мы будем так счастливы, что ты живѐшь с нами!  

Она потащила меня на просторную кухню, в центре 

которой громоздился обеденный стол, и стала 

накрывать на стол, радостно объявив, что приготовила 

мою обожаемую долму из свежих виноградных 

листьев.  

Счастливая уже тем, что сижу в доме Азера напротив 

Его матери, я уплетала за обе щѐки «амброзию» – с 

кисловатым привкусом долму с начинкой из почти 

воздушного мяса, завѐрнутую в тончайшие 

виноградные листья – что-что, а готовить мать Азера 

была мастерицей!  

Дядя Гасан с первых же дней женитьбы объявил 

супруге, что готов всячески облегчить ей жизнь, 

нанимая ей помощниц по уборке, стирке и глажке, но 

ставит единственным обязательным условием жене 

ежедневное приготовление пищи для семьи 
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собственными руками.  

- Мои дети не должны есть блюда, приготовленные 

руками прислуги, - безапелляционно заявил он. 

С тех пор, скрепя сердце, тѐтя Назлы, при своей 

занятости, ежедневно готовила для семьи и преуспела 

в искусстве кулинарии настолько, что угождала даже 

привередливому дяде Гасану, который признавал 

только бабушкину и бибишкину стряпню. Правда, она 

никогда не готовила такие сложные и трудоѐмкие 

блюда, как хингал, аришта, душбаре, гюрза, чуду107, 

предоставляя эту привилегию тѐте Фате.  

- Я - врач и поэтому ратую за здоровое и лѐгкое 

питание, - оговаривалась она, тем не менее с 

удовольствием уплетая приготовленные тѐтей Фатей 

блюда...  

...Моя свекровь сидела напротив меня, наблюдая за 

тем, как я кушаю. Вдруг она вздохнула и сказала 

дрогнущим голосом: 

- Интересно, а что там кушает мой мальчик? Он ведь 

тоже очень любит долму! 

Я подавилась. И как только кусок пошѐл мне в горло! 

Аппетит начисто пропал. Отпив домашнего 

абрикосового компота, закрученного летом тѐтей 

Фатимой, я осторожно спросила: 
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- Тѐтя Наза, а как он, звонит?  

- Давно звонил, дней десять тому назад. Сегодня мы 

позвоним ему сами. Ой, как тяжело матери, когда еѐ 

ребѐнок вдалеке...  

Она расплакалась. Тут я не выдержала и пустилась в 

такой рѐв, что тѐтя Наза перепугалась, позабыв о своей 

тоске по сыну: 

- Что с тобой, доченька, ты не больна? Она подбежала 

ко мне и стала гладить меня по голове, пытаясь 

успокоить. 

Я взглянула на еѐ атласные аристократичные ручки с 

длинными тонкими пальцами, которые странным 

образом напомнили мне страстные и добрые руки 

моего мужа, ещѐ совсем недавно ласкавшие меня... О, 

эти бархатные руки начисто выбили меня из колеи! Я 

схватила руки матери Азера – своей свекрови, 

прижалась к ним щекой и забилась в судорожных 

рыданиях:  

- Тѐтя Наза, он и мне не звонит уже неделю! Я так 

волнуюсь за него! Как хорошо, что вы разрешили мне 

жить в вашем доме! Мне было так трудно! А теперь я 

буду ждать его возвращения здесь, как и подобает 

жене... 

Тѐтя Наза отскочила от меня, как будто еѐ ужалила 

гюрза. Еѐ лицо перекосилось, а переполнявшая еѐ 
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нежность уступила место злости и ненависти. 

- Что ты несѐшь, девочка? Какой ещѐ жене? Да ты в 

своѐм уме? 

Пытаясь объяснить ей серьѐзность происходящего, я 

мгновенно приняла решение рассказать ей о нашей 

близости.  

- Мы с Азером связаны словом и ... не только... Мы... 

тайно поженились, поэтому... я... у меня... больше не 

было сил ждать его дома ... Я не вынесу разлуки, тѐтя 

Наза! Меня спасѐт теперь только счастье жить рядом с 

вами и ... ждать его здесь... 

- Замолчи сейчас же! Ты совсем потеряла стыд! – 

закричала тѐтя Назлы. – Азеру ещѐ рано думать о 

женитьбе, но даже если он захочет взять тебя в жѐны, 

мы ему не позволим!  

Как громом поражѐнная, услышала я приговор матери 

Азера. Едва собравшись с силами, я спросила: 

- По-ч-че-му? 

- Есть много причин! – уклончиво ответила тѐтя Наза, 

отведя от меня взгляд.  

- Но я люблю его! Мы... с детства любим друг друга, – 

прошептала я. 

Но лучше бы я этого не говорила, потому что тѐтя 
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Назлы взорвалась: 

– Вот-вот, этого следовало ожидать! Знала я, что эта 

ваша дружба добром не кончится, чувствовало моѐ 

сердце! Бесстыдница, ты заманила парня в западню! 

Однако ты ошиблась, я тебе не твоя безграмотная 

бабушка Ругия! Ты - такая же аферистка, как и твоя 

мать, и методика у вас одинаковая! Только со мной 

этот ваш армянский номер не пройдѐт!!! 

А вот этого ей говорить не следовало. Оскорблять меня 

– куда ни шло, но мать свою я не позволю обидеть 

никому, даже матери Азера. У меня вмиг высохли 

слѐзы, и я молча отправилась в сторону двери, у 

которой меня сиротливо поджидала брошенная мною 

сумка. Мне казалось, что на ногах моих висят 

стопудовые гири. Плечи мои вздрагивали от рыданий, я 

чувствовала себя такой униженной, как никогда 

раньше. Напрасно она так поступила со мной, ой как 

напрасно...  

 

 

 

Глава 67 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

747 

Едва живая, я доплелась до дома и рухнула на кровать 

в своей комнате. Я лежала неподвижно, как труп, 

целую вечность. «Ты такая же аферистка, как и твоя 

мать!» - всѐ ещѐ звучал в моих ушах безжалостный 

приговор матери Азера. А ведь мне всегда казалось, что 

они дружат с мамой... «Ты заманила парня в 

западню...» - а я-то считала, что тѐтя Назлы меня 

любит... Слѐзы так и текли из моих глаз... Какая же я 

дура, что раскрылась ей, обнажила перед ней своѐ 

сердце! Она, наверное, уже успела переполошить весь 

город.... 

Я оказалась права: когда вечером после работы ко мне 

внезапно нагрянул взбешенный отец, мне стало ясно, 

что тѐтя Назлы не теряла времени зря. 

- Что за балаган ты сегодня устроила в дядином доме? – 

гневно спросил отец. – Совсем с ума сошла? Выкинь из 

головы Азера, он твой ами оглы, да и только! И не 

мечтай об этом! Но как ты могла забыться до такой 

степени, чтобы унизить достоинство отца? Неужели ты 

не понимаешь, что девушке не подобает вести себя так 

непристойно?! 

Он стукнул кулаком по столу, отчего рассыпались 

стеклянные бусы тѐти Лиды.  

- А теперь эта дура Назлы вселила в меня червь 

подозрений, и я должен унижать тебя и себя, таская по 

врачам! Скажи мне правду, Аида, что было между 
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вами, не своди меня с ума!  

Бедный отец! Как ему, наверное, было больно 

выслушивать от жены брата, что его дочь вешается на 

шею его племяннику и подстроила ему ловушку, после 

которой он обязан на ней жениться... Таким жалким и 

растерянным я ещѐ не видела отца. Представляю, что 

творится сейчас с благородным дядей Гасаном. У меня 

сжалось сердце: ещѐ не хватало, чтобы они рассказали 

Азеру о моѐм поступке и устроили ему допрос! Что 

он обо мне подумает? Надо было срочно спасать 

тонущий корабль и усыплять бдительность старших. 

Я разуверила отца в правдивости слов тѐти Назлы, 

стараясь казаться как можно более искренней: 

- Прости меня, папа, я всѐ это придумала от скуки, 

чтобы уйти из этого постылого дома. Папа, просто мне 

очень одиноко, и я не знаю, куда деться. Я, что, должна 

провести всю свою жизнь с этой противной Лидой?  

Отец виновато втянул голову в плечи: 

- Доченька, но мы же тебе никогда не отказывали, ты 

сама не захотела жить с нами. Думаешь, мне легко, что 

мой ребѐнок...  

Он тяжело вздохнул, не сумев договорить. Мне было 

его чудовищно жаль, но себя я жалела ещѐ больше, и 

поэтому я ядовито прошипела: 
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- Об этом надо было думать раньше, когда ты женился 

на армянке! 

Слово – не воробей, вылетит, не поймаешь. Лучше бы я 

не произносила этих жестоких слов, потому что на 

моих глазах отец скукожился, превратившись в 

маленького жалкого человечка.  

Он опустил голову и долго молчал, а потом тихо 

сказал: 

- Когда любишь, не думаешь о последствиях и 

бросаешься в любовь, как в омут. Не зря ведь говорят: 

если бы молодость знала, если бы старость могла... Я 

хочу, чтобы ты была счастлива, Аидочка. Но только не 

там ты ищешь своѐ счастье. Доченька, я очень люблю 

тебя, я хочу, чтобы ты знала: я сделаю для тебя всѐ, что 

в моих силах, но при условии, что ты будешь с 

достоинством хранить честь семьи. А иначе – ты мне 

не дочь...  

Я не знаю, что на меня нашло, но я вдруг истерично 

закричала: 

- А много ли ты заботился о чести бедного Христофора, 

когда гулял с его дочерью? А когда производил меня на 

свет, не будучи в браке со своей Кариной, думал ли ты 

о чѐм-то? А ей ты часто напоминал о долге чести? 

Оставьте меня, я ненавижу вас всех, все вы – 

двуличные фарисеи! Я ничего плохого не совершала, 
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слышите, ничего!!!  

Тѐтя Лида кинулась ко мне со стаканом воды, который 

я со злостью швырнула в стену. Вода пролилась на 

висевший на стене портрет дедушки Ибрагима, отчего 

показалось, что он заплакал.  

Отец встал, нервно покусывая губы. Я внутренне 

сжалась, готовая к самой страшной реакции с его 

стороны. Он медленно подошѐл к портрету дедушки, 

потом достал из кармана свой носовой платок и долго и 

тщательно протирал портрет. После этого, не проронив 

ни слова, папа отправился к дверям. Пока в дверях он 

вполголоса что-то объяснял тугоухой Лиде, я, не 

раздеваясь, бросилась в постель... 

Отец ушѐл, а я, укрывшись с головой одеялом, 

пыталась забыть его слова о Чести. Да, я преступила 

запретную черту, святую святых для азербайджанской 

девушки, отдавшись любимому до свадьбы и не 

получив благословения родителей. Но ведь нас 

обвенчали перед лицом Бога. Мы сочетались 

«кябином»108, а это стоит всех свадеб и официальных 

регистраций, вместе взятых. И я совсем не ощущала 

себя преступницей. Любить Азера – преступление?! 

Преступлением было не любить его… 
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Глава 68 

 

Меня охватил панический страх: а вдруг, услышав о 

моих поступках, Азер отвернѐтся от меня, сочтя меня 

предательницей? А вдруг он возненавидит меня и не 

захочет больше иметь дела со мной? Господи, что же я 

натворила! Мало того, что я больше не смогу 

показаться на глаза родителям Азера и отцу, я ещѐ и 

отвратила от себя своего мужа! 

Я зарыдала. Я плакала долго и отчаянно, считая свою 

жизнь законченной, а молодость загубленной, как 

вдруг среди ночи требовательно зазвонил телефон. 

Глуховатая Лида никогда не отвечала на ночные 

звонки, и я с неохотой поплелась на его зов, заранее 

уверенная, что это звонит одна из моих любопытных 

кузин. 

- Алло! – услышала я мягкий баритон Азера. Сердце 

моѐ сжалось и упало в пятки. - Малыш, ты меня 

слышишь?  

Счастливые слѐзы полились из моих воспалѐнных глаз, 

и я закивала головой, как будто Азер мог увидеть меня 

за несколько тысяч километров... 

- Слушай, Айка, что это на тебя нашло? – продолжал 
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голос, вернувший меня к жизни. – Ты можешь 

говорить?  

- Да-а-а, - еле слышно прошептала я. 

- Не узнаю свою амазонку! - засмеялся животворящий 

глас. – Говори громче, я не слышу! 

Я упорно молчала.  

- Аидочка, родная, - вдруг серьѐзно произнѐс Азер. – Я 

с тобой согласен: мы не должны были разлучаться. Я и 

сам уже схожу с ума без тебя, любимая! 

Сердце моѐ колотилось, как бешеное, мне не хватало 

воздуха. 

- У меня есть для тебя новости: я поступил на работу в 

турецкую пекарню и вот уже неделю, как работаю в две 

смены. Скоро я соберу деньги для твоей визы и билета, 

и ты приедешь ко мне, слышишь?  

Я ликовала! Вот оно, счастье! Большего счастья в 

жизни не желаю! 

- Когда это – «скоро»? – наконец-то заговорила я. – Я 

умираю без тебя, Азер! 

- Я и сам умираю... – тихо ответил он. – Это было 

безумием оставлять тебя одну там... Я так раскаиваюсь. 

Никакая наука не лезет мне в голову... 
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- Приезжай! – попросила я.  

Он помолчал, а потом сказал: 

- Это только испортит всѐ... Айка, сегодня, когда мама 

позвонила мне с криками и плачем, а я ещѐ не знал, что 

произошло, я понял: пора прекратить таиться. Я ... 

попросил еѐ просватать тебя за меня, но если бы только 

знала, какая у неѐ была реакция! Короче говоря, 

Малыш, это нереально... Теперь мне там делать нечего. 

Я была убита, хотя и ожидала услышать подобное 

сообщение. 

- Что же нам делать? – в отчаянии воскликнула я. 

- Ты, главное, не волнуйся, слышишь? Я уже всѐ 

решил. И как только я мог оставить там свою жену 

одну?  

Я затрепетала от счастья. Вот он, истинный мужчина! 

Мой Азер всегда знал, что нужно делать и как 

поступить. Азер же продолжал: 

- Я вышлю тебе деньги на визу и дорогу, ты приедешь 

ко мне, а потом мы попросим убежища у английских 

властей. Не бойся, условия у беженцев вполне 

приемлемые, я бы никогда не стал звать тебя, если бы 

не был уверен в том, что говорю. 
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Как будто это имело значение! Я согласна была б 

сидеть в карцере, только бы рядом был он. Но как же с 

его занятиями?  

- А твоя учѐба? – забеспокоилась я. – Ты же должен 

защитить диплом! 

- У меня уже есть диплом! – отрезал Азер.  

Я протестующе замолчала, потому что помнила, каких 

трудов стоило дяде Гасану устроить Азику эту поездку 

в Оксфорд... Он понял моѐ молчание и сказал:  

- Не могу я строить из себя беззаботного студента, в то 

время как ты сходишь там с ума, понимаешь?  

- Но, Азер...- начала было я, как он перебил меня: 

- И сам я не лучше сумасшедшего без тебя. А когда ты 

будешь рядом, у меня хватит сил и энергии на всѐ: и на 

учѐбу, и на работу! Самое главное, на твою дорогу и 

визу я должен был заработать сам! Не хватало ещѐ, 

чтобы меня попрекнули в растрате учебных денег на 

жену! Только ты не переживай, я оправдаю доверие 

семьи: я получу этот диплом, но это потом. Сейчас 

важнее всего выкрасть тебя. Пусть они сегодня не 

одобрили мой выбор, зато завтра, когда у нас появятся 

дети, они поймут, что ошибались, и пойдут на мировую 

с нами. 
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А вот этот ответ устраивал меня вполне. Тем временем 

Азер продолжал:  

- Через десять дней мой друг Эльчин приезжает в Баку. 

Он привезѐт тебе деньги и сам получит для тебя визу. 

Ты только держись молодцом и старайся не вызвать 

подозрений отца. Приготовь паспорт, а всѐ остальное 

сделает для тебя Эльчин.  

- Через десять дней? – Я не могла поверить своим 

ушам! Неужели через какие-то десять-пятнадцать дней 

мы будем вместе? Но когда он успел всѐ, мой Азер – 

достать деньги, договориться с другом? 

Словно прочитав мои мысли, Азер сказал: 

- Я уже две недели занимаюсь этим вопросом, просто 

не хотел говорить тебе раньше времени... 

- А почему же ты не дождался летних каникул, чтобы 

официально просить моей руки?  

Он запнулся: 

- Понимаешь, Айка, я почти был уверен в том, что 

родители мне откажут, и сегодня убедился в этом: все 

мои опасения подтвердились. Но давай не будем про 

это, ладно?  

- А как же наш Остров Азераиды? – задала я, наконец, 

волнующий меня вопрос. 
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- Я открыл здесь новый остров, и после того, как ты 

приедешь, мы его тоже назовѐм Островом Азераиды. 

Пусть их будет два...  

- Здорово... Как я люблю тебя! – я вновь прослезилась 

от счастья.  

- Моя маленькая отважная жѐнушка не должна плакать! 

– пожурил меня Азер. 

- Это от радости.. . Азик, а в пекарне... это... работать не 

жарко? – мне было дико представить, что мой 

утончѐнный и высокообразованный возлюбленный 

работает чернорабочим.  

Азер рассмеялся: 

- Вовсе не жарко! Я всю жизнь мечтал о физическом 

труде! Знаешь, у меня раздулись бицепсы за две 

недели... 

Мы проговорили ещѐ полчаса, пока я не вспомнила, 

что Азеру придѐтся платить сумасшедшие деньги за 

международный разговор...  

Уснула я счастливая и видела во сне себя в свадебном 

наряде, танцующую на цветочном поле, засеянном 

белыми гвоздиками, похожими на невинных невест. 
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Глава 69 

 

Меня разбудили настойчивые телефонные звонки. 

Взглянув на часы, я ужаснулась: полдень! Ну и 

проспала же я! Тѐти Лиды не было дома, очевидно, она 

вышла за покупками.  

- Аида, нам нужно срочно поговорить, - ласково 

обратился ко мне отец. – Я заеду к часу, на перерыв.  

Ой, а у нас, наверное, ничего не готово, чтобы 

накормить папу! Я набросила на себя халатик и 

помчалась на кухню. Так и есть: тѐтя Лида, в отличие 

от моих бабушек и тѐтушек, ставящих обед на плиту ни 

свет ни заря, начинала готовить к пяти часам вечера, 

чтобы в шесть усесться за стол, не подогревая ещѐ 

горячий обед. Лично мне было всѐ равно, во сколько 

есть, так как мне вообще не по душе была еѐ стряпня, 

но наша бедная кухня знавала и другие счастливые 

времена, когда там хозяйничала моя дорогая бабушка 

Ругия... С каким наслаждением по возвращении домой 

я обнаруживала под крышками кастрюль свои 

любимые блюда! Знала бы моя бедная бабушка, как 

морит голодом эта немка-робот еѐ любимую внучку, 

она бы перевернулась в гробу... 

Я заглянула в холодильник: полный набор для 
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завтрака, вплоть до чѐрной и красной икры, но не 

кормить же мне отца днѐм завтраком! Я поставила 

чайник, наскоро привела себя в порядок и стала 

нарезать салат, намереваясь угостить отца яичницей-

глазуньей, посыпанной сумахом, мастерски готовить 

которую меня научила тѐтя Фатя. Нарезая салат, я 

обдумывала, как буду держаться с папой. Я была 

готова к любым переговорам, не боялась никаких 

допросов, я готова была сыграть любую роль, лишь бы 

не сорвать наш план с Азером. 

Но меня ожидали сюрпризы: приятные и неприятные. 

Приятным было то, что отец принѐс с собой 

заказанный им в ресторане левенги109 из вкуснейшей 

речной рыбы кутум и жареную шамайку, так что 

яичницу готовить не пришлось, а неприятным был 

рассказ отца о его разговоре с моей матерью. То, что 

сообщил отец, срывало наши с Азером планы, и я 

заметалась в истерике, твердя что-то 

невразумительное вроде: «Мне надо подумать... Я 

должна всѐ взвесить...», хотя это было самым 

нелогичным в ответ на сообщение отца о том, что моя 

бабушка Грета смертельно больна и доживает свои 

последние дни. На время боль за бедную бабушку 

отогнала мою тоску по Азеру, и я замолчала, не 

представляя, что мне делать. 

- Я сегодня разговаривал с твоей матерью, и она 

считает, что тебе нужно приехать попрощаться с 
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бабушкой.  

Выехать в Москву? Сейчас, когда ко мне едет 

посыльный от Азера с деньгами для моего отъезда? А с 

другой стороны, как я могла не ехать?  

- Нельзя терять время, - продолжал отец. – Ты должна 

срочно вылетать в Москву. Институт я беру на себя.  

«Вот если бы ты ещѐ смог взять на себя и визу в 

Великобританию», - подумала я, а вслух лишь сказала: 

- Папа, мне очень плохо. Я должна побыть одна и всѐ 

это переварить... Не обижайся, ладно?  

Мне нужно было выиграть время, чтобы успеть 

предупредить Азера и разработать с ним новый план.  

Отец поспешно поднялся, сказав, что заедет ко мне 

после работы. После его ухода я стала метаться по 

квартире, как тигрица. Так значит, мой отец, 

обеспокоенный моей вчерашней выходкой, решил 

посоветоваться с мамой, и тогда она рассказала ему о 

болезни бабушки! Вдвоѐм они решили, что их чаду не 

мешает навестить больную бабушку, а заодно и 

погостить у матери. Наученные горьким опытом моей 

юношеской депрессии, они знали, что со мною лучше 

не шутить. Интересно, стали бы они говорить мне о 

болезни бабушки в другое время? Как бы там ни было, 

с нашим планом придѐтся подождать. Правильно 

говорят: человек предполагает, а Бог располагает. 
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Дрожащими пальцами я набрала телефон коммутатора.  

- Междугородная, - услышала я тонкий голосок 

телефонистки.  

Благодаря Аллаха за то, что Азер заставил меня 

записать все его телефоны «на всякий пожарный», я 

продиктовала девушке ничего не значащие для неѐ 

заветные цифры далѐкого лондонского номера, 

навечно выбитые в моей памяти. 

Азера не оказалось дома. 

- А кто его спрашивает, невеста? – спросил меня 

незнакомый парень на азербайджанском языке.  

- Это Аида, - смущаясь, ответила я. – Мне нужно 

передать ему важное сообщение.  

- Я сейчас же побегу к нему на работу, и он перезвонит 

вам, Аида-ханым, - с готовностью отозвался друг 

Азера.  

- Спасибо, Эльчин! – я хотела дать парню понять, что 

посвящена в жизнь Азера.  

- Эльчин сейчас работает вместе с ним, - рассмеялся 

парень. – А я – Мушвиг... 

Прошло два часа после моего звонка в Англию, но 

Азер всѐ ещѐ не позвонил. Я сидела, грызя ногти, и с 

тоской глядела на телефон. Тем не менее, когда 
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раздался телефонный звонок, я подпрыгнула от 

неожиданности. Это был Азер. Голос его звучал 

взволнованно и хрипло: 

- Что случилось, Малыш?  

- Азик! – затараторила я. – Ужасные новости! Все наши 

планы рухнули! Отец отправляет меня в Москву к 

матери, потому что бабушка Гречка тяжело больна. Что 

нам делать? 

-У-у-ф-ф-ф-ф! Ну и напугала ты меня, Айка! А я 

решил, что они узнали про наши планы и мучают тебя 

допросами! Конечно, мне жаль бабушку Грету, но всѐ 

же эта новость не так ужасна, как ты думаешь. Знаешь, 

почему? Ты сейчас удивишься: она приближает тебя к 

нашей цели. Тебе, так или иначе, нужно было бы 

вылетать в Лондон либо через Москву, либо через 

Стамбул. Так уж лучше через Москву, где живѐт твоя 

родная мать! Более того, я и сам хотел предложить тебе 

вылететь в Москву, но не знал, как заручиться 

согласием дяди Мурада. Знаешь, я давно обдумывал 

твой маршрут и считал, что ты просто обязана 

попрощаться с матерью перед выездом ко мне.  

Я плакала, вытирая слѐзы рукавом. Есть ли на свете то, 

о чѐм не думал этот заботливый и предусмотрительный 

человек?  

- Я люблю тебя, - сказала я.  
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- Малыш, я люблю тебя больше, потому что живу 

дольше, чем ты, - пошутил Азик. – Дай мне телефон 

тѐти Карины, и я буду звонить тебе каждый день. 

Эльчин всѐ равно едет через Москву, и он всѐ устроит. 

Когда ты вылетаешь?  

Он мог не сомневаться в том, что я отвечу: 

- Хоть сию минуту!  

Но улетела я лишь через день, проплакав последний 

вечер с обожаемой тѐтей Фатимой, сопровождаемая 

шофѐром, с трудом поднимающим тяжѐлые коробки, 

наполненные щедрыми дарами азербайджанских лесов, 

садов и морей: орехами, сухофруктами, сладостями, а 

также белужьей икрой и балыком. Отец, пряча от меня 

блестящие от слѐз тревожные глаза, сунул мне в руки 

сумку с подарками для мамы и толстый конверт с 

деньгами.  

- Не отказывай ни в чѐм ни себе, ни матери с бабушкой, 

- сказал он. - Я стою за тобой, как гора, только береги 

себя и не совершай опрометчивых поступков. Помни: я 

люблю тебя...  
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Глава 70 

 

Бабушка Грета! Бедная моя любимая бабуля! Что же с 

тобой сделала проклятая болезнь?!  

В белой палате московской клиники на огромной 

кровати еѐ высохшая плоть казалась маленьким серым 

комочком, заботливо укутанным в одеяло. Контуры 

прорисовывающегося под тонким больничным 

одеялом скелета, с натянутой на него сморщенной 

кожей желтоватого оттенка, красноречиво 

свидетельствовали о том, что бабушка уже не жилец на 

этом свете.  

Рыдая, бросилась я к ней: 

- Бабуля Гречка! Как я соскучилась по тебе!  

А она даже плакать разучилась – просто посмотрела на 

меня глазами, в которых сфокусировалась скорбь всего 

человечества, и прошептала: 

- Счастье моѐ ненаглядное! Я боялась, что умру, не 

увидев тебя.... 

Я пожалела о том, что за все эти годы ни разу не 

поехала навестить бабушку, запоздало проклиная себя 

за эгоистичное нежелание расставаться с Азером.  

- Бабуля Гречка! Я так люблю тебя! Прости меня, что 
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не приезжала к тебе... 

- Я всѐ понимаю, детка, это ты нас прости, что бросили 

тебя... – она вдруг начала часто и прерывисто дышать. 

- Мама! Тебе нельзя волноваться! – забеспокоилась моя 

мама, которая еле сдерживала себя, чтобы не 

разрыдаться. 

Бабушка протянула мне свою высохшую сморщенную 

руку, свисающую с одеяла, как сухая плеть. 

- Дай-ка я тебя поглажу, деточка моя! – прошелестела 

она. – Какая же ты стала красавица, матаг110!  

Я схватила еѐ руку и начала покрывать еѐ поцелуями, 

приговаривая: 

- Моя сладкая, маленькая Гречка, как мне было без тебя 

плохо... 

- Знаю, родная, нам всем было плохо... Лишь бы ты 

была счастлива, больше я ничего не хочу. 

Бабушка пытливо смотрела мне в глаза, словно желая и 

не решаясь спросить о чѐм-то. Что еѐ волновало? 

Неужели женитьба моего отца? Вряд ли... Вдруг она 

спросила: 

- Аидочка, детка, скажи мне, это правда, что армянское 

кладбище в Баку сравняли с землѐй?  
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- Что ты, бабушка! - запротестовала я. – Оно 

неприкосновенно, и ничего с ним не случилось.  

- Мне бы на секунду заглянуть на кладбище, чтобы 

попрощаться с моим бедным Христофором и хоть один 

раз взглянуть на наш дом на Завокзальной... – с 

пронзительной тоской в голосе сказала бабушка Грета, 

и я осознала, насколько несчастлива была она все эти 

годы вдали от дома.  

- Бабуля, мы с Азером каждый год ходили к дедушке 

Христику на могилу и сажали там цветы, - гордо 

успокоила еѐ я.  

Еѐ лицо просветлело: 

- Да хранит вас Господь! 

Она, прищурившись, впитывала меня своими глазами, 

словно фотографируя, и вдруг я ощутила, что больше 

не увижу еѐ. Угрызения совести терзали меня: почему я 

не приезжала к бабушке в Москву? Я ведь могла 

скрасить еѐ старость... 

Меня мучило раскаяние. Я проклинала свою судьбу за 

то, что она угото- вила мне столько испытаний. Если 

бы я знала, что испытания наши только начинались... 
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Глава 71 

 

Дверь в палату открылась, и в неѐ протиснулся грузный 

важный мужчина с отталкивающей внешностью. 

Насупившись, он стоял у двери, исподлобья глядя на 

нас. Наконец он произнѐс: 

- Собрались, значит!  

Мама испуганно оттянула меня от кровати бабушки и 

прижала к себе, уступая ему место. Толстяк подошѐл к 

бабушкиной койке и произнѐс: 

- Бареф111, мама!  

С просиявшим лицом бабушка радостно ответила: 

- Бареф, Рубенджан... 

Тут только я поняла, что передо мной стоит виновник 

всех наших бед, брат моей матери, мой дядя Рубен. То 

ли я успела забыть, как он выглядит, то ли он очень 

изменился, но его невозможно было бы узнать, если б 

не наглые налитые кровью глаза навыкате. 

- Ты приехал, сынок! Как ты поживаешь? Как моя 

невестка Айкануш и внучка Араксия?  

- Хорошо живу! И внучка у тебя, что надо! И вообще, 

все мы очень хорошо поживаем, – самодовольно 
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ухмыльнулся мой дядя. – Мы ведь на родине живѐм и 

не едим вражеский хлеб. – Он бросил в нашу сторону 

испепеляющий взгляд, от которого мы должны были 

мгновенно сгореть, но его план сорвался, потому что 

мы продолжали стоять на своих местах живые и 

невредимые, правда, довольно растерянные... 

- Не надо, - умоляюще попросила его бабушка. – Цава 

таным,112 Рубенджан, не надо... 

Бедная, бедная бабушка Гречка, которой вечно 

суждено было тушить пламя ненависти в родной семье. 

Только теперь я осознала, как ей было тяжело все эти 

годы... Погружѐнная в свои мысли, я не услышала, как 

дядя обращается ко мне: 

- Хаес – туркес?113 

Я отлично знала, что означал прозвучавший в его устах 

этот идиотский вопрос, и намеренно хотела сделать 

ему больно, ответив с вызовом: «Туркем!». Я только 

собралась открыть рот, чтобы уничтожить его своим 

ответом, но вдруг встретилась глазами с умоляющим 

взглядом великомученицы бабушки Греты. Не желая 

причинять боли дорогому мне человеку, я пробубнила: 

- Я не понимаю по-армянски... 

Дядя Рубен саркастически усмехнулся: 

- Откуда тебе понимать, несчастный ребѐнок, если тебя 
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не учит родная мать? Ничего, дядя Рубен тебя научит 

родному языку.  

Он обернулся к стоящей как вкопанной моей матери: 

- Освободи кульки, которые я принѐс матери, что 

уставилась?  

А потом снисходительно добавил: 

- Так и быть, завтра отправлю вас в театр. Ребѐнок 

должен слушать великого Арама Хачатуряна.  

Не в силах больше выносить его присутствия, я вышла, 

сославшись на головную боль. Мама ушла вслед за 

мной, оставив наедине мать с сыном. Всю дорогу 

домой мы молчали, желая поскорее забыть 

неприятную встречу, но дорогой родственник вновь 

напомнил о себе, заботливо привезя вечером билеты в 

театр. Когда он заявил, что лично заедет за нами завтра 

на такси, настроение моѐ испортилось окончательно … 

 

 

 

Глава 72 
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Как бы я ни отгоняла от себя неприятное ощущение, 

оставшееся после встречи с дядей Рубеном, оно 

напоминало о себе, по мере того, как бежало время. 

Как бы я ни хотела остановить время, чтобы не 

наступило это пресловутое «завтра», оно всѐ-таки 

наступило... 

И всѐ же идти в театр я отказалась наотрез. 

Перспектива сидеть в театре в то время, когда у меня 

полный хаос в делах и мыслях, совсем не прельщала 

меня. Кроме того, никакая сила на свете не смогла бы 

вытащить меня из дома, в то время как мне должен был 

позвонить Он, мой Азер. Мама слегка расстроилась, но 

не подала виду. Я знала, что и она не очень охотно шла 

в театр, но бедняжке не хотелось обижать дядю Рубена, 

купившего эти злополучные билеты втридорога. Она 

взяла с собой подругу и ушла, предварительно наказав 

мне поесть, никому не открывать дверь и никуда не 

уходить вечером. Я слышала, как от подъезда отъехало 

такси с мамой, еѐ подругой и дядей Рубеном, 

приехавшим без опоздания.  

Проводив маму, я стала бродить по квартире, пытаясь 

скоротать время. Вот бы сейчас почитать! Но у мамы 

не было библиотеки. Меня грызла тоска. Есть не 

хотелось, хотя мама нажарила мои любимые блинчики 

с мясом из тончайшего теста и приготовила в духовке 

присланную отцом осетрину, самую вкусную рыбу на 

свете. Я включила телевизор. По телевизору, как 
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всегда, транслировались какие-то сентиментальные 

латиноамериканские сериалы. Нет, это совсем не по 

мне.  

Я бросила пульт на диван и обратила свой взор на 

магнитофон «Грундиг», рядом с которым аккуратной 

стопочкой лежали любимые аудиокассеты мамы. Мне 

стало любопытно, какую музыку она слушает. Я стала 

перебирать кассеты: здесь были все мэтры 

азербайджанской музыки – и Сара Гадимова, и Шовкет 

Алекперова, и Рашид Бейбутов, и джазовые 

композиции Вагифа Мустафа-заде... Я расплакалась: 

бедная моя мамочка! Значит, вот как ты утоляла тоску 

по Азербайджану... Я поставила кассету Рашида 

Бейбутова, и соловьиные трели его незабвенного 

исполнения «Lalələr»114 рассекли холодный мрак 

московской квартиры моей матери. Слѐзы навернулись 

мне на глаза. Я закрыла глаза и поднялась над 

степными просторами Апшерона, паря над сочными 

азербайджанскими лугами, покрытыми алыми 

головками маков. Вдруг, неожиданно для себя, всѐ моѐ 

существо пустилось в пляс. Ноги мои едва касались 

пола, полузакрытые глаза источали блаженство, а 

раскинутые руки изгибались в такт музыке... 

 

«Посреди лета на гянджинских просторах 

Запестрели на лугах алые маки ... 
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Вот уже давно жду я вас, о маки,  

Загляните же к нам в гости, маки...»  

 

Тело моѐ плыло по квартире матери, а душа улетела в 

солнечное детство с маѐвками, когда мы всей семьѐй 

выезжали за город, на эти знаменитые маковые поля, 

которые воспевал Бейбутов, и устраивали там пикники. 

...Вот дедушка с Азером наполняют дровами 

старинный самовар, отец с дядей Гасаном тащат в 

канистрах воду из горного родника, женщины 

расстилают скатерть-самобранку, а мы с кузинами 

ловим шустрых кузнечиков и бабочек...  

А вот опять мы, уже на высокой горной поляне, а внизу 

протекает студѐная река. За тенистыми деревьями 

прячемся мы с Азером, наблюдая, как дедушка 

Ибрагим подкладывает камни под огромные арбузы, 

чтобы они не скатились в ущелье. Азер, подмигнув 

мне, тихонько отодвигает поддерживающий один из 

арбузов камень, и арбуз медленно скатывается по 

оврагу под восторженные восклицания детворы. 

Внимание всех приковано к арбузу, который, 

скатившись по оврагу в горную реку, раскалывается на 

сотни мелких ярко-красных, как петушиный гребень, 

кусочков, а Азик хитро шепчет мне в ухо: «Вот мы и 
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пчѐлок угостили, надо же делиться с нашими 

меньшими братьями...»  

...Песня прекратилась, а я всѐ плясала, не желая 

возвращаться в грустную действительность. Когда я 

открыла глаза, комната показалась мне тюрьмой, из 

которой мне захотелось убежать. Но этого делать было 

нельзя, потому что необходимо дождаться посланника 

от Азера. Я поставила другую кассету, чтобы отвлечься 

от тягостных мыслей. Из магнитофона полилась 

душераздирающая песня, слова которой потрясли меня: 

 

«Мой мѐртвый город, ты меня прости 

За то, что я прощаться не приеду. 

Мне не найти обратного пути 

К тебе, мой город, и к могиле деда. 

Мне не найти средь ночи белый свет, 

И не подставить под удары спину. 

Прости, Баку, тебя сегодня нет, 

И не вини тех, кто тебя покинул.  

 

На колени доченьку посажу,  
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Всю ей правду горькую расскажу. 

Не найти на Родину нам билет 

Больше нашей Родины, дочка, нет... 

 

Свои часы теперь мне не сверять 

С часами на вокзале Сабунчинском, 

И по бульвару больше не гулять 

И не дышать уж воздухом бакинским. 

Исчезли Хутор и Арменикенд, 

И нет друзей моих на Завокзальной, 

И Завокзальной тоже больше нет, 

И нет Баку, как это ни печально... 

 

Ай, Баку, джан-Баку, на твоѐм берегу 

Было столько огней, жило столько друзей. 

Где ж теперь вы, друзья? А где же сам теперь я, 

Если снится мне Каспий ночами...» 
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Я застыла ... А трогательный голос певца продолжал: 

 

«По земле нас судьба раскидала, 

Нахлебались мы горя немало. 

Как в тюрьме живѐм на этой воле, мама-джан, 

Вот какая беженская доля. 

 

Я пою, и пусть все люди знают: 

Беженцев счастливых не бывает. 

Как без крыльев не летают птицы, мама-джан, 

Так живут без Родины бакинцы...»  

 

Я резко выключила магнитофон. Кассета выскочила. 

На ней было написано маминым почерком: Григорий 

Заречный. Ах, вот оно что... Этот певец, так же, как и 

моя мать, был бакинским армянином...  

В бессилии я заметалась по квартире, неловко 

спотыкаясь и опрокидывая стулья: 

«Бедные, несчастные люди, вынужденные коротать 

остаток дней на чужбине. Когда-то у вас было всѐ: 
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положение в обществе, деньги, почѐт, уверенность в 

завтрашнем дне, а самое главное – ощущение Родины. 

Но о вас не подумали те армянские дашнаки, которые 

с маниакальной страстью жаждали земли и крови. Если 

им было наплевать на сотни тысяч своих сограждан 

азербайджанской национальности, которых они 

насильственно изгнали с родных мест, жестоко глумясь 

над ними, то неужели их не интересовали хотя бы 

судьбы своих сородичей, которых они обрекли на 

лишения?! Нахально поселившись сегодня в Карабахе 

в чужих домах, они смеют трубить о победе. Ничего, 

господа дашнаки, смеѐтся тот, кто смеѐтся последним, 

трубить о своей победе ещѐ рано: грош цена победе, 

которая досталась такой ценой...» 

Но какими же бездушными варварами должны быть 

затеявшие эту бойню армянские националисты, если 

они так легко пренебрегли сотнями тысяч человеческих 

жизней! Я по праву считала себя одной из 

пострадавших, но, когда мне становилось совсем 

невмоготу, моя бибишка, тѐтя Фатима, успокаивала 

меня, говоря мне, что я должна помнить о миллионе 

азербайджанцев, изгнанных с родных земель Армении, 

Карабаха и близлежащих к нему районов, где они 

испокон веков жили, трудились и процветали, и о 

судьбах ни в чѐм не повинных бакинских армян, 

вынужденных покинуть Азербайджан.  

«Это верно, у тебя отняли мать, бабушку, лишили 
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счастливого безоблачного детства в полноценной 

семье. Но у тебя есть Родина, дом и мы. Всегда думай о 

тех, кому хуже, и тебе станет легче», - говорила она. 

Верное средство: действительно, помогало. Помогало, 

пока рядом был Азер...  

Я нервно вышагивала по маминой квартире взад-

вперѐд, как часовой маятник. Меня раздражало в этом 

доме всѐ: карабахские ковры на стенах, сувениры, 

сделанные руками азербайджанских мастеров, начиная 

от джорабок и чарыков и кончая висевшим на стене 

кинжалом. На телевизоре стояла увеличенная мамой 

наша семейная фотография, где счастливо улыбались 

мои молодые родители, обняв свою ненаглядную 

дочку... 

Но странно: всѐ, чем дышала моя несчастная мать, 

заброшенная в русскую столицу, вызывало во мне 

отчаяние. Я чувствовала себя виноватой за то, что ей 

плохо. Внезапно меня осенило: они – моя мама, как и 

этот разбередивший мою душу певец Гриша, 

назывались армянами, но они были бакинцами и 

останутся ими до конца своих дней! Оставшись без 

Родины, бедняжки вынуждены коротать остаток своих 

дней воспоминаниями, как бледные тени своего яркого 

прошлого, канувшего в Лету... 

«Ничего, мало осталось. Вот получу статус в 

Великобритании, - утешала себя я, - сразу же вывезу 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

777 

маму, чтобы жила вместе с нами и своими внуками. На 

нашем Острове Азераиды нет и не будет 

национальностей...» 

Время от времени я бросала на телефон тоскливые 

взгляды, но он упорно молчал. Я стала медленно 

считать, уверенная, что, когда я досчитаю до тысячи, 

Азер позвонит. Когда я досчитала до шестисот 

шестидесяти шести, кто-то постучал в дверь. 

 

 

Глава 73 

 

Я вздрогнула: прямо-таки дьявольское совпадение! 

Нехотя подойдя к двери, я посмотрела в глазок: за 

дверью стоял дядя Рубен с какими-то пакетами. 

Чертыхаясь, я неохотно открыла дверь, стремительно 

соображая, как же объяснить назойливому 

родственничку моѐ нежелание посетить театр. К 

счастью, дядя Рубен не выглядел обиженным на меня. 

Он был непривычно весел. Вручив мне кульки со 

снедью, он уселся в кресло и с пониманием спросил: 

- Не любишь театр, значит? 

Я пыталась оправдаться: 
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- Нет, люблю, только сегодня я чувствую себя 

неважно... 

- Это ничего, театр - не самое главное в жизни, не 

хочется - не ходи. Сам молодым был, что, я, не 

понимаю, что ли?  

Я поняла, что конфликт исчерпан, и облегчѐнно 

вздохнула. 

- Принеси тарелки, - велел он и принялся 

распаковывать коробки. Там оказались деликатесные 

продукты: шоколадные конфеты, колбасы, паштет, 

ветчина, натуральные соки, фрукты. Ловко и мастерски 

разложив всѐ это по принесѐнным мной тарелкам, он 

весело подытожил: 

- А рюмок нет! Сразу видно, что ты не хозяйка, не в 

мать пошла, она бы давно сообразила, что стол без 

рюмок - это пустой стол. Знаешь, что мы с тобой будем 

сейчас пить?  

И, не дождавшись ответа, торжественно произнѐс: 

- Настоящий армянский коньяк! Три звѐздочки! Я его 

из Еревана привѐз, в Москве одна подделка! 

Он с победоносным видом посмотрел на меня, 

безразлично оглядевшую тѐмную бутылку. Никакого 

восторга она у меня не вызвала, и количество звѐздочек 

не прибавило бы ей весомости в моих глазах. И даже 
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если бы он извлѐк из сумки коньяк «Наполеон» или 

многолетнее вино домашнего разлива, мне было бы всѐ 

равно. Во-первых, потому что я не пью. Во-вторых, 

потому что я не люблю распивать даже безалкогольное 

шампанское в обществе неприятных мне людей. А дядя 

Рубен был мне чрезвычайно антипатичен и не вызывал 

у меня никаких родственных чувств. Тем не менее мне 

предстояло провести вечер с ним, разыгрывая из себя 

радушную хозяйку и любящую племянницу, что никак 

не соответствовало действительности и уж совсем не 

входило в мои планы.  

- Что насупилась? – он всѐ понимал по-своему. – 

Может, скажешь, ваш коньяк «Гѐй-Гѐль» лучше? «Гѐй-

Гѐль» - это пойло по сравнению с настоящим 

армянским коньяком. 

Я безразлично пожала плечами, пусть думает, что 

хочет.  

- Ладно, - дядечка решил пойти на мировую. – Тебя 

винить нельзя, ты же никогда не пробовала настоящий 

армянский коньяк. Откуда тебе знать его вкус?  

Я сдержалась, чтобы не нагрубить ему, что девушке в 

моѐм возрасте совсем не обязательно быть тонким 

ценителем спиртных напитков и уж совсем не пристало 

дяде просвещать еѐ на этот счѐт. Только за то, что Азер 

инсценировал сцену приобщения меня к курению, он 

был жестоко избит моим дядей Гасаном. Эх, их бы всех 
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сейчас сюда... Я вдруг ощутила острую тоску по своим 

далѐким родственникам, с которыми было так легко и 

безопасно... 

- Садись ко мне ближе и давай сначала выпьем за 

здоровье нашей Греты – твоей бабушки и моей матери. 

Пусть она скорее поправляется. – Он отправил 

содержимое рюмки в желудок и закусил солѐным 

огурцом, хотя даже я знаю, что коньяк закусывают 

конфетами... 

- Ты любишь бабушку Грету? – пытал меня мой дядя.  

Как мне хотелось крикнуть ему: 

«Это у тебя надо спросить, у тебя, который за все эти 

годы не прислал ей ни копейки! Все эти годы бабушку 

содержал в таком дорогом городе, как Москва, не кто 

иной, как мой отец!» 

Однако я твѐрдо решила не связываться с ним, надеясь, 

что он вскоре уйдѐт.  

- Люблю, - односложно отвечала я, мечтая, что, 

напившись, он станет менее разговорчивым. 

Но не тут-то было, после нескольких рюмок фарисей 

понѐс полную ахинею: 

- Эх, хорошо! Значит, любишь? Кто любит – должен 

уметь жить, а это не каждый умеет. Знаешь, как я 
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сейчас живу? Мне сейчас многие могут позавидовать. 

У меня жизнь лучше, чем у твоего отца. Я своей дочери 

уже и машину купил, и квартиру. Вот ты такая молодая 

и красивая девушка, тебе уже исполнилось двадцать 

лет, а что подарил тебе отец на день рождения? 

«Феррари»? «Вольво»? Шиш! И никогда не подарит: у 

него есть сыновья, вот о них он будет заботиться. Тебе 

же ничего не светит: не получишь ты ни квартиры, ни 

машины. Дырку от бублика ты получишь от турок. Для 

них дочь – это полчеловека! 

Я не понимала, куда он клонит, и устало опустила 

голову, решив не возражать ему и совершенно не 

оспаривать его пустые сентенции. Очевидно, дядя 

Рубен понял меня по-своему, потому что он с пафосом 

прокричал: 

- Что ты печалишься? Я, что, умер, что ли? Твой дядя 

ещѐ не умер, чтобы ты осталась без машины! И 

подтвердил своѐ заявление: 

- Да-да, у тебя будет «Феррари», и очень скоро! 

Запомни: все в Баку лопнут от зависти, глядя на тебя, 

цаватаным! 

Я не могла поверить своим ушам: дядя Рубен 

собирается подарить мне машину! С чего бы это вдруг?  

Ответ на мой вопрос не заставил долго ждать: ласково 

смотря на меня, он вдруг сказал: 
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- Ты только иногда будешь исполнять дядины 

поручения, и всѐ. Только смотри, не проговорись 

никому, даже матери.  

Это уже становилось интересным. Значит, у него были 

на меня виды. Прикинувшись дурочкой, я спросила: 

- А какие поручения? Надеюсь, не трудные?  

Он хитро ухмыльнулся: 

- Сначала ты подпишешь договор с нашей партией о 

сотрудничестве, а потом я тебе всѐ расскажу. Ты за 

один год станешь миллионершей.  

Я решила играть до конца: 

- А если не подпишу?  

-Тогда мы не сможем доверять тебе, ведь ты живѐшь в 

столице враждебного государства. Мы собираемся 

доверить тебе государственные тайны, и ты должна 

дать письменное согласие сотрудничать с нами.  

- Положим, что я согласилась: что же я должна делать – 

неужели шпионить? – допытывалась я.  

- Об этом я тебе расскажу подробно. Но ты молодец, 

однако! Вот что значит кровь! Знаешь, какие надежды 

возлагает на тебя многострадальный армянский народ?  

- Неужели вы предлагаете мне воевать? Это же 
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нереально! 

- Почему воевать? Есть более тонкие методы борьбы с 

противником и его деморализации, начиная от 

пропаганды и кончая терактами. Ты будешь исполнять 

конкретные задания, например, устраивать поджоги, 

отравлять еду в общественных местах, подбрасывать 

сумки с взрывными устройствами. За каждое 

исполненное поручение ты получишь большое 

вознаграждение и протекцию наших властей. 

Содрогаясь от ненависти и презрения, я начала 

наступать на него: 

- Взрывать, поджигать, натравливать друг на друга – 

это и есть ваши знаменитые тонкие методы? Почему 

вы никак не угомонитесь? Разве вам недостаточно того, 

что вы натворили за эти годы? 

- А, что, они мало нам сделали плохого? Ты что, забыла 

уже про Сумгаит? А как они нас гнали из Баку, тоже 

забыла? – разъярился дядя Рубен. 

- Кто гнал-то? О твоей матери и сестре до сих пор 

печѐтся мой отец, а не ты, новоявленный миллионер! А 

Сумгаит – это армянская провокация и спектакль, это 

уже доказано!  

- Ах ты, турецкая дрянь, как ты смеешь так 

разговаривать со мною! И не смей защищать турок! Ты, 

что, не знаешь, что турки – наши кровные враги?! 
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- Вы сами себе враги! И, кроме презрения, ничего не 

заслуживаете! Ты посмотри хотя бы на себя: 

хвастаешься своим богатством, нажитым на людской 

крови, а на похороны родного отца даже не приехал, 

хотя тогда можно было спокойно перемещаться по 

СНГ! Ты же преспокойно свалил всѐ на плечи моего 

отца, которого сейчас охаиваешь! 

- Много ты понимаешь, соплячка! А знаешь ли ты, что 

твоя бабушка Грета отказалась приехать ко мне в 

Ереван, заявив, что не хочет жить среди маниакальных 

националистов? А знаешь ли ты, что она переслала 

обратно мой первый и последний денежный перевод, 

сказав, что «не хочет есть хлеб, запачканный кровью»? 

А что ты знаешь про моего малодушного предателя-

отца? И вообще, что ты понимаешь в жизни, чтобы 

меня упрекать? Неужели ты думаешь, что у меня 

совсем нет сердца? Да эти поганые старики отравили 

всю мою жизнь!  

Он неожиданно разрыдался и начал несвязно 

рассказывать о своих детских воспоминаниях, 

всхлипывая и заглатывая рыдания: 

- Всѐ моѐ детство было несчастным из-за твоей 

распрекрасной матушки. Мы росли в одной семье, два 

таких непохожих ребѐнка – она умница, паинька и 

красавица, я же – тупица, урод и разгильдяй. Сколько 

можно было слышать от окружающих: «Неужели они 
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брат с сестрой? Ой, какие же они разные, прямо 

Эсмеральда с Квазимодой!» Да что там, окружающие, 

сами родители наши не скрывали различий между 

нами. Они помешались на ней: Кариночка, сядь сюда! 

Кариночку нужно встретить! Кариночку нужно 

проводить! Кариночке нужно платье, ленточки, тьфу! 

Вспомнить противно! А я рос, как изгой в родном доме. 

Меня никто не любил, меня стеснялись, как ущербного. 

Ты когда-нибудь видела, чтобы азербайджанцы в семье 

так относились к сыну? Для них сын – это гордость, это 

наследник. А мой тупоголовый отец предпочитал мне 

свою дочь, объясняя это тем, что она младшая. 

Неужели три года разницы в возрасте так много 

значат? Причѐм, этот дебил, твой дед, даже не 

подозревал, что обижает родного ребѐнка, а нянчится с 

приблудышем, и за это я его ещѐ больше ненавидел. 

Да-да, я ненавидел своего отца, потому что 

подозреваю, что этому рогоносцу твоя бабка-стерва 

родила дочь от турка!  

Я была так потрясена, что опрокинула стакан с соком. 

Услышать подобное сообщение от родного дяди было 

таким неожиданным потрясением, что у меня отнялся 

язык. Между тем дядя Рубен расплакался, да так 

горько, что мне его даже стало жалко.  

- Удивилась? Я тоже долго этого не понимал, а потом 

вдруг всѐ мне стало ясным. Иначе, почему тогда мы 

такие разные? – всхлипывал он, размазывая на 
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лоснящемся лице пьяные слѐзы. 

- Ну и что, что разные? Не только в вашей семье 

родились непохожие дети. Да разве можно говорить 

подобное? Неужели ты можешь думать такое про 

бабушку, эту труженицу и порядочнейшую женщину?  

- Все вы порядочные, пока не увидите турок, а при виде 

турок у вас резинки на трусах лопаются! – пролаял 

дядя Рубен. 

Но мне всѐ-таки его было жалко, потому что я поняла: 

сидевший передо мной человек болен, и болен 

безнадѐжно, и помочь ему в его страданиях не мог 

никто. Только больной человек мог пронести через всю 

жизнь столько ненависти в сердце, только больной 

человек мог прожить, накопив такой заряд зависти и 

подозрений в душе.  

- Вот и мать твоя, как пришло время, сразу же 

подстелилась под турка, а я должен был изображать 

радость на их поганой свадьбе! – продолжал он. – Твои 

бабка с дедом настолько пресмыкались перед новой 

роднѐй, что потеряли человеческий облик. Ещѐ бы, их 

дочь устроилась в богатую семью и стала «ханым»! 

Тьфу на них всех, продажных! А я, несчастный 

жестянщик, должен был бы всю жить питаться 

объедками с барского стола младшей сестры! Вот тогда 

я дал себе слово уехать из этого мерзкого города и 

жениться на чистокровной армянке, которая ненавидит 
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турок, как и положено! И вот результат: у меня сегодня 

есть всѐ, что можно душе пожелать, я уважаемый в 

Ереване человек, моя дочь растѐт в доме, где полная 

чаша и, между прочим, в полноценной семье, в то 

время как твоя мать – несчастная беженка, причѐм 

покинутая мужем! А твоя продажная бабка вместе с 

ней подыхает на чужбине! 

Он начал истерично хохотать, схватившись за живот. Я 

никак не могла определить, какое омерзительное 

животное он напоминал мне. Я ненавидела его всем 

сердцем, остро ощущая, что он – средоточие всех 

наших мытарств.  

- Почему ты приехал сюда, дядя Рубен? – тихо 

спросила его я. – Если ты их так ненавидишь, отчего же 

ты не порвѐшь с ними навсегда?  

Он тупо выпятил свои бычьи глаза и произнѐс с 

пафосом: 

- Я должен был попрощаться с матерью, чтобы перед 

смертью она поняла, что не какой-то турок-зять 

примчался попрощаться с ней, а еѐ кровный сын, 

которого она отвергла. Она должна была признать, что 

потерпела поражение и ещѐ… признаться мне в 

совершѐнном грехе.  

- И ты посмел обратиться к ней с подобным вопросом?! 

- леденея от ужаса, спросила я.  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

788 

- Конечно, посмел, я всю жизнь ждал этой минуты. Но 

эта лицемерка даже перед смертью не призналась, 

только сказала, что жалеет меня, несчастного. А за что 

меня жалеть? - Мною можно только гордиться, пусть 

жалеет свою дочку, которую этот мерзкий турок 

выкинул на улицу!  

- Не смей говорить так про моего отца! Он не выгонял 

маму, она уехала сама, и всѐ из-за тебя! Мой отец 

никогда бы не бросил маму!  

- Твой отец – это грязная турецкая скотина, который 

имеет гарем! 

- Тебе далеко до моего отца! Моему отцу не оставили 

выбора такие, как ты, начав этот базар с Карабахом! – 

возмутилась я. – Как он мог оставаться с мамой, когда 

всему миру известно, что ты – подлый дашнак? 

Дядины глаза налились кровью, от чего он стал 

похожим на разъярившегося тупоголового быка. Он 

вскочил на ноги, опрокинув стул.  

- Как же им удалось так прополоскать твои мозги, что и 

ты пошла против родной крови? Ведь кровь матери 

должна быть тебе ближе отцовской! Чем они тебя 

взяли, что ты, как и мать твоя, стоишь на стороне 

проклятых турок? Вы все продажные шлюхи! – взревел 

он. 

- Это ты продажный, это с подачи таких, как ты, 
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произошли январское кровопролитие в Баку и трагедия 

в Ходжалы! Как же, жди, буду исполнять поручения 

твоей преступной террористической организации! Да я 

всему миру расскажу, чем вы занимаетесь в вашем 

Ереване и за счѐт чего обогащаетесь!  

Тут бык заревел и двинулся на меня, извергая лавину 

ругательств на армянском языке, из которых я 

разбирала только слово «турок»… 

Я испугалась и стала отходить назад, но дядя Рубен 

вдруг с неожиданной проворностью и ловкостью 

нападающего медведя бросился на меня и, свалив 

наземь, принялся бить, срывая с меня одежду. Я стала 

отбиваться, как могла, но силы были неравными. В этот 

момент зазвонил телефон.  

«Азер!» - блеснуло у меня в мозгу, и силы мои 

удвоились. По-кошачьи вцепившись в его наглые 

бычьи глаза, я попыталась высвободиться из-под его 

воняющего потом грузного тела, чтобы схватить 

телефон и услышать голос Азера. Мне казалось, что 

стоит мне услышать голос любимого, как я проснусь от 

этого кошмарного сна... Но дядя Рубен, взвизгнув от 

боли, приподнял меня, ударив со всей силой головой о 

стену, и я потеряла сознание... 
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Глава 74 

 

... Очнулась я оттого, что сидящее на мне огромное и 

косматое чудовище трясѐт меня, нанося пощѐчины, и 

орѐт: 

- Шлюха! Турецкая подстилка! Уже успела услужить 

туркам, проститутка малолетняя! Признавайся, 

скольким туркам ты уже дала! В твоѐм возрасте ты 

обязана была быть девственницей, гадюка ты эдакая!  

Ах, вот оно, что! Оказывается, моего дядю «самых 

честных правил» больше всего возмутило, что его 

племянница не девственница! Горькие слѐзы 

бессильной ярости брызнули из моих глаз, и эта 

реакция единственная, на которую я была способна, 

потому что не могла пошевелить даже мизинцем, 

совершенно не ощущая своего тела. Между тем 

грязный насильник вновь наотмашь влепил мне 

пощѐчину. Тяжело дышащий, с отвисшей нижней 

губой, с которой стекали слюни, он был похож на 

разъярившегося кабана. И как только я не увидела 

этого раньше? Собравшись с силами, я плюнула в его 

багровую мерзкую морду и со всей ненавистью и 

презрением прошипела: 

- Свинья! Грязная и мерзкая свинья! Не-на-ви-жу тебя! 

-У-у-у-у-у-у! – проревел кабан и принялся душить 
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меня. 

Я хрипела, угасающим разумом понимая, что это 

конец, как вдруг услышала какой-то посторонний 

тупой звук, после которого дядя Рубен обмяк, придавив 

меня своей тушей, но, к счастью, разжав душившие 

меня цепкие лапы. На моѐ тело потекла какая-то 

жидкость: «Это его кровь!» – с омерзением поняла я. 

Отвращение моѐ было так сильно, что силы вернулись 

ко мне. Я отшвырнула его в сторону и... увидела свою 

мать, стоящую над нами, на лице которой не было ни 

кровинки. Она склонилась над нами, держа в руках 

ножны от снятого со стены кинжала, и качалась, как 

безумная. 

- Мама! – позвала я еѐ, не веря своим глазам. 

Моя мать очнулась и, бросив на меня пустой взгляд, 

села на колени, обхватив голову руками. 

- Я попаду в ад, потому что убила сына своей матери, - 

тихо сказала она. Она так и сказала – сына своей 

матери, а не брата.  

- Ты попадѐшь в рай, потому что ты убила насильника 

и скотину, - едва дыша от нечеловеческой усталости, 

возразила я, но она не слышала меня, продолжая 

раскачиваться, словно полоумная.  

Я отшвырнула ногой грузную тушу мерзавца, 

пронзѐнную азербайджанским кинжалом - подарком 
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моего отца, и поплелась в ванную. Инстинктивно я 

хотела смыть с себя въевшуюся в мою плоть липкую 

грязь его омерзительного тела. Не помню, сколько я 

мыла свою покрытую ссадинами и синяками 

израненную и осквернѐнную плоть – час, два, три… но 

когда я выползла из ванной, мать моя продолжала 

сидеть в той же позе, раскачиваясь и не выпуская из 

рук ножен от кинжала. Набросив на себя халатик, я 

подошла к ней и осторожно высвободила из еѐ рук 

ножны. Взяв маму за плечи, я сдвинула еѐ неподвижное 

тело, прислонив его к стене. Затем я с трудом 

вытащила кинжал, насквозь проткнувший ненавистную 

жирную плоть, тщательно протѐрла его рукоятку и 

ножны кухонным полотенцем – с острия кинжала 

стекала презренная кровь сына моей бабушки, которого 

язык не поворачивался назвать дядей. Крепко сжав 

рукоятку в кулаке, я стала наносить удары невидимым 

противникам, ухмылявшимся мне со стены: мерзким 

националистам - дашнакам, продажным кремлѐвским 

тварям - подстрекателям, жестоким оккупантам-

карателям, армянским бородачам, насильникам, 

убийцам... После очередного удара о стену рука моя 

онемела, и я опустилась наземь в полном бессилии, 

бросив кинжал на труп брата моей матери. Мой взгляд 

наткнулся на валявшуюся на полу разорванную 

цепочку с магнитным шариком. Я крепко сжала в руке 

свой магнитный шарик ...  

Далее я действовала более осознанно: уложив всѐ 
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необходимое в свою дорожную сумку, я тщательно 

выбирала себе одежду, чтобы скрыть под ней синяки и 

ссадины. Когда я была полностью экипирована, я 

подошла ко всѐ ещѐ неподвижно сидящей матери, 

поцеловала еѐ и сказала ей: 

- Запомни, мамочка, это я убила твоего брата. У тебя 

есть алиби: ты была в театре с подругой. Родная моя, 

постарайся взять себя в руки. Ты должна помнить о 

бабушке Грете, у неѐ уже нет сына, нет внучки, у неѐ 

уже никого нет, кроме тебя. 

При этих словах моя несчастная мать вздрогнула и 

начала протяжно выть... Выходя, я обернулась, бросив 

на неѐ последний взгляд. На мгновение взгляды наши 

перекрестились, чтобы разойтись навсегда...  

Холодная и жестокая Москва жила своей жизнью: 

дорогие бутики, фешенебельные гостиницы, 

роскошные машины и праздные люди, которым ни до 

чего и ни до кого нет дела. Я шла по знакомой мне с 

детства улице Миклухо-Маклая в районе Беляево, где 

отец в своѐ время купил для нас кооперативную 

квартиру, и вспоминала, как в детстве мама возила 

меня на маршрутках со станции метро «Юго-Западная» 

в фирменные магазины «Белград», «Ядран», 

«Лейпциг», а вечерами отец брал нас в ресторан «Баку» 

на улице Горького. Встречающиеся на нашем пути 

чернокожие иностранцы – студенты Университета 
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имени Патриса Лумумбы, общежитие которого 

располагалось неподалѐку, казались нам, тогдашним 

хозяевам страны, экзотическими пришельцами. Сейчас 

же я чувствовала себя инопланетянкой в бывшей 

«дорогой столице»... 

Слѐзы жгли мне щѐки. Я вошла в будку телефона-

автомата и набрала номер полиции, оставив сообщение 

о совершѐнном мною убийстве. Затем я остановила 

такси и поехала в сторону Курского вокзала, глотая 

слѐзы и пытаясь скрыть волнение. Нагловатый 

таксист, насвистывающий какую-то противную 

мелодию, бросал через зеркало на меня любопытные 

взгляды, но я не реагировала на него.  

В кассе железнодорожного вокзала я купила билет до 

Баку и села на скамейку в уголочке в ожидании поезда, 

стараясь не привлекать к себе внимания. К счастью, 

ждать пришлось недолго, а может быть, и долго - меня 

полностью покинуло чувство времени. Прежде чем 

сесть в поезд, я позвонила с вокзала тѐте Свете, 

подруге моей матери, с которой она отправилась в 

театр. 

- Тѐтя Света, это говорит Аида, дочь Карины. Я ... я... 

убила своего дядю, пока вы с мамой были в театре. Он 

пришѐл в гости и пытался соблазнить, а потом 

изнасиловать меня... – устало сообщила я. - Я уже 

сбежала из дома и достаточно хорошо укрылась. Меня 
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не сможет найти полиция, но, прошу вас, постарайтесь 

отгородить мою ни в чѐм не повинную мать: она 

захочет, как и всякая мать, взять это преступление на 

себя. И ещѐ: передайте маме, что я очень люблю еѐ... 

 

 

 

Глава 75 

 

А потом была дорога: долгая и утомительная, с 

грязными станциями и привокзальным гвалтом, с 

невкусным жиденьким чаем, вонючим туалетом без 

воды и мыла, шумными и суетливыми соседями по 

купе, в котором молчаливой и тѐмной тенью сидела я, 

сжавшись в комочек и мечтая превратиться в 

невидимку.  

В купе входили и выходили люди, ко мне обращались с 

вопросами, я машинально отвечала, периодически 

проваливаясь в сон. На границах республик некогда 

единой страны бывшие наши сограждане, а теперь 

таможенники иностранных государств, строго 

требовали паспорт и пытливо рассматривали меня, 

обыскивая мою дорожную сумку. Я всѐ сносила молча 

и сидела, скрепя зубы, потому что у меня была цель. Я 
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не должна быть задержана российскими 

правоохранительными органами за убийство дашнака 

Рубена и брошена в тюрьму, где сидят преступницы. 

Какое право я имела так позорно закончить жизнь, 

которую обещала своему любимому? У меня был свой, 

тщательно продуманный план, я не имела права 

срывать его. В перерывах между проверками я дремала, 

стараясь ни о чѐм не думать и не вспоминать. Я 

сжимала в руке свой шарик и проваливалась в 

небытие... 

Вдруг я очнулась от того, что передо мной выросли 

фигуры воинственных людей, облачѐнных в форму. 

Это были чеченцы, они изучающе смотрели на меня, 

сидевшую в углу и сжавшуюся в комочек как 

затравленный зверѐк. 

- Салам алейкум, - сказал один из них. 

Я замерла, и... душа моя оттаяла, превратившись из 

окутанной в кокон льдинки в пѐструю бабочку! Так 

вот чего мне не хватало всѐ это время: Салам алейкум! 

Салам алейкум! И всѐ стало на свои места. Я начала 

истерично рыдать и приговаривать как заклинание: 

 

-Ва алейкум-ас салам! Ва алейкум-ас салам!  

Чеченцы переглянулись. Очевидно, они поняли моѐ 

состояние, потому что молча сострадали мне, а один из 
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них принялся успокаивать меня: 

- Успокойся, сестра, здесь ты в безопасности. Тебя 

здесь никто не тронет, ты мусульманка, а значит, наша 

сестра.  

Поезд тронулся, пост давно ушѐл, а я всѐ шаталась, 

обхватив голову руками, как моя несчастная мать, и 

произносила как молитву: 

- Салам алейкум!!! 

А затем, не обращая внимания на попутчиков, 

принимавших меня за полоумную, я высунулась из 

окна и закричала во всю мощь своего пересохшего и 

осипшего горла: 

- Салам алейкум, Кавказ! Салам алейкум, родной! 

Спрячь меня за своими горами! Салам алейкум, 

единственный ты мой!!! 

Словно услышав меня, поезд стал быстрее мчать меня 

на Родину... 

 

 

 

Глава 76 
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Когда я прибыла в Баку, был поздний вечер. На 

станции, кишащей до боли родными лицами, было 

шумно и людно, и вид этих темноволосых, загорелых и 

неторопливых людей настолько располагал, что я 

расплакалась. Кругом звучала мягкая азербайджанская 

речь, разливавшаяся бальзамом по сердцу. Я брела по 

пыльной привокзальной площади, ощущая себя 

полновластной хозяйкой этого славного доброго 

города, в котором никто никогда не посмел бы меня 

оскорбить. Я была его частицей, я была одним из его 

горожан, и это право не мог отнять у меня никто. 

Как мы могли бы быть счастливы в этом городе и среди 

этого народа, как нам было бы здесь уютно и спокойно! 

Но нам не дали этого!!! У нас отняли это право те, 

такие же живущие под оком Всевышнего существа, как 

и мы, только наделенные правом принимать 

«судьбоносные» решения. Раз! И ввели войска! Два! И 

оттяпали полмира! Три! И уничтожили вековую 

систему! И нет на них судей, нет управы. То и дело 

слышишь, что в далѐкой Гааге в Международном суде 

слушаются процессы таких вот горе-правителей и 

диктаторов, но я не верю, что когда-нибудь на скамью 

подсудимых посадят Горбачѐва и его приспешников за 

то, что они сотворили с нами. Никогда этого не 

произойдѐт, потому что не существует справедливости. 

Если бы существовала справедливость, с моим народом 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

799 

не произошло бы столько несчастий. Справедливость 

можно устанавливать и восстанавливать силой. Но 

только, если это кому-то нужно...  

А вот в этом я уже глубоко сомневалась, как вообще 

сомневалась во всѐм, кроме своей любви к Азеру. К 

нему, к своему народу и любимому городу. С этим 

городом я была связана миллионами невидимых нитей, 

и я вернулась к нему зализывать свои раны… Но 

хватит ныть и жалеть себя, мне нельзя плакать и 

хныкать. Отныне я не имею права ни на эмоции, ни на 

чувства, только холодный расчѐт нужен мне, чтобы 

претворить в жизнь свой план... 

Я остановила такси и поехала домой, где меня никто не 

ждал. Хорошо, что никто не ждал, меньше шума и 

неизбежных вопросов, но, с другой стороны, как 

приятно, когда тебе открывают дверь и улыбаются... Я 

поставила чайник и с удовольствием заварила чай по 

методу покойной Ругии-нэнэ. Затем, выложив на 

поднос фарфоровую чашечку с ароматным напитком и 

вазочку с моим любимым кизиловым вареньем, 

которое мне всегда заботливо подставляла тѐтя 

Фатима, я уселась в кресло перед телевизором, 

предварительно обложившись семейными альбомами 

и отобрав несколько видеокассет. Я боялась остаться 

одной, мне хотелось окружить себя тѐплыми 

воспоминаниями. 
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До самого утра я листала семейные фотографии и 

просматривала видеокассеты. Я смотрела 

видеокассету, где сидела рядом с Азером на свадьбе 

Фидан. Господи, он ведь совсем близко: стоит только 

протянуть руку! Неужели всѐ это было правдой? И 

неужели то, что произошло со мной, тоже правда?! К 

несчастью - да, и ничего невозможно было поправить 

или изменить... Вот если бы можно было повернуть 

время вспять... На той свадьбе Азер серьѐзно сказал 

мне в ответ на предложение потанцевать: 

- Айка, понимаешь, несолидно брату веселиться на 

свадьбе сестры. Чему радоваться-то? Она ведь уходит 

в чужой дом, и неизвестно, какая еѐ ждѐт жизнь. Я 

обязан быть сдержанным и степенным... 

А ведь он был намного младше сестры! Тем не менее 

он всегда всѐ знал, мой любимый! Как же мне было не 

гордиться им! А самым главным была переполнявшая 

меня гордая уверенность в том, что моѐ счастье 

незыблемо, ибо с таким мужем, как Азер, можно жить 

как за каменной стеной. Самой высокой и прочной 

стеной в мире, за которой я была в безопасности, 

пока... не попала в златоглавую столицу... Я 

разрыдалась... 
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Я жадно вглядывалась в старые, слегка пожелтевшие 

фотографии: вот она, я, кудрявая большеглазая 

малютка в кружевах, которую бережно держат мои 

светящиеся от счастья неправдоподобно юные и 

красивые родители... А здесь я уже трѐхлетняя, на 

новогоднем празднике, сижу на коленях у моей 

счастливой матери рядом с белобородым Дедом 

Морозом, которого слегка отстраняет мой сияющий 

отец в норковой шапке... А вот опять я, уже пяти-шести 

лет от роду, верхом на пони в зоопарке, а рядом - 

гордый Азер в костюмчике.... А на этой фотографии в 

цирке мы с кузинами стоим, насупившись, потому что 

смешную обезьянку в джинсовом костюмчике дали 

подержать только Азеру! А здесь я уже постарше, в 

балетной школе, в белоснежной пачке и с собранными 

в пучок волосами, исполняю какое-то сложное па. А 

вот мы всей семьѐй на даче у дедушки Ибрагима, такие 

счастливые и беззаботные... Я тяжело вздохнула. Уже 

светало, и я незаметно для себя уснула над 

фотографиями. Проснулась я от толчка, словно 

разбуженная чьей-то невидимой рукой. Было около 

семи... Пора! 
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Глава 77 

 

В восемь утра я уже подходила к отчему дому, чтобы, 

укрывшись за деревом, взглянуть на своего отца, 

который по обыкновению отвозил сыновей к нянечке, 

потому что Дильбер-ханым работала в Академии наук. 

Вот он вышел из подъезда, одетый с иголочки, такой 

же стройный и подтянутый, как в молодости, только уж 

очень седой... Интересно, вспоминает ли он меня? 

Скучает ли? Знал бы мой несчастный отец, что 

произошло с его единственной дочерью в коварной 

Москве... На секунду захотелось подбежать к нему, 

прижаться и выплакать всю свою боль, потому что он 

сильный и всегда знает, как быть...  

Но я не сделала этого. Я не стала перекладывать на его 

плечи тяжесть своих мук, пусть папа проживѐт ещѐ 

несколько счастливых дней в неведении. Он ведь ещѐ 

ничего не знает, не думаю, что мама когда-нибудь 

осмелится позвонить ему. Мама никогда не сможет 

сказать ему, что его дочь обесчестил еѐ родной брат. 

Бедная моя мать, наверное, проклинает себя, что 

позволила состояться этой родственной встрече.  

А ведь всѐ было так замечательно задумано! Они с 

отцом придумали чѐткий план, согласно которому я 

должна была попрощаться с бабушкой Гретой и 

оправиться от тоски, живя рядом с родной матерью. 
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Но план моих несчастных родителей рухнул как 

карточный домик, потому что у толстомордого Рубена 

неожиданно проснулись сыновние чувства и он 

прикатил в Москву...  

А папа раньше, чем через два дня, матери не позвонит 

– такой у них условный срок: созваниваться по 

пятницам. Сегодня ещѐ только среда. Живи спокойно 

эти два дня, отец! Я глядела на его сыновей, моих 

кровных братьев, Ибрагима и Гусейна, продолжателей 

отцовского рода. Дедушка Ибрагим всегда жалел моего 

отца, говоря, что несчастному Мураду Аллах не дал 

сыновей, которые проводят его в последний путь на 

своих плечах. По понятиям дедушки, не было в жизни 

отца большего несчастья, чем быть вынесенным из 

дома на плечах чужих сыновей. Самого-то дедушку 

Ибрагима подняли и вынесли из дома на своих плечах 

сыновья, а наравне с ними поддерживал гроб его внук и 

продолжатель рода, Азер, собиравшийся стать моим 

мужем... Когда дедушка жалел моего отца, меня 

подмывало страстное желание успокоить его, 

поделившись, что Азер, мой будущий муж, заменит 

папе сына, ведь хороший зять – это тоже сын, но 

девичья скромность не позволяла мне делать такие 

признания.  

Как гордился бы дедушка Ибрагим, узнав, что у отца 

моего родились сыновья, которые в положенный срок 

не дадут чужим рукам поднять его гроб! В этот момент 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

804 

я любила своих единокровных братьев так сильно, как 

никогда прежде. Как хорошо, что они у него есть! Я не 

успевала вытирать струившиеся ручьями из моих глаз 

слѐзы. Старшая же их сестра не оправдала надежд 

отца... Папочка мой! Дорогой, родной, добрый мой 

человек! Прости, что я не уберегла самое главное – 

твою честь... Но ты не знаешь главного: есть один 

человек, который на неѐ имеет не меньше прав, чем 

ты. Этот человек – мой законный супруг Азер, 

признанный только небесами. Его я подвела ещѐ 

больше, чем тебя... В этот момент отец, рассадив 

шалунов в машину, отъехал, а я отчаянно зарыдала им 

вслед.... 

Всѐ! С самым трудным покончено. Хотелось ещѐ 

увидеть тѐтю Фатю, но это рискованно - я слишком 

люблю еѐ и могу сорваться. И поэтому: полный вперѐд! 

Дальше – начинался театр одного актѐра. Я долго 

выбирала такси, пока, наконец, не встретила тот 

вариант, который соответствовал бы моему плану: еле 

дышащий «Москвич» старого образца с отбитыми 

залатанными дверцами, которым управлял пожилой 

согнувшийся человек в кепке, подходил мне как нельзя 

больше. Я остановила машину и попросила водителя-

частника отвезти меня в сторону моря, внутренне моля 

его согласиться. Старик заломил высокую, на его 

взгляд, цену. Я усмехнулась: он еще не знал, какой 

подарок ждет его от той, для которой деньги больше не 

имели никакого значения. Отчаянно крутя отломанную 
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ручку на дверце, в надежде открыть окно, я жадно 

вглядывалась в мелькающий за стеклом родной 

пейзаж самого красивого полуострова в мире – 

Апшеронского. Красивее него мог быть только Остров 

Азераиды, на который хотел увезти меня Азер, мой 

ненаглядный возлюбленный...  

Старый «Москвич» медленно катил в сторону нашей 

дачи, и я уже начала опасаться, что не доеду – 

настолько опасной была езда на этом насмерть 

заезженном, давно отжившем свой срок железном 

коне. «Как странно, - думала я, - старая машина, 

которой давно пора на покой, сопротивляется, а 

молодой, пышущий здоровьем организм не желает 

больше бороться...» 

Бедный старик-таксист, получив неслыханно щедрые 

«чаевые» из рук девчонки, недоверчиво смотрел на 

меня, не веря своему счастью.  

- Я получила наследство, - успокоила я его. – Вы – 

первый, кто узнал об этом, и поэтому я хочу дать вам 

магарыч.  

Машина спешно отъехала, а я с умиротворением 

улыбнулась тому, что осчастливила сегодня семью 

таксиста. Наверное, до конца своей жизни бедный 

старик будет рассказывать детям и внукам о дурочке, 

которая одарила его суммой, намного превышающей 

его годовой заработок.  
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Глава 78 

 

...Я стояла поодаль, за забором нашей дачи, с тоской 

смотря на наши инжирные и тутовые деревья, на окна 

наших комнат, выходящие в сад, наши гамаки и качели, 

дедушкины цветы. Слѐзы текли из моих глаз, а я 

смотрела и вспоминала, как мы играли в песке, 

валялись в гамаках, собирали ярко-красный сочный 

тут, взбираясь по ветвям шелковичного дерева... Теперь 

на этой даче, ставшей похожей на общежитие, жили 

малознакомые мне люди. Дачу покойного дедушки 

Ибрагима наши с Азером отцы дали в пользование 

несчастным беженцам из захваченного армянами 

района Физули - дальним родственникам тѐти Назлы. 

Сами же наши отцы, получившие в пользование 

элитные правительственные дачи в Загульбе, с тех пор 

не появлялись больше на даче своего отца. На даче 

нашего розового детства, которая теперь выглядела 

уродливо и заброшенно, доставшись в таком виде 

своей нынешней хозяйке – моей бибишке, тѐте Фате... 

Наглядевшись вдоволь, я уныло побрела к морю, 

волоча свою дорожную сумку. По дороге я вспомнила, 
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что давно уже ничего не ела, и стала отрывать от 

фигового дерева, склонившего тяжелые ветви в 

сторону дороги, спелый янтарный инжир. У него был 

вкус солнца и запах моего детства...  

«Хорошего, однако, мнения обо мне моя жена, если 

считает, что я в первый же день совместной жизни 

буду кормить еѐ харамом!!! Мы будем есть свой 

инжир, посаженный руками нашего родного деда на 

нашей собственной даче!» - вспомнила я слова Азера, 

сказанные в первое утро после нашего бракосочетания 

на Острове Азераиды. Слѐзы так и полились из моих 

глаз... 

Я добралась до берега и долго гуляла по нему, пытаясь 

найти хоть какие-то следы своего счастливого детства 

и нашей сказочной свадьбы, но все следы были смыты 

морем – непостижимый Каспий умел хранить тайны. 

Что ж, доверим старику самую последнюю и важную 

тайну всей моей жизни... 

Царапая руки, я карабкалась по скалам, поднимаясь в 

нашу с Азером пещеру, где мы провели с ним 

незабываемую брачную ночь. В пещере было 

прохладно и сыро, совсем, как в день нашей свадьбы. Я 

аккуратно выложила из сумки всѐ самое ценное, чем 

обладала: наше с Азером свидетельство о браке, 

бережно обѐрнутое мною прозрачной плѐнкой; мамино 

свадебное платье, которое трепетно оберегала всю 
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свою жизнь; непромокаемую сумочку с крошечными 

кассетками для диктофона и свою реликвию – 

магнитный шарик. Захватив с собой веревку и лезвие, я 

стала медленно спускаться к морю... 

Дойдя до берега, я села на самой кромке воды, чтобы 

море омывало мои ноги и руки, не касаясь головы. 

Тѐплые волны ласкали меня так нежно, словно хотели 

слизнуть с меня всю горечь последних дней. Я 

вдохнула в себя упоительный морской воздух и 

задумалась...  

Вода и суша, будучи такими разными, вечно 

сосуществовали в гармонии, и всех это соседство 

устраивало. А как иначе? Иначе Земной шар перестал 

бы быть самим собой! Вот и в моем теле мирно жили и 

сосуществовали две разные крови - азербайджанская и 

армянская. Жили, не имея ни малейшего понятия о том, 

что окружающий мир не воспринимает это 

сосуществование. Следовательно, чтобы сделать мир 

счастливее, эту кровь нужно разделить, изъяв одну ее 

часть... Лазурная волна лизнула мне руку, словно 

подбадривая меня.  

- Соскучился, дедушка Хазар? Сослужи мне 

последнюю службу, родной! – сказала я и резко 

полоснула лезвием по тыльной части левой руки – 

будущий врач, я знала наверняка, как попасть в вену. 

Теперь нужно быть начеку, чтобы не просчитаться, а то 
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я не успею исполнить задуманное.  

Итак, пять литров крови делим на два и выливаем в 

вечный Каспий два с половиной литра ненавистной 

армянской крови, которая отравила мою жизнь. Пусть 

половина моей крови, смешавшись с водами Каспия, 

очищается, а с оставшейся во мне другой - 

азербайджанской половиной – я исполню то, что 

задумала. Если я не смогла выполнить то, что завещано 

мне моими предками-тюрками – дождаться суженого 

неприкосновенной и незапятнанной, – только так я 

смогу исправить эту чудовищную ошибку. Я не дам 

восторжествовать ничтожеству Рубену над своей 

плотью – я изгнала его мерзкую кровь из своего тела, 

вылив еѐ во всѐ прощающее и всѐ очищающее мудрое 

Каспийское море. 

...Я пыталась оживить свои скудные познания в физике 

– в отличие от Азера я не была технарѐм. Даже на 

вступительных экзаменах по физике я умудрилась 

использовать шпаргалку... Как там это называлось – а, 

вспомнила! – сообщающиеся сосуды! Я – это 

сообщающийся сосуд, в котором смешались две 

жидкости одного цвета, но разного качества... Словно в 

подтверждение моих слов, из глаз моих потекли 

солѐные слѐзы, которые, смешиваясь с вытекающей из 

вены кровью, растворялись в бирюзовой воде Хазара. 

Подумать только: я, живой человек, была для 

окружающих всего лишь сообщающимся сосудом! Для 
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всех, кроме Азера, который глядел в мою душу, а не в 

треклятую ДНК... Так радуйтесь же вы теперь, те, кто 

не мог простить мне моей крови! Я расплакалась... 

Если бы тѐтя Назлы приняла меня в тот день, я никогда 

бы не поехала в Москву и не стала бы жертвой насилия 

подлого дашнака. Я представила рыдающую над моей 

могилой тѐтю Назлы, которая ещѐ не раз пожалеет, что 

выставила за дверь свою невестку и своего родного... 

Но хватит жалеть себя, надо действовать! 

Силы мои быстро убывали, а ведь мне нужно ещѐ 

донести остальную часть моей крови до освящѐнной 

земли, на вожделенном кусочке которой я хочу 

покоиться – рядом с гордым дедушкой Ибрагимом и 

мудрой бабушкой Ругиѐй, единственной из нашей 

большой семьи, благословившей нас с Азером ... 

Я хочу покоиться рядом с ними на кладбище Гурд 

гапысы, через чьи врата провѐл турок из Азии в 

Анатолию легендарный волк Боз Гурд вместе с верной 

волчицей Асеной. Лишь очистив свою кровь от 

навлекшей на меня бесчестие примеси, я буду иметь 

моральное право возлежать рядом со своим дедом 

Ибрагим-киши, который берѐг свою честь и завещал 

своим потомкам никогда не покушаться на чужую. Я не 

хочу быть похороненной на покинутом армянском 

кладбище, чтобы мой Азер тайно пробирался ко мне на 

могилу, о, нет, никогда!!! А самое главное, во мне 

теплится надежда, что лет эдак через восемьдесят мой 
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Азер соединится со мною... Неужели нам никогда 

больше не суждено быть вместе? 

 

 

Глава 79 

 

...Я ощущала неземное блаженство, осознавая, как с 

каждой вытекшей из меня каплей я всѐ больше и 

больше возвышалась над Рубеном и ему подобными. 

Теперь я навсегда избавлюсь от его мерзкой крови, 

осквернившей мою плоть и мою душу. Я перевязала 

рану жгутом и поползла к нашей с Азером свадебной 

пещере, стараясь не запачкать в песке спутавшиеся 

волосы – невеста не имела права быть растрѐпанной.  

Я вползла в нашу пещеру, с трудом сняла с себя 

мокрые окровавленные вещи и, не вытираясь – надо 

было беречь силы, - натянула на себя мамино 

свадебное платье. Несмотря на то, что мне всегда 

говорили, что у меня мамина фигура, еѐ платье сидело 

на мне мешковато, очевидно, мать моя была далеко не 

на первом месяце беременности, будучи невестой... Я 

вновь прикоснулась к прошлому своих родителей. 

Зачем надо было любить друг друга и производить на 

свет таких несчастных полукровок, как я, если мир так 

безжалостен к ним?!  
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Тѐтю Назлы раздражала моя армянская кровь, дядю 

Рубена – азербайджанская... В последнее время я 

только мучилась от этой двойственности в моем теле и 

моей душе. Всю свою жизнь я должна была слушать и 

в школе, и дома, и с высоких трибун, и со страниц 

умненьких книг это наглое враньѐ о дружбе народов. 

Для чего все эти разговоры об интернационализме, 

если два представителя соседних народов, некогда 

соединивших судьбы своих детей, не смогли уберечь 

их потомство - свою внучку и, кто знает, может кого-то 

ещѐ? Я – дочь Азербайджана, считала когда-то и 

Армению своей родиной. Родиной, чей сын – любимый 

сын и уважаемый гражданин - совершил самое 

святотатственное на свете преступление – 

кровосмешение, испоганив мою честь, осквернив тело 

и душу, исковеркав судьбу и поломав чувства... Боже 

мой! Это так мерзко и так грязно… Я не смогу с этим 

жить и не смогу никому сказать об этом… А мой 

Азер… Он не заслужил того, чтобы знать об этой 

мерзости… Душа моя измучилась совсем, так лучше 

разом покончить с этим. Нужно лишь потерпеть 

немного, и полетит моя душа на наш с Азером Остров 

Азераиды, а тело будет покоиться в земле предков.  

Я подползла к выходу, легла лицом к морю и стала 

жадно вглядываться в любимый пейзаж. Так мы и не 

попали на новый Остров Азераиды, который ты открыл 

для меня... Прости меня, любимый, за то, что я разбила 

твои мечты... Пойми, у меня не было выхода: мать моя 
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совершила убийство и попадѐт из-за этого в ад… 

Хорошей была бы я дочерью, если б оставила еѐ там 

одну... Но самоубийц тоже ожидает ад, и поэтому 

спешу туда, чтобы встретить еѐ там, несчастную, ведь у 

неѐ никого нет, кроме меня... А у меня есть ТЫ! Я 

знаю, ты вытащишь нас из любого ада, ты никогда не 

бросишь меня, никогда! Прости меня, любимый, за 

нашу прерванную любовь, за наших неродившихся 

детей, за наши несбывшиеся мечты...  

Но даже ты, мой Азер, не знаешь самого главного: я 

должна уйти не только потому, что не сберегла свою 

честь, что не прощается на Кавказе, а ещѐ и потому, что 

позволила осквернить твоего ребѐнка – бьющегося у 

меня под сердцем нашего первенца... Да, родной мой, 

все безумия я стала совершать после того, как узнала, 

что стану матерью... Теперь уже никогда не стану... Я 

оказалась плохой матерью, не сумевшей уберечь своѐ 

дитя! Твоѐ дитя... Наше дитя... Впрочем, кто знает, что 

ожидало бы наше дитя в этом ставшем таким 

враждебным мире? Мирок, в котором мы жили, 

рассыпался прахом, а представший перед нами новый 

мир оказался слишком жестоким, чтобы в нѐм могли 

жить наши дети. Из былого незыблемого и казавшегося 

вечным мира я уношу с собой только дарованное мне 

небесами счастье любить тебя и быть любимой тобой... 

Посиневшими безжизненными пальцами я развязала 

жгут, чтобы окропить своей уже очищенной кровью 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

814 

святую землю, на которой я родилась и которой я 

принадлежу всецело как еѐ преданная и любящая дочь.  

... Я лежу, вытянув руку, в которой крепко сжат 

заветный магнитный шарик, сиротливо болтающийся 

на разорванной цепочке, в сторону моря, и смотрю в 

отверстие пещеры. Я наблюдаю, как над потемневшей 

гладью оплакивающего меня свинцового моря 

кружатся в диком крике чайки - свидетельницы нашей 

необычной свадьбы, прощаясь с самой несчастной в 

мире невестой и матерью. Но что это? Неужели 

видение? Я вижу, как по лазурным волнам бежишь ко 

мне ты, Азер! Угасающим сознанием я пытаюсь 

понять, каким образом тебе удалось попасть через моря 

и океаны в наше внутриматериковое Каспийское море, 

как вдруг меня озаряет, что тебя привела сюда на своих 

крыльях Любовь, которой не подвластны никакие 

границы и национально-религиозные препятствия! Как 

же ты прекрасен, любовь моя! Я прижимаю к 

иссохшим губам перепачканный кровью и песком 

диктофон, чтобы, собрав оставшиеся во мне силы, 

прошептать: 

- А-З-Е-Е-Е-Р, я… люб…лю те...бя… 

 

 

* * * 
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Эпилог 

 

Ранним утром, через неделю после описываемых 

событий в посѐлок Шувеляны твѐрдой походкой 

входил красивый и стройный молодой лейтенант с 

необычайно грустными глазами и бледным цветом 

лица. Он привлекал к себе внимание, потому что при 

его несомненной молодости, парень был седым как 

лунь. Молодой человек был одет в военную форму 

цвета «хаки» и подпоясан ремнѐм. Офицер решительно 

отворил дверцу одного из цветочных парников и вошѐл 

вовнутрь.  

- Салам алейкум, - приветствовал он хозяина парника.  

«Совсем молодой, а весь седой», - подумал хозяин 

парника. «Наверное, наследственность, а может быть, и 

пережитый шок...» 

- Алейкум - ас салам, - ответил ему цветочник, вставая 

со своего места и идя навстречу клиенту. - Что вам 

нужно, гардаш?  

- Я обошѐл весь посѐлок, и меня направили к вам. Дело 

в том, что мне нужно купить много белых гвоздик, 

именно белых - не алых, не розовых, не голубых. 

Исключительно белых, - подчеркнул он.  
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- Сколько штук? 

- На все! – парень протянул хозяину парника толстый 

конверт.  

Хозяин пересчитал деньги: там было более пяти тысяч 

долларов. Потрясѐнный цветовод присвистнул: 

- Но ведь это же море цветов! 

Парень вздрогнул и задумчиво переспросил: 

- Как вы сказали: море? ... Хммм... Море – это очень 

кстати, она его очень любила... 

Он глубоко вздохнул, крепко сжав в руке какие-то 

шарики, и продолжил дрогнувшим голосом:  

- Я бы купил океан цветов, но на сегодняшний день это 

всѐ, чем я обладаю. Так вы принимаете заказ? 

Цветочник с уважением подтвердил: 

- Принимаю. Куда доставить? 

Парень опустил глаза, едва слышно произнеся: 

- К четырѐм часам, к входу на кладбище «Волчьи 

ворота»... 

- Будет сделано, - понимающе кивнул цветочник. - Мы 

срежем все белые цветы в парнике.  
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- Только не опаздывайте, в семь часов у меня отправка.  

- Куда? – не понял хозяин парника.  

- На войну, в Карабах.  

- Ах, вот оно что... Аллах вам в помощь, гадан алым! 

Офицер попрощался и вышел, но цветочник заметил, 

что из кармана заказчика что-то выпало. 

- Гардаш, вы что-то уронили! – позвал офицера 

цветочник, наклонившись за выпавшей вещицей. – 

Смотрите, он весь в... крови и песке! 

- Знаю... Спасибо! 

Офицер благодарно прижал диктофон к груди и 

быстрыми шагами вышел из парника.  

Цветочник проводил парня взглядом, а потом вложил 

обратно деньги в конверт, на котором было выведено: 

«Тебе, любимая, на дорогу до нашего нового Острова 

Азераиды…» 

 

 

Примечания автора: 
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1. Ами оглы – букв.: сын дяди по отцу. 

2. Сеид (азерб.) – почѐтный титул у мусульман, 

ведущих свою родословную от Пророка Мухаммеда, 

употребляется перед именем. 

3. Бибишка (азерб.) – уменьшительно-ласкательная 

форма слова «биби», что в переводе означает «сестра 

отца». 

4. Мурад гызы – букв.: дочь Мурада. 

5. Конфликт, затеянный армянами и переросший позже 

в войну, начался в конце 1988 –начале 1989 года. 

Фактически его началом можно считать интервью, 

данное в декабре 1988 года советником М. Горбачѐва 

по экономическим вопросам проф. Аганбегяном, 

армянином по национальности, газете «Юманите», в 

котором он утверждал, что Нагорно-Карабахскую 

автономную область, которая находится в составе 

Азербайджана, было бы экономически целесообразным 

передать Армении. Это вызвало волну возмущения 

среди общественности Азербайджана. Впоследствии 

оказалось, что это было не случайно высказанным 

частным мнением армянского учѐного, а продуманным 

первым звеном в цепи дальнейшей армянской 

захватнической политики. 

6. Ичери шехер – в пер.с азерб. «внутренний город» - 

старая, огороженная позже крепостными стенами 
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часть города Баку. 

7. Киши - букв.: мужчина, употребляется в прямом и 

переносном смысле этого слова. 

8. Ашуги (азерб.) – народные певцы-сказители. 

9. Черкеска – узкий длинный кафтан, национальная 

одежда кавказцев.  

10. Аксакал – букв.: белобородый, в значении – 

уважаемый и почитаемый, старейшина рода.  

11. ПТУ – профессионально-техническое училище. 

12. «Катаясь как сыр в масле» – то есть живя в 

изобилии и достатке. 

13. Ġki çörək verin! (азерб.) – Дайте, пожалуйста, два 

хлеба!  

14. Дашнаки - члены армянской буржуазно-

националистической партии «Дашнакцутюн», 

основанной в начале 90-х годов ХIX века в Закяавказье.  

15. «Xalq bilməsə də, Xaliq bilər» (азерб. пословица) – 

«Пусть не поймѐт смертный, но Создатель оценит по 

достоинству».  

16. В этом древнем обычае отразилось отношение 

азербайджанцев к хлебу. 
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17. Bərəkət, ruzi-bərəkət (азерб.) – достаток, прибыль, 

изобилие, благодать, насущный хлеб. 

18. Гонаг (азерб.) – гость. 

19. Намус-гейрят (азерб.) – букв.: честь, достоинство. 

Совокупность морально-этических принципов, 

которыми человек руководствуется в своѐм 

общественном и личном поведении.  

20. Намэхрэм (азерб.) – «запрещѐнные» по законам 

шариата, то есть чужие, посторонние, какими являются 

для мужчины все женщины, кроме матери, сестры и 

жены. 

21. Шеш гоша! Ся ду! – положение костей при игре в 

нарды, количество очков. 

22. «Su düĢdü qaba, oldu içməli!» (азерб. пословица) – 

букв.: «Когда вода заполняет посуду, она становится 

питьевой...». 

23. Хазар – древнетюркское название Каспийского 

моря. 

24. Köpək oğlu (азерб.) – бранное слово, в значении: 

сукин сын, пройдоха, каналья. 

25. «Джуджалярим» (азерб.) – «Мои цыплята». 

26. Xарам (азерб.) – недозволенный, запрещѐнный 

шариатом, запретный. 
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27. «Ай, гыз!» (азерб.) – обращение к девочке, 

буквально: «Эй, девочка!». 

28. «Мехмери» – букв.: бархатный, бархатистый. 

29. Кöpək qızları (азерб.) – бранное выражение: сукины 

дочки, канальи, шельмы. 

30. «Березка», «Альбатрос» – в советское время сеть 

специализированных магазинов, в которых покупатели 

расплачивались специальными чеками, 

эквивалентными определенной денежной сумме. 

31. Gayın arvadı (азерб.) – жена деверя. 

32. Бастурма (азерб.) – мясо для жаркого и шашлыка, 

заранее выдержанное в особом маринаде: уксусе, 

гранатовом соке с добавлением репчатого лука, перца и 

других пряностей. 

33. Кябаб (азерб.) – шашлык, кушанье из кусочков 

баранины, рыбы, птицы, нанизанных на шомпола и 

зажаренных над открытым огнѐм. 

34. Гоч (азерб.) – баран. 

35. Хаш (азерб.) – жидкое блюдо, заправленное 

чесноком, приготовленное из конечностей крупного 

рогатого скота. 

36. Кялля-пача (азерб.) – жидкое блюдо, сдобренное 

чесноком, приготовленное из головы мелкого рогатого 
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скота. 

37. MuĢtuluq (азерб.) – подарок: человека, принесшего 

добрую, радостную весть, по азербайджанским 

обычаям полагается одарить, отблагодарить. 

38. Гурбан (азерб.) – религиозный обряд 

жертвоприношения; резать гурбан - заколоть 

жертвенное животное, чьѐ мясо делится на семь частей 

и раздаѐтся малоимущим семьям. 

39. Шан тега (арм.) – сукин сын. 

40. «ЕĢĢək anqırar, tayını tapar» (азерб. поговорка) – 

букв.: «На ослиный рѐв отзовѐтся его пара», в значении 

«Масть к масти подбирается». 

41. Арменикенд – район в Баку, где компактно 

проживали армяне. 

42. Qudalar ( азерб.) – сваты, родители супружеской 

пары по отношению друг к другу. 

43. «Qəbiristanlıqdan ölü qayıtmaz» (азерб. поговорка) – 

«Мертвеца не ворочают с кладбища». 

44. Келагаи – женский национальный платок. 

45. Халва (азерб.) – традиционное азербайджанское 

кушанье из муки, масла и сахара, которое подают на 

поминках. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

823 

46. Шехид ( азерб.) – мученик, павший в борьбе за 

правое дело. 

47. “Посмотришь вниз – борода, вверх – усы” (азерб. 

поговорка), в значении: оказаться в трудном 

положении, между молотом и наковальней. 

48. Сумах (азерб.) – барбарис, излюбленная 

азербайджанская приправа для мясных блюд. 

49. «Bacın ölsün» (азерб.) – дословно: «Уж лучше бы 

умерла твоя сестра», в значении: не видеть бы тебя 

таким. 

50. Вагиф – азербайджанский поэт XIX века Молла 

Панах Вагиф. 

51. Натаван – азербайджанская поэтесса, внучка 

последнего Карабахского хана. 

52. Бюльбюль – известный азербайджанский певец 

Муртуза Мамедов, родом из Карабаха, благодаря 

своему дивному голосу получивший псевдоним 

«Бюльбюль», что в переводе с азербайджанского 

означает «соловей». 

53. Этиршах – буквально: шах ароматов (азерб.) – 

комнатное растение, получившее название «короля 

ароматов» благодаря неотразимому дурманящему 

запаху. 
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54. Джорабы (азерб.) – вязаные шерстяные носки из 

разноцветных ниток. 

55. Allah saxlasın! Allah xoĢbəxt eləsin hər ikisini də! 

(азерб.) – Да хранит их Всевышний! Да ниспадѐт на 

каждого из них милость Всевышнего! 

56. Харам – недозволенный, запрещѐнный шариатом, 

здесь: приобретѐнный нечестным трудом; доход, 

получаемый не от своего труда. 

57. «Allah rəhmət eləsin ona» (азерб.) – «Упокой, 

Господи, его душу». 

58. «Allah ölənlərinə rəhmət eləsin» (азерб.) – «Упокой, 

Господи, и души твоих усопших». 

59. Ханкенди – летняя резиденция Карабахского хана 

под Шушой, в переводе с азербайджанского означает 

«Ханское село». 

60. Набат (азерб.) – прозрачные кристаллики различной 

формы из застывшей смеси сахара с фруктовым соком. 

61. Игид (азерб.) – удалец, храбрец, смельчак. 

62. Хеир и шэр (азерб.) – радость и горе. 

63. «Вагзалы» (азерб.) – традиционная национальная 

мелодия, под звуки которой невесту увозят в дом 

супруга. 
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64. «Хары Бюльбюль» (азерб.) – ресторан, названный в 

память об уникальном цветке, растущем только в 

Карабахе, по форме напоминающем соловья, 

наклонившегося над цветком. 

65. Акбирчек (азерб.) – уважительное обращение к 

женщинам преклонного возраста; почтенная, букв.: 

белокудрая. 

66. Физули – район Азербайджана, названный в честь 

азербайджанского поэта XVI века Физули. 

67. ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния 

– институт, где проходит регистрация браков, 

рождений и смертей граждан. 

68. «Qurban olum sənə» (азерб.) – ласковое обращение в 

значении: милый, дорогой. Буквально: «Я готова 

пожертвовать собой ради тебя!». 

69. «Atam!» (азерб.) – «Отец мой!». 

70. Гюль (азерб.) – цветок, здесь: кольцо в форме 

цветка. 

71. «Üzün ağ olsun, qızım, adı ılə böyüsün!» (азерб.) – 

«Спасибо тебе за то, что соблюла приличия и обычай, 

пусть мальчик растѐт достойным своего имени!». 

72. Гагаш (азерб., уменьшительно-ласкательное) – 

братик. 
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73. Джана (арм.) – ласковое обращение в значении 

«душечка», «родная». 

74. Гурбан олум сене (азерб): – да буду я твоей 

жертвой. 

75. “Buyurun!” (азерб.-тур.) – «Пожалуйте!». Здесь: 

«Входите!». 

76. «Еvet» (тур.) – «Да! Точно так!»  

77. «Vay, yazık olmuĢ! KeçmiĢ olsun!» (тур.) – «Ой, 

какая жалость! Выздоравливайте, поправляйтесь!» 

78. «Giden-gelmez» (тур.) – букв.: «Ушедший - не 

возвращается».  

79. Муэллим – букв.: учитель. Почтительное 

обращение к педагогу и вообще к уважаемому 

человеку. 

80. Кутаб (азерб.) – популярное блюдо 

азербайджанской национальной кухни, 

приготовленное из тонко раскатанных лепѐшек теста, 

начинѐнных фаршированным мясом и зѐрнами 

граната, разнообразной зеленью или сладкой 

тыквенной кашей.  

81. «Nənə qurban sizə! Mən xeyir duamı çoxdan verdim: 

Allah xoĢbəxt eləsin sizi, ay bala!» (азерб.) – «Да стану я 

вашей жертвой! Я давно уже благословила вас: пусть 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  - Milli Virtual-Elektron Kitabxana. 2019 

GülĢən Lətifxan.          "Azər və Aida adası" 

827 

Всевышний ниспошлѐт вам счастье, дитя моѐ!» 

82. Гуймак (азерб.) – сладкое блюдо из жаренной в 

масле муки, употребляемой с мѐдом или сахаром, 

корицей. По азербайджанской традиции этим 

высококалорийным блюдом угощают самые близкие 

родственники (предпочтительно мать, бабушка или 

сестра) новобрачную после первой брачной ночи и 

родильницу в послеродовой период. 

83. Qız evi (азерб.) – здесь: родственники девушки 

(невесты). 

84. Oqlan evi (азерб.) – здесь: родственники парня 

(жениха).  

85. Хашил (азерб.) – густая каша из муки с маслом, 

мѐдом и сахаром.  

86. Дошаб (азерб.) – густо уваренный сок винограда 

или тута. 

87. Долма (азерб.) – блюдо азербайджанской кухни, 

имеет множество разновидностей, здесь: демьянки 

(баклажаны), перец и помидоры, начинѐнные мясным 

фаршем. 

88. Халва – блюдо-десерт к чаю, которое в 

Азербайджане обязательно подают на поминках, а 

также готовят на годовщину умерших и при 

поминовении усопших. 
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89. Молла – священнослужитель. 

90. «Vay anam, can anam» (азерб.) – «О, мамочка, 

родная моя мамочка!». 

91. Бохча – узелок, который старые люди готовили 

заранее, складывая в него всѐ, что могло понадобиться 

в случае их смерти.  

92. Лаваш (азерб.) – плоский, в виде большой лепѐшки, 

пшеничный пресный хлеб. 

93. Юха (азерб.) – разновидность хлеба из тонко 

раскатанного теста, испечѐнного на садже – 

металлическом листе.  

94. Шор-гогал (азерб.) – разновидность 

азербайджанских мучных изделий, выпечка из 

слоѐного теста с пряно-острой начинкой. 

95. Шербет (азерб.) – прохладительный лимонный 

напиток с пряностями. 

96. Айран (азерб.) – разведѐнное с водой кислое молоко 

с небольшим количеством зелени, употребляемое в 

качестве прохладительного напитка. 

97. Эхсан (азерб.) – обрядовый обед и пища, 

подаваемые в память умершего.  

98. «Əri döymüĢ arvadı it də tutdu bir yandan...» (азерб. 

пословица) – буквально: «Побитую мужем жену еще и 
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собака цапнула». 

99. «Qurban olum, bibi...» (азерб.) – здесь в знач.: 

«Умоляю тебя, тѐтя...». 

100. Иншааллах (азерб.) – «С позволения Аллаха», 

«Милостью Аллаха». 

101. Новруз байрамы (азерб.) – праздник «Новруз», 

национальный праздник, уходящий корнями в 

глубокое прошлое, во времена, когда в Азербайджане 

было распространено огнепоклониичество. Несмотря 

на то, что на протяжении своей истории предки 

азербайджанцев стали позже христианами, а затем, с 

приходом на территорию Азербайджана арабских 

завоевателей – мусульманами, праздник, берущий своѐ 

начало с дохристианских времѐн, до сих пор 

сохранился и широко празднуется. Новруз байрамы 

совпадает с днѐм весеннего равноденствия солнечного 

календаря – 21 марта. 

102. Шекербура (азерб.) – разновидность национальных 

сладостей, которые являются обязательным атрибутом 

праздника Новруз; печѐное со сладкой ореховой 

начинкой. 

103. Пахлава (азерб.) – разновидность национальных 

сладостей, являющихся обязательным атрибутом 

праздника Новруз; печѐное с ореховой или миндальной 

начинкой в форме ромба. 
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104. «Не бахт поменяю, а тахт» – азер. поговорка, в 

значении «От судьбы не уйдѐшь». 

105. «Bu Ģirinlikdir...» (азерб.) – «Это на сладости...». По 

азербайджанским обычаям, по случаю какого-то 

радостного события раздают сладости, подарки, в 

данном случае - деньги.  

106. «Mübarək olsun!» (азерб.) - «Поздравляем!» 

107. Излюбленные блюда азербайджанской кухни, 

приготовленные из тонко раскатанного теста с 

начинкой из мяса.  

108. Кябин - заключение брака по законам шариата, 

которое производит священнослужитель. 

109. Левенги – название блюда: рыба или курица, 

начинѐнная орехами с кислым соусом.  

110. Матаг (армян.) – здесь: душенька моя. 

111. «Бареф» (арм.) – «Здравствуй». 

112. «Цава таным» (арм.) – «Перейму твою боль». 

113. «Хаес – туркес?» (арм.) – «Ты армянка или 

турчанка?» 

114. «Lalələr» (азерб.) – «Маки». 
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