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GAF DANƏNDƏ
“Azərnəşr” tərə indən müxtəlif illərdə tat və
Azərbaycan dillərində çap olunmuş beş kitabın
müəlli i Tat Qüdrətin bu əməyini müasir tat “Kəlilə və Dimnə”si də adlandırmaq olar. Çünki bütün hekayələrin əsasında hikmətamiz ikirlər və
mülahizələr durur. Müəllif real həyat hadisələrini həm ciddi, həm də satirik dildə qələmə alaraq,
mənəvi sa lığın, sədaqətin, fədakarlığın, düzlüyün təbliğinə çalışır, hərzəliyi, bəd əməlləri, zülmü, yalanı və riyakarlığı ifşa edir. Həyatdan götürdüyü hadisələrə yeri gəldikcə maraqlı lətifə və
rəvayətlər əlavə edərək, onları daha da oxunaqlı
edir.
Hekayələrdə tat xalqının həyatının canlı mənzərələri, onun məişəti, psixologiyası, haqqı-ədaləti sevməsi, insanpərvərliyi, təmizliyi, bəzən
də sadəlövhlüyü elə maraqlı şərh edilir, oxucuya
elə ibrətamiz şəkildə çatdırılır ki, sanki “Kəlilə və
Dimnə”ni oxuyursan. Onlar oxucunu düşündürür,
müdrik və ağıllı nəticələr çıxarmağa sövq edir.
Zəhmətlə iradənin, dostluqla sədaqətin, ağılla xeyirxahlığın insan həyatının zinəti olduğunu yaddaşlara elə ustalıqla həkk edir ki, uzun müddət
həmin əsərlərin təsiri altında yaşayırsan.
MÜZƏFFƏR MƏLİKMƏMMƏDOV
Tədqiqatçı-jurnalist
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PİYƏRMƏ RANCBƏR BİRE
Ə sər süftə «Ə’rüsküş»ə bə Mir Yusif hədiyyə səxtüm. İqrarmu bu: bü barə ürə xeyir-duayrə sə şünöim.
Be çü ki, Mir Yusif nəcabəti birə ə’rüsküşic bu. Siqləti
bul, eridusiyəyi kələh. Yə əyyam qəzet redaktə səxtə
bu. Bə Dəvəçi dürmarə “Quruciyə” kələ mühəriri bire.
Çü gum, əcəl macal nə də.
Kara çini ama ki, «Ə’rüsküş» əzmən ru dö’r də, çələm
pay vəgüftənirə nə dastüm. Xiniki dürüm bə ru ədəmiha. Mərd bə dandu tamah, səxavət bə sər can bu. Nə
gun, Mirzə Ələkbərə sabun bürcundəni, Məhəmməd
Hadiyə şe’rha xiştənə vərəq-vərəq füruxtəni duru nistmiş... Ancaq üşun giraştə sad sala bə sər süfteyi birand...
Həmən sad sala bə axiri sərmu çü nəkəşi?!..
Ö’rə bu. Bulə ədəmi ə rə’h-riz səpirtqə aftara bu.
Kolxoz-sovxoz varzirə bu… Məniş ə Sumqayıt bə dihmu - bə səku İsno vagaştüm.
Mənə piyərmə rancbər: bire xari runde, şum səxte.
Piyərə cilqəyrə aftüm, çuxayrə dəkardüm...
Yə payizə ruz bə qənşər Tənkəmər bə kaşti-kari
səxtə çaq ə Həsəngəri Şaiq numlü yə kuk bə mən künd
ama, duhu-zühun səxt, ə barə «Ə’rüsküş» gaf vakard.
- Xundam türə kitabtürə, - gufti, - bə tahnəyiyiş, bə
dərün xunə - bə ara kuç-külfətiş.
İnancin ü bu ki, Şaiq balaxuvar ə dih-dürə, ə kəs-kici
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birən kimi ixtilat bistən bu. Həçuni dan, Ə’rüsküş ürə
şəriki bire, becəşə cigəl dürdmare.
- İmu xundəyim, ga həmə burayim; amma, nəgun,
may tə bə axir bə sidqaz guş vəkərde. İmu bə sexaş birə
çaq maymu: «İn atəşbəcan hiqqədər gafa əcə afte?»
gufti. Mayə bə gafı xəndistim. Bətər xəndistim. Türə
xuda xəndunü!
Bin timsal gaf-güzar ə Baqçə Şunə, ə Gülə’zi, ə Şuduqiş ama.
Mə’lum bu ki, «Ə’rüsküş» hist, ürə bəxundənund.
Eyham şundə ziyalı tathamu – hist lap bulü. Ü mərdun bə tati gaf səxtənə ar-ə’yib bədastanund. Bayarmənü, bə ə’yəli may ə nadincimə rancidə mundəncəm:
– Qarnımdan çıxdı qada,
Kimə gedim mən dada? - bətən bu. Cəmə’ə’tmuniş
hə bun tərz– hərə bə üz ar-abır xiştən.
Mənə nə bü mərdun, nəyiş bə rüşxəndşun e’tirazmə nist. Mənə arqumentmə ürü ki, zühun tat mövcudü. Dünyayə ə dü həzar nim zuhunirə yəkiyrü (Bə’zi
mərdun bətən ki, şeş həzar! Vallah, nəşümərdam...). Ə
sad sal zəvərü ki, zühun tat ə dur-ə künd amarə, əcnəbi
alimhayə bə nazarirü. Bul-bul Azərbaycanicə danəndəha bə barə zühun tat mülahizə dərand, mühakimə vakardand; çaqdaşmu professor Maqsud müəllim (küklü-kükəvar gümüric) zorə tədqiqat bərde, xuba bəhrə
bə hasil dürvarde. (Ə dəstü rasirə çirpun, şun bə kun
kiseytü, sə nəvarasü!..)
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Zühun bə fərmanaz riş’ə nəmütü, bə fərmanaz nəə’mürü. Zühunə buy-buxuni bə yə sad sal nə, hiç bə yə
həzar saliş nəmügüncü. Zühun sərvətü, zində tarixütayfayə, xəlqə, millətə abidəyrü. İllahiş ki, bə zəmanəymu bə həmmə kuçgə tayfahayə bə tərəqqiyi Vatanmunə
Prezidenti hımayədarü.
Be qazanc nə, dülmənə tartapuli qal zə mənə ki, yə
rə’hiş pay bə qəyiş! Kələ mərd səh’əb gaf xub guftire:
- Novbahar olcaq dikəndən bərgi-gül izhar olur...
Mərəzmə in abideymunə yə qəllə - bə qədri-qüvvə, ə
zürmə rasirə, sə bə rışmi güftənü. Be çü ki, gic hə gicü;
inbu gichayiş qulbəçəyi başü. Çələm ki, qələgəyic ruhaniyə mərd, ga irə şünound guftirə, balabaruzə gomuş
xiştənə də, həlal səxt.
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PƏDƏRHAVA
Əhvalat. Qələgah Şeşparəyə bə e’tiqad mərkəzi birə
vəxtha mung-aturi dih-dürəyə bə sər vəgüftə, qiliq nə
dastə, pədərhava gafsaz Abo numlü yə mərd ziste.
Bə Türkiyə təhsil vəgüftə, amarə yə ruhani mərd bü
ədəmi ə durbədur çüm nahre. Dire ki, Abo ruz cümə’əyi bə məçit amarəncəmiş bə duhun dər yə hour bənd
əbirən, baraftan. Ruhaniyə mərd cahilə kukiş başü, hətiyətinü, dirə-vəgüftə mərdə kukirü. Saburi histü. Axır
fürsət baftaran, yə ruz ə dih kinar, bə kulə Çarrəhun
Aboyə bə tahnəyi bə gaf bəgüftən - bə üraz mükalimə
bistən:
- Abo!
- Mən bə tü qurbun, Əfəndi! Be mən fərmayiştü?
- Xudə can türə saq se. Xastüm, bə türaz kəlmə burim. İxtilat səyim.
Aboyə xubə vəxti bu: Ruhani be nərmə gaf nəgəşt.
Hiç ə hovva rafta ü mürqiş nə varamust.
- Bə çeşm, əfəndi, - gufti. - Bə çü barə süxən səyim?
- Qə bi kuçgə dih bə yə ədəminaz sülkət nəbistəni?
Əztü dur bəgəştənund. Həçuni dan, həmmə əz tü bə
tərsirən...
- Əfəndi, yə vaz mən bə tü qurbun başüm, ancaq əvvəl gun ki, in ga ha üz raytürü, ya bə ruzmə kisə qiybət
səxte?
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- Mərd, çü qiybət? Üz gafmənü.
- Əzü bə məçit amarə-raftə mərdun hiç hal-əhval
güftəyi?
- Həlbətt ki, güftam... Hər kəsə bə üz barəyi
- Bəgəm üşunə hər mətləbi bə cugayrü?
- Nə. Hər yə ədəminə üz kəm-kəsiri, dərdi-səri hist.
- Bə piyərtü rəhmət!
- Yəkiyə taxili kəmi bistən, un yəkiyə o’-aləti qitü. Yəki
zənsüzü, dəhtəyi mərdsüz. Kiyə hiç ə’yəli nistü, kiyə
həftə duxtəri ruzbəruz! Çiniyiş hist ki, babatü girizgahi
- dolanacaqi, bəxastən, yə vaz yə mülk vəgürü...
Abo: - Çümi kisnəyü,- gufti, - ürə ancaq xak sır bistən...
- Bədirəni, həmmə şikayət bistən ki, nistü, nıstü!.. Ancaq, Əfəndi, hiç kəs nəbətən ki, əqülmə nəbərasirən. Kamasü, Xuda bə mən əqülə kəm dəre...
Ruhaniyə mərd şəqqə kəşi, xəndist:
- Tü çələm, Abo? Tü ə əqültü siri? - Həmiş zu xəbər
usta:
- Nə, bə tü mən qurbun! Əqülmən bə mən gürə bira
bu, kuç-kü lətmənə rəh’ət midaştüm...
- Bədirəni, kar bə ru dürma. Tü, Abo, xuba mərdi. Bəs
in dihə bə lərzə avardə gurəgur, ə’lə’lo bəstü?
Ruhani məsafə bədaştan bu, çini hətiyət bistan bu ki,
bətən biri yə qab bənzin şundud bə qəmçə, sə ataş gürü.
Nə, Abo cırqursaqi nəsəxt. Be cuqab gəşt.
- Əfəndi, - gufti, - kündi şangum bə nəxirə ə tala sə bə
dih - bə vagaştəni hiç tamaş səxtəyi?
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- Bə çü barə xəbər bəgüftəni? Mal-qərəyü də amarən,
toz-tozanaq, ədəmihayə, zo-zənə mung-aturi...
- Gaf mənə cani hist, - gufti Abo.
Hikmət: Ü mərd yə nəfəs çüm daşt, bə’də gufti:
– Əfəndi, nəxir bə kündi dih bə təngəlun daraftancəm
kələh-kuçik buğa-cingoha bədürmarən pişova. İmbu ki,
bə dərün nəxir go’iş başü. Bü darmacali üriş baxastən ki,
girarü pişova. Buğa ürə bə sürqaz bəzərən:
- A cındır, a key, tü becə bədaraftani? Be tü ki, ü nist?
İn axir kəlməyə guftirəçaq Abo şəhadət numlü əngüst
xiştənə tik güft, fasilə də. Bə’də biçarəyü, guftirə, sır dül
xiştənə go’yə bə cuğabı quş səxt:
- Bə ü gürə pişova bəgiraştənüm ki, mərgo dastə mənə
bə kəmərmə nəbaşund!..
Ü ruhani mərd yəvaz ə səxt yə şəqqə kəşi, xəndist.
Bə’də dəs xiştənə naha bə düş Abo:
- Mən yə rə’hiş bü ikir amarüm kı, tü dərünə ədəmini,
mərdi. Təki mərdə ə’yibi hə kasibiyi başü. Kuç-külfəttü
kələhü, qeyqu nəsə, saqluq başü, miyand, murasund bə
küməktü...
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BALA BƏ RUZƏ GOMUŞ
Ruhani hə ə tən xiştən çü naha, çü vəgüftsə, əvvəl bə
ərkaz nişan də, xəbər dast:
- Abo, mənə ü zərdə-qəşqə gomuşmə hist, ha?
- Hist, Əfəndi, hist! Xuda bə maltü bərəkət tüyü!
- Ha, - Əfəndi gaf xiştənə bə tamum avardən sayaq bə
düli birəyə gufti: Abo, ü gomuş tazə zənde. Dərüm bə
tü. Burə, bər! Ə’yəluntü nisti nəkəşü!
Abo xast “nə” gunü, ruhani səxt payist:
- Bə sidqi dülaz halal səxtüm! - gufti.
Abo inanmiş bu. Xast bure. Ruhani ürə daşt:
- Yə xahişmə histü.
- Gun, Əfəndi, qurbuntü başüm, gun!
- Bin dihmu ə dur, ə künd bulə ədəmi qunaq-qərə
amarən-baraftan. Yə kəm də’vayə, cəngə dar, sabur af!
Latair gaf nəsə! Dühun mərdunə nəvəşmər...
Dir cuqab də Abo. Həlbət, gaf iliş bu bə hulqumi. Bə
çü ikir amasə:
– Xub! - gufti, - Xuda dasta məsləhətü.
Abo gomuşə bərd bə dər xunə xiştən. MuguniŞ, ə
dərkəli yə kəcavə daraft, yə dəstə zurnoçu tərəkəmə
zə, ə’yəlhayə şarirə duvarha xunə Pənə nə səxt. Ə’yəlun
kun vedrərə dühül səxtə bürund.
Dih dinci aft. Ə’lə’lo’ Aboyə şünörəgar nəbu. Ruhani mərd ə ə’məl xiştən razi bu. Şöha xas bə xisirən bu,
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xasə xo’ha bədiran bu. Ancaq yə səbəh’ ü mərd Aboyə
bə qənşər doqqaz –bə tən dərkəl di.
- Abo, qə avardəyi gomuşə? Mən ürə bə tü halal
səxtam. Nəməgürüm.
- Əfəndi, qurbuntü başüm, yə vəşmərdəni dühun
histü. Davam nəbədərənüm, gomuşə bülüm, buram iqrarmunə kur misam...
Bə sə cəhət in vaqiə ibrətamizü. Əvvələn, ü Ruhani
Aboyə bə düli rə’h bəaftən. Bə num cənnət, cəhənnəm
nəbətərsundən, hədə-hədyan nəavardən. Nəsəhət xiştənə be bə qəbul girorundən halala mal xiştənə bədərən. Nüfuz xiştənə ə dö’lət sər bəgüftən.
Abo mərd kasibü, kuç-külfəti kələh! Canə ə suzayi bə
zühun zür bədərən. Nadana, bihəyayə rüsvay səxtəncəm rəhəti bəaftən...
El sözü:
Hesab var: dinar-dinar1.
Bəxşiş var: xalvar-xalvar2
Gözünü nə döyürsən?
Sənə simicmi dedilər?
Ürəyini dinlə.
Ayağını yorğanına görə uzat.
Hər nə gedir, bağdan gedir
Bağbana nə?
1. Dinar-dəyər vahidi
2.Xalvar- ölçü vahidi
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RU ARKƏRƏ
Pariz bu. Afta çərx xardəbu. Pay-pay, baraftən bürüm, rə’h bəçirən bürüm sə bə qürub. Ə barə bar hətiyətin bürüm: - şundə bürüm sə bə qismət barmənə.
Nə, yəvaz ə canmə bezarüm. Sə’nqəliş, kulə-kəsək
diltəng səxtəbu mənə. Muguftiri çüsə ayərmə dürmare. Bə ə’yni xəyalmə nə bu ki, ə barə manzul qeyqu sam.
Sirüm ə kar dünyə...
Bə kinar arkərə pay daştüm. Həçuni dan, arkərə yaşə’mür səxtə yə pirani aqilü. İnammə in tərz bu, salam
dərüm. Bə yə aftagir - bə qəbürqə o’kəni yə pusrəki
təmə’h mənə qidiq də, niştüm - bə dəm payistüm.
Sexaş bu ru o’ arkərə, həmiş rışim - lap ə çüm düşmə
amarən kimi. Sum-suk bə giraştən xişgə vəlgun, ləngər dərən-dərən mingə-kinar abaxtən pusrə tar-talaş...
Hər çü bu, bə birən tərz bu. Sayə rang-rıs güft mənə.
Rışmi vaxarist bə çümmə.
Həçuni dan, yə kələ asvaltə kəməri bu ru o’. Guya bə
sər zəvər rə’hə bəstə-vakardə svetafor hist, dəmbədəm
apahundən pişə həmləyə. Dinc-aşiş amundən pişə çüm.
Nakumi babirən hərəkət, bə nizamaz amarən bala maşinha, barkəşha, avtobusha...
Yə xeylə çüm naharüm bə arkərə. Hər yə vəlg: - Yə
ə’mürə xəzalirüm, - gufti. Yəni, duri bu asvaltiş, sverta13
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foriş, rangbərang balamaşinhayiş...
Ə sər süftə bə ru saygi amarə müqəvvaha mənə ə
əqülmə bura tə bin məhə’l - bə səbist sal cahilmi, ahilmi
raftə kəs-kicmu bu. Bə şarə-şar, bə qiliqaz, bə xəndəyaz
amarənund, dülmənə bə ustaranund; çümmənə bə rə’h
bə nahrənund, bartanund - hiç kəsə bə minnəti nə birə
kəs- kicmə, dihichamu - ruhiyyəti, miqəlləti, məqlətəyi
ə mənaz şərik tatustun...
El sözü:
Vəsibənd-cəbə- coğəsinə söylənirdi:
-Ömür-günümdə əhatəsində yaşadığım adamların əvəzini ödəyə bilməyəcəyim qədər ülfətini gördüm: sığınacaq verdilər, qəbahətimə irad tutub
doğrunu təqdir etdilər, örnək oldular. Bununla belə
heç kəsə maddi borcum yoxdur. Heç kəsi də özümə
borclu saymıram. Kimə nə vermişəmsə, halalıdır.
Kim nə oğurlayıbsa, ona da qalmaz.
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MİQƏLLƏTKARƏ MƏRD
Hekayə: Bakuyə bə yə dihi miqəllətkarə Əhmədibiqəm bəzistan bu. Həçuni ki, xəbər müdürma, pəs
ilankəsə ruziyi munde, cəmə’ə’t bə həlal-hümməti
bartan, ü baməzə mərdiş ə pay cəmə’ət müraft yə kəm
dirtə. Çüm midaşt, fən misəxt bə cüm naxoş. Fürsət aftarancəm xəbər məgüft:
- Ey, ilankəs, əmürdəni?
Həlbət, azarlüyiş bə səraz, bə dəsaz - bə çü fənd fərəcəyazsə «ha, əmürdənüm» mugufti. Miqəllətkarə mərd
mixəndist:
- Bətənüm əxi, türiş ə dümbəytü zərim, bartani. Bura,
bə Xuda əmanət!
Ü mərdə bə hənəgi çan sal buzəxəndə səxtəgariş
bire, ə’si birəgariş...
Ruz ama, ruz raft; həmməyə dərirə kuftə kələ, mərd
hə ü Əhmədi-biqəmiş bə tən səri pay daşt. Xəbər dürma, xəbər gəşt. Bə kəlava dih yə dəstə co-cahil kurə
əbirən ki: - «Ayə, ü bə kəs-kicmu guftire. Burayim, muniş guyim: tiyim qərdirə...»
Əzü do-tələb co-cahil yə siqmə bə tən naxoş amarənund, bədirənund ki, mərd çanə bəşundən, ə rast əmürdən. Kukun dühəmə dümsük bistənund ki, «Tü gun!»
«Nə, tü gun!» Hiç yəkiyə dühuni nəbabirən. Bə sərcan
birə Əhmədi-biqəm bədastan ki, çü karü. İşarə bistən,
ürə tik sand. Bə axir nəfəs:
- Dastüm, - bətən - be çü amarəyind. Üşumuniş ə
dümbeyşumu bəzərənüm, baraftanüm!...
15
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KƏLƏ Ə’MLƏ
Həçuni dan, fələkə ərdoici sule. Bivəxt rixt həmrə’un.
Mundim quqquliqu. Üzüm imu bə əngüşthamunaz bə
nazar amarə hə’mrəun - guya dih- dürəyə kələ ə’mləyrim. Məsəlü, be kisə guftirand: “Varzü fçarü ü dih ki,
kələ ə’mləyi fılənkəsü...”
Sətəymu ə dih bə kinar, xudəyə bə qisməti cəm birəbirim. O’ ən kuçigü, gaf ən kələh. Kələhmu, əqüldanmu
lo’cic Səmədü - ə xiştən başü-lahicic1. Səməd - mənə
bacanaqmənü. Kəmi unversitetəsə magistraturayrə bə
traktorçu ixtisasiraz varaste. Bə tən varis xiştən Mə’ni
mərd əngdar diplomu müda iə səxte. Yə sovxozə bə hovva zəre, bə xari xarde briqadir bire.
Sərburmu Mursalü, ustuquni ciləxtə, çüm-ruyi gəznə,
imani bə tərəzü. Nə xunde, nə durunde mühəndis-mirab bire. Təşnə nahre dihə, mal-qərəyə, baq-baqatə. Ə
xiştən anbar bətən. Bul tə’rif biştən gəştə-dirə cugaha
xiştənə. Həmişəyiş zəre vəgüfte. Bemu rast amarəni
raykom Paşayə ə büroyi - ə çaqriş virixteymiş.
Mundüm mən. - Ə may amarə cümləqeyqu: həm be
müxalifət, həm be iqtidar... Bə hiç kəsaz rza nə mügürüm, ə’yid nə misam... Ancaq hiç vəxt pənə nəmundam.
Tahnə hiç kəs nəmiziyü. Həmişə xubhayə, dirə-vəgüftəyə bə rəqbəti biram. Həqqə vir nəmisam, hə in
1. La- ərəbcə «heç»dirsə, «la hic» heç-heçə olmazmı?
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həmrə’uniş bə mən bulə dəs rasundəni bire.
Qələgəyic ruhani mərdə ə barə comərdiyi birə hekayətə bacanaq ə sidqi dül bəgən səxt.
- Ü mərd, - gufti, - tazə zəndə go’muş xiştənə də ki,
bə yə naxoş məlhəm başü. Bula - bəstə ədəmi diram
ki, hər did-vadidə hə be xiştən bəxastən. Bəcə yə rışmi
hist, əvvəl bə xuşaz, nəbaşü - bə züraz, bə məkraz bə
fərmayiş xiştən bəgirorundən.
- Nə, hə’mra, kar dünyə tərəzüyü. İmbu ki, pərsəng
xahü.Hə’ddi ama, var-vari birəniyü. Huntərziş kərgə
Nəçənnik ə Cebala usta, ancaq sülkət nəsəxt.
Xəbər vəguftim ki, ü komu nəçənnikü? Çü kəsəyü
Cebala? Ə komu pərsəng kur bu munə ataşmu?
Səməd sər karə vakard:
- Abo mərdə güzari, - gufti, - Cebala mərdə hekayətirə bə yar əngəst.
El sözü:
Yeyəydin qaz ətini, görərdin ləzzətini.
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XAYƏKƏRG
ÖSÜNƏ: Rəvayət bisəxtənund ki, Cebala mərdə zəhməti bulu. Bə ruz kaşti-kari anbar-anbar, bula-bul bəgəştən, ancaq dütə şeyə bə yə cuga nəbəaftən. Bə kinar
be dürmarən yə babatə sər-təni nist. Yə ruz yə vaz ə’sigəri səxtəni zən be sexaşi gufti:
- Mərd, sabur sə. Xas-pis bəzistənim, ə’si nəbaş, bə
Xuda xuş nəmure?
- Çü? Bə Xuda xuş nəmure? Gaf afti də. Bin dünyə
Xudə histü?
- Əstəqfürullah sə! Hist, qurbun başüm bə Xuda.
- Cebala yə kəmiş ə bülünd ama; bə cə’htaz xəbər
usta:
- Tü bətəni hist Xuda? Bece?
Zən yəvaz karə ə sara güfti; həmiş lap lava səxt:
- Tövbə sə. Tü ə’siyi, gaftürə nə badastani. Mənə kuf,
ləctü parü.
- Axır ki, tü bətəni: məniş bə Xuda inammə başü?
Əgər Xuda hist, qə mənə nəbədirən?
- Xuda çü dəre, bə qisməttü şükür sə. Xuda bətən
əztü hərəkət, başü, əzmən bərəkət hist.
Cebala həçunu dan, lap bə dar vəşi, ə rast ə’si bu.
- Tü çü bətəni? Əzmən anbar karsaz hist?
- Kar bistəni, dulanmiş birəntürə çəmirə nəbadasta18
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ni. Xuda ə quq tomu sə nə fukunü ki...
- Tü yəvaz ü gafa bətəni ki, Xuda histü?
- Hist! Mən bə ü qurbun!
- Üzüm ki, bətəni hist, mən ürə sə gürüm.
- Türə xətə dəgüfte, bə Xudayaz kartü nəbaşü, darabura azartürə keş.
- Nə, gərək ayird sam.
Zən di ki, Cebala ə hülvələ dürmare, bəst duhun xiştənə, dürma raft bə qunşi - bə şönişini.
Cebalayə yə sənəti bu: ə muy əs cələ abaftən bu.
Cələyə bə ovdanha, bə məcgəha - bə tən yuvaha mikaşt,
mürq mügüft. Kəklük birəncəm, bə cələ qırqovul aftarancəm şar əbirən bu, mərkicə aftarani peşmu. Yəvaz,
ə hə’tiyət xistən yə əlçim muy əs avard, nişt bətən lə’mpə, dütə cələ baft, sələqə səxt, yəkiyə sətə çümi bu, un
yəkiyə hə yə tak.
Ə sər sə’bəh cələhayə vəgüft raft. Bə baqçəha dürmarəncəm ikir səxt ki, «üzüm ki, Xuda hist, ü becə
imbu?» Ü cəhəti xas bu ki, Cebala Xudayə bə xuba cuga
bə xəyal avard. Yəsərə bə saku vəşi, bə yeylaq raft,
Sənqinə ə’rüsunə bə bərabəri payist: «Bətənund ki, in
ə’rüsuniş Xuda bə s’ənq gərdunde. Əxi, üşun düşmanhayə - govurhayə bə dəsi maftarund. Bə Xuda lava səxtund ki, imunə sə’nq sə». Cebala bə yə rag yovşan iliş
səxt yəçümi cələyə. Bə’də giraşt bə dalda sə’nq nişt.
Cebalayə hoqqayi bə Xuda ə’yun bu. Bə həzrəti- Cəbrayil gufti:
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- Türə adaştü əqül afte, bura, yə mürqə bə libasi aftan ürə bə cələyi... Bil, sexaş başü...
Hə, nakumi Cebala ürə bə dirən ki, bə cələ kaştə cugayi yə mürq qanad bəküftən, çapalamiş əbirən. Bə
cani tərs baftaran Cebalayə, bələrzirən. Ancaq pay pısa
nə bədərən, nəapayiştən, yəvaz baraftan bə künd, tamaş bistən. Par-pərəki rangbərang, bəzək-düzəgi bul,
bə ru dünyə misili nə birə yə məhrəmə mürq... Cebala
xəbər vəgüft:
- Tü kisti?
Mürq Xudəyə bə rə’yiraz bə zuhun ama, cuqab də:
- Mən Xudəyüm.
- Ha, tü histi?!
- Diri ki, histüm.
- Ha! Bə, qə mənə bin hə’l əngəstəyi?
- Dəs-paçaytü, çüm çələytü, həmməyi bə co-cigə xiştən, zəntü, o’- ə’yəltü... Çü bire ki?
- Hələ bətəni, çü bire? Ə həmmə bul, anbar-anbar
karsaz mən, lö’hamənə cühnə nun-nümük varzunde.
Sər-tənmə bin sayaqü. Bəce mənə dakardemə, xardemə? Mənə çü günahmə hist? Kuç- külfətə çü təqsiri? Qə bemu zulum bistəni? Canmə bə qurd vəşi. Üzüm
türə güftam, mənə bə cələyməni.
- Nərmə gaf şünöyi Cebala:
- Bire, həlbət, ə nazar mundeyi, in bə’də nimbu.
Rə’hə’ tin, buram.
Ə hə’limə mükalimə məst bu tat, nişt mərdə bə cani
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bə hisab vəgüftən, bə say nahrən.
Nərm bu, virixt cini, şeytuni:
- Rə’hə’ mütüm, murayi, - gufti, - ancaq dan, hələ yə
çümi cələyə kaştə bürüm, səçümi bə kun kiseymə munde.
Mürq par zə, Cebala gah bə sə’nqinə ə’rüsun dənişi,
gah sə bə dəryə. Nakumi bə qənşəri dütə ə’yidnə xonçə
ama. Bə yəki yə qizil bu, bunki yə xeylə... Ə qeyb yə sədayiş ama:
- Takə vəgiri, həmişə sə başü. Ü xeylə hə yə rastü.
Cebala hə takləyə vəgüft, beçü ki, cib-cangali nə bu,
kun kişəhayi sula bu. Xunçaha raft bə qeyb... Bü yə qizil
tamaş səxtən-səxtən fürma ə saku. Bə kələ rə’h bə yə
əslüyaz rubaru dürama. Əslüyə bə qucaqi yə kərgiş bu.
Əvvəl Cebala salam də, bə’də yəvaz hə ü, xəbər vəgüft:
- Bəcə bartani?
- Bə bazar.
- Qə bartani bə bazar?
- İn kərgə sə füruxum.
- Bə çan bədərəni ü kərgə?
- Bə yə qizil.
Cebala qizilə də bə əslü, kərgə usta. Kərg ürə ə dəsi
dürmarən xast. Cebala qaqund ürə bə sinə xiştən, şərirə, qanadayrə siqəl də, sexaş səxt. Ə kərg ərxəyin
birəncəm sər xiştənə tik səxt ki, bə mərdaz kəlmə
burü. Bər-bəzəknə mürqə Xudayə çələm dirənrə gaf se
bə hasil nədürma. Əslüyə nə di. Bə yə çüm bəstən - va21
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kardən ü qeyb birə bu.
Bə xunə bə rasirəçaq zəni ürə bə məsxərə naha
- To, bə cələytü kərg aftare? Ürə əcə düzdirəyi?
- Nə düzdiram, ustaram.
- İnanmiş bürüm, sögənd nəxan, mərdmə kərg ustarey. Bə komu pulaz?
- Bə yə qizil ustaram.
- Qizil?! Hə, bastanüm ə piyərtü mundəbu?
Mərd bul-bul ə bə yeylaq vəşirən, ə bə cələyi bərbəzəginə mürqə ə aftarani, ə bə zuhun amarəni, bə
üraz ə süxən səxtəni çəqqədər vakard-fükardsə, zəni
sexaş nəbu.
- Duruyü, - gufti, - tü kərgə düzdirəyi. Bər xəlqə malirə şun bə dərkəli.
Cebala bə zənaz bə hücət, kərg ə yar dürmare; yə
vəxt hə ürə dürund ki, bə xari xunə yə xayəkərg hist,
işıldamiş əbrən, ə rang - bə rang bəzərən...
Zən bə zəndaz bə ru mərd xiştən bədənişirən. Cebalayiş munde mə’təl. Xayəkərgə bəgüftanund, bə dənişirənund, bə dandu xiştəniha bəzərənund.
- Hə hintərzin xayəkərg nist, - zən bətən, həmiş bə
Cebalayaz hücətə aburən. Yə xeylə giraşt, Cebala gufti:
- Yə in tərzin xayəkərg bə bazar - bə tükun qizilfürux
diram, ancaq ü lap balaca bu, Yə vaz çü ikir səxt, vəgüft
xayəkərgə raft bə bazar.
Daraft bə tükun qizilfurux, ama, payist bə pişə piştəxtə. Bə dəs xiştənaz bə vitrin birəyə nüşun də:
22

Bənd, xənd

- Ürə, - gufti, - bə çan əfüruxtəni?
Tacirə bin cındıraz be gaf səxtən hövsələyi nəbu:
- Dara, bura, - gufti, - bə ruz kartü.
- Axir qiymətirə gun də!
- Ü bətü gərək nist!..
Cebala çü illah səxt, tacir nəgufti. Biəlac mund Cebala:
- Bə məniş histe... Əzü...
- Bəçe? Biyər dənüşüm...
Cebala ar-abırnə dəstəmala vakard xayəkərgə kənd
bə zahir, nüşun də... Həçuni dan, Tacirə çümhayi kələh
bu...
- Əcəyü ü betü? Fürüx bə mən!
- Bə tü çü, əcəyü? Södə bistəni. Xasə pul tin, füruxum...
- Södə, guftirəni, be xuneymə nəbəgüftənüm. Məniş
bə üzgə sə füruxum. Gərəkü ki, ustaragar başü. Be məniş yə qənd-çay puli munü, şükür!
- Bə çan bastarəni?
-Pəncah manat mütüm.
Cebala cavab nədə, ü qiymət nəbadastanbu. Tacir
tələsmiş bu:
- Səbist manat! Xuda bərəkət tüyü! Tin dəstürə!
Cebala bə mə’nayaz dənişi bə ru Tacir..
- Həftad manat.
Cebala hiçiz nəgufti.
- Həştad manat!..
- Tü, - gufti Cebala, - hə xiştəntürə bə ara bil!
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- Nəvad manat!
Cebala bə tə’nəyaz gufti:
- İmu mərdim, mərdanə gaf sa!
- Xub, - Tacir vərəxşi. - Be mən yə nun puli nədaşti.
Başgun, sad manat!
Bə tən xiştən Cebala inanmış nəbu.
«Çalam, yə’ni yə xayəkərg sad manat»? - «Bəlkə bə
mən sər bəgüftən?» - Fikir səxt Cebala. Həmiş ə dül girorund ki, yə rə’hiş çüm bülü bə Tacir.
- Hə, tin, vinüm, çalamin pul bədərəni?!
Tacir zu buxçayə vakard, yə tazə sad manati kənd, də
bə Cebala...
Ü mərdə yə in tərzin puli hiç vəxt nəbirəbu. Bə ü
gürəyiş xayəkərgə ucuz füruxtəni bə əqülü na`ma.
Xayəkərgə də, ə tükun qizilfurux dürma, yə çanta aft,
bazarluq səxt, vagaşt bə xunə.
Zən, o’ - əyəl so’qatə ə buliyi xeyli şari səxtund. Çini
kefşu kük bu ki, yə cümə’yiyə amarə-raftanirə nə dastund. Hiç kərgiş bayar nəbu...
Cebala yə vəxt, hə ürə di ki, ə’yəluni bə xayəkərgaz
vazi bistənund. Səhəbxunə xayəkərghayə vəçi bə kişə.
Be çü ki, Tacir qədəqə səxtə bu, bə hiç kəs sır nətin.
Əgər bu, yəvaz biyər.
Bə kündi tukun pay daşt. Tacirə bula müştəriyi bu.
Nə, Cebala vaxarist bə çüm Tacir. Daşt dəs xiştənə bə
zəndaz dənişi, Cebala sər xiştənə cumund. Yə’ni, «histü - avardam». Tacirə saburi nə rasi, dər-duhun xiştənə
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büzmə-büzmə səxt, sərə cümundən kimi bə yan güft.
Yə’ni «çante?» Cebala dəs xiştənə tik səxt əngüşthayə
aralı güft. Yə’ni ki, «Panştə!». Tacir yə sayaq şar bu müguftiri, sə par bizənü. Nə, par nəzə. Yə qəllə buzəxəndə səxt, bə’də ə rag vəkəndə dar çələm aparistənsə, hə
bun tərz afta sə bə ru, mürd...
Bə tukun birə ədəmiha Cebalayə güftund, bərdund
bə tən Nəçənnik ki, in mərdə bə dəsi tilsim hist, əngüşthayə vakardən kimi ədəmi əmürdən, Cebala:
- İn mənə dəsmə, - gufti, - əngüşthaməniş rə’hə! Komuşumu əmürdənind? Gafşümu duruyü, şarü...
Nəçənnik Cebalayə bə tən ədəmiha bə gaf nəgüft,
ancaq həmmərə ə kabinet kəndə bə’də bə hükmaz ama
bə sər Cebala:
- Nə’şəytü hist? Bəkəşirəni? Bə sər-mixtü çü hist kən!
Cebala panştə xayəkərgə dürvard, naha bə sər ustul
Nəçənnik.
- İn xayəkərgha betü əce? Ə çücə düzdireyi?
- Nədüzdiram, imunə kərgmu hist, in tərzin xayə
bistən. Nəçənnik dənişi bə cır-cındır Cebala, dənişi bin
möcüzəynə xayəkərgha... Təməh’ bə ü zür ama. Xast
Cebalayə tərsunü, xayəkərghayə müftə ustunü.
- İn xayəkərgha bil munü be prokuror. Meyitə müayinə bistən. Üzüm sə türə nə’rə se.
- Nə! Nə! Un tərz nəsə! Mənə zənmə kələ həyasüzü.
Mure bə OMON şikayət mise.
Ü numə bə şünörəni Nəçənnik tərsi. Çünki bü vəxt
25

Tat Qüdrət

Əlahiddə dəstəyə bura sərirə surguyi nəbu.
- Xub! Tü bə çan afuruxtəni xayəkərgə?
- Tacir bə yəki sad manat də.
Nəçənnik üzüm bə sər afta ki, be çü mürde Tacir. Əxi,
yə xayəkərgə bə yə həzar manat füruxtə bu bə Nəçənnik. Diyə vəxtə duraz nəsəxt Nəçənnik. Yə sanbalinə
zuhnə vəgüft, seyfə qilinirə vakard. Panştə tazə sad
manati avard də bə Cebala.
- Bura, - gufti, - be tü yə xasə sər-tən düz sa. İn cırcındıra şun bure, bə tü layiq nist. Ke nə’rə səxtüm, biyə.
Cebala yə xeyli tərsirə bu. Yə ütərgi çü usta, çü nə
usta, zu vagaşt bə xunə. Zənə ə kar agah səxt, pulə də
kı, zən hətiyətirə danu.
Səbə’hinə ruz maşin Nəçənnik ama.
Şofer bə Cebala gufti ki, türə Nəçənnik bə idarə çüm
bədaştən.
- Qə cüm bədaştən mənə Nəçənnik?
- Mənlük nist, biyo niş bə maşin.
Tacirə ə qə il mürdəni Cebala hətiyət bistan bu: «Nəburaftanüm» nəmidast be guftirən.
Həlim gaf səxt Nəçənnik:
- Çü bu, sər-tən nəustari?
- Qismət imbu, mustunüm...
- Xayəkərg avardəyi?
- Nə, - gufti Cebala, - əxi kərg hər ruz xayə nəbistən.
- Bastani, Cebala mərd, imu – mən bə prokuroraz
ə barə Tacirə mürdəni kələmat səxtim. Ü türə avardə
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ədəmiha çouq-partdani səxtand, cəmə’ətə zərand bekibeki... Tacirə kəs-kici amarə bu, bə rə’h dərim raft. Bə
duxturiş tapşir səxt prokuror ki, nakumi ülüm varnə
rə’y nö’şü. Ancaq hə bə iraz nəbarəstən. Ü kərg betü
dərdü - sər makunü. Dedi yəki mürde, səbə’h yə üzgəyi
sə mürü... Tü yə fəqirə ədəmini, mən bədirənüm, sərədərdi sə kəşi. Bə yazi-puzi maftani. Bə pisə ədəmi rast
miyəyi. Gaf mənə cani ürü ki, tü ü kərgə fürux!
- Bə ki furuxum, Nəçənnik? Yə untərzin haldanə ədəmi əcə afum?
- Haldanə ədəminə imu betü ma im... Hələ ə’məl türə
gun, ü kərgə çüst qiyməti bə çən sə füruxi?
- Sağ başi Nəçənnik. Gafa düziyi, kərgə məsləhəti
bə mən nist. Ürə bə xunə zən sərbərə’h bistən. Üriş ki,
bihəya! Mən həyamənə bədaştənüm... Beçü ki, bətənund, ə bihəya həya dar.
- Xub! Yə kəm zühuntürə şirin sə. Bura zənə razigərirə ustun, vagard biyo.
Cebalayə maşin bərd, maşin avard. Üriş zənə gafürə
rasund bə Nəçənnik.
- İmunə daxmemu barzirən. Bə kinar arkərə, əgəm
ki, bemu yə babatə xunə həzür sand, tiyim kərgə beşun... Nəçənnik dürma, daraft. Becəsə zəng səxt, «ha»,
«hü» gufti. Bə dül xiştən çü naha, çü vəgüft, ru xiştənə
güft sə bə Cebala, gufti:
- Bə tuş arkərə, bə sər angurbaq mənə xuneymə hist.
Yə çuban əbrən uncə. Bura, dəniş, ü xunəyə sə tüm be27
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şumu...
Yə vaz maşin bərd Cebalayə. Zən Cebalayiş bə maşin başi. Bə sər angurbaq bə xunə Nəçənnik bə tamaşə
dürmarund. Çuban ə zir çümdənişi bin ədəmiha, guya
hə xiştən bə xiştənaz gaf bistən sayaq:
- Bin ara-ətraf in Nəçənnikə to nədərə ədəmini hələ
munde, - gufti. Zən şünöyi, ancaq bə şofer gufti ki, imu
raziyim, sabah biye Nəçənnik.
Zən Cebala gudə gaf səxt bə Nəçənnikaz:
- Ü kərg, - gufti, - Xudəyə möcüzəyrü bemu. Üzüm ki,
dültürə mürqi bə həvəs ənü kərgü, həlbət üriş Xudəyə
qismətirü. Bə Xuda sögənd bədərənüm türə, imunə nəirmu!..
Nəçənnik ə sidqi-dül cumustə gaf şünöyi. Şoferə bə
ruz natarius fürsə.
Xuneyə kupçerə aft, beçü ki, natarius əvvəl ürə sə
xəbər vəgüftan bu.
Natarius zu ama, xeyli yazi-puzi səxt. Həlbət məsləhət nə bu, ə barə kərg gufti-gu sand. Xunəyə qiymətirə yə kəm ucuz guftirund, be çü ki, bə vərgi dəlalət
nəse.
Kar bə tamum, zən Cebala yə tünükə kisəyə avard bə
tən maşin, vakard əngülirə ki, kərgə nüşun tüyü.
Nəçənnik kisəyə nəvəgüft, kərgə kənd, naha bə pısain kətil maşin. Tazəkar nist, ü mərdə kühnə şakərirü:
həm o’- alət xiştənə, həmiş bə dəsi aftarayə mişund bə
pısain kətil maşin.
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Yə xeylə aralü birbürund ki, Nəçənnik:
- Ə mung maşin xuşmə namaran, - gufti, - irə piriboyrə düz sə!
Şofer kələhə ga irə bə duru nəkənd. Maşinə daşt irma. Nəçənnikə düli tar-tapul bistən bu, davam nədə,
xast ki, üriş ire. Dərə aralü səxtə-nəsəxtə ə tən səri pırılti giraşt. Kərg bu, par zə sə bə qüblə raft...
Gafsüz-atursüz mund Nəçənnik. Bə şofer hiçiz nə
gufti. Bə maşin niştəni bə pısain kətil, bə dərün şapka
xiştən yə xayəkərg di ü. Əz un xayəkərgun bu...
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BƏ AHİLİ YORQAYİ
Bacanağa ö’sünəyi bə xəyalmu pərvəriş də. Yə gurunə
sükut afta bə araymu. Mursal qapaz zə, varzund sükutə:
- Yə Cebala numlü mərdə məniş bəşinəxtənüm, - gufti.
- Vaqiəyirə gaf sam, fən səyid; bə ü başirən, nəbaşirən?
V A Q İ Ə: - Ü Cebala mərd bə ahili vəxt xiştən ə Zaqlü
ə qunaqi amarənmiş. Bə məcgəha dürmarəncəm əzunla mərzha bə çümi yə zənən xeylaqi vaxarist. Yə kəm
pişova bərəftən, bə zir rə’h yəvaz ü zənə bədirən. Mərd
həçuni bədastən ki, ko’urəvəçinü - ə o’kəniha purnə bəçirən. Nə, yə xeylə rafta bə’də Cebala bü zənaz sə bə rast
amarund.
Əvvəl Cebala xəbər vəgüft:
- Xuvar, mən dastə rə’hə ədəminiri. Əcə amarəni, sə
bəce uğur tü?
- Bə Bilici biram. Bə Qəmçə Qənü bartanüm. Kuçigin
xuvarmə uncə bəbrən.
- Tü xiştəntü bilicici?
- Nə, mən quşçicüm.
Cebala zənə gah ə kinar nohur girorund, gah şaxa
güft, bə sər rə’h vəşund. Be çü ki, rə’h liqqə lamad bu.
Zən yəvaz çüsə gufti, Cebala nə şünöyi. Bə dərün baqçə,
bə yə ko’urəgi zən pay daşt:
- Bə tü çü karəyi?
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- Mən çiçicüm, - gufti Cebala, - ə tən yə dustmə ə Zarqlü amarənüm. Həmra birəyim, bə yə cuga əsgəri səxtəyim.
Mərd yə ho’ur arə də, bə’də xəbər usta.
- Pəs türə xuneytü, mərdtü nist?
- Ə barə mərd suxtam... – gufti ü ruzə həmrayi.
- Hələ qoraqi, kəftü xastə mərdə qəd misəyi... Cebala
be çüsə çüm zə, xəndist.
- Nə, mərd, canayə gaf nəsə, mən ü karə dəh salü nahram bə xari.
- Bə xari nahrəyə bə dəs vəgüftən müşkül nist.
Firmarund bə zir rə’h. Ə zir kulə bə giraştəçaq beki
vaxaristund. Cebala yə şitə «hi-hi!» səxt, yə’ni xəndist.
Zən:
- Sərhə’də nəgirar, - gufti. - Tü bə mən bü zir baqçə
“xuvar” bətən biri...
- Ha, guftürüm. Üzüm hə çuni dan ki, birartü uqraş
dürma...
- Bətənüm, əxi...
Bə tən yə vaçaristə dar payistund. Niştundü darə bə
kəməri yanbəyan, dinci səxtund. Hərə bə əqül xiştən
amarəyə gaf səxt. Həmiş beyşun bin məqam bin ru dünyə ə güzar mərd-zən əfzəl gaf nəbu. Cebalayə ə düli bəgiraştən bu ki, in zənə qurdə tüyü.
- Bə çantə şüvər raftayi?
- Hə kələha guftirən sayaq, bə həftə şüvər raftüm, yə
dad anlamiş nəbürüm, yə mə’rifət nədürüm.
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- To! Həftə şüvər? Hənəg bistəni?
- Nə, nə! Hənəg qə? Birerə bətənüm. Süftə bə Fındığan
raftüm bə dühül - zurnoraz. Sə ruz ə’rsi səxtund be mə.
Xuba kuk bu. Hə’yif zu mürd.
- Tü küşti?
- Nə, bə Düdari maşin paristə bu.
Yə kəm bə’də bə Qaragöz bə sər zən xastund mənə.
Sal nəkəşi, dürmarüm. Bə Saqlocə, bə Bilici bə Çuxura
Zimi raftam. Həmməyi əcvəlü.
- Ataş bə to külləytü, diyə çücə mund?
- Paşa amarəbu ə Zərqava, nəraftüm...
- Üzüm bə mən çü cuqab bədərəni? - Cebala pay daşt,
vagaşt sə bə zən, bə zəndaz dənişi bə ruyi ki, çü sə gunü.
- Mənə bəgən bistəni?
- Be çü, xasə mərdi, ancaq be mən nə! Bəs türə zəntü
nist?
Zən in tərz gufti, həmiş ə xəlvət bə Cebala çüm naha.
Mərd ə cuqab virixt, «hi-hü» səxt:
- Xasə mərd bə xasə zən həmişə qismət nəəbirən. Razi
baş.
- Bətərsirənüm, bə barəymə üzgə təhər ikir misəyi...
- Nə, tü haldanə zəni: sərişun kar nəsəxte ü mərdunə,
türə rə’hə’ dərand...
Yə kəmiş zəvər-zirə, çini-çunu, «bə xaturtü», «bə xaturmə», «ə dültü», «bə dülmə» varnə-gafəyə vakardund,
fükardund bə tala. Zən gufti:
- Xub, bə qəmcə Qənü kəm munde, biyo! Dir nəsə,
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amarəgar imbu...
Bəlkəyiş Cebala əymənmiş bu. Ə niştə cuga xiştən
be çüsə nəvəxişt. Ə lüvə palutin ə qastə durazmu dulolu mundə yə zərdə sarmaşuq bə çümi vaxarist. Həçuni
dan qilində bu; ancaq mührəhayi para birəbu, tuma ruzundəbürund. Həlbət bə vasal rangbərang gülhayi bire.
Cebala sarmaşuqə vəkənd, vəcəhund bə ara əngüsştha
xiştən. Çəqqədər siqəl də sarmaşuq bə hal nama.
- Xuda suzundə, varas biyədirə!
Mung zənə hə bin dəm ə zir üşə giraştə OMON-çuha
şünöyi. Sə bə mung vagaştund, Kamandır gufti:
- Fən səyim, çü qərqişü? Bəlkə üşəyə düzdirəgarü.
Əlahiddə dəstəyə kamandiri əzü o’-alət xiştənə
kəndə zən xəbər vəgüft:
- Tü qə cır zəri? Kiyə qərqiş bistəni?
Zən cuqab də:
- Bin mərdaz bin rə’h həmrayim. Mənə qurdə səxt. Bə
ü guftürüm ki, mən un tərzin karə dəh salü nahram bə
xari. «Nə», - gufti, «gərək başü!». Mən ürə bə xaturi razi
bürüm, ü əzmən xiş güft, namarən, mürq murada bə hasil nəbədürvardən.
Kamandir cəzm bu:
- İn mərdə, - gufti, - kələ günahi hist. Zənə qurdə səxte,
tö’bəyrə ə şəd kənde, ancaq murada bə hasil nədürvarde. Gərək imu ürə əzü mirasi-əzü nazikə cugayi ə mürq
murad yə ho’ur vərixim!
Cebala sər xiştənə əngəstə bu zirova, bə dərün duhu
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xiştən çüsə gumuldəmiş əbirən bu. Kamandir ə səxt ləgəcü bu:
- Bə zir buztü çü bətəni? Aşkar gu?!
- Hiç, bin zulumaz kələmat bistənüm.
- Çü kələmat bistəni bə zulumaz?
-Ə’zizmə birəyi. Bə numtü mürq murad guftiram.
- Hiç, bətənüm ki, səbist sal zəvər türə ə gərmi, ə xiniki daştam, tü əzmən dulolu mundəyi. Dülmənə sırirə yə
tü dastayi. Üzüm kar çini amare ki, sal nə, mah nə, ruz
nə; hiç sə’hə’tiş nə, - yə ho’ur mən əz tü dulolu sə munüm. Mərdi, davam tin, tab sə!..
Xəndistəgara bul bu. Ancaq telefon macal nə də. Ratsiyə xəbər də ki, bə Xizi Hacı Əbdül, İcra aparatiyə güfte,
zu biyəyind!..
.
Mursala nəqül səxtə vaqiəyi bə sər amarən kimi
Səməd ürə sancmış səxt.
- Mənim sözüm haqqı yazıb-pozanda,
Sənin gözün dana ilə buzovda...
Nəbu, xirdə səxt bacanaq: - Un Cebala kucə, in Cebala
bəcə, - gufti, dürma raft.
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ŞİRMAHİ1
Ə yətim gaf vakardim, yə yətimiş bə yar afta. Ürə bə
zühun avardən, vaqiəyrə nəqül səxtən suvabu. Be çü ki,
ü bə hiç kəs nəbaşirən. Payi xari güftə-nəgüftə maysüz
munde. Yarayi xas nəbirə, dünyayə ə şirniyi həzz nəvəgüftə yə nistiyiş kəşi. «Yə ruz amarəgar yə ruz bartan»,
bətənund. Ancaq ke? Ürə hiç kəs nəbədastan. Piyəriş
kəm zist. Bə numi Şirmahi bətən bürund ü yətimə. Ə
may bə ü yadigar bu ü num. Fəhmi bu ürə: hər ki ürə
numirə bətən bu, ə hər kəs ki numirə nə’rə birənirə bəşünöran bu mehr bəaftan bu, qiliq badastan bu xiştən
bə tən xiştən Şirmahi.
Üriş guftirand ki, əcəsə bəstəgar, ə yə üzgəcə bakardən. Qiryətin dürma ürə ügəyə mayi; bə çüm duqma
di ürə. Nə bü xunə yada mərd avard, nə xunəyə şədirə
varzund. Mərdə ədəmihayə bə küməkkəşiyraz ə üz baq
paraqçayşun, tar-taxiliş əbiran bu, bər-bəhəriş beşun.
Ügəyə mayə numi Şirmahiyə bə ə’yni-əqüli nama.
Ə süft – hə ə saqluqi piyər «xuvar» gufti bə ü, «xuvar» nə’rə səxt ügəyə mayə. Xuvar Şirmahiyə piyəri,
mayi, həmiş birari bu. Əz un vaqiə bul-bul salha giraşte.
Üzum bü barə süxən səxtən, həlbət ki, Şirmahiyə ə yə
takə zumustun dürmarəni sad pay hasandü. Dəsmunə
darim, çümmunə bəndim, vakunim, sə gunim ki, Şir1. Şirmahi–balıq südü anlamında.
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mahi bə həddi-büluq rasirə bu; ə yə dura cuga bəyi bə
xazmuni amarund, «ha» vəgüftund. Be çü ki, hələ hiç
kəs numirə nəkəşirə bu. Xuvar ə Şirmahi ə barə xunə,
ə barə kəm-kuri əmlak həlali usta, ürə be ə’rus bə rə’h
səxtən hə’züri di. Xuvar yə nəsəhətə dü də’fə təkrar
səxt:
- Zühun be həmmə - ələlxüsus be marnə - be ə’rüsun, be zənun bəlayü, - gufti, - Zühuntürə dar. Bə qəribi bartani, bə pisə ədəmi ürcə’h anbaşi. Saburtü bul
başü, mungtürə nəşünöund. Ə kələmattü igrənmiş nə
başund.
Xuvar dürma, daraft - əcəsə bə avandə mührə bənzəri birə yə siyə sə’nq avard. Ü sə’nqə yə balacə sulayriş bu. Rusmu avard ügəyə may, qilində səxt, əngəst bə
gərdən Şirmahi:
- Ha, bə tü qədəqə bistənüm: ü sə’nq ke gaf səxt, türiş
zühun vakun.
Bə komu vəxt - və’də dərə bürund, hə bü vəxtiş amarund tazə qohuma ki, ə’rus bərund Şirmahiyə. Xuvar
bula cihiz təklif səxt. Rə’hşu ə daq-daharü, münasib nistü, guftirə ə xirdə-para, ə dərun sanduqi üzgə cer-cehiz
nəvəgüftund be ə’rüş amarəgara.
Salamat raftund. Kaş bütün bə rə’h dürmarəgara salamat rasü bə manzul. Dar-bari, hər-hə’yvuni birə bulin- bərəkətin yə xunə bu aftara cugayi. Damar qiliqin
mə’lum səxt. Şirmahi bə pay vəxişt, sər xiştənə cumund
salama usta, ünsiyyət aftund. Ancaq ə’rus bə zühun xiş36
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tənaz hiç yə kəlmə nə buri.
Ə xü’nə təzə burə birə ispigül xalçə şund bə zir payi
xüsur - may kuk, üz dəs xiştənə zəhmətirə. Gümüş
kəmər də bə ü xüsür - piyər kuk. Ancaq ə’rüş yə kəlməyiş nəburi. Maç səxt xüsürə-mayə, maç səxt xüsürə
ədəsi–piyərə. Çü xəbər vəgüftund, sər xiştənə cumund:
yə’ni «ha!», yə’ni «nə!». Varast ürə səruza dustaqiyi.
Co’ru ə dəsi nəafta. Xunəyə ədəmini təmiz di azbara.
Bə sər dəm bu siməvar, bə ru ədəmi bəxəndistan bu iskan-nə’lbəki. Sələqə-səhman cuga aft be rəh’əti. Xüsür
may vəxt aft, nişü pəşə şunə bizənü, Şirmahi pəşə didmiş səxt ki, dəs nədarü. Əlçimhayə bə buxçə vəçi. Xüsür
bə cəhrə nişt, ə’rüş dəs rasund. Ə cəhrə dürmarə rusmuhayə bə şuqqa vəçi, ə tiyan dürmarə ranginə rusmuhayə vərəngəst ki, xüşk başü.
Şirmahiyə xəmir şiştəni, lavaş vabardəni bə xuşi ama
xüsürə:
- Xuda bə piyəri rəhmət se, - gufti, - bə tü in sələqəsəhmana vamuxtəgarə!
Ə’rüş yə vaz kar-lal dənişi.
Ə tala amarə mərdunə gərmə o’yrə, güvəcirə hə’zür
müdürund səbəh’-şangum. Süfrəyə vakardəni, vəçirəni
minnətsüz bə sər amarən bu. İmbu ki, mayə xüsür ə
barə ən çüsə gaf bəngəstan bu, ə səxt - ə yavaş süxən
bistan bu. Ə ə’rüs gaf nəbədürmarən bu. Ancaq bə sər
xiştənaz təsdiq misəxt: yə’ni «a’bi, hə huntərzü!». Çüyə
xəbər ustarani ya yə dəs xiştənə, ya hər dümiyrə mücu37
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mund; yə’ni: «Bə sər nəaftarüm, bə’də çü bu?».
Duraz nəkəşi xunəyə mehri. Ə’rüsə ə amarəni çarpanc mah bə’də talayə vari rəhə’tişunə qidiq də. Külinə gaf dər-dərvazayə kuft, sər süfrəyə gəşt. Ədəmihayə iştahi parist: nunə çarəsüz xardund, çayə tami vir
bu. «... Ə tala bətənund ki, ilankəsə ə’rüsi lal-karü...»
Ə süftə intərzin rəxnəyə ə paxili, ə çumnəvəgiri
bə’əməl amarənirə dastund. Ancaq də’vam nə dərund.
Rubəru ə ədəmiha şünöürund ki, beki-beki bətənund: «Axa, üşünə avardə ə’rusşu şikəstü.» «Xuba marnəyə ə üz dihi rə’hə mütund? Ə tala nəft miyərund, nümük mustunund»...
Bərasirən bu məqlətəyə dəmi bə Şirmahi. Ancaq bə
dəgüftənbu, dəs xiştənə ə kar nəbədaştən bu. Ke xisrənirə, ke vəxiştənirə dastagar nist. Xunəyə o’yi, çayi,
süfrəyi bə cugayrü.
Var tala çüm xüsürə, çüm süvərə çini dəgüfte ki, ə
ə’rüs dur gəştənə, dur payistənə sələh bədastanund. Yə
ruz zənə xüsür bə mərdə xüsür gufti:
- Bə zəvər sərmu Xuda hist. Gül varnə ə’rüsü. Bə qanacaqi, bə sələqəyi gaf nist. Ancaq kar-lal bədənişirən
bə ru ədəmi. Qə zühuni nistü?
Talayə rişxəndi nəbarastan bu. Dihichaşu üşunə bə
küy vəgüftə birund.
Əymənmiş bürund ə ə’rus. Gaf naharund ki, burand,
yə üzgə ə’rüs xahund, biyərund.
Bə cəhə’t əzin dih beşun duxtər dərən bürund. Bə
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hər xunə üşünə ə pisişun gaf bistən birund, qiybət
əfükrdən-bürund. «Be çü ə süftə üşun dihichayə bəgən
nə səxtund, bə kinar raftund?..»
Diyə bə Müşkür nə irmarund, ə türkha dühunşun
suxtə bu. Ru güftund sə bə tatustun.
Ə kündi Afurca yə zühunlü, dühunlü marnəyə sura-qirə ustarund. Səliqçi üriş gufti ki, ü marnə bə xunəha nərafte, num səxtand, karşu bə sər nəamare. Be ənü
dühunlü- zühunlü marnə bə xazmuni raftund, «ha» ustarund.
Bə pişə xunə, bə sər çartə qaymə yanhayi çubuqçapar yə baqdadi hist. Bə ru çubuqçapar suvaq kəşirand.
Sərirə bə şax-şüləyaz, bə qiciyaz dəgüftand. Bə rastə
duvar, bə münasib cuga ə çigə kərpic to kəşirand. Həçuni dan yə pustinbətənə mərdü, bə sər yə kələ sə’nq nişte - ə səri dürə bədürmarən. Bə cuga dər eki-eki aralu
zərə birə sətə xuma təxtə histü–kərg-kicə, hər-hə’yvun
dərünə nədaray guftirə. Qab-qacaqşu, sac-sacayaqşu uncə əbirən. Uncə nun bistənund, qafun əbürcundənund. Şirmahi de’di şirə dəxsundə bu. İmruz -ə sər
səbə’h - bə kük həmşəki ə həmmə pişə vəxiştə bu. Yə
seyrək kulak amarə bu; sakuha əbləq birə bu, ancaq
səxtə xinki nəbu. Bə süfrə çay-nun də, Şirmahi, kiyə bə
çü södə birənirə ə ruşu xund. Dürma, dəsə bərd bə sinə
xiştən, sə’nqə dürvard, bəguş xiştən güft, yə vaz naha
bə cugayi. Hə bü qilində birə siyə sə’nqü - urvatsüz,
xinik!
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Xunəyə ədəmini dürma. Hiç kəs bə ü məh’əl nənaha - bə çü sələqə birənirə xəbər nəvəgüftund. Kəs-kiç,
cəmə’ətə bə ru birəyi kurə bürund, raftund be ə’rüs...
Şirmahi dəs xiştənə bə kar ulaş səxt. Zirpayi birə kühnə həloyə, pusthayə vəçi, kənd ə baqdadi bə bürun. Yə
para pust qusband avard, pustələk səxt əvvəl ru to’yə,
bə’də duvarhayə şirə də. Xüşk birə çaqlü rışmin peydə
səxt bə ü baqdadi.
Bə to ataşə qurdə səxt, qazançəyə naha ki, şirə bürcunü. Tur-tur səxt həloyə, pust-pustələkə avard şund
bə xari baqdadi. Həçuni dan, ə yari dürmarə bu bə uqui dürmarə məqlətə. Hə ə qə il, ə sər zəvər dih mung
zurno dürma.
Tə bin məhə’l çü bire, gun, duru bire. Lərz afta Şirmahiyə bə cani. Dühül vəşund təzyiq xunirə. Də kəmər
xiştənə bə qaymə baqdadi, dənişi bə tala. O’-ə’yəl dih
kurə birə birund bə çal-çapar. Dühül bəruzundən bu
qərqinə xacamuza ə qərqədar. Lap kündü, nə gun sər
məhə’llə dih. Zu avardund bə dərkəl güniyə. Zurnoçiha
rasirund, dəm daştund. Həmməyə kurə birənirə, ’ərüsə
ə əs fürmarundənirə çüm daştund. Yədəkçi lap ə qurd
güftəbu o’sar əsə. Beçü ki bətərsiran bu: əs maramu,
maçarunü ə’rüsə, şikəst mise. Ədəmiha kurə bu. ’Ərüsə
hələ nə irvorundud.
Gərək xüsür amarən bu, ciloçiyə düşərrigirə dərə bu.
Zurnoçiha sə ə’rüsə, kəs-kicə vəcəhundən bu. Hə bin
udum yə cıra mung ədəmihayə dələrzund, gurə-gurirə
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buri. Çüm naharund ki, kistü - çü bire?
Ə’rüs bu, tazə ə’rüs. Şinəxtə bu Şirmahiyə. Həlbət
kisə nüşun dərə bu. Üriş vəxiştə bu hikkəyi:
-Ə kar gəlin, lal gəlin!
Binəsib, bihal gəlin!
Qazana bax, süd daşdı,
Qalmısan məlal, gəlin!
Ə qaymə təpər aft Şirmahi. Ə sinəyi ataş vəxişt. Cırmaq bistən bu sinəyrə, gərdənirə qilində. Sənqə kənd
Şirmahi, tulaz də bə künc baqdadi, dürma yə pay pişova.
Ədəmihayə xamuş birənirə güzat səxt. Ancaq tabi
nəbu. Cani ataş güftə bu, bəsuxtən bu, cızdaq əbirən
bu. Muguftiri be şahpər vakardən, be par zərən hə’zürü. Ə ruyi mührə-mührə o’-ə’rəq bərixtən bu. Bə guşə
bişmə yaz ə çüm-ru xiştən ə’rəqə vəçi; saqa dəs xiştənə
pişova - sə bə tazə ə’rüs duraz səxtəniraz fəryadirə
bülənd birəni yəki bu. Həçuni dan bərq zə, yə palutnə
darə gövdəyi ataş güft; nalə bə saku vaxarist, vagaşt:
Atlanıb gələn gəlin!
Əllənib lalən, gəlin!
Mətah yəhər qaşında,
Gözün ocaq başında!..
Həmmə - qunaquniş, dihə cəmə’ətiriş, xunəyə kuçkülfətiriş və’hş varnə bu. Zurnoçu a’lət xiştənə pənə
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səxt, dühülçi sər naqarayə dəgüft. Tazə ə’rüs tərsi. Ü şünöra bu ki, Şirmahi ə kar-lal birən səvayi həmiş müt’iyü, avamu. Rubəru dirə bə’də: - Həmmə duruyü, gufti.
Bə düli ama ki, Şirmahi ürə sə dartunü ə sər yəhər, sə
vaçarunü bə dərün lamad, se tapdaq...
Şirmahi yə kəmiş ama, pay daşt. Həçuni dan bə tup
tazə itil naha; bə türki guftirəyə bə tati bə sər də:
- Günimə, biyo!
Sam türə sino!
Bartü bə yəhər,
Çümtü bə sər to!..
Kələh bu Şirmahi bə çüm ədəmiha: mərtəbə bə
mərtəbə vəşi zəvərə. Mat-mə’təl mundə bu həmmə.
Mərdə xüsür bə kük ə xo bivəxt vəxiştə naxoş doist
pişova:
- Ə cəmə’ət, mənə ə’rüsmənə zühuni hist! Lal-kar
nistü Şirmahi! Vagardunind ü əslüyə bə dər xunə piyəri…
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GUŞVƏRƏ
Hekayə. Dihayə bə yəki Şə’bi numlü yə yətim bəzistan bu. Ə payi xari güftə vəxt bə ruz mal-qərə baraftan,
cəmə’ətə malirə bəçarundə, nəxirçigəri bistən bu. Dihə
ədəminiriş ürə xaturirə bəxastan bu. Hər ruz ə yə xunə
nəm-nunirə bədərən birund. O - alətirə, şal-tiraxirə bərasundən bürund.
Bü ara, bə dər-dərkəlha yə yətimçəyiş bu. Səlmiyaz
bu numi, Səqiş bətən bürund. Sə ruz - panc ruz bə yə
xunə, panc-dəh ruz bə yə üzgə xunə güzar bistən bu.
Həlbət, bə kiyaz çələm qiliq bistan bu - xunə bəruftan
bu, ə’yəlunə cəhnə kühnəyrə bəşuştən bu, ə hər xunə
qisməti çüstsə, untərziş dolanmiş əbirən bu. Vəxt pay
xiştənə kəşire; ürə bəcə gül vakardənirə, bəcə gül əngəstənirə dastagar nist.
Yə vəxt ama ki, kələ ə’mləha gaf naharund. “Biyərim
in yətimçəyə bin yətim quş səyim, yə suvab başü.” Mərdun «ha!» guftürund, huntərziş səxtund. Vəxta ki, cə’m
bu mərd-mə’lə, zo’-zən avardund yətimçəyə bə andaza
nəxirçi, üriş ə həng ə dirə-şünörə xiştən bardankəyə
avard, ə barut Afurcə kard: tüfəng şunü. Mürqə ləng di,
bə itil minnət nəmund. Yətim Şə’bi hiçiz nəgufti, karə
bə kahnəti nəraft.
Səhə’b mal-həyvun bəyi həqq curə səxt. Üzüm nəxirçiyə purə kəndüyi bu. Bə xunə xiştən nu aburan bu, çay
bəxardən bu.
Sə’qişiş ə dərkəlha kurə birə bu. Zo-zənə, o’-ə’yələ
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cəhinə alətirə nəbəşuştən bu. Gaf nist, üzüm ü zən buzən nəxirçi Şə’bi. Bə zənha çüm naha. Xast bə kisə xunə
başü, kiyəsə rə’hirə bure.
Yəki, dütə... Yə pay ama pişova. Yə şangum nəxirçiyə
girinc səxt:
- Zənhayə guşvərəyi histü, - gufti.
Şə’bi çuq nədaşt. Ə cəmə’ət kurə səxtəyi, çü bu, yə
dütə guval gəndüm də, guşvərə usta, avard bə xunə,
zənə şar səxt.
Səqiş bə xuneyşu birə çəqistə para ogunəyə bə pişəyi
giraşt. Guşvərəhayə bə ara əngüştha xiştən vəcəhund:
yə’ni çələm başirən?! Ə saq dənişi, bə sol dənişi, bə
çümi vaxarist, bə əqülü ama ki, be guşvərə bə guşhayi
sula nədürvardand.
Səqiş dör xard, dərzənə aft, ama bə tən şüvər xiştəni:
-Biyo, - gufti, - guşmənə sula sə!
Nəxirçi ə dəs zən dərzənə nəusta:
-Tü, - gufti, - Səqiş, - karə ə süftə çalpaşux əngəstəyi. Be guşvərə sula kəndən mərd xunəyə–şüvərə kari
nist...
El sözü:
Güzarın yırtıcı ilə düşsə, çomağı əlindən qoyma!
Daha kəsə, daha yığcam: yetim qızsan, qıvrıl yat!
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İXTİLAT
Bә һәmrә’untüraz bә sәr Xoşni1 birәyi? Yә kәm
zirә Gәdigә, bә bülündә daһar Lociһayә dirәyi? Dәrә
zәvәrә ә baq Sәyid çü munde? Bunru Xar kәlә diһ2, һәçuni dan, ә xilqәt amarә nәxşinә sә’qunә nә diri? Kәbir
әmiyә ә’mbürüdarayi munde? Bә gil Sәrsәnq nәparisti? Bә sәr vәro3 sәtә düşmәyә dirimi? Becә һistü intәrzi mö’cuzә? - Kükürtnә o’(o’ vәro) һist, һәm şitә o’,
һәmiş xardәni o’! Bəlkə ecəsə, bə komi qiliq, bə çü vasitəyarsə kəşirə avardand in o’hayə?! Zəlzələ façarunde, zayıf munde. Ki kәşire in düşmәһayә? Әcә avardand
i o’һayә? Bә kәmi sal, bә kәmi ә’yam?
Ә pısain sirt rafti, ә cigә uyuq giraşti? Ü kukun bә
rә’һ sәxtә üşәyә diri? Beçü bә ü üşә urus bәtәnund?
Baq Axunә bә’libaq sәxtә bürund? Düşmә Gülşadә bәşinәxtәni? Ә baq Hәmid H’әczәdә bә xinәluq Әzalәddin fürmari? Bә gil Sirt Dәr Mәlük rafti? Payizә bә axiri
biri bә sәr Sebilә? Üşәyә, diri, çәlәm gaf bistәn bu bә ә
dәryә amarә külәgaz? Çüpluqә girar, baq Nәsmi pariste. Rә’һtü aftanü bә Pirә’liһa, dәnişi bә gil qişlaq Ә’şә.
Bunla Әlpoutü, bә lö’zәvәr Zeyvә. Bәlkә bә һәmrә’unaz
1. Bulaq adı–seyrəngah..
2. Yer adı–toponim
3. Kükürdlü su ilə müalicə.
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dirәyi bә sirt Tamaşәlun: dәryә bә zir paytürü. - Әncә
Qәlәyiş mә’lum әbrәn, qәlәgaһayiş.
Papax sәyi, ә Pirәbәdil һay mütund. Bә pişә çümtürü
Sә’qinә ә’rüsuniş, Xişgә Çubaniş.
Firmarәn biri bә siyәtәlülükһa, pay naһrәn biri bә
Baskumaһa - dirәri kәklügә sürirә, tamaş sәxtәn biri
bә ә dәryә sәr vәgüftә aftayaz... Bә külöüş çil dirәyimi?
Ә üşә mung xuruz şünörәyimi? Bәs tü bәcәyi? İ cigә
imunә diһmunü - İsnoyü. İzahi müəmma, tarixi pənə.
Mәn, süftә bismillaһ, milada tarixi bә yә һәzar nüһ
sad si şeştә pay bә naһrә çaq incəgə–bü kələ İsno bә
xunә xudaşinəx, rancibər Nurә’li mәrd, çır zәram. Hә
bü vәxt bә tәn dәr lülәyin çәqiste. Nә bire be dastan lülәyin ә zәһmmә çәqiste, ya ә gәrmi - xinki çәqiste?
Mәnә nә әzun mung cır zərənmə, nә ü lülәyinə ə xird
birəni, nәyiş ә şiriqqә sәxtә - bә pişova aftaragara yә
qәlәm, yә dәftәr mükafat dәrә kalxoz bə’əməl avardən,
nәyiş ü vәxt qәbul birә ә Stalinә konstitusiyәyi xәbәrmә nәbire. Ü bәyarmәnü, xunәymu bә ara dütә rә’һ
bu. Yә sәbә’һ ә sәr lo’bumu dürüm ki, һәr dümu rә’һa
pur bu bə mərdünaz. Kələ cəng aftaraymiş. “Muһaribә”
bәtәn bürund, “dava” bәtәn bürund... Maymu bәgiristan bu. Piyәrmu raft, dayiһamu raft. Bә tәn may çarteymu mundim. Kәlәһinmu Yunus birar pedmәktәbә
tәzә varastә bu, süftә nübar müәllim bu, kiçigimu Mürvәt bә dәrün lә’lü. Hintәrziniş qәnaәtkar birә maymu
müşt xiştәnә yә kәmiş qaqund, nәpayist ә kar kalxuz...
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Hә Yunus birariş bә dürvәn raft, zimi durund, giyo zә
be kalxuz. Lap zürinә kisnәyi afta. Ә gil Şeşpara1 avardәn bürund xalçә–hə’lo, dәrüxunә, qizil... Mәnә nәdirә,
nәşinәxtә һәr karasti. Ucuz bәdәrәn bürund; bә ardaz,
bә cüһaz bәgurundan burund. Bәlkә ustaragara bire,
nә bәdastanüm. İmunә һiçizmu nәbu, amma maymә
һiçiziş nәusta. Salman dayimu naxoş bu guftirə, bә
müһaribә nәrafta bu. Bә idarә kalxuz kar bistәn bu. Bә
әmәkgüniyi aftara yә guval cüһә bә xuneymu avard, bә
pısa dәrmu naһa; bә maymu gufti ki, ә’yәlunә kisnә nәdar...
Mürdәgar anbar bu: bә dәrün rә’һ, bә dәrün sütülә
zimi...
Piyәrmu sә salgә bә’dә ama - Bәdәni para- para: cigә
güllә, cigә qәlpә, sula dәsi ә gәrdәni vәrixtә…
Müһaribә, ülüm-itim nәvarastә bu. Mәnә bә mәktәb
bәrdund, Yunus birara bә müһaribә.
Caһan davasiyә durәyi ә ru dünyә varastani nist...
Gərək dastüm ki, yә dü kәlmә ә kükmu gaf sam. Çunki
mәnә mәqsәdmә tarix vakardә nist, bә tayfeymu birә
qәrdmәnә yә qәllә kәm sәxtәnü. Kәlәһamu bә yari aftaraçaq, mәqami birәncәm gaf mәngәstund. Biyә vin
ki, sәrmu kar nәsәxte, әzin guşmu zәre, ә zun guşmu
dürmare. Hә bә ü gürәyiş bә kükmu maraqmu nәbire;
dәvә bә nalbәnd dәnişirәn sayaq dәnişirәyim bә asulmu.
1.. Şeşpara – tarixi-coğrafi məkan
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Ә süftә ürә gum ki, piyәrmә düli bütövә әdәmi bu,
cırqursaqi nәbistәn bu; bә qәdәr - qәziyә, bә qismәt
inanmiş bu. Hiç bә barә “vari – nisti” - gaf nәmakard.
Hә ürә mugufti ki, “Oğul xәlәf olsa, neylәr ata malını?!
Oğul naxәlәf olsa, neylәr ata malını?!” Vallaһ, ü vәxt һiç
bә әqülmә namare ki, xәbәr vәgürüm, in gafa әn kist?
Ürә bastanüm ki, xaltanic Taqiyә gafayrә anbar bədastan bu, ürə aşuqirə bul-bul tə’rif bistən bu piyәrmә.
Kәlә ә’mәymu Ə’ynə bibi bәtәn bu ki, bә caһili vaxtha
piyәrmunә bә yә mәclis bә züһu güftand, ru zәrand ki,
xunü...
Bә’dә ә’mәymu һә xiştәnә tәqsirkar bәdastan bu:
amare bә mung avaz xundә, vaxariste bә çüm birar xiştәni. Üriş ari amare, bә tәn kәlә xuvar xunü.
Ә’ynә bibiyә üz ə’yəl züryəti nәbire. Be һelmi gürә
һәmmә ürә may daste. Gülһayә şinәxte, bula mәlһәm
hətiyət səxte, siniqikari sәxte, zәnһayә bә һarayi rasire– ə’yəl güfte.
Çәqqədә ki, ü sağ bu, isnoicһayә bә Türkiyә müһacirәtrә yə taklə şaһidi bu.
Müһacirәt bә dəsmu birә nə, giraştə sad sala bә
süftәyi bire, lap yәqin ki, ә babaymu Nurә’li bә’dә,
piyәrmu Nurә’liyә bә ә’yәliyi bire.
Üz faciә xiştәnә bə əngül daştə, һaray nә sәxtә ə’məymu Ә’ynә bibi, caһilә birar xiştәnә bә mürdәni, may piyәrә bü dәrd bә davam nәdәrәni bәsuxtәn bu. Ә’ynә
bibi üriş bәtәn bu ki, ürә piyәri - imunә babaymu kәlә
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Nurә’liyә mülki, baği, sürüyi bire. Hә bü ucub ә kәlә diһ
yә kәm bә kinar - bә pişә Kәlәno bә yurt dәdә xiştә,
yә’ni bә qişlaq Ә’şә xunә vәkәrde, kәs-kic xiştәnә cә’m
sәxte uncә. Ancaq ü guftirә nәbire, ә dәsi xәtә dürmare.
Bә kuk ә’mu xiştәnaz һәrәgәci kutan rundәçaq, babaymә çüm bәnaһrәn, bәdirәn ki, kuk ә’mu һә ürә go’yrә
kurəfəhəm bistən, bәkuftәn. Çüһәng ә’si biresә mәrd,
tulaz dәre dәqәlçuyә bә çubuqçi; vaxariste mәrdә bә
gicgaһi. Kuk ә’mu һә uncә mürde. İn kar ü vәxt bire
ki, urusa һükümi tәzә amare imunә bә cigәһamu. Be
babaymә dü sal kar burand, bәrdand bә Qәlә. Həlbət,
üriş ə qəzavü qədərü һә bü vәxt bә Qәlә nәçәnnik bire,
qәzamat nә bireymiş. Nәçәnnik yә go’inә ә’rəbә dәrә
sәxte bә babaymә ki, bure ә arkәrә sә’nq biyәrü, qәzamat vәkünund. Mәrdmu midәnüşü bә rә’һ arkәrә, midәnişü bә go’һa, sәr xiştәnә micmunü. Nәçәnnik xәbәr
mustunu ki, ü dustaq be çü sәr bә cümundә? Babaymu
guftire:
- Bin laqara go’һayaz mәn ke muram - miyam?
Üriş gafayrә dö’r dәrand bә zuһu ursi, nәçәnnik xәndiste:
- Ә xuneytü sәr birә, bә tü dü sal kar dәrand, yә sal
çunu bura, yә sal çini biyә!...
…Nә, mәrd bul tәlәsmiş bire ki, qәzamat zu bә sәr
biye, üriş dare dörnә...
Ancaq in tәrz mә’lum әbrәn ki, ü bәdbәxti - ü qәziyә be babaymu suk nәgiraşte. Tә ü ә düsala qәza49

Tat Qüdrət

mat vagaştәn zәni, kuki mürde, ә’rüsirә üz damari bә
sәr duxtәri–bə cuga Ə’ynə bibi bәrde. Babaymu in xәbәrһayә bә rә’һ şünöre; һә ә sәr rә’һiş xәbәr fürsәre ki,
bә Ә’ynә guyind, ürә diyә uncәgə cugayi nist, dire, biye
bә xunәymu.
Hәlmә nәnәymunә әzun bә’dә avarde ә Lociһa. Hә
xiştәniş әzun bә’dә anbar nәmunde, kәm ziste...
Mәrdә bә xak sәxtә - nә sәxtә axun amare ki, malirə
“tәqs” se (bәxş se), beçü ki, guyamiş mәrdә kuki nәmunde. Zәnirә, sәtә duxtәrirә bü birә - nәbirә be sәһә’b
dürmarә ixtiyari nәbireymiş. Kar bә şiddәt sәxtә vәxt
kәlә ә’mәymu Ə’ynə bibi darafte dörnә, guftire:
- Axun, yә’kәm dәs dar, mәnә analuqmәnә güzatdәmәyi һist...
Axun sürx bire, cır zәre bә sәr ә’mәymu. Ancaq yә
vaz nә’rә sәxte kәlә mamaçiyә, sögәnd dәre bә Qur’an.
Bә’dә fürsәre ki, dәnüşü bә Hәlmә nәnәymu. Mamaçi
dö’r müxarü miye, yəvaz sögәnd müxarü ki, һә, һistü,
ə’yəl, xiştәniş kuku...
Axun ә’si - ә’rәb dürmare rafte, ancaq bә ki çü dәresә, vәgüfte, bәrde.
Hә, in tәrzin kar, şeştә maһ bә’dә balacә Nurә’li bә
cüft babaymu sәһә’b dürmare. Ü һiç vәxt nәgiriste.
Bi kündiһa alimһa sübut sәxtand ki, mayә bә bәtni
ә’yәl çarmaһa - pancmaһa birәncәm, mayә ə bә әtraf
müһit ә münasibәti xarakter bәgüftәn. Yә’ni, mayә bә
ki rәqbәti, nifrәti һist, ü sәbә’һnә kürpәyә sifәtirü. Hәl50
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bәt ki, ә piyәr xiştәn bә’dә bә dünyә amarә piyәrmu yetimi, nisti, ә kәs-kic xiniki dire. Әzü pişә, may - Hәlmә
nәnә ü rәftarһayә şaһidi bire. Dü rә’һ xuneyrә vәçirand,
һәr çüyi bire, vәgüftand, bәrdand. Ә dö’rün pust dütə
qusband binә birә to’mu, maymu Şapәsәnә bә qәnaәtiraz, bә vid - vidiraz bә sәr pay vәxişte. Piyәrmu bütöyi
xiştәnә daşte, bә Xudә, bә bәndә әsigәri nә sәxte. Bә
çümmәnaz dürüm: Yunus birar bә әsgәri rafta bә’dә bә
dәrkәlmu yə vәç - vәçin ama. Bә dö’rü cır - cındır bu.
“Kisnәyum” bәtәnbu, yә lavaş nun bә xastәnbu. Maymu
ürә şinәxtә bu, ә’si bu, xast piş se ә dәrkәl.
Ü vәç - vәçinә dirәn be piyәrmә nәmisә ә güllәyi guruniş başü, bә maymu lәgәcun bu:
– Mung nәsә, bә ü Xudә qәnim bire, - gufti - düzdirәһayi ә çümi amarәn...
Bә’dә bә әzmә kәlәһ - bә Mirzәcan tapşir sәxt ki,
bәrü bә ü yә büküm nun tüyü. Mirzәcan pәniriş naһa
bә ara nun, bәrd dә.
May yә kәm suk - gurun gufti, payist. Çü se, bә çüm
xiştәnaz dirәbu kalxuzi yə xeylə pisə bə səh’əbsürə
bəxt ü vәç-vәçinә – quldurirә: – bә dütә һәmrayaz bә
sәrşun tüfәng kәşirәnirә, әmlakә bәrdәnirә.
...“İsnoliyә һay gәrәk, minmәyә bir day gәrәk!” İriş
ә’mәymu – Ә’ynә bibi bәtәn bu. Üz gafmәnü, i kinayәli
eyham әzun sәrsәmә müһacirәt munde. Әn düzә qiymәtә ә kinar qәrәzsüz dәnişirәgar bәdәrәn. Әgәr guyüm ki, in gafayә bә diһmunaz, bemunaz qunşi birә
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türk züһunlüһa guftire, gәrәk bә düziyi inanmiş başim.
Nә, in gaf һә әn ә’mәymәnüsә, һә qәnaәtirü, aһ - vayirü; yәvaz düzü.
Milad tarixiyә bә giraştə sad sala bә sər süftәyi bə
İsno һay aftare: - “Urus amarә, müsürmuni ә dәs bәdirmarә. Kuç әbrәnim bә Türkiyә”…
Bә pişә kuç Ruqiyyә ə’məymunә xüsüri Hә’cә’li mәrd
müһacirәt bistәnund bә Türkiyә.
Mә’lum әbrәn ki, isnoicһayә müһacirәtirә kisә һә bә
әqülaz tәşkil sәxte. Bәs üzgә cür çәnәm am’bi? Yә diһә
cumundәn, ә gәrmә cugayi sәpirtqә әngәstәn kiçigә
kar nist. Ә ixtilat mә’lum әbrәn ki, üşun ә Gürcüstan
raftand. Ә Batum bә gәmiyaz bunla giraştand. Ә türk
һükumәti xәbәr amare ki, cuga dәrüm beşun, burand
bә Taripozan / eһtimal ki, Trabzon /, Adyaman әnşunü. Kuçә әdәmini xәbәrlәşmiş birand, şinәxtәgara guftire ki, Adyaman – özüyaman! İlan mәlәyir orda. Kuçә
әdәmini “Nә!” guftire, nәraftand bә Adyaman. Ә ixtiyar
xәbәr amare ki, üzüm ki, Adyamanә nәbəxastәnund,
pusova be vagaştәn mәn beşun sәһә’b nistüm. Dәstә
varzire, ki çü ruz dire, Xudә bәdastan... Ә’ynә bibi bә
şüvәr xiştә - bә Şixi mәrd lәgәcü bire ki, qә avardәyi
mәnә incә? Aftan bә pişәymә, vagardim bә diһmu!
Bә nistiyaz, bә zulumaz bә şeştә maһ amarand. Bә
rә’һ şünörand ki, ə Dərbənd bə Baku dәmir yoli va bir
bә kar aftare. Tә bә Çәrxi rәһә’t amarand. Pariz bire,
uşuniş һiçizi nә! Daraftand be xüsusi әdәmiһa xir - çәl52
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tük durundand, yә kәm - kuri bә dәs sәxtand.
Ә müһacirәt sәxtә isnoicһa yәvaz vagaştәgara bire,
ancaq һәmmә nә!..
... Caһanә də’vayi payist; nisti, qәһәti һәlә xeyli kәşi.
Süftә be tәrsundә әfürsәrәn bürund ә’yәlunә, – tazә
bәmә’l amarәһayә bә izu / fabrik - zavod tәһsili kursları /. Bә’dә icazә kaqazı nәtündiş, o’ - ә’yәl berixtәnbürund, bәraftәn büründ bә sәnәt mәktәbi. Çunki bә
raftәgara uncә sәr – tәn, o - alәt, xub - pis xardәn bәdәrәn bürund. Ә in tәrzinһa yәki Muxtar Naseһ bire ki,
bә itri istedad xiştәnaz ali tәһsil ustare, bә qaz sәnayesi әn güzәl layiһәçi müһәndis bire.
Qiybәt sәxtәn xuba kar nist. Ә diһmu bә dur narayim.
Diһmu bә ara türkһayaz bә ara tatһa yә dәsgiri, yә әn
xiştәnikiyü. Hiç kәsә bә xaturi nәvaxarü, imu bә һәrdümiraz qoһumim, kәs - kicim. Ulu nәnәymu Ә’şә (Aişә),
maymunә mayi - nәnәymu Gülzaman, piyәrmunә mayi
Hәlmә nәnә türk züһunlü birand. Lap üzümiş qab - qacaqmu, sәbә’һ - şangummu ә türkһayü. Biyә vin ki, һә
tatim ki, tatim. Tati imunә bә xunmunü. Әzü әlavәyiş
imu isnoicim; һәvәsmu, rәftarmu bә üzgә diһicһa nistü. Bә dülmu kin, xәyanәt nә başüyiş dinc payistәgariş
nistim. İsnoic – rafte, nәrafte, dire - nә dire, xunde - nәxunde bә dö’rün diһ xiştәnә anbardan, ayiq bәdastan.
Guya xaһü, lap bә dayi xiştәn dәrs mütüyü, yә kәm abur
bistәn. Bə nәһәqqә cigә nә guftirand ki, ‘һoqqabazdır
isnovlu”. İsnoic bә xiştәnşarü .
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Ke bire, bә komu sal bire - dürüstirә nәbadastanüm.
Bәlkәyiş һә bә dәsmu pişə birә sad sal bire? Lәqәbi
Dutduri birә yә pәltәkә isnoic bәniştәn - bәxiştәn ә ustagәri, ә qanun gaf bistәnmiş. Ustakaririş ә әmbürünә
çu tәxtәynә qәşuq ras sәxtәnü.
Zumustunü, dәr - bürunә vәrf dәgüfte, usta Dutduriyә be suzunda һüzümiriş nist. Ә qәşuqkari mundә
yonqarayә zәn bәsuzunda, umac әbürcundәn. Usta
Dutduri yә kasә gərmə umac bәxardәn, gәrm başirәn,
pay bәnaһrәn bә bülünd:
- Vay zәn, Niqalay padişaһ nә danü ki, imu in tәrzin
kef bistәnim, naluqmunә kәlәһ mise!..
Kalxuziyә bә xubә vәxti - ә kәlә müһaribә pişә bә
İsno dütә ә’rbә luqnә qab avardәnund, be füruxtә.
Avqustü, kәlәһ - kuçik - dәsi kar güftә һәmmә bә sәr
ciһin, bә sәr kәlәvayü. Ki dәrz barzundan, ki vәlbәruznә әsһayaz ciһin bәkuftәn, ki baruftәn, kiyiş so’ruq
bistәn. Hә bin ara Mә’mәşaһa bә Sirac mәrdaz dә’vayi
baftaran. Çü dә’va, beki coru bәkәşirәnund, durnouc
tik bisәxtәnund, xiyaһ tulaz bәdәrәnund. Әcәsә tüfәng
bә dürmarәn. Bizәnһabizәn baftaran bә dö’rә ә’rәbәһa.
Qabfüruxa әvvәl bәxastәnund ki, qabһa xiştәniһayә salamat darund. Bülüngә bә daştәnund, durnouc bәxaristə bә so; xiyaһ küpә pul-pul bistәn. Әzinlayiş tüfәng
amarәn: çartapart həmməyə bə tərsundən. Qabfüruxa
sәr bәgüftәn be virixtәn. Kisә üşunә әbәrdәn bә xunә
pәnә bistәn. Kalxuzә sәdri Hә’cbaba mәrd, әpәnәki,
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tar-taxil bәdәrәn, bә rә’һ bistәn qabfüruxayә...
Gurə-gur nəsə:Bə dih düreymu bələdə mərdun xub
bədastan ki, һintәrzin karun hәnәg isnoicü...
Piyәrmunә bә caһili, bә aһili, bә kaşti - kari birә
һә’mrәuni- İbraһim, İsmә’lbaba, Atakişi, Әbdürrәһman, Teyfur, Mursoqlu, Әzalәddin... bә yarmәnü. Hәr
yәkiyә üz gәşti, üz niştә - vәxiştәni birә mәrdun! İn tәrz
bәdastanüm ki, kasib bürund, ancaq mәrd bürund.
Әzalәddin mәrd bә dö’r müһaribә kiyәsә bә zamuni bәgüftәn. Bә zamuni birәgar berixtәn, bә çaqriş nә
amarәn. Prokror bә nә’rәn Әzalәddin mәrdә, lәgәcün
әbrәn. Bә’dә bәtәn ki, bura, pul biyәr! Yә һәftә giraştә
- nәgiraştә çaqrişçi amarәn ki, türә prokror bәnә’rәn.
Bәraftәn Əzaləddin mərd bә tәn prokror, bә sanbal xiştәnaz qurdәn - qurdәn әbrәn, yә cındıra sәmanati bәnaһrәn bә sәr ustul. Prokror cәzm әbrәn: - Bu nәdir?
Qunşimu bә tәrsә - tәrs bәtәn: – Heç, demişdin, pul
gәtir, gәtirdim dә!...
Әzalәddin mәrd yә diһ gәştә, şәһәr dirә әdәmi bu.
Yә ruz ә pişә Tazә bazar bә Bayil bә tәn duxtәr xiştәn
bә rafta çaq bә tramvay bakuyicә ә’yәlun vәtirәn - vәtirәn bisәxtәnund, bәdaraftәnund ü mәrdә bә cibi. Bә
sәr baftaran, xiştәnә bü cigaһa nәbәnaһrәn. Әxi, bә kun
kisəyi һiciziş nistü. Hә bә xәndәyaz bә gәdəһa bәtәn ki,
“Bala xuvarmә, әzü kar mәn nun nәxardüm, beşumuniş
mәslәһә’t nәbәdirәnüm”... Bakuyicһa һaçuni bәdastanund ki, ü mәrd ә qәzamat dürmare, yә kәm pul bә55
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dәrәnund ki, bura, be tü sәr-tәn düz sә!..
Molla Nәcmәddin dadaş ruһani təhsili ustara bu. Həmiş mayif bu. Bәcәsә bә Abdulla Şaiqaz һә’mra birә bu.
Yә şe’rirә bә sәr mәrsiyә bәxundәn bu:
Axşam oldu, şamlar yandı,
O taydan bir sәda gәldi:
Danalar vay, danalar vay!...
Bәtәnund, tazә ә әsgәri amarә yә caһilә kuka bә
diһmu coqra iya muәllimi fürsәrand. Halbuki, diһicmu
Şamil müәllim qәdim - qayim çoğra iya müәllimi bire.
Amma bә dәsi әmr һist guftirә, dәrsһayә bәdәrәnund
bә ü - bә tazә müәllim. Yә dü һәftә bә’dә bәdirәnund ki,
ü tazә müәllim peyrәyü. Ancaq qәribü guftirә, bә ruyi
nәavardәnund. Beyә payizә ruz fәn bistәnund ki, ә zir
qәbristanluq yә peyrәlü amarәn. Fikir bәdәrәnund ki,
duxtur Aslanü. Ә pәnәki ә’yәl әfürsәrənund ki, bә mәktәb biye, gunü, Maarif Nazirliyinә inspektorirü. Aslaniş
һә in gәrәkü. Sәg vәcәһunә yәkirü dә! Ü bә müәllimlәr
utaği daxil birәncәm һәmmә xiştәnә bәçirәn, guya inspektor kiyә mixou, bin sәһә’t ә kar piş mise. Miyәrund
ki, gündәlik dәrs planiһa xiştәniһayә nüşun tünd. Ancaq Aslan bәtәn:
- Hәlә buram, bә dәrsşümu guş darüm, bә’dә bә
planһaşümu sә dәnüşüm. - Bәnarәn әngüştә bә tәn
dәrs tazә müәllim. Buraftәnund bә dәrs. Mövzu dәrs
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bә barә iqlim Tundrayü. Hәlә әsgәri alәtә ә tәn xiştən
nәkәndә tazə müәllim dәrsә yә tәһәr bә sәr bәdәrәncәm, yә ә’yәl sual bәdәrәn:
- Ә, mә’lim, bü Tundra komu һә’yvunһa bәzistən?
Çaş-baş mundә müәllim Tundrayә bә ara һәyvunһayi dәvәyiş numirә bәkәşirәn. Aslan işarә bistәn ki,
“vəsü”. Bә’dә yә üzgә tәdbir bәdirәnund. Tazә mә’lim
icazә bәxastәn, bəraftәn bә rayon, diyә namarәn...
Giraştə sad sala bә’dәyin nimә xiştәnә şümәrdәncәm bә diһmu çartә - panştә tazә xunә ancaq vәkәrdә
birund. Kasibi, nisti, һәr şeyә bә qәdәqә birәni, әdәmiһayә xişk sәxtә bu, tәrsundә bu. Ancaq nә, kasibiş
xudәyi һistmiş. Nakumi bә diһ rәxnә afta, sәr vәgüftund bә Şabrun be virixtәn. Kuçə-kuç afta .Şabrun ata - babaymunә ә әyyami – Nüһ nə gum, ə sşad sal
sər cəmə’ətmunə kaşti-kar sәxtә cugayi bire. “Palasa”
/kәlmә urusü, yә’ni: ‘zolaq’/. Piyәrunmu uncə kaştand, durundand, avardand bә zәvәr - xardand. Kәlәһa
rәһә’tiyә, dinciyә bә saku aftand. Ancaq üzüm һәmmә
kasib bu, möһtac bu, ә tilsim dürmarәni bu.
Düzü, bә keçmişiş bә Şabrun mәskun birand. Daşti yataq, uba Murtuz, uba Tayib, uba Әbülfәrz imunә diһicһamunü, kәs - kicmunü, asuli - küki isnoicü. Ancaq
üzüm kar üzgә bu. Samurә o’yi, Mingәçevirә işiqi, bә
әndazәyi dәs nәrasirә magistiral rә’һ... Hәlә zәvәrһayә
qәyğuyi - bә sad һektarһayaz tazә baqәngәstәn bә әqülü birəgar “biyә – biyә” bәtәn bu. Beçә bartani, bura,
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әcә amarani, biyә, maşin bә düһu dәrkәltü apayistәn.
Kaşti-kartü һist, be füruxtәn sәlәһü...
İn tәrz bulә әqül һә be isnoic nәbu. Әlpout, Lociһa
/Laһıc/ ә müһaribә nәdürmarә bu, idirsicһa һәmmәbeki rafta bu. Bә Günçi mәçid, bә Gәdik sәtә xunә tiһi
mund. Zәrqava, Talabi tur - tur birә bu. Bә kinar asvalt
say - say xunәһa pay bakardәnbu. Be tazә diһa num bəgәştәn birund.
...İsno bә sәr can bu. Yә seyrәk mundә ailәһayiş dәsgiri bәgәştәn birund. Hә bin vәxt Şıxsәid müәllimә bә
Quba raykom fürsәrund. Diһә vәziyyәtirә bә çüm xiştәnaz di; kәlә mәrdunә şünöyi. Әn әvvәl rә’һә bә qeyquyi
mund. Ürә bә xaturi bütün rayon ama, dәs rasundund,
imәcilikһa tәşkil sәxtund, bә örәzaz bә diһmu rә’һ vakardund.
Diһmu bә intibaһ sәr naһa: sovxoz tәşkil bu, pәncaһ
һektar angurbaq әngәstund, әzüriş sәr sibbaq. Cins
mәrgoһa ustarund, kәmәr kәşirund, o’ Xoşniyә avardund. Daһarayә parundund, tazә mәktәb vakardund...
Hәçuni dan, һәmmә xo’ bire!... Hә i mükalimәiş әzun
ruzһayü.
Piyәrmә ә tala bә vagaştә çaq, bә zirəyin kinar diһ
bә üraz rubәru amarә maşin әpayistә. Ә maşin Şıxsәid
müәllim әfürmarәn. Dәsbәdәs gürişmiş әbrәnund, eyki
kef - әһval xәbәr bәgüftәnund. Piyәrmu bәtәn ki, xasüm, bә cantü dua bistәnüm. Be Qüdrәt xunә sә kәşüm,
bә mә yә tazә һә’yәt yeri tin. Şıxsәid müәllim mixәndü,
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midare mәrdә bә qanәti, ә sara çü muguyüsә, piyәrmә
giraşte pişova, pay naһre bә gil qәbiristanluq:
- Әssalamü әleykum, ya әһlәl qübur! - һәrdümi dәs
bәgüftәnund bә salavat, dua bistәnund. Şıxsәid müәllim yә kәm mure bә ara palutdara, muguyü: - Xaloğlu,
һamımız tez - gec bura gәlәcәyik. Bәlkә mәn tez gәldim, mәni burada dәfn elәyәrsiz...
Piyәrmә duһu - züһu mise ki, ay oğul, türә çü vaxttürü ki, intәrzin gaf bisəxtәni? Xudә bә sineytü ispi muy
soz se, sad sal yaşamiş başi!...
Bi gafaz üşu ә qәbiristanluq bәdirmarәnund. Maşin һә’zür payiste. Be bә rә’һ aftaran dәsbәdәs birәcaq piyәrmә bәtәn ki, bәs “һәyәt yeri” ga i mund әxi.
Şıxsәid müәllim bә buzәxәndәyaz:
-Mәn öz yerimi göstәrdim. Siz dә ... baxın da…
Piyәrmә i ixtilatә lap bә’dәһa vakard.
Hә bü sal /1968/ - bә örәzaz rә’һ kәşirәni Şıxsәid
muәllim mәnә bә künd nә’rә sәxt. Rayispalkom a ircәyic Әһmәdpaşa Sәlimoviş bә yani bu. Әvvәl bә mәn sәr
güft, һәnәg sәxt:
– Hәqiqәt axtarırdın, gedib әrә? - ә xәlvәt bә Sәlimo
çüm zә,— bә’dә gafa vagardund, - Eşitdim ev tikmәk
istәyirsәn, bax, - bә dәs xiştәnaz qәnşәr diһә nüşun dә,
evi orda tik, yaraşıqlı ev tik!
Hә, mәsәlәymә һәll bu, incinar ama, dәnişi, rayispalkom qәrar dә, mәniş xunәymә bu. Әzü bә’dә Şıxsәid
muәllim tә bә si sal zist.
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Üzüm ki ә Şıxsәid muәllim gaf vakardüm, gum ki,
itri iste’dadi bu. Bә pişә çümmu bireyişsә, ürә ә’mәli
xeyli qanadin bire. Ustuquni sәxt nәbirә ә dәrun kar
kalxuz bәrdand ürә bә müһaribә. Bә sәrһә’d aftare,
züһu ursiyә zu vәgüfte, (bә kütlәyaz һәm bә idarә, һәm
bә kinar bә türki gaf misәxt) xunde, fәһm dәre, mütaliә sәxte. Bәtәnund bә yә mәşvәrәt, Mir Cәfәr Bağırov
ü vaxtә әsgərirә - Şıxsәid müәllimә bә ursi raportirә,
lüqәtirә bәgәn sәxte. Guftire, ә әsgәri bә’dә bә tәnmә
biyә. Rafte. Bә çantә - çantә rayonһa vacibә kar bәrde.
Helmin bire, bә pişә cәmә’ət rafte: baq әngәste, o’ avarde, rә’һ kәşire. Ü, çәqqәdәr xunәyә lәmpәyi, çәqqәdәr
xunәyә şariyi bire... Üzüm һә bü zikr birә cuga bә әbәdiyyәt - bә muһa izә palutdarayü...
Dünyәyә ә çәrxi xәbәr güftә, bә dur-künd riz naһrә
Mәmmәd Teymurxanlı, Әdһәm Әfәndi, Veysәl Axundov, Mәmmәdxan Teymurxanlı, Әbdülһәmid Bağırov
varnә ziyali isnoicһayә şәcәrәyi bәrәkәtinü.
Hәr diһә, һәr ailәyә kukuni һist. Lәmpә һist şö’lәyi
gurü, rışmiyi bә qonşiyiş baftaran; lәmpә һistü - çıraq
gәrәkü ürә be bə ru dürvardən. Maymә bәtәn bu: “Ә
һovva raftә mәrkicәһayiş kәrgumәnü, xayәkәrgirә ki,
nәbәdirәnüm”. Atakişi Ә’ziz guftirә: “Çü sә başü ә gәdә
Val -val?!”
Ә kәləһa mundә gafü: “Yә piyәr dәһ dütә kuka daşt,
dәһ dütә kuk yә piyәrә nәdaşt!” İmunә diһmunә nunlü,
numlü mәrduni bul bire: ә’mür sәxtand, dünyә dirand,
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dünyә xiştәniһayә gurundand. Piyәrmә sәbә’һ-şangum qədəqə bistanbu ki, dinc pay, sataş nәbaş! Bәtәrüm - A piyәr, bәlkә üzgә bә mәn çulqamiş bu? Bәtәn
bu: “Hә’tiyәttürә ә dәs nәtin. Bәnd, xәnd!” Piyәr guftirә
düzü. Rusmunә aliz amarәni tazә nist. Uquftü nәbaşü,
әngül maftanü, dәs müdarü. A’bi ki, variş aliz biye - әcә
avardәnirә, bәcә bәrdәnirә nәdani. Bә kük kar xazmuni obxodşika... (“obxod”- yәrgә, urusә ga irü).
Elektrikә dirәkһayrә bә obxod dürmarә dütә rustoicә mәrd bә kәlә diһ İsno rasirәncәm puri pişi bu. Obxodşika һәm vamundә bürund, һәmiş kisnә. Yә fәqirә
isnoic bәdürmarәn ki, fәrmunind, burayim bә xunә.
Bәraftәnund. Zuyiş mә’lum әbrәn ki, qunaqun һә xasә
obxodşikund; һә bin һәyәtiş dərixmiş nәәbrәnunud,
һәr şeyә bә kaһnәti bәrasirәnund. Bә pişә xunә bә ә
çarһovuz axmiş birә rışmә o’yaz çüm - ru xiştәniһayә
bәşuştәnund, sәrin әbirәnund. Bә o’gunә bәdәnişirәnund. Hәlbәt, bü ikir amarәnund ki, bә num qunaqi
һәr dümi ә sәr -tәn bәd nist. Bü mәrdun piyәr - bala
nambi be guftirәn: be kәlәһin çültә - çülpaştә, be kuçki
ә sitә zәvәr yaş nә mitund. Ancaq gaf - güzarşun yәkiyü.
Bә һiç kar beki laqeyd nistund. İn yәkiyә guftirәyrә un
yәki tәsdiq bistәn; un yәkiyә süftәyrә in yәki bә tamam
avardәn. Bә dö’rә incildar gәştund. Rangbәrang gülvәrdunә bә arayi - һә’zurә ustulә bә təni giraştә çaq ә sәr
zәvәr ә bәһәr qәd birә şәftәlüdarә lüvaһayi bә ruşun
vaxarist. Ә dar şәftәlü çirund, pustirә vәkәndund, bә
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iştaһaz xardund, ancaq səһә’bxunәyiş ә çüm nәnaһarund. Zәn sәһә’b xunәyә simavarә dürvardәnirә, bә to
ataşә qurdә sәxtәnirә, bә məcmә’yi dunә fükardәnirә
qunaqu dirund; һә bә ü mәzәyiş bә sәһә’bxunә һәnәg
sәxtund:
-Xuzәyin, - in kәlә һә’mra bu, - bә zәnaz bә züһun
һükumat gaf bistәni...
- Yә bala sәһv tü һist, zәn türkü, ә zirәyin diһayü,
müşküricü!
- La! Ә mәrd, bi kәlә tatustun betü zәn qәһәt bire?!
- Qismәtü. Un tәrz mәslәһәtü...
- O’ - ә’yәltü bece? - İriş kuçki rustoic xәbәr vәgüft, Bi dәr xuneytü һiç o’ - ә’yәl bә çüm nәbaxaristәn?
Gudә cavab dә isnoic:
-İmunә ә’yәl mu nist!
Kәlәһi rustoic ә bülünd ama:
-La!... Vay birar, bey çü nist? Bәgəm zәnә tәzә vәgüftәyi?
-Nә... Dәһ dü sal һist!
Kuçki rustoic һökm dә:
- La, tü mәrd ә dünyә dәs vәgüftәyi ki...
Hә çunu dan kәlә rustoic lap ataş vәgüft: -Xuzeyin,
pәs tә bin mәһәl tü qә tazә zәn nәxastəyi? Qәһәtü bәgәm? Bә diһmu çini zәnһa һist, muguni ә һәr yani sәtә
ә’yәl sallaqü!
Qunaqunә yәkiyi tәrif bistәn Suqrәrә. Bәtәn xunә
kariyә xas bәdastan, bә xünәyi panştә xalçә һist... Un
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yәki tә’rif bistәn Tumşәnә. Bәtәn, komersantü, bә Dubay bәraftan - amarәn. Tup bizәni, xunәyi nәmarzü...
Rustoica bul - bul tә’rif a kardәnund, sәһә’b - xunә
kәm bәşünörәn. Düһun munde rәһ’ә; çümһayә әbәstәn,
bakardәn...
Afta pariste. Nә zәn sәһә’bxunә peydә әbrәn, nәiş bә
sәr süfrә tәam! Yә vәxt һә ürә bә dirәnund ki, simavәr
tasire, ataş to mürde: nә çay һistü, nә süfrә!
Rustoica baftaranund ruzbәruz, bәdürmarәnund ә
dәrkәl.
Ә rә’һ üşә bәqәlәvәçiһa yә xeylə gurәgur şünörand.
Bәlkәyiş kuçkin rustoic bire:
-Ayә, һәştürük, isnoic zәn bәxastәn, bә tü çü? Nәbaxәstәn, bә tü çü? Ә’yәllü әbirәn bә tü çü, nәәbirәn,
bә tü çü? Taһnә ә’mürü, çü xas, bә ara kәs - kic ә’mürü,
çü xas?! Qә nә naһari şirnә aşmunә, xarim?! Hә’yif әzü
kişmişha!...
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FƏND-FƏRƏCƏ
Lap ə dö’r Nikolay padişah ə həmmə diha: kəli, go’yi,
ə’rəbəyi, birəgara, həmiş nəbirəgarhayə məcburən bərdanad bə bigar. Ə kəşha, ə arkərəha, ə sə’nqəlişa cilqəyə
sə’nq avardand, ə Qələ sə bə Baku rə’h vakardand. Bin
kar bə ü gürə «bigar» guftirand ki, hər yə xunə bə sal
yə cümə’i, dəh ruz müzdsüz kar səxtəni bire. Bə’dəha
- cümləyə bə yə o’sar vəçirə idarə kalxoz-sovxozə bə
vəxtiriş hər yə dihə qədər kari bire. Üzüm bə minandi
tə’rif nə rasirə asvalt! Bü sə’nqinə rə’h – “ilçi” bətənbürund (ehtimal ki, «ellik» mə’nasında: «Sə bə ilçi bartanüm», «Bər, bil bə ilçi, vagard!»). Bü barə ki, üzüm gaf
bakardənim, ü vaqiə lap yəqin ə kələ də’va cahan bə’də,
giraştə sad sala süftəyin niməyi bə tamum amarə vəxt
sər dəre.
Dekabr bu - kələ çiləyə pay nahrə vəxti. Bü kinar ilçi
dütə cahilə kuk bə yə vəxt bar xiştənihayə ə düş fürvarundund. Salam dərund, salam ustarund - ünsiyyət
aftund:
- Mən ə Dərəcə Hə’ydərüm, xişkə mə’təhmunə ə Xaçməz zərəyim bə vaqun, bə Ursiyət be bərdən. Qərarmə
nəgüft bə xunə payüm. İn yə kisə xacamazə vəgüftüm,
dürmarüm.
- Num tü çüst, hə’mra?
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- Bə mən bütün zərqovaric - ə ə’yəl tə bə kələh həmmə Pəlvan Rasul bətənund.
Ə üz barə xiştən ü kuk duri - rast in tərz gufti, yə dəm
payist, bə tazə hə’mra çüm naha, vacibirə nəguftirə bu.
Bə’də yəvaz buxçəyə vakardəni bu:
- Muguni ki, qə pəlvan? Bəgəm mən küştingirüm?
Gurnə sə’nq tik bistənüm? Bə sər sim bəşirənüm? Nə!
Mən hər ədəminə dülirə baxundənüm, zühunirə badastanüm. Karə bə müşkül nəbəngəstənüm. Bə hərcə
xaturmə hist. Bədirəni, kələh-kələh vəzifəyi birə ədəmiha ə dur-duraz bə paymə amarən, əzmən təvəqqə
bistən. Baraftanüm, beşun ulaş birə naəhlə ram bistənüm, bə rə’h avardənüm.
- Xub, mərd! Ədəminə hə ə ruhiyyəti mə’lum əbirən.
Maşallah, zirəgə kuki. Kartü in bə’dəyiş avand başü.
- Xuda darü türə! Tü əcəyi, uqurtü bəcey? Düsəri
cuqab də Rəhim, ancaq düz gufti:
- Mən zeyvəyicüm. Dihichamu bə mən Balabançı
Rəhim bətənund. Be çü ki, hər ki çü bətən, mən «ha!»
bətənüm. Yəni, «Xudə dastə xasü. » Yə ləh ə’səlmə hist,
sə füruxum...
Rasul xəndist:
- Ə’sələ bə Zərqava xas mustunund...
- Diyə fürmaram, - gufti Rə’him, yə rəhiş bə saku vəşüm?!
İn cahilə kukun peyrə rə’h amarə bürund, bar avardə bürund. Ə sər-tənşun buq bəxiştən bu. Yə kəm bə’də
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sabursüz birund. Be cü ki, canşun xinik əbrənbu.
Bə rə’h yə çüm dənişirund, dü çüm dənişirund: maşin nist. Yə kəm bə’də ə qal Baku yə gurulti vəxişt. Çüm
daştund, yə paluturka bu, nəpayist. Sə bə Qələ raft. Bə
barkəşi ədəmiha bu, qic birə birund ə xinki. Həçuni dan
lüvə dar-doqqaz bürund, kurə birə bürund bə künc kabinkə.
Cahilə kukun eki-eki çüsə xəbər bəgüftən bürund,
cuqab bədərənbirund, ancaq xinki dəs nəbəgüftən bu,
bədaraftan bu bə canşun. Sər xiştənihayə dərə bürund
bə dalda sügüt dar ki, sazaq yəsərə bə ruşu nə vaxarü.
Rə’him dənişi bə rə’h, maşın nəbu. Rasul guş vəkərd bə
gurulti:
- Telefona, - gufti, - məftilhayrü, ə var dəryə külək
üşunə lərz bədərən, baxundən...
Ə puri pişin giraştə bu. Ancaq hər dütə cahil çini payistə bu ki, muguftiri hər yəkiyə saburi ə barşun gurunü.
Dürmarund bə ilçi, gərdiş səxtund, sə bə çantaha
amarund. Ə’sələ həvəsi bə Rasul umuc səxt:
- Xuma ə’səlü?
- Ha, ə Daq Bilici ustaram, ə Mikayil mərd.
- Ü mə’limə bətəni, ürə bətənund duruguçiyü.
- Mənə hələ to nədəre.
Rasul ə dühu ləh şələyə curə səxt, qəd bu sə bə ə’səl,
buy səxt:
- Maşallah! Buy cənnətü!..
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Bəst Rasul duhu ləhə. Bə dütə dəs xiştənaz tik səxt,
naha. Həçuni dan, södə bistən. Karsüz, gafsüz Rəhimiş
raft bə kündi kisə xacamaz. Ə qurd kisə güft kəşi zəvərə.
Bə dül xiştən «Bist-bisti panc kilo imbu» - gufti. Yə kəm
gafsüz södə səxtund. Hər kəs bə məzəndə xiştən. Ə dirbə dir Rə’him gufti:
- Be xacamaz, mərd, sə’danicha sino bartən. Lava-lisə
səxtand ki, başü, biyər.
- Nə, həmra, - gufti Rasul, - İmruz dirü, gərək vagardüm bə xunə.
- Ha, vagaştən məsləhətü.
- Türə bü ləhtü çan kilo ə’səl hist?
- Panc kilo nim, şeş kilo. Ə’səl gurun amarən... Rasul
bə dül xiştən zəvər-zirə səxt, gufti:
- Gurunim! Mən ə’sələ bərüm, tü xacamazə.
- Xub! Xeyir ə Xuda be hərdümimu,- gufti Rə’him.
Hər kəs bə dül xiştən hesab bərdə bu. Dəsbədəs güftund Çanə nəkuftund. Şərt naharund ki, bə amarə şənbi
biyand bə bazar be raftan. Komuni zu ama, maşin afta,
raftani bu, ü siyə sə’ngə bülü bə tən sügüt.
Rasul ə’sələ hə bə dərün məhəllə - bə xunə nərasirə
füruxt. Bə çü qiymət guftisə, «Bəəgüftənim» gufti mərdun. Cəm bürund bə pişə tukun ki, bə tərəzüyaz ə’səl
ustunund. Həmiş şərt naharund ki, kəm-kəm vəgürund,
bə həmmə rasü. Çü busə, dütə-sətə çəki kəşirə-nəkəşirə
Rasula ciqəli güft:
- Nə, - gufti, - diyə nəbəfüruxtənüm, be xuneymuniş
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munü.
Rasul bə xunə raft, bə hiç kəs sır nədə. Nəgun, ləh ə
nimə zir zərdə lamadü.
Zeyvəyiciş müştəriyi bul bu: Bə Pirəmsun1 güftund
pişəyrə ki, üzüm ki, xacamaz əbərdəni, furux bemu.
Tərəzü avardund, nubat daştund. Yə kilo, dü kilo... düppədüz dəh kilo furuxt. Nakumi dör də varəyə bə qurd
kisə:
- Ru nəzənind, - gufti, - be o’-əyəlməniş munü.
Bə sər Ə’rəbha, bunla Tənkəmər Rə’him yə pənəki
cuga aft kisəyə vakard, yə seyrək mundə xacamazə ə
talaşə, ə kümür, ə tum-tələ curə səxt, supbəsuk, aftə bə
rə’h, raft bə xunə. Yə sənq bə sər, yəki bə zir! Əxi mərdunə hulqumi əbrən. Mərd be panc, dəh kilo xacamaz
nəmigire.
Ruz–ruzü. Yə həftə yə ə’mürü. Qurbun başüm bü xun
ki, əzü yə səh’ət girarü. Vəxt hər sıra bədəgüftən. De’di
xun vakardə vaqiə, imruz suk, şit, zəbun peydə bistən.
Ruz şənbi Rasuliş, Rə’himiş bə yə vəxt amarund bə
ilçi. Yə xir-xirə maşin ama, başirund, raftund bə bazar.
Hiç yəki lam-cim nəsəxt. Rasul yə ürə gufti ki, ə’səlü
də, xərəb nəəbirən ki, şundüm mund bə künc xunə, ke
vəxtmə inbu ə’füruxum.
Rə’himiş mə’təl nəmund:
- Bə kündi nö’rüz sə bərüm bə Sə’dan...
Bə bazar daraftəni məsləhət nəsəxtə bürund. Amma
1. Kənd adı
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bə ruzhəmiş nəaftarund. Dü rəh dö’r zərund bazara. Ə
tumalü, ə əncinə, ə xişkə bar, çü busə bə sər dəzgə, ə
həmmə bə zir dandu naharund. Ə çəllək dürmarə şurə
kələm, xiyar, pomidor iştahşunə vakard. Yə rastiş rubaru amarəni bə sər aftarund ki, bazara ədəmini üşunə
şinəxt. Pay daştund ki, gərək bə kisə nükər payim. Yə
balaca eyham şundund: curə gərdund ki, müzd nəparü.
Rə’him raft bə saq, Rasul giraşt bə sul: «Kiyə nükər vaistən?», «Karsazüm, be kar bəgəştənüm».
Yə kühnə nazor dürma ki, mənə nükər lazimü, ancaq
yəki dəs nəmütü, dütə gərək başü. Rasul gufti, mafum,
yəkiyiş miyərüm. Nazor üşunə bə xunə bərd, bə karaz
aşnə bürund. Çəqqədər xarund, nahar hist. Be xisirən
yə çüm xunə də.
Xardən, xisirən, bə sər mahiş maaş!
Yə mərəgoyi hist mərdə, ürə yarmayrə, giyorə dərən
lazimü, bə ruz yə rəh bə tala dürvardəniyud. Mülk çini
bəxş birə bu ki, dər xunəyə ədəminirə nükərha sə nədiran bu. Ruz sə rə’h ə kuxnə birə pəncərə babirən,
nükərunə naharirə sə nahrən bürund bə bürun.
Çüm pəncərə vabi, çartə-panştə buşqab mund bə sər
piştəxtə. Nazor əlavə gufti ki, be xardan kəm-kəsir nist,
əgər sir nəbiri, pəncərəyə yə dızdan kuf, təam tund.
Xardund, xisirund. Səbə’hnə ruz yəvaz camhayə pur
səxtund dərund. Məsləhət bu ki, imruz Rə’him bure,
mərəgoyə kənü, Rasul munü bə dər xunə - be sələqə.
Beki raftund, mərəgoyə kəndund. Rə’him dürma bə ruz
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mərəgo, Rasul dərhayə bəst, duraz bu bə çarpayi. Yə
rə’hiş əsərbənugi xisi. Ancaq ü nədast ki, Rə’him sər
mərəgoyə rə’hə dərə - nədərə, mərəgo çələm raft? Ə
lülə tüfəng dürmarə güllə varnə raft. Rə’himiş do’ist bə
ruz mərəgo. Daharə parist, xəndəkə giraşt, lamad nə
dast, kulə nədi. Kəmlə mund ki, fəqirə düli para başü.
Yəvaz malə ə çüm nənaha. Mərəgo nəpaist, yəsərə bə
dəryə raft. O’ dəryəyə buy səxt, yə dühu mələmiş bu,
bə’də vagaşt pısova. Bura bu nəfəsi Rə’himə, par - paçayi, küşt- kəməri hə’l-hül bu...
Rasula ə mərəgo xəbəri nəbu. Bə kündi pişin dürma
ki, çü karə ə qulpi gürü, bə qənşər pəncərə dütə kaqaz
bə çümi vaxarist. Qəd bu ki, vəgürü, əcəsə ə duhun
təvər dürmarə yə parə hüzüm vaxarist bə peysəri. Kəm
mund ki, əqülü ə səri düre. Ü dünyəyə di, vagaşt. Qəd
bu ki, hüzümə ə xari vəgürü, yə hüzümiş əzunla bə zərbaz vəkənd yan sərirə. Əcə zərund, ki zə, nədast.
Rasul yəbürdi-yəbürdi əngəst xiştənə bə xunə. Afta
bə sər ru, suzayə bə dərün kəşi. Ke ki di, dərvaza vabi,
bə sər afta ki, Rə’himü, mərəgoyə avard. Şapka xiştənə
səxt- səxt kəşi zirova ki, dura birə cuga mə’lum nəse.
Xişgir varnə niştund şangum. Ə taqlə camhayə avardund, xardund, nəm bə bazu nədərund. Hər dümirə kəşirəyi sır mund bə düli. Rə’him səxt xisi, Rasulə ə suzəyi
xəbər nəgüft.
Səbə’hnə nahariş dartundund ə taqlə, Rasul dürvard
mərəgoyə.
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Mərəgo ə həngə de’dinə sə bə dəryə pay vəçi. Bə sər
bala raftan kimi bədoistan bu mərəgo. Ə Rasul birənbu, magaşt. Ancaq ə kələ xərc tərsi. Əlacı buri, raft bə
ruz mərəgo. Mərəgoyə dəryəyə buy səxtənirə, mələmiş
birənirə di, bə’də afta bə ruz mərəgo, dartund şələ xiştənə. Rə’himiş bə sərəyi çüsə vaxaristə bu, çəqqədər
ayiq payistə bu, çəqqədər bə künc-kücəvat çüm nahrəbu, həmləyə cugayrə nəaftə bu.
Süftə Rasul gaf səxt. Həçuni dast ki, xunəyə ə darpərdüyi, ə künc-kücəvati bə sərşü çüm hist. Lap ə sara
bə Rə’him him-cim səxt ki, diyə incə nəmidanund be
mundən, gərək virixund. Pəs çələm? Əxi dərha ə tala
səxtü, səh’əb xunəyə anbar bədə səgi hist. Hiç çüpə
nambi be cumundən. Rə’him gufti:
- Bunla, bə ara duvar tənür to hist. Ə quq to bə sər
lo’bun imbu be dürmarən. Ə sər lo’bun bə hasandiyaz
ənfürəyim bə tala.
- Hə dəs bə tihin burayim?
- Nə, nazora yə quçi hist, bunla mərəgo. Təxtəyə süst
səyim, qusbanda kənim çini.
- Bə tən yarmaha yə tihinə xaral histü. Qusbanda bü
xaralaz midanim be bərdən.
Gurun-suk səxtund, xisirund. Gaf naharund ki, bə
kündi səbə’h vəxzund. İns-cins nəvəxiştə.
Quçə dürvardund, avardund bə sər tənür. Kəşü
sələqə səxtə bürund. Rə’him xarala avard, dəkardund
bə sər quç. Rə’him ə tən xaral buri yə çüm vakard:
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- Nəfəslük başü, - gufti. Süftə Rasul dürmarəni bu.
Rə’him ürə ə zir payi güft, himayədar bu, vəşund ə quq
to dürvard. Bəşkə kəşüyə əngül zə bə yə çubuq, də
zəvərə. Be çü ki, məsləhət səxtə bürund: «Mung nəsəyim, gaf nambi, hiç yə kəlməyiş». Rasul bə xunə, bə tala
çüm nahrəniyü. Ke ki di, salamatiyü, sə cumunü kəşüyə.
Zür səxt Rasul. Lap bə zulumaz kənd xarala ə quq
to. Nədast ki, Rə’him ə zirə kümək bistən, ya nəbistən.
Dartund bə kinar sərbuni. Durolu səxt sər zirova, bə hətiyətaz əngəst bə tala. Ancaq kəşüyə nəvakard, ə quq to
be Rə’him nəşund. Bə haray xiştən mund: hətiyət daşt,
ə sərbuni fürma, bə sər zanu nişt, xarala ə qurdi güft,
bə kəmər xiştən söykək də, vəxişt; sər naha be virixtən.
Di ki, ə xaral bə kəməri çüsə baraftaran, bə cumustən.
Tərsi ki, quç mütasü. Naha xarala bə xari, vakard kəşüyə. Rə’him vəxişt bə sər pay, dürma ə dərün xaral.
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BƏLAQƏT
Dihicmu Seyidov Mühyəddin - kiçgin kuk Kəbir əmi
səadət xiştənə hə ə sər süftə bə Siyəzən aft. Ə pəncah
sal ziyadə əməkdar ə’mür xiştənə ü şəhərə bə maari i
məsrəf səxte. Ahilə vəxtirü. Bə yə ixtilat peyqəmbərə
sərgüzəştirə RƏVAYƏT səxt.
...Bə peyqəmbər iman nəavardə babiha mərdə bə sər
rə’hi yə mürdə səg bəşundənund. Sə-çar ruzə cəmdəkirü: kürm əngəste, varzire. Üfunət durə, kündə hərcəyə
dəgüfte. Düşmanha bü qəsdü ki, peyqəmbər igrənmiş
başü, lə’nət xunü. Üşuniş, dəstəvuz sand, bü mərd irad
gürund, bə rişxənd bülund. Gunund:
- Xudayə hə’yvunirə bəgən nəbistən...
Bə dalda-dulda payistəgar kist, qərəbəqərə amarəgar ki?!
Peyqəmbər amarən, əzü murdari əfzəl rışmıyə bədirən.
- Hə’yvunə, - bətən, - çü ispi danduhayi bire, - lap ə
qastə bürünc?!
Biiman ka irhayə cəh’di puç əbirən. Mərdə bə pişə
hikməti lal amundənund.
İn rəvayətə bü timsal nişan dərüm ki, ziyali birə
mərd ə çirkab zu, rışmiyə, siqlətə dirəniyü ə pədərhava
gaf bəlaqətə sər güftəniyü.
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QƏRQİŞ
Yə cahilə kukə çümi aftara bu ahilə mərdə bə papaxi.
Qərəbəqərə baraftan bürund. Cahil fürsət bəgəştən
bu mərdə papaxirə vəgürü, virixü. Bərəxşiran bu ürə
təməh’i. Ancaq bə düli yə tərsiyiş bu. Be çü ki, səhə’b
papaxa peyqəmbər birənirə bədastan bu. Həçunu dan,
əqül səxt; raft ü mərdə bə kündiyi:
- Tü qərqiş səyi, - gufti, - ke bə hasil miye?
- Çül sal mikəşü... – Peyqəmbər cuqab da. Cahil təsəlli aft: «Bə çül sal bula papaqun sə sərsüz munü...»
Ara xəlvət bu. Fürsətə ə dəs nədə düzd qiy kəşi, papax mərdə vəgüft, aqastə var raft. Ancaq anbar dur nə
kəşi. Bə cələ aftaran kimi, payi bə xündül iliş bu, vaçarist. Gərək ki, payi xird bu: nalə zə, fəryad kəşi. Bə cuga
xiştən çapalamiş bu, ancaq bə pay nəvəxişt.
Peyqəmbər bə üz sanbal xiştənaz ama, ə dəs düzd bə
kinar cəstə papax xiştənə vəgüft, tur-tur səxt, naha bə
sər xiştən. Bə rə’h vagaştə çaq düzd mızıldamiş bu:
- Pəs, bətən biri ki, qərqiştü bə çül sal sə gürü?
- Ha, guftürüm, huntərzü. Üzüm türə güftə ah parinü
– ü kərgunirə ə ələ düzdirə bərdə biyəzənə qərqişirü.
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QƏTƏQİ NƏBİRƏ ZÜHUN
Mən xiştənmənə, hə çunu dan lap bul tə’rif səxtüm.
Ə barə tayfemu birə gaf-güzarə həmməyrə bə nummə
kəndüm. Armə ama, be çü ki, Sabatic Sabir mə’limə
hikməti bə yarmə afta. Ü mərd şəhadət də ki, yə cahilə
kuk üşə Qilitə lap bə dərünə cügayi rafte, be gərəki dar
afte, bure. Çini əbirən ki, dar yəsərə nəbaçaristən, bə
üzgə darha bənd əbirən.
Ü cahil darə be parundən, şax-lüvəyrə burancəm kar
ə nizam bə dürmarən: cahil baçarsitən, ürə sula dəsi
amundən bə zir dar. Be dürmarən ümidi nist, ürə mungi hə bə dərün üşə vir əbirən. Çümi bə Xuda mundəçaq
ə qə il be gomuş gəştə yə dihici amarən, bə ü dəs bə
rasundən. Paz avardən, illah bistən, ü kuka dəsirə ə zir
dar bədürvardən. Gaf nistü ki, dəs xird-xəşilü, ustuquni
o’car bire. Küməgi, həkim, rentgen, gips... Xudayə qisməti: axir ü cahilə kuk vagaşt bə ruz-ruzgar.
Bə yə məclis küməkkəşi səxtə ədəmi ü cahilə pərt
səxt:
- Tü be ki saqluq bətəni? Ü dəsə bə tü mən dəram...
Mah bə giraştən, mah amarən. Bə yə ə’rsixunə ü bə
üşə küməklük səxtə ədəmi bü ə’zab kəşirə cahilə
kuk:
- Maşallah, - bətən, - şidirqi “Qars” bəcəstəni, ə yar
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nəkən, gərmə səxtə biri ü dəsə, ə sər bə nugi ürə bə tü
mən dərüm.
Bə giraştən hami, amarən pariz. Kuk başirən bə dar
xiştən ki, o’ vəgüftə, bə rang-rıs amarə turşə mələsiyə
vəçinü. Ə qunşi mung amarən:
- Lap bə kəllə dar vəşirəyi. Çü zu ə yar kəndi? Ü dəsə
bətü mən dəram...
Səhə’bxunə ə dar fürma, sə bə qunşi:
- Xahişiş bistənüm, - gufti, təqafül nəsə, hə ə sər çapar çini girar,-gufti. Novcavan gaf xiştənə nə bürcündə, ü qunşi yəvaziş şünörə xiştənə ə əqül nəpalund, bə
süfrə dotələb varnə, bə şırpıltıyaz giraşt ə sər çapar.
Şəh’əbxunə sula dəs xiştənə bə sər kütük bə nahrəniraz, bə saqa dəsi birə təvəraz ürə burani yəki bu.
- Gah, - gufti, - bə tü in dəsmə gərəkü?! Vəgi! İn bə’də
murdara kələmattürə nəşünöüm!..
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ŞARİMU Ə NA’LƏYMU ZİYAD NİST
Nö’rüz Ə’rəbəçiyə xeylə məcgəhayi, baqi, mərzi, həmiş kələ ailəyi bire.
Ə’mür - yaş səxtə ədəmiha bətən ki, hə bü vəxthayiş
isnoicə dütə qeyquyi bire: giyo, xacamaz.
Vəxt giyozərənü. Bə sər bülündə yə dü-sə ə zühun
pərgara mərdun eki-eki ərzi-hal bəgüftənund. Qunaqbək numlü yəki bətən:
-Bəxtəvər sər Nö’rüz! Dəh dütə kuki hist, bə yə ruz
bütün duvarhayə ə dəryaz kənd...
Hə bun tərziş ü gafa xəbər dərand bə Nö’rüz mərd.
Ruz cümə’i bə dər məçit həmmə bə kurə birə çaq Nö’rüz
Ə’rəbəçi bətən:
-Ə nim-niməkara Qunaqbək, tü guftirəyi ki, Nö’rüzə
dəh dütə kuki hist. Mən beşun gül nistüm, türiş paxili
nəsə. Ancaq dan, bə yartü dar ki, mənə dəh dütə kukmə
hist, bə dər xuneymə dəh dü də’fə mə’fə sə biyey; türə
yə kuktü hist, yə də’fə mə’fə vaistəniyü...
Yə’ni, qiliq ə hücət, şari ə nalə bul nist... Qunaqbək
varnə ədəminə ga i külüfü, urvati nist. Rəhman dayi be
untərzin guftire: «Cühurə əvvəl kuf, bə’də qunaq baş!»

77

Tat Qüdrət

NAHAL
Yə dihicmu - numi xas bə yarmə nəmunde, gərək ki,
Nahal başü. Be vəzifə lap əmürdənmiş. Zu-zu bə Qələ
bartan, amarən; idarəhayə ə pay bəngəstənmiş.
İspalkoma, raykoma bul-bul ziyarət bistən. Bə ki gaf
bədərən, bə ki çüsə bərasundan. Bə dərün dih həmtayha xiştənə bə zühun bəgüftən ki, «Ayə, mənə nummənə
gunind. Yə dızdan qaymə başind, həmməyşumunə bə
dərün dülmə sə darüm».
Kalxozə vəxti bu. Bə vəzifə be nahrən bə iclas bə
nahrənundmiş. Ədəmihayə qal bəzənundmiş ki, dəs tik
sand - «ha» gunund.
Hə hintərzin bə yə ləh’ə - lamada ruz nümayəndə
amarən ə rayon, bənə’rənund cəmə’ətə bə iclas. Kühnə
sədr kalxozə xeyli bəşuştənund, bərəngəstənund; bə
qəyiş payistəyə bistənund be kalxoz sədr.
Bü iclas dühun guftirəyə guş nəbəşünörən. Həmmə
hə çunu badastan ki, amarə nümayəndə ürə şünöyi, gairə bə nazar vəgüft. İn bə’də hər kar hamar sə başü, ladur bə ələ kərgun sə nədaray... Gürgiş pəhriz sə darü...
Tazə sədr dotələbü guftirə, zu vəxişt səbəh’nə ruz ə
xo. Dihə yə çöləm də, bə rasti dürmarəgar nəbu. Dübarə vagaştəni çümi vaxarist bə Şa i mərd. Qucə lüləyinə vəgüfte, bə o’dəsi bartanmiş:
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- Hey, Şa i mərd, - sədr ə durbədur cır zə.
- Ha, balaxuvar, çü qulluqtü hist?
- Bə iclas qə namarabiri? Qə be mən dəs tik nəsəxti?
- Kartü avand başü, balaxuvar! Ə’yəlunmu uncə birand. Bə lehinəytü dəs tik səxtand.
- Nə bu, Şa i mərd, nəbu. Bə piyərmənaz həmtayi.
Türə kələh bədastanüm... Gurnə gaf muğuftürüm bə
tü!.. Ə’yibü... Şulə xər...
Cuga aft birarmu Yunus mə’limə ga i: «Bə çü libas
əbirən-başü, çaqqalə şakari bə zühur dürmarəniyü».
Yə’ni, ə naəhl fəzilət çüm daştən caiz nist.
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RƏ’Y
Ə Yunus birar bə sidqaz təvəqqə səxtüm ki, ə barə
güzarmu rə’y gunü: imunə hiqqədər kasibkarimu, qənaətmu ə simicimunü, ə kar nədastanmu?
Kələ birar buzəxəndə səxt:
- Türə tar-tapultü ə durə manzul amarə qunaqunə
bə Süleyman peyqəmbər (Xuda bə ü rəhmət se!) bə
dərə sualşun başirən.
Xəbər ustarüm:
- Ü çü sualü? Peyqəmbər çələm cuqab də?
Yunus birar in tərz rəvayət səxt:
Ə dur-duraz bə məşvərət amarə qunaqun ə qə il Süleyman peyqəmbərə bə nahar niştə cuga bəaftənund.
Mərdə bə süfrəyi ancaq cühinə nun, sumaxinə nümük bu. Qunaqun təəccüb mundud:
- Tüki Xudəyə güvənciri, - guftürund, - qə xardəyti
nun-nümükü? Bəlkə, nisti türü?
- Nə, - gufti peyqəmbər, - gərək çini xarim, be əzmun
bə’də amarəgarayiş yə qismət munü...
İmbu, bə qərdaz, bə nistiyaz ə dünyə raftancəm, bə
ruz ədəmi gunund:
«Xər avard, xər xard; ə bar xər hiç kəs nəxard».
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KARMƏ CURƏ
Ə şangum briqadir bə Təsərrif qədəqə saxte ki, səbəh’i vəşü bə saku. Bə Süleymanaz sibbaqa abraskə
sand.
Təsərrifşunə xuneyi ə Adəm çini bə kələva dih bire.
Əzü ara Tamaşaluniş, dəryəyiş xas mə’lum əbirən. Dihə
an iteatrirü ü cuga. Bə bütün xunəhayaz rubəru. Təsərrif hə əzü bülündə Süleymana bul nə’rə bistən. Cuqab
nist.
Bədaraftan be raftan sə bə xunə Süleyman. Be çü ki,
bə saku be vəşirən rə’h əzunce.
Ə bə xunə Süleymanaz rubəru birə burmişi yə-dü
dühuniş bənə’rən:
- Süleyman! Va Süleyman!
Yəvaz cuqab nist.
Parist Təsərrif bə keş, kürpiyə giraşt. Yamaca vəşi.
Lap ü mərdə ə dərkəli mung səxt:
- Süleyman! Va Süleyman!
Ə azbar ins-cins mə’lum nəbu.
Diyə qal nəzə Təsərrif, sə bə xunə xiştəniş nəvagaşt.
- Əh, kar Süleyman curə, karmən curə! - gufti, pay
vəçi sə bə saku.
Çü imbu, hər kəs öhtə xiştənə bə ü aftarayə dastan
bu?!.
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BE Kİ HƏNƏG,
BƏ Kİ EYHAM...
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GUYA
Ə seylanti tapuni külə nar dastüm
Qiliq də, mə in bə`d ürə yar xastüm.
Mən gicgici, ü əqüllü, pur’əməl
Rüşxənd avard, qərqiş fükard, paristüm.
Şir vərəqşi, sülkət verixt–varastüm.
Yəni
Ehmal dolan, səhman böl:
Əski təzək, təzə gül!
Mən dəlisov bir aşiq,
Sən soluxmuş qızılgül...
Rixşənd elə, mənə gül!
***
Kündә vağzal Sarvanü,
Rә’һa Sarvan tufanü...
Nistü munә yә tәrsi –
Hәmrә’unmu pәlvanü.
***
Biyәr ruqa, biyәr peş,
Mә’lim bilü betu “beş”.
Tü ki dәrsә nәstani,
Dara, bura azar keş!
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***
Sixәn sә tü, pay, xalu,
Gәrәk rasu zәrdә’lu.
Gillә gürüm, tәnür sam ,
Bә’dә buram be pә’lu.
***
Nistü ruqa, һistü qәnd–
Şa i ә’mu kәmәrbәnd...
De’di türә irmunde–
Vәg qәlәmә әxtә bәnd!
***
Mazul afta künd nistü,
Hә’mur şülü - tünd nistü.
Bә to dültü ataş sa,
Ә’mur yә şә’m – mürd, nistü!
***
Düşman gufti, guş nәdaşti - çü qeyqu?
Hә’mra gufti, nә vәgüfti - çu qeyqu?
Mә giristüm, tu xәndisti - çü qeyqu?
Rә’һa sәxt, әcәl künd: “Xuda! Va Xuda!”
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***
Sadi nistü, dә’tә nistü - xirdә sam?
Ruqasüzüm, әcә vәgürüm turta sam?
Әzmә bülbül, әztü ki gül nambaşü,
Әzi bә’dә türә çәlәm qurda sam?
1

2

***
Tü num Xudәyә ə yar nә kәn, balaymu,
Bә num Xudә bülünd a’bi saraymu...
Hiç kar dünyә pәnә nistü ә Xudә,
Muray, murasu muniş bә ü һaraymu!
***
Xüsür rafte be һә’çә,
Tәvәr munde bә qәmçә.
De’di xüunә xird bire,
Nim-niməkarü xalçә.
***
Ürdәk nistüm, qazüm mә;
Xüsürmәnә nazüm mә.
Pәnbә nistüm, peşüm mә;
Bә vay xüsür nişüm mә!
1.. Yüzlük–pul vahidi.
2. Onluq–pul vahidi

87

Tat Qüdrət

***
***
Xüsür çümmә, xüsür dül!
Xüsür qaymaq, xüsür gül!
Mar bizәnü ә şangum –
Başü şikәst, başü şül!..
***
Yəni
Yar anası – şirin-şəkər qaynana,
Kaş çıxasan bir ayaq tez eyvana.
Duyuqdular qonum-qonşu üzbəüz,
Boş getməyə artırmamış seyrana.
***
Raft һami, ama zumustu, canustu:
Zügürd bürüm, әrәq ustu, nu ustu!
Usta, türә kartü gәrdü bә kardә,
Bi “nimәkar” xunә gunüm, banustu?!
***
İn mәrd - bәmәnaz qunşi, beytü diһic–
Yә dızdan әqüllüyü, yә dızdan gic!
Xard, vәlәsi yә sovxoza, sir nәbu,
Kar bә Xude, be әzrail kardә tic!
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***
Yә dustmә һist: һürmәt mise bә layiqü,
Hәr ә’mәli bә rә’һ Xudә sәdәqәyü!
Yә gül kaşte bә tә’ dülmә - ә’müri bul;
Mülk әlmәnü, rangi-rısi xәlq ayiqü!
***
Ke num kәndi, o’şә sәxti guş-vini,
Mütüm, mure bә rә’һ Xudә sәrbini.
Cәng bәgüftә, də’va bistә bemunaz
Ruzi siyәһ, xun vaşundә әrmәni!..
***
Yəni:
Qaragün, qanqusmuş ermənidən dad!
Torpaq bizimkidir, gülün dərir yad...
Burun ov, ad çıxar, qələbəylə dön:
Bal kəsim səninçün, etməyim fəryad.
***
Xastüm başi tü yarmә,
Bә xunә tü, bә kar mә...
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Bә doqqaz xәr payiste,
Daram, buram bә karmә!..
***
Diһa һistü: cin-cәnәvat, ә’rdoyu,
Beşun tәşbeһ, yәvaz xubi Bәrqoyü...
Rişxәnd nәsә, һәrә xute bə yә rә’һ,
Xәr isnoic kunpusova midoyu!..
***
Çümtü rışim, afti pәnir, xiztü nist;
Bi kuçgә diһ kukun һistü - müzdi nist!
Bә ruz pişin xәr bә palan vir әbrәn,
Biyә vin ki, ü bәrbadə düzdi nist!..
***
Süfrә binәmaһmudic1 cilәxtәyü, do’qayü,
Bә kul xәri xalçә һist, bәgәm ü mәrd lo’qayü?
Nistü dütә şubuci, şunü bә to yәkiyә,
Be vəcəstən bә ә’rsi: mә’rәkәyü, qo’qayü!..
***
1. Binəmahmudlu–kənd adı
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Tü ә’yəli, dәr go’dunә do, vakun,
Ma’layә kәn, bә kәrg-kicә dan fukun!
Nunә kәm xa, pәnir baһe, qәndmu nist;
Go’dunә ruf, һüzüm biyәr, dәrsә xun!..
***
Kündi şanqum “cüһur” ama bә İsno,
Xard xәşilә, bә çüm - ruyi rixt dişo...
Xast ki, şurü: dәs şund bә so - nә aft o!
Dәsmәnә gi, şeytu mәnә to dәre!..
***
Bәtәnund ki, әzrailiş һәmramәnü, mәn һücüm.
Ә’yibi nist, un tәrz başü, şar abaşüm, mәcәһüm...
Yә gaf һistü: mürü paxil, zәni munü һüzümsüzHә dәsyalin sәr üşәyә be yә nәfәs mәcünüm!..
***
Künd baş әmә; virzü әcәl, xәndü can –
Ә nәfәstü nәfәs ti mә, yә dızdan.
Ke ki mürdüm - dәgüft mәnә si bar xak,
Ә çümaytü sә dәnüşüm, һist güman!
***
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Rә’tü afta, әgәr, ә tәn qәbirmә,
Giryә nәsә yә kәlmәyiş bәrәymә!
Çini sirüm ә kar dünyә - tә bә qurd,
Lavayiş sand, nәmә’xüzüm öccә mәn!
***
Guya:
Yolun düşsə, məzarımın yanından,
Qoy ağrı qopmasın əsla canından...
Elə toxam bu dünyanın varından,
Yalvarsalar belə, durmam məzardan..!
***
Ә süft payiz bülündә kuһ bu ispi,
Müs-müsanә qәley vәgüft, bu ispi.
Nәnәһtü һist? Yә çüm dәniş bi dünyә:
Mazul gudә, dәrün zülmat, “ru” ispi!
Yəni:
Son baharda dağ yaxası ağardı,
Qalay güldü, əski tası ağartdı…
A gözü nur, fəhmin artsın ziyadə:
Ömür gödək, istək sonsuz, üz ağdır!..
***
92

Bənd, xənd

Bәrmarәnüm, sәbist xәzәl bә zir pay..
Di rә’һşinәx; vәkәnd nalә, zә һaray:
“Xunәxәrәb, әstü vamund, zügürd bu,
Osara kәş, xurcuna vәg, bә dәm pay!”
***
Bә zir mә’fә yә nәxaһüm:
– İ mürd gufti, - mәn saq mundüm.
Xәndist mürdә: - Ә’ ә’zabkeş,
Tü mun, һәlә; yә kәm bar keş!
Yəni:
Mafanın altında bir alasarsaq:
-Bu, öldü, - dedi, o, - şükür qaldım sağ.
Gülümsədi ölü, - qucdu kəfəni:
-Sən qal, yük çək, -dedi, ay uzunqulaq.
***
Bә sәr süftә vasal - ә noruz pişә,
Mәnә ә әqül kәnd yә kup bәnövşә.
Paytü bә pay sülüm, dәstü bә şüşә,
Diri, - amarәnüm, ü çü xәndә bu?!
***
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Mәn be Duvarabasi1
Xәrc naһarüm yә ’əbasi2 .
Ә paxili qunşiyә
Hәr düm çümi vamasi.
***
Hәrdümimu bә lö’ daһar –
Zәn qәriyü, mәn һә’zürxar
Armә ama, bә zәn gunüm,Dәr vakunü be sәһә’bkar.
***
Yә diһicmu ә may quduz,
Usta baһa, füruxt ucuz...
Ә’sәl mütüm bә rә’һ Xudә,
Ә züһun lal başü yә ruz!..

1. Yer adı–toponim.
2. Əski pul vahidi– 20 qəpik.
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HƏQASTİ
***
Bəpşə həştad, nəvad, sad.
Zənlə türkü, yə mən tat.
Pay naharim bə bə’hshəm
Ki pəs kiyə meylü mat?!
***
Öndə səksən, doxsan, yüz –
İlqar nə buz, nə də köz...
Arvad dedi: - Əhd etdin,
İşə qatlaş, gücə döz!
***
Bə kuha vərf varist, ispi bu xari,
Çümmə bə rə’h munde: tü qə namari?
Mən qərqiş nəmisam, ar-abır histü –
Bə dültü yə qəllə rə’hm şunü tari!..
***
Tamarzüyüm bə haytü,
Bə dünyə nistü taytü.
Bə mən şö’qərib gufti
Pədərhavayə maytü...
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***
Bə ruz pariz zumustun.
Kar-bar fəqir bə meydun.
Bəxti ə şangum bə xo,
Rə’hmə suzund canustun...
***
De’di bə buz xakandaz –
Bə Böcüyaz Bülləsaz
Eki rancidə mundund,
Muy dühəmə varundund.
***
Binəmahmudic Eltac
Niştə bu bə kündi sac.
Güft çümirə tə’lə xo –
Suxt vəsəlü - bu qaxac.
***
Nist qaraqac,
Dəs naəlac –
Gül bə sərgin
Munde möhtac.
***
Yetmiş biri vurdum başa,
Gələn ildən etməm haşa.
Saç-saqqalım alçagülüUmuduyam dağa-daşa...
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TACİSӘR
Hәlә ki sәrmәstü, xumü kәһәrtü,
Zangu gürum, suvar başim, Tacisәr.
Piş sam әsә, düre bә var sümәrtü,
Bә rә’һ üşә һәrdәm çaşim, Tacisәr!
Küz ataşә kür nәmise gәrmә kül,
Par bәzәrәn, gәşt bәxastәn mürqi - dül.
Hәvәsmә һist: vәxzü rubәnd ә sәr gül,
Ә gic-gici beki kәşim, tac ә sәr!
Bәtәni һist kәbin, gәrәkü vәfa,
Bә xunә kәlәguş dirimi sәfa?
Be bul-bul әdәmi in dünyә cәfa,
Giryә girim, bә yas nişim, Tacisәr?!
Cәnnәtә rә’һirü türә şәһәrtü,
Dәryәyә çәrx mütü һәmlә lәpәrtü...
Mürü, yә pay pişә, türә şüvәrtü,
Xәbәr fürsüm, çümtü rışim, Tacisәr!..
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Ә SİYӘ ÇÜM, BӘ MӘ DӘNİŞ!
Әsyoyә rә’һ tamum üşә,
Buraftanüm mә bә xuşә,
Ki virzunde türә pişә?Biyә künd niş, bә yamә niş,
Ә zir çüma bә mә dәniş!
Duxtәr ә’mu, bil sәmәni,
Mә әntürüm, tü әlmәni...
Maһ nә cәste? Tu vәsmәni –
Biyә, künd niş, bә yamә niş–
Ә siyә çüm, bә mә dәniş!
Bә sәr Xoşni kabab sәxtam,
Cizdaq nistü, һә mә suxtam,
Ә’rüsnәrә ә gül baftam;
Biyә, künd niş, bә yamә niş,
Ә zir çüma bә mә dәniş!..
Nalin şunum, qalin şunüm,
Ә şaritü kәklük şunum,
Fitil bülüm, tüfəng şunüm
Ә siyә çüm, bә mә dәniş!
Ә zir çüma bә mә dәniş!
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Ә’ B Ә R Ü
Rixtü - rasi bә bağumu әmbürü,
Ki bә xәraz, ki bә kәmәr ә’bәrü.
Be ki kәmü, be ki һәlә anbarü,
Dәsmala vәg, var - vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü...
Kaşt Talabi1, bәrd Zәrqava, xard Çiçi...
Bә alverü әqülluyi, һәm gici –
Hәrkarәyund, Histü yә tak nәxirçi...
Dәsmala vәg, var - vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
Beyçü Musa ә tәn daһar pariste?!2
Bәlkә qә il sәg,bә ladur roiste?!
İn dünyәrә bәgәm xәrun çariste?!
Dәsmala vәg, var-vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
Bә tәn xunә һistü һәftә qәrqәdar,
Be yә luqi tamarzürüm mә, birar!
Güft bә guval, bәrd bә bazar zәnbirar...
Dәsmala vәg, var-vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
1. Toponim.
2. Musa paristəyi–toponim
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Gәndoicә1 alәt tәni sallaqü,
Hәr rә’һgirar bә ruziyi ortaqü.
Xәbәr vәgi: çümxoinü, maymaqu?!
Dәsmalә vәg, külәk sә tü bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
Ә’rsi tatü, ә tә vәdrә düһül sә,
Vәcәһ- icәһ, çü sәxtәni, ә dül sә,
Dәm ki biri, müştә vaku - yә gül sә!
Dәsmala vәg, var-vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
Tü ustayi, nim litirә vәg vakun, –
Ә zir daһar bә bülündә rә’һ vakun,
Şarә ruzü, küһnәyә kәn, nug daku!
Dәsmal vәg, var-vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
Xeyli niştund, xeylə xardund - çaristund,
Bülünd bürund, bә zir payһa paristund,
Ә zür dәmi bә kük sә’gu roustund!
Dәsmala vәg, var-vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
Rә’һa Zeyvə2 - sәrzәvәrә, kәmәndә –
Suxt sineymә bә ruz kürpә lügәndә;
1. Gəndo–toponim
2. Zeyvə–toponim
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Mә giristüm, ü pay naһa bә xәndә...
Dәsmala vәg, var-vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
Qunşi һistü - xeyrixaһü, meһriban,
Qunşi һistü - şö’-ruz qiybәt aburan,
Qunşi һistü - yezid mure bә Salyan...
Dәsmala vәg, var-vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
Be gümüric1 һistü yә büz - çә gomuş,
Be xiz mә’tәl - pәnir mügrü be satış.
Ö’rә başü, gürgu biye se uduş...
Dәsmala vәg, külәk sә tü bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
Vәxt baqçayü - һaram һalal aburan,
Dәsmә xute bә sib çirәn, gül buran;
Yә mung ama: “Kişi, dayan, bir utan!”
Dәsmala vәg, var-vari sә bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
İ isnoic2 һuqqabazü ә süftә,
Tost mugunü, dәm a’başü - һә müftә;
Ә’rsi mise, duraz a’bi yә һәftә...
Dәsmala vәg, külәk sә tü bәrәymә,
Dürә tәnür çümһaymәnә ә’bәrü!
1. Gümürlü–toponim
2. İsnovlu
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Ә’ SӘLӘ NAMӘ
Yə duxtər növüştə bu...
Məniş әzü düzdürüm...Tü?!
Nist xәbәrtü, üzüm mәniş ustayüm –
Rangi - rısüm, dәstә gülüm, baftayüm.
Nәra, nәgәrd bә ruz zәrdә matişkә,
Ә zir ö’rә dürmarә çüm aftayüm!
Rә’һatürә güzat daştam çantә sal...
Şükür sәxtüm tü amari, ay maral...
Әzi bә’dә nәra yәvaz sunla tü,
Әntürüm mә, әntü çüma, әntü xal!
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YӘ VӘLG
Ә yә xәmir birim kündә–
Yәkmu әslü, yәkmu peyrә...
Avam - anpaq “pir” dast düzdә,
Kur sәxt suxtә tәnürmәnә,
Buri mәnә ә’mürmәnә!..
Tamum bu maһ, saliş varast,
Nә aftüm gaf әzin sәrrast:
Gül ә sәrgin kәramәt xast –
Buri mәnә ә’murmәnә,
Kur sәxt suxtә tәnürmәnә!..
Guya:
Aylar keçdi, il dolandı,
Əqlim çaşdı, dil qadandı.
Gül təzəyə möhtac qaldı,
Fərəh verən qanadmı var?!
Gәştüm bә ruz kaqız-kuquz,
Şö’ ispi bu - aqastә ruz.
Cumust şaһvar: bә һәmmә “mız”!
Kur sәxt suxtә tәnürmәnә,
Buri mәnә ә’murmәnә!..
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Guya:
Elm yolunda çapar oldum,
Piyada yox, suvar oldum.
“Kar nə...”1 gəldi, bikar oldum,
Fərəh verən qanadmı var?!
Ü sәxtemә, i suxtemә,
Ustaraymә, nug duxteymә –
Bә xatur pul furuxteymә
Kur sәxt suxtә tәnürmәnә,
Buri mәnә ә’mürmәnә!..
Be gaf-guzar sö’gü xubu,
Üriş be mə üzüm xoü!
Bә yar mundә әrs bu, xun bu,
- Kur sәxt suxtә tәnürmәnә,
Buri mәnә ә’mürmәnә!..
Guya:
Söz-söhbətə sevgi gərək,
O da ötdü ötənlər tək.
Xatirələr sevməz köynək,
Fərəh verən qanadmı var?!
Yә ruz Xudә bә rә’һ bürüm,
Qәst bә bәla һəmra bürüm.
1. «Kar nə», «vir (uş) baş» tatca–ibarə-(iş yoxdur, itil gözümdən)
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Ә biһә’ya һә’ya dürüm,
Kur sәxt suxtә tәnürmәnә,
Buri mәnә ә’mürmәnә!..
Guya:
Bir sınaq yolunda dolaba düşdüm,
Bəla gözləyirdim, savaba düşdüm,
Həyasızdan həya gördüm, üzüşdüm,
Durma, yığış, fərəh verən qanadmı var?!
Bә rastә dәr ü maһcamal
Güft qilinә, dә yә sual:
“Haram xasü, yoxsa һә’lal?”
- Kur sәxt suxtә tәnürmәnә,
Buri mәnә ә’mürmәnә!..
Qә bü lәçәr mә bürüm bәnd?Xuma ә’sәl bə çümi qәnd!
Nun mәnә xard, çümmәnә kәnd,
Buri mәnә ә’mürmәnә,
Kur sәxt suxtә tәnürmәnә!..
Bikef nambi әzmә һә’mra,
Rast başimsә, bә ruz çan rə’һ.
Sәri sara, kürminә dül,
Kur sәxt suxtә tәnürmәnә,
Buri mәnә ә’mürmәnә!..
105

Tat Qüdrət

Gudә, duraz - parapәrdü,
Zәni mugu: “İriş mәrdü!’
Gaf müdüzdü, rang migәrdü,
- Kur sәxt suxtә tәnürmәnә,
Buri mәnә ә’mürmәnә!..
Ki nә’rә sәxt, mәn һay dәrüm,
Ә bireymә nun - çay dәrüm...
Dәsrә güftüm, pay-pay bәrdüm,
Kur sәxt suxtә tәnürmәnә,
Buri mәnә ә’mürmәnә!..
Ә dan vagaşt - zәrd bu zimi,
Lö’bәr әngәst, payist gәmi!
Bә çü bәndi, Qüdrәt әmi?!
Vәçin kurә tәnürtürә,
Bizәn bә sәr ә’mürtürә!..
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BӘ XO
-Amanәtü, qәrdü can,
Çәqqәdәr çüm darüm mә?
Rafti, biri Qәribcan,
Halvaytürә xarüm mә?!
-Üzüm әztü durüm mә,
Be suka qaf karüm mә.
Keş çümtürә ә rә’һa,
Hə’lvaytürә xarüm mә?!.
-Suxt bütömә, paraymә–
Cumust köһnә yaraymә!..
Qә amari bә xomә,
Hə’lvaytürә xarüm mә?!.
-Hәr çü bire – varaste,
Ki vakarde, ki bәste–
Coruyә büz çariste,
Hə’lvaytürә xarüm mә?!.
-Bә toşumu suxt һüzüm,
Gaf bururim çümbәçüm...
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Әcә dürma bәs ü düm,
Hə’lvaytürә xarüm mә?
-Mәnә bәpşә piyәr bu,
Kәlmә piyәr әfzәl bu –
Yә kuk be’mә şüvәr bu,
Hə’lvaytürә xarüm mә!..
-Dәrün raftә piyәrtü
Әqül nәһa bә sәrtü?!.
Üzüm mürü şüvәrtü,
Hə’lvayrә xarüm mә!..
– Hə’lvaytürә xarüm mә!
-Ə’məytürə nazüm mə!..
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TӘLÜ DARAFT BӘ PAYMӘ
Bә yar daştam u lö’zirә, sәrrә’һә,
Midoustüm: paybinarә, sәrrәһә...
Abbaroo!.. Tәlü daraft bә paymә!..
Üzüm dastüm: ә dәs dәram osarә!..
Bәtәn bürüm, i dağ - daһar әlmәnü,
Üşә saygi, dәryә noһur kәlmәnü!
Abbaroo!.. Tәlü daraft bә paymә,
Üzüm dastüm: һәmmә azar әlmәnü!

NӘ DASTUND
Yә ru bürüştәyü, yә ru xәmirü,
Çü qeyqu һist? Ә dәs raftә ә’mürü...
Mürdüm, raftüm - qәdürmәnә nәdastund,
Bә’dә - bә’dә peşmu birә һә’mürü!..
Guftürüm, guftirim, guftüründ üşun:
Kümür biyәr, simәvar bil, çay düşun.
Be qunaqun bә pay vәxiz, nalin şun,
Bә’dә - bә’dә peşmu birә һә’mürü!
Ruzһa rıprışimü, şö’һa tarikü,
Sәrә һistü, nәrasire - kalikü.
Vәxt giraşte, Qüdrәt bә ki gәrәkü?..
Bә’dә - bә’dә peşmu birә һә’mürü!
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HƏ’MRAYİ
Karә nәn’gәn bә tәrsi,
Dara, burayim bә ә’rsi!
Xardi kabab, xardi nu,
Girar, dara bә meydun!..
Yavaş - yegi vәcәһ tü –
Gaһ bә dәm pay, gaһ irmun!..
Sә vәcәһü duxtәrun –
Ü ә’sәlә xuvarun...
Sә vәcәһü ә’rüsun –
Bәxşә - parә xumarun!..
Maqar türә çüm zәrә,
Girar dara bә meydun –
Kә şabaş ti, pul varun!..
Gaһ bә dәm pay, gaһ irmun!
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BE Kİ XAS?!
Mərd bə xiştən şarü,
Dəsi bə kar–bar nəbəniştən.
-Ataş mürde, xunә tarik - be ki xas?
Lә’әf gudә, nalin tünük - be ki xas?
Nazüm türә, biyә dürә, mürüm xas?!
Quc sam türә, bü sәr nalin bәrüm xas?!
-İ dәs – paçəymә dar-duqqazü, talaş sam?
Lüngһamanә bülüm bә to, ataş sam?
Şeytu bәtә: ‘nazüm-nazә baliş sam!
Gürg әsmunә maç-quç sәxte - be ki xas?!
Bә kәrgәlun ladur zәnde, - be ki xas?!
Miyas yəvaz Nazbaciyə siqəl sam!..
Dər dühunrə qipqərimizi, çüm-qaşirə qələm sam.
İmbu zo’u, be aliment ciqəl sam,
Be məhkəmə şahad bistən, be ki xas?!
Ə büdcemu para müdre, be ki xas?!
Ü Nazbaci sətə mərdə qələt səxt,
Purirə xard, tihinirə lamad səxt
Bə araluq hə bə türiş balet səxt;
Dara, bura, peşmu başi betü, xas!
Əqül a i, kar-bar vini, bemu xas!..
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RUBӘRU
Bә yә diһ sәһә’bxunә ә ә’yәli һә’mra birә
diһic xiştәnә bә xәndәyә ruyaz qəbul bistən.Ә şәһәr
amarә, tə bin mә’һәl әdәmi– hə’mra,
kəs-kic nәşinәxtә, üzüm dәsi ә vәzifә
dürmarә һә’mrayә...
-Hә’mra, ә dur amari?
Kisnә, tәşnә xumari?
Tazә zәnde mәrәgo,
Qusband burüm bərtü, go?
-Quzi - qusband gәrәk nist,
Var - variyü, muçәk nist.
Fürs bә düşmә paştә so,
Fәrmun, vaçar yә cingo!..
-To! Paştә so?! Yә cingo?!
Bә çüm - rutü kәş һәlo!
Xәr әcә, xurcun әcә?
Bәrtü küşüm mәrkicә!..
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ÜMӘRO
Әzunsәri, mung nәbirә bә İsno,
Çümi xo’i bә tә Ümәr vәxiz, do.
Cumun nәgә, tәrsun sәgә, nәtin to:
“Ümәro! Vәx biyә, zu xariyә so!”
“Ümәr, varun! Ümәr, durun! Ümәr, so!
Şö’ giraşte, ә diһ bure mung - atur,
Ki xisire, kiyiş rafte bә angur...
Yә “dete” һist bә sirt kuһa - lap bә dur…
Ümәroo! Vәx biyә, zu xariyә so!
Ümәr, varun! Ümәr, durun! Ümәr, so!
Be traktor Ümәr varnә usta nist,
Әrәq ki xard - tünd әbirә, asta nist;
Hә’yif “dete” ә küşt һovva asma nist!..
Ümәroo! Ringo- ringo zu vәx biyo,
Ümәr, varun! Ümәr, durun! Ümәr, so!..
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ÇÜ SE BE TÜ Ә’LMİYAR?!
Yә düһu һist - külqabi,
Hәr ki dәgüft, ü vabi.
De’di yavaz ro’ust ü:
Gaһ “mır-mır” sәxt, gaһ tü-tü...
Yә’ni: usta Ә’lmiyar —
Kömәyi pәrvәrdigar –
“Xas nәduxte payqabi,
Ke duxtә bu, ke vabi?!”
Guftürüm: - Ay zәһәr mar1 ,
Parist abur, lәmüst ar...
Bә lә’peytü nistü neft,
Çü se be tü Ә’lmiyar?!
Diһ bә daһar, paytü şәft,
Çü se be tü Ә’lmiyar?!
Bә kun cibtü nistü pul,
Bә sigәrdun kәtil bul...
“Saq” vadire, dakun “sul”!
Çü se be tu Ә’lmiyar?
Pay rassazü Ә’lmiyar?
Lüngsozsazü Ә’lmiyar?!
1. Zəhərmar–virus, ilan zəhəri.
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NӘ’RӘ
Rә’һa sәxtü, bәstәyü dәr,
Vәg tü mәnә ә һovva bәr.
Xuda Əkbәr, Xuda Əkbәr!
Vallaһ Əkbәr! Billaһ Əkbәr!
Hәm mә razi, һәm tü razi,
Beyçü munim mu tamarz?
Kәbin buru beymu Qazi,
Xuda Əkbәr, Xuda Əkbәr!
Vallaһ Əkbәr! Billaһ Əkbәr!
Gülһa karim, bil so’z başü,
İspi başü, һәm so’z başü...
Ә’mürlәymu duraz başü,
Xuda Əkbәr! Xuda Əkbәr!
Vallaһ Əkbәr! Billaһ Əkbәr!

115

Tat Qüdrət

TAHNӘYÜM
Ki sәr bure, ki sәr daşte bi dunyә,
Ki dәs- nәxum güһәr gәşte bi dünyә–
Hәqqә nahre, be şәr gәşte bi dünyә,
Ö’rә kәşi, bürun şangum, taһnәyüm...
Dastaymәnә aşkar sәxtüm - vamuxtund,
Bә çüm - ruyi pә’lu güftund, füruxtund.
Kaştәgar mәn, şundud һaram - durundud,
Ö’rә kәşi, bürun şangum, taһnәyum...
Bar avardam? Şunüm ә düş, suk başüm?
Xәncәrmә һist? Kәnüm ә küşt, suk başüm?
Bә cәһәt ki, düram mә xüşk - suk başüm,
Ö’rә kәşi, bürun şangum, taһnәyum...
Dürma һesab? Kәmü guval? Nö’ş bemә!
Vabi kitab? Dürma sual? Nö’ş beymә!
Nistü cavab? Ama zaval? Nö’ş beymә!
Ә’mur gudә, bürun şangum, taһnәyum!
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Ә`CİZ
Tü ә Sumaqova, mә ә Sumqait,
Amarim rubәru bә üşә Qilit.
Kaf nist, zumustunü, daq-daһar vәrfü,
Nәnәһmu bә qilin, ә’mәlmu sәrfü.
Haminә, payizә dәrәyim ә dәs,
Üzüm bin daq-daһar çü bistәnim, pәs?
Üşә lap kәlәһü, darһa mö’cüzә –
Gudәyü be küşti dәһgәzә ciyә.
Yaşi: anbar-anbar – ә babaymә qocə,
Bә’ziyi xәznәdar, bәziyi xoca.
Rə’yəti, sayili, ә’ciziş һistü –
İncәyiş fәqirә cugayi nistü...
Munde bә zir dәs - pay, bә işiq һәsrәt:
Dәs rә’һә, çüm bәstә; xastәyi cәnnәt!
Üriş in dünyәrә zillәt bәdastan.
Ә xudә dinc - sәlә’һ ә’xrәt bəxastәn...
-Hә’mra, dәxsirәyi, ә sәr - tәn tari,
Bin sayaq bәgәm tü bә o’ dürmari?
-Can birar, һüzüm nist, xunә xinikü,
Ә’yәlun һә’lnadan, o’rni tünükü.
Yә kәm xişkә - para gәrәk һә’zür sam,
Dartunüm sürtmә, xunәyә gәrm sam.
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Qazmu bu, namarәn, ә keyaz burand;
Gunüm, lap xasirә ü mәrdu sәxtand…
Çüstü, çükarәyü uzüm Sumqait –
Hiqqәdәr bistәnund beyi qirtһaqirt?
-Qeyqu nist, Sumqait - fәrzәnd, fәriştә,
Bәlkәyiş bә ruyi yә kürm bәgәştә..
-Sumqaitic birar, çәlәmü üz kartu?
Düzirә gun biye, nəye һiç artu.
-Mәniş aqastәytü һüzüm sә bәrüm,
Hә’züri nә diram, һintәrz tәnbәlüm...
-Vaçarunim dütә dar, bәrim sürtmә;
Ke miye sәһә’b kar, mizәnim dürtmә!..
-Hә, bin qazaz, mә’cinim ә ra’g üşәyә,
Qazmu һist, kur mise xәççәbәnöşәyә.
Qazmu bu, parundim, vәkәrdim duru;
Xardәy’mu yәkiyu, sәxtemu dü ru!..
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GAF GÜZAR
-Bu kuçkә diһ Fuadcan
Xarde nunә lap yavan.
-Yavan be çü? Nist ruqa?
Basta bә pul füruxta?
-Bәtә, gәrәk mәn xunum,
Buram yә num ustunum...
Zәһmәtsüz nambi tә’lim,
Ruqanә dәre bә mә’lim...
-Be xo şirnә kәlmәyü,
Bә qәrqәdar sәlbәyü.
Nә kaşte, nә vәkәnde,
Mә’limiş gürgi zәnde...
Fuad xarü yә cam duq,
Ә çüm - ruyi vәxzu buq!
-Sә xunü, başü alim,
Kitabnöuş, mütərcim..
Mare be xo bәpsa miz,
Cib - cangali tәr-tәmiz.
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“NET, NET İSNO,
YEST ZӘRQAVA”
Hәr yә diһә bә yә diһaz
Gaһ lap gudә, gaһiş duraz
Histü xirdә gaf - güzari–
Mәzә ә o’, num әn xari.
Әzin ucub Sә’dul mәrdә
“Yest”i, “net”i yә tül pәrdә.
Ü Sә’dul mәrd Zәrqavaric
Xәndәyi bәrq, danduyi tic
Bә yә vәr i, xinki һava
Ama - dürma bә Moskova...
Norma dirә bü ruzһamu,
Qit bu ruqa bә diһamu.
Sә’dul di: һist, bulü ruqa,
Ki bә nubay ü bәstaran.
Amma nuba, çu nubayü –
Can ustara yә sarayü.
Çәqqәdәr tü, payi incә,
Bә tü nubat rasirincә?
/Sәnәtmunü bar kәşirәn,
Hәm doistәn, vaçaristәn./
Bә xeyr xiştәn sәr - һesab bәrd,
“Netә”, “yestә” dasta u mәrd.
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Xast vәgürü dütә quti –
Yәk be xunә, yәk bә luti1.
Ki bә rә’һ dә gürgiş, büzi2
Yә fәnd mafü һә incәyiş...
Aft yә çәm, bә künc giraşt –
Tü guftirә, bәxtә çüm daşt.
Ke ә dәrün ispi xәlәt
Dürma, payü bә dәm - әlbәt,
Sә’dul cumund yә balaca sәr:
Biye bә künd ursә duxtәr.
Hә bu ispi -rışmә tükun
Sә’dul gül sәxt - bә kük kukun.
Ü korәçüm, ispixәlәt
Bә sәr afta ә çüst dә’vәt.
-Mütüm,- gufti,- bә qәdәraz,
Nuba dari, gәrәk, yәvaz...
Sә’dul di ki, nәrmә zәnü,
Xast berә’һi qaz bizәnü.
Daraft yә rә’һ, dü rә’һ ә dәr,
Ü duxtәrә bәrd lap ә sәr...
1. Saxta icazə arayışı verib Rusiya səfərini təşkil edən.
2…Kələ Ə’mlə bə kuçigin balaxuvar xiştən bətənmiş ki, bətü yə büz,
yə şələ giyo, yəkiyiş səri bə osar birə yə xumə cənəvər sə tüm. Üşunə ə
arkərə çini girorun ki, gürg büzə, büz giyohayə nəxarü!
Balaxuvar xalu xiştənə şar bistən, bəxəndundən: - Ə sər süftə,
-bətən, -dəstürə şun bə sər dünbəytü, əzü dəhmanatihatü yəkiyə tin
be kart internet, bə’də mən büzə sə bə keş ənbərüm…
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Ha “net” gufti, һa “yest” kufti–
Hә çunu dan, gürgә gufti.
Yәdaganә bire duri,
Çәnәm vagaşt zәnә ruyi?!
Bә gil Sә’dul “Poşol!” gufti,
“Tı, i s nov prişol?” gufti.
-Net, net İsno, yest Zәrqava,İn yә gaf bu, mund bә һava...
Dürma Sә’dul xәcil payist,
Muguni tü: soyi çәqist...
“Urus mәnә isnoic dast—
Ya davakar, ya simic dast!..
Ü, ki bә mәn xeyli künd bu,
Qә bәs qә il in tәrz tünd bu?!”
“Qə vərəxşi, ü, bə sərmə?
Nə mütü sünur piyərmə.
“Lә’nәt” gufti bә zәmanә,
Xast vagardü, darey dö’rnә...
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PİYӘR
Be duxtәr çilqiriç Baba - be Anaxanım
Mә’bud mәrdә baqi gülü,
Hәr yә gülә taqi tülü.
Bü baq һistü һәftә duxtәr,
Hәftә yaqut, һәftә gövһәr.
May - һә mayü, düli mә’lum;
Çü se piyәr - Mә’bud mәzlum?
Ü kәlәһü bә dәr xunә,
Hәmiş sәlә’һ dәrun xunә.
Şar başüyiş ә ru yә kәm,
Ә gil dәrün mixard ü, qәm:
“Sәbә’һnә ruz in ә’yәlun
Möһtac imbi bә iraun...”
Ü mәrd kardan - rancibәrü,
Ә xak һasil, bә xak sәrü!
Nistü beyi betuma xak,
Bәşinәxtәn mülkә tak-tak.
Zәrdә qәndüm, nәrgizәva
Çan rә’һ dәre in mәcgәһa...
Cüһ - әrzünә, һәm lәrgәyә,
Varamilә, mәrcimәkә —
Ә һәr yәki tum bәdaştәn,
Vәxt ki ama, zu bә kaştәn.
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Pәs dәr xunә? - Ü duxtәrun?
Bә çü qiliq dirand bәbrun?!
Ü ə’yәlun bin sәr ә xak
Bә kük şir may - ә xislәt pak,
Midəkardund alәtһәmә,
Piş misәxtund bә künc qәmә.
“Әlmә – әntü” nәmidastund,
Ә Xudә yә tak dinci xastund.
Hәrdәn beki sürx başundiş,
Nә misәxtund ә bülünd “kiş!”
Midastund kar baq-baqçәyә,
Kәrg - kicәyә, paraqçәyә.
Bә lәpirһәm kar - bar cumust,
Bә әngһayaz bürund lap dust.
Ruzһa giraşt bi ә’mәlaz,
Pur bu küp, lәһ bә ә’sәlaz...
...Çümi rışim Mә’bud mәrdә,
Var ә sülüm parund dәrdә.
Çәqist lüngi, xird bu ә qurd,
Bәlkә becә zәng se Mә’bud?!
...Yә şә’m suxte bә bülündә,
Bә ru yә may cәste xәndә.
Nә miye in bә’dә aһi,
Şari sә se be Şirmaһi.
Ә’rüs mise Әtirşaһa,
Be Süsәniş sә gunü “һa!’
Ü ko’rәçüm bә zir nişan,
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Qirәgәrdә ustaray can!
Gun, Şәqәqә nükürdәyü,
Nәrgiz һәlәm bә pәrdәyü...
Çümi rışim Mә’bud mәrdә,
Var ә sülüm parund dәrdә!
Nәgun, xәzri, gilәvar bu,
Әzuniş sәr–gurә var bu!
“Var” guftürüm, varist variş?
Bә yar afta qizil, gümiş?
“Var” һәm fe’lü, һәm isimü...
Duri nistü, in gafmәnü,
Mәn yә fәrdüm, can qәrdmәnü.
Bә var һәris nәbürüm mәn,
Dürüm, sü’r bu pısa guşmә.
İn sır munu lap bә bә’dә,
Ә çüm neylim Mә’bud mәrdә.
Hәm bә baq gül, һәm bә sәr tac
Bә sә’һә’t-salamat möһtac.
Nәye sә’һәt, nәbaşü dәm,
Can mustunü һәr qüssә-qәm.
Kar duһu dә, qismәtә vin,
Ü һәqq dәrә nüsrәtә vin!..
Çümi rışim Mә’bud mәrdә,
Var ә sülüm parund dәrdә.
Hәr kәs ama bә xazmuni,
Cuqab usta: “Tü әzmuni!”
Kәlәһ - kuçik - ü һәftә şә’m
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Vәgüft ataş e’ki baһәm.
Әzun xunә ü duxtәrun
Yәki - yәki dürma bәbrun.
Hәftә duxtәr raft bә şüvәr
Bun ru daһar mund dәrdi-sәr.
Kәlә duxtәr bәrde o’rni,
Әzun kuçkin nu’bar, sini…
Xunә e’za tiһi bire,
Ki in tәrzin xunә dire?
Be kuçiqi munde һәlo,
Bә ruzi şun tu yә qab o’...
Zәvәr pәrdü, zirә kәndü,
İn çü karü, be ki fәndü?
Bә düş yәki yә pura so,
Ә may, nәpay, pişova do!
Çәkәr sәxt şö’, dürma ә dәr,
Bincә yә kәm suk bu piyәr.
Yә qәribü, һәçuni dan,
Nist bә kündi bәni-insan...
Pursimiş bu Mә’bud ә’mu,
Rixt ә çüm әrs, dәxsi damu...
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HAVARMӘ
Maymә o’u, piyәrmә var,
Hәrdüm bә mә midre һavar.
Hәr dәrdmәnә bәdastanund,
Xaturmәnә bәxastәnund,
Nә mixaһund başüm ә’si,
Bә cәng daram, gürüm tәrsi.
Ke ki midre ә sәnq numә,
Çәnәm nişum dinc-aşiş mә?!
Be vәkәndәn ә sәnq qәlpә
Zәrüm çan gürz bә u zәrbә.
...Yəvaz ә’si - ә’rәb bürüm,
Bәlkәyiş lap xәrәb bürüm.
Bә һaraymә zu dürma var–
Sәri - müxi ezanә tar.
Davam nәdә, ә’rәq sәxt o’,
Çüm zә ki tü be һәkim do!
Güft lәrz varә, xüşk bu üdu,
O’ ә tәrsi durma bә ru.
Hiç nәbiram in tәrz bәgәm,
Bәstu üzüm һiqqәdә qәm?!
-Vamundi tü, qә payisti?
Bәlkә yavaz pay-püşk xasti?
Mücumuni bә’dә tü sәr,
Dara-bura, һәkim biyәr!
Lәrzund sәrә, cumund dәsә:
-Yә kәm, -gufti,-һövsәlә sә!
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Bәgәm ә’si әbrә piyәr?
Qә bin səyaq dürma ә dәr?!
...Yә dәs afta bә gәrdәnmә,
Bә’dә parist bә bәdәn.
Ә çüm-rumә çәlәm maç sәxt,
Kәmәrmәnә çan rә’һ quç sәxt.
Guş-viniyiş xeyli dartund,
Bin tәrz һıra yә’zdan vәxzund.
Xәndist be mә bi qaydә bәxt,
Dә bә kömәk, şәfti nәsәxt:
Şeştә payә, çartə dәsә.
Bә һulqumi birә çüsә
Rasi bә mә, rasi bә dad,
Suk bu әlәm, buri fәryad…
Axir buri “iһ-iһ” һayә,
Әngәst bә kar dәrzәnһayә:
Әzir alәt - ә tәnmә zә,
Ә sәr çüm zә, ә guşmә zә.
Gaһ ә vini, gaһ ә çüm - ru,
Gaһ ә canmә yәzda buru...
Bә sәrmә muy xast ki karü,
Vagaşt di ki, sәrmә tarü.
Dinci sәxt o’, suk bu külәk–
Hәr yәkiyә rәһmi kövrәk.
Çü kar һist–yekbәyek rangü,
Bü ucub qursaqmә tәngü.
Tartapil nәse kәs - kicmә,
Cuga dәs yә sәvәr әngü.
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ӘRZİ NALӘ İSNOİC
Әqül bәtәn, dәqәlçiyü,
Bastan fәndə Murad ә’mu.
Ә gaf pәrgar, züһu ticü,
Ruyi xәndә Murad ә’mu.
Zә bә xari kәmәrmәnә,
Bə gürg müf dә xәrmәnә,
Fçarund xunә piyәrmәnә
Buzәxәndә Murad ә’mu.
Ü yә mәrdü bә Sabata,
Züri vәşi, irmund tata.
Ciq birәn bu bә zir afta
Buzəxәndә Murad ә’mu!
Xard ә’sәlә, müzdә nәdә,
Yә kub çuyә düzdi, nәdә.
Bә küşt mә’fә başü peydә
Bə ruyi pәnbә Murad ә’mu!
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BE KӘMSӘR
Biye betü şirnә yalo,
Virzu, bure ә çümtü xo!
Be çü küşti bә ә’rsi tü
Dümi bura, şülә mәrgo?
Xarde yәki, bire panos,
Barta bә burun e’zan silos...
Yә danduyi mundә bu saq,
Üriş ә ra’g vәkәnd imruz!
Hә yәkiyü bә şiqәmә dәrd?
Sadi әz tü “dad – һәzar!” bәrd.
Yә çümtürә nәbәndiyiş,
Ә asultü dәri xәbәr...
Yә asul ki, vәçvәçinü,
Çanta bә qurd, sәr bә qinü.
Xasә ruzi bin dәrkәlһa,
Rә’һәtiyi bә zir çimü!..
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Ә FӘND KÜRG
Vәxzü sovxoz bә sәr pay, yә sad müftәxar başü,
Ladur vәşü bә sәr kar, nozu anbardar başü!
Ә Sumqait, ә Xaçmәz pur-pünd biye maşinһa,
Bә sәr ciһin ә gәndüm daq-daһar se maşinһa.
Şö’һa dәsi bә düzdi, xosüz munde maşinһa,
Mәrdә kamas dürmarә abur başu, ar başü,
Ladur vәşü bә sәr kar, xәrguş һesabdar başü!
Әnfürsәrund maһbәmaһ bәxşә - para diһmunә,
Nәmidaştund bә bә’dә paraymunә, pulmunә.
Biyә, vin ki, bә diһmu mә’kәndund һulqummunә,
Ay türә xudә daştә, püştgәrdәntü tar başü,
Ladur vәşü bә sәr kar, xәrguş һesabdar başü?!
Kәlәһ-kuçik ә fәnd gürg - һiç nә kәşi xәcalәt,
Xardund xәlqә xunirә, num naһarund : “nәzarәt...”
Yə qaqla şir çültә çüm! İ rişxәnd bu, rәzalәt?
Bü qaydә bin gaf güzar in bә’dә ki şar başü?
Ladür vәşü bә sәr kar, xәrguş һesabdar başü?!.
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KÜTӘH
Xast ki, payü ü bә mәnaz bә cәrgә,
Ә һәr cıra peyvaz qәlәm nambaşü.
Kur tәrәkә şö’ - ruz roü bә ruzmә,
Mәn һә mәnüm, beyi ü mәn nambaşü!
Piyәrsüzü, mayi ürә naçaq zәnd,
Qәһәt dürma be düһuni qәtәq, bәnd.
O’ bә rixtәn, bә çanәyi yәlәq bәnd,
Mәn һә mәnüm, beyi ü mәn nambaşü!
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Ə RÜZGARMU
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DONBALAX
Bə pisa dərd
Nəgun, kistü Güləndam?
Axir histü Güləndam.
Şinəxtəyü xiştənə,
Maraft rə’hə tərsinə.
Məcəhund ü gövhərə,
Misəxt qərdxun həmmərə.
Qiçnihayə burə bu,
Midə siqəl bə çüm-ru...
Bə dəs şunə, o’gunə
Ə zil muxund təranə.
Hərdən hürsin əbirən,
Hər şeyə tərs bədirən.
Həmmə marü, xortdanü,
Həmmə bə ü düşmanü.
Be xunə piyər Güləndam
Bul gəşt, nə aft yə əncam.
- Bərbad, - gufti, - nəvarzi,
Suxtüm bə yar tamarzi.
Tar-mar başü in dihmu,
Varzü ə xak xuneymu.
Kiyə çüm sam, çüm darüm?
Bin dih kiyə yar danüm?
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Mö’lud şülü, Qafar kur.
Tın-tın Xuduş ə’mürbur...
Dərd-dül misəxt bə tahnə,
Məaft yə sad bəhanə.
Nəbu bə dərdi əncam,
Kəşü dartund Güləndam...
Rə’həti afte zədə,
Mürq bə qəfəs tab nədə.
Sər vəgüfte təlatüm,
Fəqirü bincə müslüm.
Əgər dire mürq bə ru,
Qəfəs əcə can mafu?
Dəgüft ürə həvəs, lərz,
Yuva zülmü bəyi ərz.
Siqəl kəşi bə ru xəz,
Nəaft, nədi yə çin həzz.
Zəhməti rafte hədər –
Bəxti nədürma bə sər.
Ə həmmə çüm məgürü,
Bə həmməraz xişgirü.
Bə toşu bul bu «hart-hurt»,
Fürma, giraşt ə sər Qut.
«Paymə bəcə, sərmə uncə!»
Gufti, parist bə qəmçə.
Nəgun bə gafmə məzə,
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İn tərz ə dih ü par zə!
Süftə xəbər bul-bul bu,
Xuda dastə məqbul bu.
Mal-qərəyə kəndəni,
Ə düşmə o’ bərdəni.
Zənha pıçhapıç misəxt –
Ki ə yavaş, ki ə səxt:
- Nə mund Güləndam ə’ciz,
Ma’fu be xiştən əziz.
İnki gufti: - Güləndam
Bə rə’h xiştən di əncam...
Guftürund: - Raft bə şüvər,
Kuk, çü kuk – lap gül-ənbər!..
Kisə gufti: – Şüvəri –
Yə xarici-əcnəbi...
Yəkiş gufti: - Konsulü,
Cib-cangali pur pulü...
Güləndam incə-incə,
Güləndam xonçə-xonçə
Bəxşə-para mustunü...
Gun, nəqilü, dastanü...
Xəbər ama, xəbər gəşt.
Şülə Mö’lud ə tən təşt
Ruba dö’r də, ru gərdund.
Çüm zə, həmmərə xəndund:
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- Çü inbu, hintərz başü:
Ə buli şir vərəxşü?
Tü mənə oxucumə,
Qaremə, toxucumə,
Biyə, imu şərt bilim,
Şərtmunə həm sərt bilim.
Əzmən nambi o’gunə,
Çümçi nəsə tü mənə.
Şəhər kələh, künc anbar;
Mar-mələkü hər anbar!
Be çü iram bə padval,
Vini mənə tü bihal?
Sauna hist? - Bə mən çü?
Ainə hist? - Bə mən çü?
Be çü payüm bə asvalt?
Munüm bəzir partapart?
Ə rə’h günah vagardim,
Ə’yib xəlqə nəgərdim.
Nəgun, çü bu “Be-em-ve”?
Ki pəs kiyə qal zəre?
Bə “Mersedes” ki başi?
Kiyə çantəyü yaşi?
Ə pul-para gaf nəsə,
Pul kur nahre həvəsə!
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Bə yar nistü, çan sal girast,
Pariz ama, vasal giraşt.
Yəvaz rang hist bə daq-dahar
Mərd tab mütü bə kar ruzgar.
Şülə Mö’lud səhə’bxunə,
Kurə Qafar səhə’b binə,
Ü Tın-tınə maşini hist;
Qə Güləndam hiç bəyar nist?
Xəbər də şofer Latan:
- Konsul vagaşt bə vatan...
Güləndam xiştən nəraft,
Əcə vir səxt, əcə aft?
Yə professor bə sər zən
Lava bistən, bəxastən...
Razi bire Güləndam,
Xiştən mise sərəncam...
Mah bə ruz’ mah bə təqvim,
Təqvim tazə, kühnə bu.
Əlac nistü ə hə’kim,
Qiymət zudan mürdə bu.
- Çüst xəbər?
- Mürd Yetər.
- Pəs puli?
- Xard Quli.
-Quli?!
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- Üli...
- Hist?
-Nist!..
Parist pusrə dar-doqqaz.
Vəkənd lüvə xacamaz...
Varist variş, vərf ama:
Güləndam ə yar dürma.
Bə ruz kar-bar raftəgar,
Əsgər bə rə’h səxtəgar
Aftarəncəm mügufti
Güləndama çələm di.
Giraşt zumustun, vasal,
Pariz əngəst bə ru xal.
Həftə rang gəşt ruzbəruz –
Həmmə müt’i, yək quduz.
Məhrəmə rangü xinə So’z əbirən ə binə.
Ə, binə bərbad birə
İmbu kur, ə dəm dürə.
De’di şangum bə sər Qut
Zənha vakard yə qəzut.
O’ bərixtən, baraftan,
So’ donbalax abaxtan.
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Zənha çini cəzm bire,
Muguni, zanbul zəre.
Umuc birand bə qəzut,
Xəbər bulü bə kük tut.
Bədürmarən bə manşet
Ə süftə num Güləndam –
Bə’də, bə zir– bə hey’ət –
Çü xəbər dəre Latan?
«Bəpısa dərü Güləndam,
Bə pust xərü Güləndam.»
Niməcan, azarlü
Bə dih vagaştəyü ü.
-Bə ruzi dütə ə’yəl –
-Hərdümi naxoş, bihə’l.
-Yəki siyəhü–zil siyəh.
-Löhayi dolma-dolma.
Un yəki–əzü kələh –
Təngəçüm, xişgə purna.
Viniyrə həçuni dan,
Fiçərundand lap ə ru.
Dərd hist dahar a’nburu...
-Vallah, yazuqü Güləndam–.
-Sərsüz munde, nist əncam.
-Qərdi bulü – ə kirə.
-Şüvəri mürde, bəlkə?
- Ü professor çü bu pəs?
- Zəni səxte karə nəhs?
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- Muy sərirə varunde...
- Bəlkə bə roddom ürə
Ə’yəlirə gurunde?..
Hiç kəs nəfürma zirə Vəçirund, füçürund,
Təqsirə bə Xuda dürund...
Lamad-ləhmə hərcə hist,
Kürminə dül bəcə nist?!
Siqəl nəbaş, gaf şünö,
Bə ru dünyə nistü dö!
Ədəminü ə’məldan,
Həm danəndə, həm nadan.
Ədəmi hist ü sərvərü–
Ruz-ruzigar mübarək!
Ədəmi hist-çan xərü,
Qafa tihin, luq kənək...
Ədəmi hist, şamama,
Çümi, ruyi siqəlin.
Ədəmi hist ü niməsuxt–
Qaxac bire və sər qin.
Ədəmi hist cüvəllaq–
Bə şeytun dərs bamuxtan.
Ədəmi hist, ü yə tərz qaq–
Vəg yəhərə, bil palan!..
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DƏRDİ SƏR
Dünyemu bu ətər-bətər,
Qambay giraşt bə dəs bərbər.
Təmə’h kisnə, nəfsi bətər;
Muray çunu, miyey çini –
Əh, ü başü çini-çini!..
Səhə’b qambay ke bu dəllək,
Ə zür təmə’h, ə fənd kələk –
Peymund mülkə çərək-çərək...
Ha raft çunu, ama çini –
Qaş-qabaqi çini, çini!
Tas nədüşund – vərəxşunü,
Sərçin düşü, sər dəxsunü.
Nəştərsüziş xun mustunü,
Muray çunu, miyey çini,
Gaf ə sər gaf: «Çini-çini!»
Sərçini küt, müştəri xum,
Ə raft-amar inbaşü mum –
Mirxü ərsi aqastə tum,
Muray çunu, miyey çini –
Hə mənləyiş untərzini.
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Xum bu xari - kulə kəndüm,
Ərəq səxtüm, dar vəkəndüm;
Qismətmə bu: kaştüm gəndüm,
Zəhmət çunu, ziynət çini;
Hə mənləyiş untərzini!..
Mən peyrəyüm, dəllək əslü,
Mülk Tənkəmər siyətəlü.
«Niva» bire pə’lü-pə’lü
Muray çunu, miyey çini;
Gaf- hə ü gaf: «intərzini!..»
Çənx ən qambay ke bu para
Bə dəlləkaz birim həmra...
Bala xuvar, vakun fala –
Muray çunu, miyey çini:
- Əh, ü başü çini-çini!..
Nəgun, dəllək kütükkənü,
Mız-mıziyü, çürükkənü!..
Ə hər vicə mülk mikənü...
Muray çunu, miyey çini:
- Əh, ü başü çini-çini!..
Ərx nəgiraşt, nəmund bə keş –
Çərxha qambay afta taykeş –
Zimiyə bistən ö’kəş-ö’kəş!
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Muray çunu, miyey çini,
Gaf ə sər gaf: «Çini-çini!».
Bə həngə kar tara cücə
Can mənə gəşt yə vic-vicə:
«Qə qal zəram in tərz gicə?» Muray çunu, miyey çini –
Mülkə mise çini-çini!
Ha «Ho!» bistən, ho nəbirən,
«La!», «To!» bistən to nəbirən,
«Ko baş!» bistən ko nəbirən;
Muray çunu, miyey çini –
Gaf ə sər gaf: - Çini, çini!
Çüm-çələymu bartan suza,
Rixte gəndüm bə kük quza –
Dara, radd sa nataraza Nəray çunu, nəyey çini!
Ürə... başü çini-çini!..
Hə bin cuga Dəlləkə’li,
Di ki, bə qurd vəşi tə’li,
Yə rang vəgüft ə albə’li –
Mung-atursüz giraşt çunu,
Həlbət, çuş də, vəşi xuni...
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DƏ’VƏT
Bin dər vasal alət Qələ kopko’rü.
Kar-bar bulü, ə’mürleymu yə ho’rü.
Kuçəkuçü, baiskarmu go’urü.
Vəgüftüm mən ə «Gülüstan» yə də’vət,
Bəxastən ki, mənə to tü Şixəmməd.
Ü «Gülüstan» be co-cahil şönişin,
Həmmə şair, kitabnöüş, mütərcim.
Xundəgar nist, in bə’d bə mən çü tə’lim?
Ə yar nəkən, bə kələha xun rə’hmət!
Ü məclisə sərdarirü Şixəmməd.
Ü şairha be tə’rif məcaz gəştəni –
Ə dərün dur bə ru dayaz gəştəni,
Bə dər xunə be o’-ə’yəl xiştəni
Gah dəvəyü, gahiş go’ü Şixəmməd,
İnbu ataş, inbu o’ yü Şixəmməd!
Ki mixohü, sə’nq aftanü bə lüngi?
Bure bə kar, dümsüz munü bülüngi?
Xan halvayrə, ataş kənü külüngi!..
Sə nəmürü, sü’rə to’u Şixəmməd,
Bəxastən ki, mənə to TÜ Şixəmməd!
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Tazə nistü, köhnəkarü «Gülüstan»,
Şixəmmədə əzü məclis xəbər dan!
Ke ki, rə’tü bə gil Dərbənd baftaran,
Kisnə, təşnə dö’lətinü Şixəmməd.
Pə’lü saku, binəso’zü Şixəmməd!
Ü qirizü, mən isnoic–cıra tat,
Hərdümimu ə qal qiliq bisavad.
Tərcümanmu Xinəluqic – çü hacət?
Bü «Gülüstan» imbu so’zü Şixəmməd,
Mixahü ki, mənə to tü Şixəmməd!..
DƏVƏT
(Satirik şeir: Tat dilindən tərcümə)
Bu yaz ağzı Quba yaşıl boyandı,
İş-güc kalan, ömürlərsə bir andı.
Köçən köçdü, kimlər yolda dayandı,
Dəvət aldım “Gürcüstan”a Məmməd.
Dartır məni o ünvana Şıxəmməd.
O “Gülüstan” cavan-culuq yığnağı,
Hamı şair, kitab yazan, lağlağı.
Oxuyan yox, qalxıb kitab qalağı,
Bayağı söz xiridarıdır Şıxəmməd.
Bu məclisin sərdarıdır Şıxəmməd.
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O şairlər ucuz şöhrət hayında,
Dərin getmir, üzür “Qudyal” çayında.
Öz evində arvad-uşaq yanında,
Gah dəvədir, gah da kəldir Şıxəmməd.
Gülüstanda bir əngəldir Şıxəmməd.
Kim istəyər daşa dəysin ombası,
Getsin işə, sapsız qalsın yabası.
Hələ sağdır, çalınmayıb halvası,
Təzə qurub isti ocaq Şıxəmməd.
Çoxlarını aldadacaq Şıxəmməd.
Yeni deyil, köhnə sözdür “Gülüstan”,
Şıxəmməddir o məclisdə “böyük xan”.
Dərbənddə də gedib salıb bağ-bostan,
Ac və susuz dövlətlidir Şıxəmməd.
Yüngülayaq, sərvətlidir Şıxəmməd.
O “Oırız”lı, mən “İsnov”lu cılxa tat,
Hər ikimiz dil sarıdan bir-babat.
“Xanalıq”lı cərcümana yox hacat,
Gülüstanda cücəribdir Şıxəmməd.
Mənə də gül göndəribdir Şıxəmməd.
Tat dilindən tərcümə edəni Şuşa uğrunda döyüşlərdə kəndimizin 6-cı şəhidi ləzgimSeyfəddin Balaağayevin atası
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DƏRD DÜL
Bə yə takləyə fəhləymə - bə mütləq şərikmə, bə vəfadarmə, bə nəvəhamənə nənəyi - bə Anaxanım xitab.
***
Bətəni ki, nistü hüzüm bə zirlə sac be suzundan,
Ü tə’nəytü rırımənə bəngəstən qac, bəsuzundan.
***
Çül sal imu bü Sumqayit məskun birim - xas-pis zistim,
Tati, türki kəmi misəxt, bə urusi süxən səxtim.
Ə hər millət, ə hər tayfa ülfət dirim - üzüm kistim?
Paxil, nadan ə cındırmu bəgüftən bac, bəsuzundan,
Xiştənmuniş bə xiştənmu bistənim ləc, bəsuzundan.
Yəki bətən, mürdəniyü, əcəb zillət bəkəşirən,
Unki bətən, sərxariyü, vəçi dö’lət, bəkəşirən,
İnki bətən, Xuda qənim bire, həlbət, bəkəşirən.
Ə hər dühun yə çəng yalo rixt bə zir sac, bəsuzundan,
Xiştənmuniş bə xiştənmu bistənim ləc, bəsuzundan.
***
Bər-bəhəri, nug-nugbahar, baq əngəstam, əlmənkinü,
Gülə ə gül şövqi güzəl, çələng bəstam, əlmənkinü,
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Bə num mərdi dül vakardam, vərəngəstam, əlmənkinü,
Bin dərdi-sər üzərrigü ancaq əlac be suzundan.
Paxil-nadan ə cındırmu bəgüftən bac, bəsuzundan.
***
Can qərimə, sabur sə tü, vəsimənə vakunüm mən,
İnbu, yə ruz – əz tü pişə bü küşt mə’fə sər bilüm mən.
May-piyər nist, bin ru dünyə yə tak bə tü qərdxunüm mən,
Gəşt çüm-rutü bə hamni şum, bire qaxac, bəsuzundan.
Xiştənmuniş bə xiştənmu bistənim ləc, bəsuzundan.
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GİCƏ, GUFTİ
Gicə’ bə sər sigərdun,
Yə lürs dürma ə godun.
Pay daşt hürsi bu səhə’b,
Həq-saya əngəst bə dəb:
- Xərc nahram, mülk ustaram,
Gunüm, ə pust dürmaram.
Çantə malə səxtam şikəst,
Bə xuni qəltan - çi həst?
Qə xisrəyi hiqqədər,
Zəhmətmu bire hədər?
Gicə gufti: - Hə’mramə,
Tü dayçəymə, tü xərmə.
Bastanüm zirəngi tü –
Lap şiri, pələngi tü.
Kamas dürmare pultü?
Vəgi mənə bə kultü,
Burayim bə xara baqçəha –
Ə lö’zəvər ə’lçəha
Ku im dütə qərqədar,
Vəgi, dartun bə bazar!
İmbusə, pul miyərim,
Nimbusə xun miyərim.
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MAFÜ GAF SƏHƏ’B XİŞTƏNƏ
Üriş yə əyyam bu –kütəh salam bu...
Sovxoz ərast varzi, kolxoz dələrzi.
Alic afta telefon - gafsaz Mәһәmmәd.
Nәfәs nәdә, guş daşt Zәriş ә xәlvәt:
- Nә, nә! Vәxt nist, imruz bә Xoşniyüm mәn.
Unki: -Balabirar, çüm dar tü mәnә,
Ü “parә xariyә” güftand bә dәһnә!..
-Ü Sərkar Səfərü, yayiş Şixə’li…
Hərdümə bə tən zəvər xas nistü həli…
Bər tin bə məhkəmə, kəşü guşirə,
Ustunü hə müftə, xarü lo’şirə.
-Tü, can birarzәrә, vәxt af biyә!..
-Mugum, tapşir misam, bә sәr rә’һüm mәn.
-Guftürüm, vәxt nistü, nәbu ki diyә!
Ә Komitә sә biyand, Başçi qal zәre,
Nimbu ә dәs dәrәn, o’mә bә bәre.
...Minut nәkәşi, in gaf qәlpә dә:
«Müftә xardan һistü, qә payisti, bә?»
İn gufti, un gufti; un bә un gufti –
Muguni, bә Xoşni Harunә1 afti.
Mә’nayi yәki bu qurdәn - qurdәnә:
«Zu baş, ә dәs nәtin in tәrz “xardәnә”...»
1. Ə.Firdovsinin «Şahnamə»sində səxavət simvolu.
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«Hüseyn bә sәr Xoşni süfrә vakarde,
Be mәclis Әnvәrә “sәrpay” dürvarde.
Vәrixtand ә tәn dar yә cigәr, yә bud –
Әsgәr bә tәn to’u, küz munde gud-gud.
Sixi lap bulü - e’zanә dümbә!
Becә mundi, yetim, nә pay, zu biyә!
Ә gürg iştaһ ustun, ә qusband daqar,
Dәryә bә zir paytü, xarü daq - daһar.
İmruz cümә’yiyü, şәnbә, bazar һist –
Mәclisә axiri һәlә bә yar nist!..
Tә’rif ә sәr tә’rif be әni cuga –
Muguni, dәlәrzundund ә üşә xuga...
Ә sәr bülündәgi Cәbi Kәbrәmi
Misәxt yә zümzümә ә һәngә gәmi.
Yә sazi nə rasi - müxәmmәs gunü,
Pәs in tәrsimәyә ü, çәlәm xunü?
Gufti: «Ə yar kәnüm: buyә, sәr-tәnә,
Düz başü, mafü gaf sәһә’b xiştәnә!..»
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XOŞNİ VƏ KÜŞT ÜŞƏ
Nә,gun qunağumu bəlkә kәm ama,
Çantә bala maşin bә ruzһәm ama.
Hәmmәyi layiqin, һәmmәyi ә’ziz –
Rişxәnd xürd-xәşilü, eyһam lәng dürma,
Nozuһa bә çәşmәk, bә qirim ama!
Yәki gәznә soyi, yәki pәl varund,
İnki bә xәr başi, un yәki parund.
Turşәng qucaq-qucaq, çәqqәdәr xarund?
Yә lәһ samaqoniş bә һə’ram dürma,
Lüşbala tostә daşt, bә һim-cim ama.
Mәһәmmәd mәzәyü, nimbaşü ә’si,
Xanmәd nəgun parist, ü ə ki tərsi?
Qal zәrund Mö’lama, ә һovva rasi–
Әzrayil bin cuga sә bә rәһm ama,
Rüşvәt yә pay vәşi, zirә nәfürma!
Xoşni bә küşt üşә, üşәһa qumaş.
Bә mәclis dәstiһin nә mə’ma Dadaş...
Mü kard ü bә sәrtü ә dollar şabaş –
Qәy nәzir-nizarә bә salam ama,
Bә bülünd pay nәgüft, ә sülüm fürma.
Zurnorә püһ sәxtund, düһülә kuftund,
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Dünyә bә sәr lәmi, şәtәlә baftund.
Fal nәnaһrә cücә kәndund, füruxtund–
Nozura һәmlәyi ә mәqam dürma,
Sәһә’bkar peydә nist, pәs in çü fәrma?
Huqqa kәndәn kәsә bә küki bәndü,
Niştәn - vәxiştәni һiylәyü, fәndü.
Yәki sәr mudurü, unki mixәndü;
Bәxt xastüm, bә dәrdaz ü baһәm ama,
Ruzһa çümixoin, şö’һa dәm ama!.
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SORAQ
Şəhərin sağ böyründə saya, yöndəmsiz tikililəri güllü-çiçəkli həyətlərilə təzadda olan məhəllədə kökü,
soyu bir adamlar yaşayır. Bir az qapalı, bir az yöndəmsiz məişətləri qətiyyətlə, dözümlə qoruduqları mənliklərinə kölgə salmır.
Bir vaxt bu məhəlləyə çağırılmamış qonaq gəldi. Bu,
beli donqar, başı daz, dördgöz bir kişi idi! Məhəllənin
adını təhrif edib, «Hərşüş», «Ərküş» deyir, it soruşurdu. Cahil-cavan uşaqlar elə bildilər ki, o kişi it alverçisidir, boğuşdurmağa it axtarır. Kimi zarafat elədi, kimi
şəbehdən qalmadı.
Demə, kişi lap saqqız imiş. Əl götürmədi, məhəlləni
dörd dolandı, bir qapıda «Bəd it» lövhəsini görüb sevindi.
Ev yiyəsi ahıl adamdı. Qonağın nə mərəz yiyəsi olduğunu kəsdirmədən içəri də’vət etdi. Çay süfrəsində
kişi Londonun kral kitabxanasında eramızdan əvvəlki
minilliyin birinci yüzilliyinə aid səfərnamədə tədqiqat
üçün çox faydalı bir mə’lumat aşkar etdiyini söylədi. O
səyyah yazırmış ki, Qafqaz dağlarının cənub qanadında «Hərküş» deyilən yerdə adam dilində danışan it var.
Kişi israr edirdi ki, o yer elə buradır. O boyda mö’təbər
əlyazmasında yerinizin adı pozuq görünə bilər. Ancaq
tarixdə kiçicik bir işartı ilə də olsa, görünmək şərəfdir.
İndi gərək açaq, görək, belə şərə li əcdadları olan itlərin bugünkü törəməsi nə yerdədir.
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Eynəklidən sonra reportyorlar gəldilər, məhəllə
adamlarının ürəyincə olmasa da, ada-udanı əks etdirən
süjetlər quraşdırıldı, qəzetlərdə palaz boyda yazılar
dərc edildi. Məğzini London Kral Kitabxanası, sensasiyalı tarix tutan bu dedi- qoduların içində o da vardı ki,
yerin adı həm səfərnamədə, həm də məhəllə adamlarının indiki tələffüzündə təhrif olunub. Sən demə, bu yer
adı “Ərüsküş” deyil, «Ərzi-guş»dur. Afərin belə alimi
biəmələ!
Bəli, külək idi, əsdi, getdi. O boyda hay-küydə bircə
dirək tapılmadı, söykənək yeri olmadı; yaxşı da oldu–
unuduldu, getdi.
Orası da var ki, ata-baba məskənlərində olmalarına
məhəllə sakinləri də əmindirlər. Guya şəhər artıb, ürəyib gəlib çatıb onlara. Heç bu da doğru deyil.
Elə o məhəllədə, yalan-yanlış yapışdırmalar gün
altında qurudulmaq üçün səriləndə, adı Mələk, özü
Mələk bir ana xətrimə dəymədi, mənə alatoran dünyanın hekayəsini danışdı. O, and verdi ki, orda-burda açıb
ağartmayım, cavan-cuvanın acığına gəlir. Sözümə əməl
etdim. 40 il keçdi. Quyudan rişələnib boylanan qarğı
çobanın tütəyində «İskəndərin buynuzu var!» deyən
kimi, eşitdiyim vaqiəni gizlədə bilmirəm. Andı da pozmaq olmaz. Deyirəm, bəlkə o macəranı elə eşitdiyim
dildə, tatca deyim, bir elə ruhları incitməyim.
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BƏ SƏR LƏC
Rışmi dünyə qo’raq,
be mürdən vəxt anbarü.
Dәryaһayә әlәk-vәlәk sәxtә Sindibadә num-nişuni
dәr-doqqazә bә kuftәçaq bә yә ruz-ruzgari babat giraştә ailә һisti-nisti nәdasta Әlikmәn numlü yә kuk kәlәһ
әbirәn bu. Yә ruz piyәri ürә qal zә, bәtәn xiştәn nişund.
–Sәyyaһ Sindibadә numirә şünörәyi? –Xəbər usta.
Kuk cavab dә:
–Hә, bәtәnund, dәryaһayә bul-bul gәşte.
Piyər ə cuga xiştən dələrzirən sayaq bu, cır nәzәnüyiş, piyәrә rişxәndi pәnә nәmund:
–Sindibad dәryaһayә tim-tiһin, karsüz- kamalsüz
nәgәşte. Qәziyә-qәdәr ә tәn sәri dur nәbire. Bulә zulum kәşire, ә һiç kәs qәrdxun nәmunde. Hiç üzümiş ә
düş xiştәn nәbәşundәn. Çümtürә vakun, bә tay-tüştü
dәniş; sәbә’һnə ruztürә ikir sә!..
Piyәr gufti, kuk guş vәkәrd. Duqmaһayә ga i bә dül
әdәmi zu bәxaristәn, illaһiş bә caһili. Әlikmәn ә gaf
piyәr һürsi bu, eyһama әcә amarәnirә dast, piyər əzü
rancidə bu, dürma raft bә tәn Sindibad. Vamuxt ki, Sindibad bin kündiһa–imruz səbə’h bә tazә sәfәr sә bure,
һә’züri bәdirәn. Әlikmәn ә Sindibad tәvәqqә sәxt ki,
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üriş vәgürü bә xiştәnaz һәrәgәc. Sindibad gufti:
– Tü madari, piyәr- mayә yә kukiri. Bura, bә piyәrtüraz mәslә’һәt sә.
Çümbәruzi nәse, xeyir - dua tüyü, ә’bәrüm.
Әlikmәn bә xunә vagaşt. Sindibadә gafayrә bә şarә
- şar bә piyәr rasund. Piyәr ә sәxtә kar xiştәn yә kәm
peşmu bu, may girist. Biyә vin ki, piyәr gaf xiştәnә pısova nәvәgüft, «һa!” gufti, ә züri rasirә be kuk xiştәn
pul dә. Әlikmәn anbar tartapul nәsәxt, kar zu bә sәr
ama. Sindibad beriş mal vәgüft, gәmiyә yelkәnirә vakardund, dürmarund dünyaһayә bә qismәti. Üşәһa,
baqa, әziz girami һәmrә’un, kәs-kic bә dur mund. Bә
çüm vaxaristә ru dәryә bu, һәrdәn-һәrdәn lәpә zәrәnzәrәn amarә küpüknә o’һa bu, yәkiyiş dәs nәrasirә asiman. Ruzһa eki gurun ama, şöһa sәbә’һ birәn nә dast.
Әlikmәn ruzһayә sayrә lap zu vir sәxt.
Nәgun, bin sәfәr һә Әlikmәn xum nist. Hә gәmiyә
sәһә’bi Kәlә Ә’mlәyiş naşiyü. Qiblәnamәyә düz nәxundә bu, asiman bә ü ciqәl dürmarә bu, astaraһa sәpirtqә
aftara bu, nәdastund. Yә maһ yә ruz gәmi bә ru o’ çapalamiş bu, gәrәklü sunurayә nәaftund. Rә’һә bә aliz
birәni şәk - şübһә nәbu.
Yә һә ürә dürund ki, gәmi bә yә bivәcə cәzirә amare dürmare. Әlikmәn çini daralmiş birә bu, be sәr xari
düli suza bartan bu. Ә’mәlәyә ә qәyquyi bixәbәr bu. Hә
bә ü gürәyiş gәmi bin nakumi cәzirә yan vәgüftә - nә
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vәgüftә, Kәlә Ә’mlәyә rә’yi ә’lan nә birә Әlikmәn bә qal
xişki fürma, bә doa - doa bә dәrün cәzirә raft. Ә gәmi
һiç kәs ürә nәdi, beçüki һәmmә bә mәşvәrәt bu. Ədirbədir ә’mәlә bü ikir ama ki, madәm rә’һşu alizü, һәmiş
in cәzirә bikarәyü, bәdә var sәr nәvәgüftә, pısova vagardund, sәmt gәmiyә düz sand. “Nә” guftirәgar nәbu.
Ancaq tә gәmi ә küşt cәzirә dürmarәn ә Әlikmәn xәbәr
dastagariş nәbu. Əqə il Sindibadә һarayi dәs daşt. Ü,
әdәmiһayә beki-beki zә, şәgürd xiştәnә gәşt, Kәlә Ә’mlәyә qisnәmiş sәxt ki, vagardunü gәmiyә bә cәzirә. Bә
durbinaz dәnişirund, çüm naһarund. Dürund ki, ә gil
cәzirә yә siyәһi dürma. Fәn sәxtund ki, qәyiqü, sә bә
gәmi amarәn, işarә bistәn. Sabur sәxtund. Qәyiq kündә-rast bu. Әlikmәn taһnә nәbu. Dütә bazburtnә caһil
bә şövqaz avar bәkәşirәn bu. Qәyiq tә bә küşt gәmi
ama. Dәsgiri şundud, avar kәşirә kukunә yәki zәvәrә
vәşi. Sindibadә xәbәr vәgüft, әzü qizil usta. Bә’dә dәs
rasund, әvvәl Әlikmәnә, bә ruziriş bә gәrdәni xaltә
birә dütә sәgә bә gәmi vәşund. Segunә zincirirә bә üz
dәs xiştәniyaz bә göyәrtә, bә yә ilgә bәst. Әlikmәnә dәsirә sәxt- sәxt qaqund. Hәr dümi xәndist, bә dustiyaz
curә bürund. Ü kuk fürma bә qәyiq. Yә xeylә qәyiqә bә
kinar dәrund. Bә’dә bә nubayaz bә dәrün qәyiq bә sәr
kәllә payistund, lüngһa xiştәniһayә ә qastә şax lüvә
vәcәһundund; bә sәr pay payistund, һә’rә kәşirәn sayaq dәs-bilək xiştәniһayә bә qurd xiştәniһa kәşirund.
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Bә gәmi birәgara bə vaz-vazişu tamaş sәxt. Çü bәtәn
bürund bә sәr aftaragar nәbu. Be dava vakardәniş yә
sәbәb nә dirund. Gәmi sә bә mәqrib sәr vәgüft.
Sindibad ә Әlikmәn be һal-әһval güftәn vәxt nәaftә,
ә qә il segunә vәһşәti sәr-vәgüft. Әvvәl doistund ki, vinund cü bire? Hiçiz bә sәr nәaftarund. Segun ә cuga xiştәniһa vәxiştәbürund, zincirayә bәdartundәn bürund,
bә әdәmiһa dandu qicmiş bistәn–bәroustan bürund.
Guş güftәni, çüm bәstәni, sәr virzundәni yә bәla dürmarә bu. Sәgәroa çini şirәqqә sәxt ki, bә sәxtә cuga–
gәmiyә bә anbarayi sәr pәnә sәxtund. Bә әdәmiһa çini
tәrs ama ki, muguftiri bә gәmi yalo aftare, bin sәһә’t
һәr şeyә sә ars -qars se. Bә ru yә Әlikmәn bu. Әvvәlәn
ü lap mә’tәl mundә bu ki, in vәһşәtә sәbәbi çüst? Bә
bә’dәyiş ü’ә üz kar xiştәni becә sәr virzundәn bu? Gaf
nәbu ki, ü, segunә xasiyәtirә nәbәdastan bu. Segunә ü
dütә kuk bә ü füruxtә bu. Hә, bü şәrtaziş ürә bә üz qәyiq xiştәniһa bә gәmi avardә rasundә bürund. Ü kukun
һә ürә guftirә bürund ki, tü әzin segun bulә mənfəət
sә vini. Üşun türә ә pisә niyәtһa, ә qәsdһa sә darund.
Pәs üzüm bin segun çü bire? İn һә’yvunһa qә intәrzin
vә’һşәt bәkardәnund? Bәlkә gәmiyә lәrz raftani üşunә
sexaşişunə virzunde, incitmiş bistәn? Bәlkә ә üz cuga
xiştәniһa һәmişәlük raftan beşun xuş nist? Pәs in çü
zavalü? Ki beşu çü әlәm sәxt?
Әlikmәn bә küşt xarala bә sәr pay payistә bu, bәdә163
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nişirәn bu; ancaq һiçiz nәbәdirən bu. Әgәr lap ә qә il
segunә yәki, ya һәrdümü xaltaya kur sәxtәn bu, zincirә
buran bu, bә sәri amarәn bu, Әlikmәn yәvaz nәmidi,
be müda iә künc-küluş nәmigәşt. Tariki afta, gәmi ә
rә’һ nәpayist. Ki çәlәm bacar sәxt, һuntәrziniş sәbә’һә
vakard. Ancaq segun sexaş nәbirә bu. Bә göyәrtə әdәmi dürmarәn kimi zingildәmiş әbirәn bürund, һәmlә
bistәn bürund.
Ә naһar yә xeylә pişә Kәlә Ә’mlә Sindibadiş qal zә,
bә barә segun mәşvәrәt vakard. Mәslәһә’t yәki bu: segunә küşim, şunim bә dәryә!
Matrosa gәmiyә bә anbari fürmarund, sәtә payә dürvardund. Әlikmәn matrosara qurdәn - qurdәn birәnirә,
pıç-pıç səxtənirə sәbәbirә bә sәr afta, be bә segun әlәm
sәxtәn rә’y nәdә:
– Ü segunә mәn xiram,–gufti, - üşun mәnә әmlakmәnü.
Kәlә Ә’mlә ә bülünd gaf sәxt.
– İmu bә gәmiyim,– bә dәrün dәryә! İncә naz- buz bә
kar nә mure. Tabe nәbirәgar mürdәniyü. Dәniş, һiç kәs
әztü razi nist.
Әlikmәn:
– Xub, bә sәr aftarüm, – gufti, – Mәniş әzin bә’dә incә
mundәn nәbәxastәnüm. Segunә küştәn vacib nist, bә
mәnaz bә yә cuga şunind bә dәryә.
Yә matros anbardani sәxt:
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Sәgә nәküştә, bə kündiyi ki maftanü?
– Mәn, – gufti, Әlikmәn. – Burayind pәnә başind, seguniş, xiştәnimәniş sә şunüm bә dәryә.
Sindibad sәr xiştәnә çumund:
– Nә, – gufti, – Bәs mәn bә piyәrtü çü cuqab mütüm?
Nәmuguyü mәnә kukmәnә çü sәxti?
Hәmin bin mәһәl gәmiyә bә sükani nö’bә kәşirә
matros Kәlә Ә’mlәyә һaray zә:
– Biyә, – gufti, – bә pişәymu çüsә һistü...
Kәlә Ә’mlә durbin vәgüft, pişova dürma, bә bülünd
vәşi; bә tәn qiblәnamә doist, küһnә cәdvәlayә ruzbәruz vakard. Bә Sindibadaz mәşvәrәt sәxt. Bә qәti һüküm ama: gәmi ә rә’һ dürmare, becәsә sünurә giraşte.
Nә rә’һә gurundund, nә löbәr şundund.
Bә pişәyşu ә süftә yә gәmi mә’lum bu, bә ruziriş rangin-rısin daq-daһar. Gәmi bә saһil bәraftan bu: bә һәr
düһun yә avaz, bә һәr avaz aqu, zәһәrmar-günaһkar
Әlikmәn, günaһkar segun!..
Bin pay Әlikmәn cәsarәtin birә bu: kiyә çü guftirәni
ürə gәrәk nәbu. Ә һiç kәs çәkәr nәbistәn bu, nәbәtәrsirәn bu. Ә göyәrtə fürma, bә tәn aşpaz raft, yә çәnәx
o’ avard, yә dü para nun. Güyamiş segunә mır-һartirә
nәşünöyi, һәmlәyrә nәdi. Avardәһa xiştәnә bә pişә segun naһa. Segun bə mırça-mırça xardund, yә pay zirә
naһarund– һәçuni dan yә kәmlә sexaş bürund.
Üzüm beşun ikir dәrәgar nәbu. Ә sәr səbә’һ peydә
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birә gәmiyiş bә künd bu, daq – daһari bә zir afta bәrq
zәrә saһiliş. Ә pişnәgi yә pay pişә Kәlә Ә’mlә sәrәncam dә ki, diyә pişova nәrand, lö’bәr şünund. Be çü ki
bul-bul işarә dərundsə, әzü payistә gәmi һiç yә cuqab
nәustarund. Әlikmәnә bә tәn Sindibad qal zәrund.
Mәrd bә süfrә bu, һәlә bismillaһ nәsәxtә bu:
– Biyә, – gufti, – niş, yә qismәt nunmunә xarim.
Әlikmәn nişt, bismillaһ sәxt, nun buri. Sindibadә ә
dur sәr vәguftә ixtilati dö’r xard bә sәr segun ama:
– Bәst türә in segun? Bil küşund, şünund bә dәryә;
darayim rә’һmunә burayim. Bәdirәni ki, ә’mәlә naraziyü. Hәmmә tәqsirә bә sәr segun bәnaһrәnund. Guya
rә’һә segun aliz әngәste.
Әlikmәn pis xisirә bu, bə sər-sabur xiştәn sәһә’b nәbu, ancaq Sindibadә eһtiramirә vir nә sәxt:
– Mәnә piyәrmә, mәn diyә–əz in bə’də bin gәmi mundәn nәbәxastәnüm. Dәryә mәnә ә һövsәlә sәxt. Dülmә
bәtәn ki, qismәtmәn bә ru xariyü. Becә mәslәһә’tü mәn
uncә iram. Çәlәm sә başü, ü, Xudәyә qismәtirü.
Әzin mükalimә Sindibad bә sәr afta ki, segun baһane. İn kuka düli vagaşte, dәryә beyi qәfәsü.
– Xub,–gufti sәrkar, – üzüm ki, bә gaftü apayistәni,
gәmi bә saһil kündü, dara bura һә’züri vin.
– Mәnә ә gәmi fürmarәnmә yә һә’züri nәbәxastәn.
Sindibad Kәlә Ә’mlәyә nә’rә sәxt:
– Midanimi bin kuk yә balacә qәyiq peşkәş sәyi? Bә
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aftaraçaq mәn beytü tazeyrә mustunüm. Kәlә Ә’mlә “Nə” nəgufti, raziluq dә. Sindibad yә suka kisә qizil
avard. Bә zirin alәt– becә pәnә sәxtәniyüsә, çüһәng
daştәniyüsә, bә Әlikmәn vamuxt. Matros ama ki, qәyiqә bә ru dәryә әngәstand. Әlikmәn dürma. Bә һәtiyәtaz әvvәl sәgә yәkiyә vakard, bә zinciri rasan bәst,
әngәst bә dәrün qәyiq. Hә һuntәrz un yәkin sәgiş bә
qәyiq irvorund. Xiştәniş zirova irmarәn xastәncәm
Sindibad ürә daşt. Be üzgi birә gәrdәnәbәndә ә zir qultuqa Әlikmәn girorund; ә sәr, ә zir bәst, müһkәmirә ə
çüm nə naha, sinaq sәxt. Әlikmәn ürә qucaq za:
– Әztü gәrәk һә’lali ustunum,– gufti, – İncә piyәrmәnә әvәzi tü biri...
Әzin gaf bә’dә һәr dümi pursumiş bu. Sindibad:
– Bil, Xudә әztü rә’һm xiştәnә nәburu, – gufti. - Әvvәl Xudәyә, bә’dәyiş in cәmә’әtә bә şaһadiraz әzmu
saq-salamat curә biri. Bura, saqluq başü, mundә maltürә әnfüruxum, pulirә bә piyәrtü mirasunum.
Dәsbәdәs dәrund, Әlikmәn ә gәmi fürma.
Bә ru dünyә һәr rang һist. Hәr dәqiqә һәr һoqqa bәdürmarәn. Bәdәnişirәni, bә sәr yә xak, bә zir yә afta
һasil birә bәһәrü, ancaq dadi üzgә-üzgәyü,– yәki nist.
Segun bә gәmi dinc-aşiş ama, irorudәncәmiş bә һiç
kәs һәmlә nәsәxtund. Pәs bә gәmi birә ü vәһşәt? Yә
gәmiyә cәmә’әtirә bә künc-külәf dәşundә segun, sә bә
Әlikmәn be çü dandu qicimiş nәbistәn? Nә, bә dül Әlik167
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mәn yә dızdan tәrsi һә bu. Bә qәyiq bә sәliqәyaz fürma.
Hәrdümirә zincirirә ә asma mundә mancar vakard, qәyiqә bә gil pişәyi bә yә һәlqә bәnd sәxt. Segun һә’lim,
Әlikmәnә bә ә’mәli qail bürund. Ә gәmiyә göyәrtәyi bә
qәyiq, bә Әlikmәn, bә segun çüm naһrә, bə tamaşa dürmara ü cәmә’әtә tәәccübi yәki nәbu, dәһtә bu. Ancaq
yә kariş sәr dә, dirәgarәyә çümi ә һәdәqә dürma. Әlikmәn be niştәn cuga xiştәnә rә’һәt sәxtә-nәsәxtә, be
avar kәşirәn dәs vәgüftә-nәvәgüftә segunә һәr- dümi
xiştәniһayә bә o’ lup şundund. Ә qastə bәq bә ru dәryә
lasirund, üzgi zərund, qəyiqə kəşirund, bərdund. Tәәccüb ə sәr tәәccüb bu. Әlikmənә ә əqüli giraşt ki, in kar
tilsimü, ә әqül bә dur mö’cüzәyü. Әlac qәyiqә bә müvazinәt saz daştәn bu. Әlikmәnә be bә kinar salamat
dürmarәni Sindibadә şәk-şübһәyi nәmund...
Yә xeylә bә’dә qәyiqә xuzәyini pısova dәnişi. Mazul
sə bə hə’mrə’un qәy kәlәһ birә bu.
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FALÇİ
Hә bü yәki birә, yәki nәbirә vәxtһa diһa seyrәk, bә
diһa әdәmiһa bul nәbu. Bә әtәk Dübrar birә bә yә kuçgә
diһ yә Ruzman numlü xudәşinәxә mәrdә Ruzayә numlü
kardan, xunәbәrәһtinә duxtәri bu. Xudәytala Ruzayәyә
bә yә rışmә ruz, bә yә әrxәyini bә ru dünyә avardә bu.
Qabiliyyәti, rangi-rısi bә cügayi bu. H’әlalә şir xardә bu
– şarşuri, һәllәm-qәllәmi nәbәdastan bu. Bә may-piyәraz baһәm kәl bәdәbәstәn bu, xari bәrundәn bu. Dәrün
xunәyә karirә bә rә’һ dәrәn sayaq, bә talayiş ә’cizi nә
misәxt.
Vasal sәrbәsәr gül-gülzar nәәbirәn. Ürә bә dәrәһa
qiybәt vakardә ö’rәyi, bә daq-daһar nәqş әngәstә әblәqә ruzһayi һist. Hamarә siqәl nәvayistәn, miyas çupuriyiş başü. Hәlal-hәqiq Ruzayәyiş ә düzi ә’yib aftә bu.
Bә ara co-caһil süftә bismillaһ numirә kәşirә kukә bә
guşi müşt vakardәbu:” Qә guftirәyi ki, Ruzayә xәznәymәnü?” Hә, әzü bә’dә gaf dürvardund ki, Ruzayә şüvәrkuf sә başü, bә üraz sülkәt sәxtәn nambi. Hә һintәrz bu,
co-cahil әzü tәrsirund...
Bә yә һamini ruz Ruzayә bә pişә xunә xiştәniһa, bә
saygi tutdar çarzanu niştә bu, niһrә bәzәrәn bu.
Yә türkümanә zәn düһu-züһun sәxtәn-sәxtәn ә
dәrkәl daraft. Ruzayә bә pay vәxişt, yә pust qusband
şund ki, ü zәn nişü, rә’һәti se.
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Türküman gufti:
– Ә’yәlumә bә duqova tamarzuyü. Duq tin, bәrüm beşun duqova sam; bә faltü sә dәnüşüm. Ruzayә niһrәyә
cumund, niһrә ama, duqirә tiһin sәxt bә yә düqulpi lәһ,
dә bә türküman. Falçi gufti:
– Yә pәncә ardiş tin, bә çüm duqova bizәnüm. Ruzayә raft ә bala kәndü ard avard, dә bә türküman. Ü
zәn gufti: – Türә dültü tәmizü, xubә duxtәri. Xudә bә
tü bәxt dәre, zuһnәyrә şunde bә dәryә. Hәlә dәryәyә
o’yi xinikü, ruqaniş tin, xarüm, gәrm başüm, daram bә
dәryә, kәnüm zuһnә bәxttürә. Ruzayә ә niһrә dürmarә
ruqaniş şund bә lәһ, – bә dәrün duq, dә bә ü. Türküman
raft, sәbә’һin ruz yәvaz ama. De’di bәrdә dü qulpi lәһә
avardә bu. Xub ki avardә bu. Be mal düşirәn qab nәbu,
mә’tәl bürund. Türküman yәvaz tiһin nәraft:
– Hə in sәbә’һi bartanüm, – gufti, – bәxttürә zuһnәyrә ә dәryә be kәndәn, bә mәn pәniriş tin. Ruzayә pәnir
dә. Türküman gufti:
– Yә çar - panştә xayәkәrgiş tin.
Ruzayә panştә xayәkәrg avard. Türküman gufti:
– Sәrbinarәyüm, bişmәymә vadire. Kәlәqayitürә ti,
dәgürüm, buram bә kinar dәryә.
Ruzayә kәlәqayiyiş dә. Türküman kәlәqayiyә zu gud
sәxt, dәnaһa bә kisә.
Ә ә’mәlxiştәn şar bu, bә gaf ara nәbәdәrәn bu, duһunzuһun bistәn bu fal vakardә zәn:
– Mәnә bә xuşmә amari. Tü Xudәyә xastə әdәminiri...
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Bin çuqa Ruzayәyə bә әqülü amarә gafayə ә səxt gufti:
– İn çü karü? Әgәr mәn Xudәyə xastә әdəminirümsə,
qә mәnә ə yar kənde? Mənә çü günaһmәn һist? Çәlәm
bire, Xudə bə mәn bəxt dәre, zuһnəyrә bә dəryә şunde?
Nә, әgәr Xudә һәtiyotsüzi sәxte, be Xudә dəryә çüst ki?
Falçi bә sәr afta ki, iliş әbirәn, gafa gurund:
– Nә, Xudә xiştәn nәşunde? Şeytun düzdire, bәrde,
şunde bә dәryә...
– Şeytun çüst? Ü numi bo әngüştәni birә? Ü ki әngüştəniyә qaşirә so’rәncәm, xari parә әbirәn, üriş bә dürmarәn bә meydun, bәtәn ”Çü qulluqtü һist?”
– Nә, nә! Ü tü guftirә cinü. Cin üzgә, şeytun üzgә. Şeytun bә һәr cuqa һist, bә һәmmә һist. Şeytuni bә zir dәsmu, bә әngüşt paymunü.
Ruzayә cuga pay xiştәnә gurund. Hәçuni dast türkümanә guftirә şeytun һә bin vәxt bә zir payrü.
Falçi bә sәr tәlü payistәn varnә bu. Düruyi müdürma. Hә ә süftә çüm xiştәnә ә doqqaz nәbәkәşirәn bu.
Bә tәrsirәn bu ki, Ruzayәyә may-piyәri ә çül magardü,
bә ü lәgәcü ambaşund. Diyә nəpayist, yәbürdi-yәbürdi ə
doqqaz dürma, raft.
Hə ü ruzә sәbә’һingәyi Ruzayə di ki, türkümanһa ә
kinar diһ alaçuqһa xiştәniһayә vәçirand, raftand. Ançaq
bә ü çini ama ki, falçi һә bәtәnirü. Yәvaz bә әrxәyiniyaz
bәtәn: ”Xudә bә tü bәxt dәre, zuһnәyrә şunde bә dәryә”...
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Ə’RÜSKÜŞ
Hə bü sal–һaminә bә axir-tuxuri bә әtәkһa Dübrar
birә kәm-kuri diһayә yә bәdә xәbәr çulqamiş sәxt, әdәmiһayә tәrsund. Gaf gәşt ki, bunla, bә sәnqәlun keş–
işqinә yə bә axiri num-nişuni mә’lum nәbirә yә qәribә әdәmi mәskәn әngәste, әslüyü, anbar bәdә seguni
һist. Ә nalә segun ә durbәdur әdәminә lәrz bәgüftәn...
Bәtәn bürund ki, ü qәribә әdәmi bin araһa bә һiç kәsaz
kәlmә nәaburan. Çan rә’һ ürә bә kәmәr әs bә zәnaz giraştәn dirand. Ançaq ü zәnunә nә pısova vagaştәnirә,
nәyiş bә kinar dürmarәnirә dirәgar nәbire. İn tәrz
mә’lum әbirәn ki, ü mәrd zәnһayә bәküştәn, ә segun
bәxarundәn. İn bәdә xәbәrә cö’lüm dәrәgara һә üz yan
xiştәniһa ürә numirә Ә’rüsküş naһarund. Bə Ә’rüsküş
әcayib-qәrayib sәr-tәn, dar-doqqaz vaçarundә dәs-pay
bә’mәl avardund. Hәlbәt ki, dö’yә bә cırtdanәz dәspaçәyi yәki nambi. Ә’rüsküş bə çüm dübraricha dәһtә
әdәminә sәrbәsәr zәrәgar, bә yә niştәn yә qusbandә
xardәgar bu...
Hәr yә diһә sәrlüyә әdәmiһayi ә zür rasirә һә’tiyәt
dürund. Ә barә bә dә’va dürmarәn һiç kәs һiciz nәgufti. Ü, һiç kәsә bә әqüli nama. Hә bә o’ - ә’yәl xiştәniһa
qәdәqә sәxtund ki, vәxt-bivәxt ә diһ bә kinar nәdirand; dәr-bürunә ә çüm neylund. Bә ruz һәr-һә’yvun
dürmarәncәmiş һә’tiyәtin başund. Ruzayә in nakumi
xәbәrә ә mә’һәllә – ә zo-zәniş şünörә bu, piyәririş bә
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ü qәdәqә sәxtә bu. Ancaq nә zәnunә ”vu!-vu!”-yi, nәyiş
piyәrә qədәqәyi Ruzayәyә nәtәrsund, bә barә Ә’rüsküş
bә bәdә qövl nәәngәst. Bә yan xiştәn: – Dinc - aşişә ədәminә beçü müküşund?” – bәtәn bu, – һәlbәt, müddә’iyi
birә әdәminü, tәqsirkarayә bә һәqq bәrasundәn...
Dülü dә! Hәr kәsә üz düli, üz dastәyi! ... Hə һintәrz
әdәmiһa qurdәn-qurdәn birәn-birәn sәbә’һ-şangumә
bәgirorundәn birund.
Yә şangum Ruzayә bә ruz quzi-qusband dürmarә
bu. Bә kinar diһ–bunla keş һәr-һә’yvun girasirә bu bә
xari, küşüş bistәn bu, payizә ko’rәyə bәçaristәn bu. Ruzayәyә ә düli nama, qayil nə bu ki, ә çarә curә se һә’yvunһayә. Әzinlayiş, ә durbәdur dəryәyә sәmti bәkәşirәn bu Ruzayәyә: “Bә,türküman qә nama? Nә, ü zәn
bә duruguçi hiç nəbaşirәn bu, dir-zu sә biye».
Ә qә il ә bә sәri aftara tur dәlәrzi. Ruzayә dәs xiştәnә be tik sәxtәn macal nәaft. Bilәkһayrә rasan
qaqund. Ürә bә tur әngәstәgarә nәşinәxt. Әlaci yә bә
cır zәrәn mund. Ancaq ürә mungi lap yavaş dürma. Ürә
һiç kәs nәşünöyi, bә kümәgi һiç kәs nama. Hәçuni dan,
in sә’һәb tur yә qirqi bu, zә, vәgüft o’ xiştәnә, girorund
bunla kulә. Bә cәng - cudayaz vәşund bә kәmәr әs–bә
sәr navar. Bә rasanaz bәst, әngül zә. Quldur bә dәrün
o’-ә’rәq bu. Dülirә gup-gupi bә dur bәzәrәn bu – һәçuni dan, yә qanad kuftә quş bu–bin sәһә’t ü haramzədəyə düli ya par sә zәrәn bu, ya yiş sə para birәn bu. Ü
quldur dülә һarayrә nә şünöyi. Bә cәһdaz bəşi, sәr әsә
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rә’һә dә...
Ruzayә in bә’dә miqqir nәkәnd. Bә sәr navar rubәzir,
bә dәs-paçәyi әngül әsәr әngül.. – Yәvaz ә’cizi xiştәnә
bә sәr nәmaftanü? Әs ara kulәһayә ringo-ringo raftancәm ü, bә dül xiştәnaz bә kәngәr bu: xiştәn bә xiştәn
abur bәdәrәn bu, abur bәustaran bu. Әxi, bə ü guftirә
birund, qәdәqә sәxtә birund... «İnanmiş nә әbirәn bürüm, bә pişәymә dürma!”
Әs yәsәrә bә nüqül keş buraftan bu. Ә kündi mung
sәg ama. Taһnә nist... Sәgәroa buri, әs payist. Hәlbәt,
segun sәһә’b xiştәniһayә şinәxtund.
Quldur o’ xiştәnә ә navar vakard, zirova dartund. Ә
bilәgi һәmiyyәt dә, guftirә, Ruzayә nәvaçarist, bә sәr
pay afta. Sәһә’bkar ürә һә’rzә dә, osar әsә kәşi ki, bә
kulә bәnd se. Hә bin vәxt yatab bilәkһayrә qaqundә rasanә süstirә bә sәr afta. Quldur ürә ә navar bә parundәçaq nәdire, әngül vabire. Sәri xas kar sәxt Ruzayәyә,
vәxtә bә fövt nәdә. Zu turә ә sәr xiştәn kәnd, zirova –
sә bә nüqül şund. Sәһә’bkar di, cәzm bu. Bә sәr Ruzayә
vәrәxşi. Bә ü çini müşt vakard ki, üz xiştәnә әngüştһayi
suzә raft. Ancaq Ruzayә һiç ә cuga xiştәn nәcumust:
– Yәkiyiş bizәn, – gufti, һәmiyiş һә bü vәxt bunla sifәti mundә cuga müştә qazanc sәxt. Pәs çü bu? Çәrx pısova vagaşt. Zәrәbirәgar nә, zәrәgar ataş güft. Hәçuni
dan ü, bә qәbürqә dar, bә ru yә naһamvarә sә’nq müşt
vakardә bu. Ru xiştәnә dör dә, sızılti xiştәnә bә dәrün
kәşi. Çümi dar-doqqaz, sә’nq gәşt. Bә künd һiçiz nә aft.
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Bә araluq һә’rbә -һәdә dürma:
– Tü kisti? Çü bәxastәni? Mәnә incә qә avardәyi?
– Yә bә tü sәr - һesab dәrәnmә nәbәrasirәn.
– Mәn türә şinәxtüm.
– Çümmә rışim!
Ruzayә cәmә’әtә guftirәyrә bә zuһun avard:
– Tü Ә’rüsküşi.
– Türә mәn nә, xiştәntü sә küşi...
– Qәbulmәnü. Hәlә zәһmәt keş, gun, mәnә bә tәntü
çü günaһmәn һist? İmu ә keyaz müddә’iyim?
– Mәniş bәtәnüm, һәmmә dustmәnü...
– Mәnә qә avardәyi?
– Tü gәrәk mәnә ә’rüsmә başi.
– Әvvәlәn, mәn türә nәbәşinәxtәnüm. Bә bә’dәyiş,
in çü һoqqayü tü bәkәndәni? İn tәrz ә’rüs xastәn tazә
dürmare?
Kәm-kәsir gәştәn, һәçuni dan, ü caһilә ə yari dürma, ancaq sualayiş cavabsüz naһa. Bәlkә әngüştһayrә
suzәyi ara dә. Künd ama, sә bә Ruzayә dәs duraz sәxt.
Bәlkәyiş xast ki, Ruzayәyә ә bilәgi gürü. Nә, ü varamustә ceyran yә rә’һiş bә tur künd nәmaftanü. Ruzayә
ürә dәsirә bә һovva güft, qac dә:
– Әqül xürüm betü mәn.. Bәlkә Çiçiyә bә çuxur dirәyi? Mәn vәһşi nistüm, tü mәnә bә tur әngәstәyi, avardәyi.
– Ə yar kәn, bure!
– Hә, züһuntü һist, süxәn sә. Tü kisti, bә mәn be çü
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ürcә’һ birәyi?
– Mürdәntü rasire.
Mәn əztü nәbәtәrsirәnüm.
Quldur bә üz yuva xiştәn ә’ciz mund. İnami ә dәrün
buri, ancaq züһun ә һәdә-һәrbә nәparist.
– Nәbәtәrsirәni, nәtәrs! Səgun kisnә, şö’ durazü.
Zistәn bәxastәni, nәmür!
Ә lәc rang-ruyi avazimiş bu. Ə’ciz mund bә züһunaziş nәdast xiştәnә bә tәmiz be kәndәn. Sәrsüzi sәr ama,
sә bә segun raft. Qancuqә sәg bә tәn balaһa xiştәn bu
Ruzayә yә nәmә’lum sәgә ә çüm girorund: ә’ybәcәr bu,
bәdһeybәt bu ü sәg. Yә kәm muy bә sәri, yә kәmiş bә
dümi bu. Ancaq Ruzayә bә ü be xasi, pisi nә bәdәnişirәn bu. Bә pişә birә aqibәtә–cәngә gurun-suk sәxt. Ü
bәdastan bu ki, һә һintәrz, yәsәrә ә’ciz mundә quldur,
üzüm bә zür səgun sә gül başü, sә һül tüyü, һә’yif dire.
Hәlbәt, sәg ürә sә gürü, bә cani dandu әngәnü, tәnirә
sә cirmaq se. Üzüm üşunә һiç yәkiyi be Ruzayә ә rüsvay birәn sәr nәbu. Hә bә ü gürәyiş nәbәtәrsirәn bu. Ü,
bә sәgaz bә cәng sә daraftan bu. Ә dümi sә güftәn bu,
varә-var dәrәn bu, bә’dә bә zәrbaz zәrәn bu bә xari.
Nә, әgәr rubәru amarәn bu, lap sәgә danduyi bә cani
daraftan bu, ürә bә xuni qәltan sәxtәn buyişsә, sәgә ә
qurdi sә güftәn bu, tasundәn bu. Hәlәlik yә ü xub bu ki,
səgun eki cure. Bә pişә çüm qancuqü.
Un yәkiyә mungi ә dәrün nüqül amarәn. Seyrәk bә
roustan, ancaq zәһminü:- һav! һav!..
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Quldur qancuqә zincirirә vakard, ә tala sә bә maqarә
amarә cilqәyә bә dәrüni kәşi. Ruzayә әһəmiyәt nәdә, ә
cuga xiştәn nәbu. Sәg be çüsә sә bә Ruzayә sәr nәkәşi,
dandu qicəmiş nәsәxt. Çümi pısova, bә tәn balaһa xiştәn mundә bu. Bә ruz sәһә’b xiştәn әlacsüz amarәn bu.
Sә’һәbi sәgә zincirirә bә çüsә bәnd sәxt, bәlkәyiş amani bәst, vagaşt. Sә’nqinә daһara bә dütә cuga curә sәxtә
şüqülә bә dәrüni dәşi, әzü maqarә yә xurcun dürvard,
bә kәmәr әs şund, xiştәniş başi, əsə sәrzirova sә bә
dәryә piş sәxt...
Bә dәrün nüqül birә sәg yә-dü düһun ә sәxt roist.
Qancuq “һә”, ”һü” guftirәn sayaq mırıldamiş başüyiş,
mungi zayif dürma. Bәlkәyiş ü, әzin tazә dustaq nә, һә
ә üz sәһә’b xiştәn bezar bu. Çünki sәһә’bi әzü dәs vәgüftә - nә vәgüftә zincir xiştәnә kәşirә bu, bunla çilqә
– bә rag dar birә balaһa xiştәnә bә yani vagaştә bu, xariyә әşәnәg sәxtә bu, һә uncәyiş niştә bu.
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RUZAYƏ
Ruzayə sә’nqinә daһara bəküşti – bә pişә səgun
taһnә mund. Ürә birә cugayi bә zәvәr–zirbuni xunәyә
bә lobuni başirәn bu. Ü lobunә qәnşəririş, lö’ziririş səgun güftə bu. Sә bә dustaq һəmləyşu nәbaşüyiş bә dәrün nüqül birə səg sexaş nәbirә bu, yәvaz bәroustan bu.
Ruzayә bә sәr afta ki, әzin tur yәsərә dürmarәn çətunü. Tariki şö’ tünd nәbirә yә һә’tiyət dirәniyü. Çar-nəçar pişova raft. Bə zәvәr-zirbuni xunә nişan birә sә’nqә
bә küşti– Ә’rüsküşә bә mәskәni sәr dәnaһa, maqarәyә
bә dәrüni daraft. Dəs gərdund, maqarayә xeyli gәşt. Ә
dütə pust qusband ziyadə һiçiz nәaft. Gil dәrünә ә salamatiyi әrxәyin bu. Yә pay-yә pay bә düһun dәr sulaki
ama. Üzüm bә burun çum naһrәn, ә tala çü birәn-çü
nәbirәnә bә һә’tiyәti payistәn gurun nәbu. Әn kәlә tәrs
ә ürә bin zulum vadar sәxtә ә Ә’rüsküş bu. Düzü, zürirә
sinaq sәxtәbu. Ә’rüsküşә rubәru bә Ruzayә züri nәvәşi.
Nә, әgәr Ә’rüsküş bә ü ә pәnәki bә yә kәsәrtiyaz, yayiş
lap bә yә sә’nqaz qә il zәrbә bizәnü, şikәst se, öһtәyi
nәmidanü be amarәn. Hә bә num һәqq, bә Ruzayә çini
amarәn bu ki, bin әdәmi e’tibar nist. Әzü be müda iә
hə’tiyət lazimü.
İn әzazilә quldur Sindibadә şәgürdi Әlikmən bu. Ü,
sәpirtqә aftara bә’dә bin daq-daһar, bә kinar dәryә
avarә, sәrgәrdan mundә bu. Be xardən nun nәbәaftәn
bu. Sindibadә yә kisә qizilirә zu xәrc sәxtә bu. Beyi
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mundә yә әs bu, yәkiyiş səgun. Ә һәftәbazar әsә ustara
ruz ә kinar rә’һ yә qәri ürә bә zuһun güft, ә xunә xiştәn bә tә’rifaz bә ü yә zәn füruxt. Üriş zәnә avard bin
maqarә. Xislәti bә xuşi nama, mundar bu. Әlikmәn ә
sәr bülündә ürә vәti, bә pişә səgun şund. Ü vәxt səgun
һә bә yә cuga bә zirәyi o’kәni bürund. Ü zәn bә tarpıltıyaz bә kun çal aftara- nәaftara səgunә mırıltıyı zәnә
nalәyrә dәgüft. Әlikmәn әsә başi, bә kinar dəryә raft,
dü ruz nama. Әlaci nәmund. Səgunә ә çül güftә avardә
һә’r - һә’yvunә guştirә çig-çig xard, ә nadinci sәr naһa
bә zәn düzdirәn. Bә maqara, bә ara səgun zәnһa davam nәmidә, migiristund, ә’sigәri misәxtund. Әlikmәn
sabura әcә ustunü? hürs çümirә midәgüft, bә zәnunaz
kәlmә nәamburi, mukuft, zulum misәxt...
Sifәti dö’r xardә bu, rәһmsüz birә bu Әlikmәn.
Alәti tünük bu guftirә, һürsi niştә çaqlu Ruzayəyə xiniki vәguft. Pust qusbandә avard, yә parayrә bә tәn duvar bә xari vәrәngәst, unki küncirә bә duvar vәsbәrd.
Nişt, kәmәr xiştәnә bә duvar dә, bunki pustaz sәr xiştәnә dәgüft. Әzin bә’dә ürә bikar mundәnirә guftirәn
günaһ imbu. Ürә sәri bә düliraz bә cəng bu: ”Xudә basaratmәnә bәst. Mәn bunla keş qә giraştә bürüm? Ü
һә’r-һә’yvunә bә vәxti be çü nәvəçirüm, nәbәrdüm?
May-piyәrmә üzüm bә çü zulumu? Mәnә әcә nә’rә
bistәnund, әcә xәbәr bәgüftәnund? Bә әqülmә kül bu,
maymәnә xәcil sәxtüm. İn bә’dә ü bә ru piyәrmә çәlәm
sә dәnüşu? Qә bü türküman guş vәkәrdüm? Bәlkә
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bemә, be may-piyәrmә in sәrәdәrdә һә ü falçi avarde?
Ü mәnә ә cugaymә sәxt...
Tariki şangum tazә aftare. Şö’ ke sә sәbә’һ başü? Tә
bun mә’һәl Ruzayә çan rә’һ sә vәrәxşü?.
Şö’һayә çini vәxti әbirәn ki, lap gurunә naxoşһayiş
mürgi bә zәrәn, yә çüm bәxisirәn. Ә şangum sәr vәgüftә әzә-cәzә şö’yә yә vәxti ar sәxt, kisә Ruzayәyә ә
ataş kәnd, bә mücәssimә nur qanad vakard, bü cuga ki,
ancaq xubha, ancaq xasһa, ancaq pakһa sәr bә zәrәn–
ürә uncә bәrd. Bü qәmsüz, xәtәrsüz cuga xiniki-gәrmi,
guruni-suki bә vәc nәmiye; möһnәt, tә’nә, rişxәnd ә
kәsәr munde. Ü rәһә’ti qәy duraz nәbiri. Sәg sәxt roist. Ruzayә ә bә pişә çümi amarә maymi, ә bә tәni birә
nurmi xәbәr usta:
– Sәg çü bәtәn?
Bә üz mung xiştәn dәlәrzi. Hәçuni dan bәrq zәrә bu.
Hәrcә–lap sulaki maqarәyiş rıprışim bu. Hәyif kәm bu,
birә-nәbirәyi yә çüm!.. Zulmat vagaşt, һәr cәyә güft, bә
һәr şey sәһә’b dürma. Bü guş güftәni sexaşi keydәn-key
bә dәrün nüqül birә sәgә mungi umuc sәxt:
– Hav! һav!
Bә cavabi qancuq:
– Hәv! Hәv!”
Ruzayә pust qusbandә yә kәmiş bә sinә xiştәn
qaqund, bә burun – bә roa səgun guş naһa. İn çü guftirәnü? Səgunә yә duһu-yә duһu roayi bә gaf-güzar başirәn bu:
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– Hav! Hav!– Ayiqi?
– Hәv!– Guşmә bә türü!
– Hav!– Әzü lö’zәvәr, ü çü һәnirtiyü?
– Hәv! Ü, ә sәr şangum birәyü, xәtәri nist.
– Hav! Hav!– Bәlkә rә’һi sәpirtqәyü?
– Hәv! Ulaş bire!
İn çü kәlamü? Səgun eki һal-әһval bәgüftәn, ya ki
Ruzayәyә guşayi ürә to’bәdәrәn? Nә, Ruzayә tә bin
mәһәl bә һiç kәs aşkar nәbirә yә sır bәkardәnbu. Nә
gun, ә dur bә dur səgun beki süxәn bistәn. «Pәs ü һәnürti guftireyşu çüst? Bәlkә bә ruzmә amarand? Bәlkә
piyәrmәnü, becә iliş birәmәnә nәbәdastan.». .
– Hav! Hav!– Sәһә’bmu peydә nist?
– Әv! Әv!– Sәһә’bmu bә tü başirәn, gulovu!
– Hav! – Bә sәrmә zuһun bәkardәni?
– Әv! Әv!– İmu xasim, üşunә ga i nәgüft, lәc sәxt raft.
– Hav! Hav!– Bә kinar dәryә maһi bәxardәn, sә biye,
bemuniş sә biyәrü.
– Әv!
Әv!– Hiç totuqһamunә xәbәr nәvәgüft?
– Hav! Hav! – Vәsü roisti.
– Hәv!– Untәrz nәgun. Bü sayaq әdәmiһa bemu
rişxәnd bistәnund.
– Hav! Xiştәniһa əzmu anbar bәroustanund.
– Hәv!. – Bә çü barә?
– Hav! – Bәgәm әdәmiһa çü kar güftәn xiştәniһayә
bədastanund?
– Hәv! – Ancaq һәr yəki xiştәnә ə dәrün әqüllü bә181
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dastәnund...
– Hav! – Qiybәtә bur! Diyә çüm sәbә’һ babirәn.
– Hәv! – Hә, mung nәsә, ә’yәlun mәxüzü... Pay, yә
һour xisüm...
Sәgәroa buri, Ruzayә bә ara tarikiyaz bә ara rışmi
mund. Bə ü ulaş birә rangә şinәxtәn gәrәkü. Sәbә’һ
dügünçә xiştәnә vakardә çaqlü, tariki süfrәyә vәçi. Ruzayә maqarәyә nüqülirә aşkar di. İncә ә әdәmi zistәn, ә
ә’mür girorundәn yә nişanә nәbu. Dәrün sәnqü. Şüqülә
o’ kәnde. Sәr xiştәnә ә sulaki dürvard, gil burunə ә çüm
girorund. Lö’ zir kәşü, çüm kar sәxtә çaqlü sәnqәlişü.
Ә kәş bә kinar һәrcә üşәyü, kulә-kәsәgü. Ә keş ә ara
sә’nqun lә’һnә o’һayә qiliqi, avazi Ruzayәyә ә çümi
nәmund. O’ bә rә’һ xiştәnü. Bә üz rәһi bә ü ulaş әbrәnund. Bәlkә o’yә zümzümәyi ürә dәrd dülirü, şikayәtirü. Ruzayә çüm gәrdund. İn sә’nqә bә dәrün qәbürqәyi,
bәküşti ü, әn durazә şö’yә sәbә’һ sәxtә bu. Üzüm әccә
dürmarәn lazim bu. Be әni dustaq әccә dürmarәn әn
әvvәl quldurә ә turi dürmarәn, səgunә ә pәncәyi xilas birәn, bә qurdi iliş birә әcәlә ə çәngәli dürmarәn
– yә kәlmә, sexaşi guftirәn bu. Maqarәyә sula tәrә i,
sә’nqә bә bülündә düvar xunә birә cugayi ә səgun dur
bu. Ә sәr zәvәr yә meynә qurәdar mә’lum әbirәn bu.
Әgәr Ruzayә әzü meynә qurә һәmiyәt aftan bu, midast
zәvәrə be durmarәn.
Duxtәr Ruzman bә zir pәrdә, bә pişә o’gunә kәlәһ nәbirә bu. Muy sәr xiştәnә bә zir qiyqac kup sәxt. Fitә sәr
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xiştәnә ә zir qurd dö’r dә, bә pısa gәrdәn xiştәn xub-xub
әngül zә. Paybinarә bu. Mәә’ssayi de”di sәri bә tur birәçaq, Ә’rüsküş ürә yatab avardәncәm bә rә’һ aftara bu. Ü,
«Xudә qismәtmәnә tüyü!” gufti, ru xiştənə zәvәrә, sә bә
asiman güft, aqasdә nozu bә çarçәngə ixә sә’nqә zәvәrә
vәşi. Dәsi qurәdarə bә şibәki rasirәncәm, bә düli yә tazә
tәpәr ama, ”Ә dustaqi varastüm!” gufti.
«Ruzayәyә bә yamac bә dürmarәniraz ә tәn kulә yә
kuç qalaq-qәcәlәyә bә vәqәrә-vüqüraz, bә pırıltiyaz par
zәrәni yәki bu. Ә süftә Ruzayә dәlәrzi. Bә’dә səgunә bә
mәrәyi künd birә һәnirtiyә bә yar әngәst, bә künd raft,
çüm naһa. Büz bu– һәlbәt qirqi zәre, qalaq-qәcәlә çumirә kәndә bu. Hәlә gәrm bu, nә mürdәbu. İn şikәstә
һə’yvunә bә rast dürmarәni Ruzayәyә һә’lirә dәgiş sәxt,
ә şangum ürә ulaş sәxtә ikirayә bә әngül əngәst: ”Bin
minut, buram bә xunә; yә o’ xardәni sәһә’t may-piyәrmә
şar başü ki, saq-salamat amaram. Qunum-qunşiyiş ә zir
buz xəndü. Kiyә bə düһuni, bә әqülü çü amarәn, ürә xirid se. Pәs bә’dә? Munü bә sәrmә ki, ә pişә səg munde...
Nә! İn büzә Xudә beymәn qismә’t- qurbun fürsәre. Pay,
mәn karә bә kaһnәt rasunüm, ә düşman nәvirixüm. Bә
ü һә incә tö’bә tüm...”
Can xiştәnә bә һarayi birә büzә ә sürgi güft, sә bә
maqarә dartund Ruzayә...
Ә dütә pust qusband üzgə bin mağara һiçiz nәdirә
qarnәqac timsal ümid xiştәnә vir nәsәxtә bu. Yәvaz
xas-xas gәşt, ә ara toz-tozanaq çan dütә әngüşt yә para
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aһun aft. Guşәyi tic bu. İn dә inә Ruzayәyә bul-bul şar
sәxt. Ürә yәvaz bә qәbürqә sәnq kәşi, bә һә’l avard. Anbar cәһd vakard, bә һiylә-һәvalәyaz büzә qurdirә buri.
Ә gәrmә xun yə xeylə tә sir birәn xard, dinciyi vagaşt,
һünәri bә sәr pay payist. Hә bü tilataz şiqәm büzә varzund, cәmdәkirә para-para sәxt. Dәs nәbәkәşirәn bu,
büzә şırdan-şiqәmbәyrә kәndә çaqlü, be һәrdümi səgun
bәxşә curә bistәn bu. Üzum segunә һart-һarti bә tazә
һәvәs bu. Ә dur bә dur üşun dust, qiliq aftә bürund...
Ruzayә dast ki, sәg bә ü sә nәroü. Hә ә sәr lo’bun
yәsәrә bә kinar dürma. Ә tәn xişkә pipdar yә qəllә qo’
dürvard, yә dәstә xişkә qici kup sәxt. Qo’yә һә’lnә-һә’lnә
gәrdund bә kuçgәpara. Gәşt, yә cilqәyә sә’nq aft avard.
Ü yәdaganә tilatә tinirә bә zәrbaz bә cilqә sәnq zә, çilqi
dürvard. Ә һәvәs nәafta, axir ki, çilqiyә bә ru ovunti qo’
ruzund. Qo’ ataş güft. Ruzayә pü sәxt, dürә kәnd...
Ә pişnәki yә xeyli giraştә ә maqarә Ә’rüsküş dürә bәdürmarәn bu. Ruzayә xuba ataş sәxtә bu. Ә lüvә zә’ru
sixһa ras sәxtә bu. Ә guşt büz çantә şumpul qirmizi bulaşә dakardә bu.
Әslü ü dürәyә di, әsә bәcid gar sәxt. Bә kündi buy bürüştәyi ürә ә һövsәlә kәnd. İştaһi sә’nq o’ sәxt. Ә keyaz ü
bürüştә tәam nәbәaftən bu. Bә kinar dәryә migәşt, ә o’
bә kinar cәstә maһi mәaft, çig mixard. Bә çül birәncәm
səgunә rә’һә bәdәrәn bu, ә tala һә’yvun avardәn bürund. Üriş bә səgunaz çigә guşt bәxardәn bu.
Səgun yә duһun roustund, zuyiş mung xiştәniһayә
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bururund. Hә, sәһә’bşu bә kündü...
Әvvәl Ruzayә ”Bә vәxti amarәyi, xusürtü türә xaste”
guftirәn xast, bә düli nәnişt. Xiştәnә bә nәdirәnki naһa,
türһәng sә bә to qәd bu, dәs xiştәnә bә kar umuc sәxt,
durәyinә nimәsuxtһayә bә yecә–bә kinar vәçi.
Hә amarәgariş şangumnә һәdә-һәrbәyә ә o’qati bә
cuga salam dәrәn bә eyһamaz ara vakard:
– Bә ke i,– gufti.
– Hә’llüyә xunәyә meһmani bә tarçuq anbaşü.
– Hә? Ә tala amarәgar mәnüm, mәnә qunaq nәbistәni?
– Qә nә bistәnüm? Xoş amari! Girar bә zәvәrin sәr,
niş!
Ruzayә bә sәr korәgi yә pust qusband şund. Sixiyә
qurdә sәxt, bә һә’sül amarәyә vәgüft:
– Gaһ,– gufti,– һә yavan xan, ә’yәlun bә әsyo rafte,
numu sә nә başü...
Ruzayәyiş xard. Hə gәrmә-gәrm sixһa tiһin bu. Bә
sәr yә to bürund– qismәtә bә süfrәyi – hәr yәki bә üz
dül xiştәn. Keydәn-key Ruzayә әngülә vakardәn xast:
– Xardi, xuş һәlaltü. Bin güzaranaz mә’lumü ki, tü in
arayә әdәmini nisti. Bә tü әcә amarәyi?
– Ә aftacәһ,– Әlikmәn sәmt dәryәyә nişan dә.
– Ә dәryә dürmarәyi?
– Hә dә, әzunla amaram...
–Bә türә bә dәryә ki şundә bu?
– Sindibad.
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– Sindibad şeytunü?
– Sindibad lap be şeytuniş papuş bәduxtәn.
– Bә türә ә dәryә ki kәnd?
– Səgunmә.
Ruzayәyә bә әqülü amarәnbu ki, in caһil ürә bәxtirü,
türküman rafte ә dәryә kәnde:
– Pәs, ü fal vakardә zәn bә һәmiyәttü nama?
Әlikmәnә bә düli ama ki, ә qәri ustarә zәnә bәtәn:
– Fal vakardә zәnә әngәstüm bә falaqqa səgun.
Ruzayә bә sәr afta ki, caһilә ga i çәp ama, bә ü gürәyiş ə dül xiştәn girorund ki, ә barә zo-zәn gaf nәәngәnü: «Üzgәyә kari bә mәn gәrәk nist”.
– Bәs tü mәnә çәlәm afti? Çü dasti mәn kistüm?
– İn taһnәyi mәnә lap gic sәxte. Bәdirәnüm, türә bә
dültü tәpәr һist, saburini, mәnә bә rә’һ mitiyi. Tәrsi
nәsә, imuniş kuç-külfәt başim.
İn gafayә Әlikmәn çini bә qeyquyaz gufti ki, bәtәn
biri, ü, de’di Ruzayәyә bә sәri tur әngәstә, virzundә
quldur nist, yә pir- peyqәmbәrә balayrü:
Ruzayә aһ kәşi:
– Xudә basaratmәnә bәst, bә tәn quzi-qusband bәnd
bürüm...
– Bәlkә mәnә bәgәn nәbistәni.
– Beçü, pisә kuk nisti. Ancaq türә be sәһә’bxunә
sәxtәn bulә zәһmәt gәrәkü.
– Hә, kasibüm, һiç be sәr dәnaһrәn yә dәxmәymәniş
nist.
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Yәvaz yәdaganә һә’limi, dәrd-dül sәxtәn... Yә әdәmi ki
danu züri çüstü, bә vәrәzә һә’mrayә bә һәmiyәti möһtac
başü, bә ü dәs rasundәnә tәvәqqe se, insafa bә züһun
miyәrü. Ruzayә bә cilqә lә’mpә suzund:
–Kasibiyә ә’yibi nist. Mәnә caһilmә mәrd başü, o’ nә
birә dәrd başü!..
Әlikmәnә düli par zә, ә cuga xiştәn vәxişt, sә bә Ruzayә ama, şax-lüvә şund. Kәklüg qanad vakard, cuga xiştәnә gurund:
–Bә türaz qiliqi gaf sәxtәnmә ‘‘һa!» guftirәn nist. Bәgәm mәn kәlәһsüzum? İxtiyarmә bә piyәrmәnü. Bә
mürdәmә razi a’başüm, piyәrmәnә xәcil nәmisam. Türiş һәlbәt may-piyәrtü һist. Ә koquş dar nәdürmarәyi,
һintәrzin dazal nәbirәyi. Nәbәtәnüm bura, may-piyәrtürә bә xuneymu bә xazmuni fürs. Guftireymә ürü ki,
bә tәn piyәrmә bura, ürә dülirә ustun. Kәlәһa bәtәn ki,
duraza nimәsuxt dәs nәmisuzunü.
Әlikmәn yә gülbaqçәyә bә һasari bu. Gülvәrdә ә әtiri,
sә’һәb baqçәyә ә nazari bәmә’l amarә tәlatüm Ruzayәyә
bә һәqq kәnd:
– Sәrsüzә kar güftam, – gufti, çü sә ikir sәxt, bә rә’y
ama:
– Bә tәn piyәrtü taһnә nәram, beki burayim.
– İmbu, burayim!
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Ə’MU
...Ruzayә ә әs fürmarә, nәfürmarә xiştәnә bunla çubuqçapar bә bülüng söykәk payistә bә Ruzman rasund:
– Qәrib, – gufti, – piyәr, bә tәntü amare. Tәqsiri һist.
De’di şangum әzunla keş ә tәn һә’yvunһa ә qә il bә sәrmә tur şund, mәnә virzund. Ancaq әqülmәnә ә dәs nәdәrüm. Xudәyә bә kümәgiraz ürә bə paytü avardam.
Mәslәһә’t әntürü.
Әslüyiş, ürә bә pişәyi peyrә amarә caһilә kukiş ә
de’diyaz daq-daһar, dәrә-tәpә gәştә, sad rә’һ mürdә,
bә’dә zündә birә Ruzmana ә çümi pәnә nәbu. Amma
yә vaz rubәru be amarәn cuga naһa:
– Bil yә һour payiste, malayә faraqat sam.
May ә dalda dәs cumund, ”Axa! Axa!” gufti, Ruzayәyә
bә zirbuni nә’rә sәxt. Ü һәçuni dan ә lö’ qәbir vәxiştә bu. Bala xiştәnә qucaq zәrәncәm, bә dәsһa xiştәnaz
ürә so’rәncәm bә çüma inanmiş nәәbiran bu. Balayi bә
ü:
– May, – gufti,– mәn türә amanәttürüm, num-nişunmunә bә var nәdәram. Bә payşumu avardam ü quduzә.
May-piyәrә һәlaliyi nәbirә mәn bә üraz bә cüft nәmidaram.
Mayә payi xari güft, әzunki dәr dürma, bә go’dun
raft, mәrd xiştәnә bә һim-cimaz ayiq әngәst.
Әlikmәn bә sәr yә kütük niştә bu. Gurun әbirən bu,
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suk әbirәn bu – ә’mәl xiştәnә bәlayrә bәkәşirәn bu.
Әzun sәr diһ tә bin dәrkәl amarәn һiç kәs bә üraz rubәru nәdürmarә bu. Bin dər xunәyiş һәlә bә çümi әdәmi
nәbaxaristәn bu. Ruzayә dürma, әsә bә zir dalan kәşi,
bә pişәyi әlәf naһa. Ә key-bә key Ruzman peydә bu:
– Dörnә burayim, – gufti. – Xunәyә bә ü gürә bәkәşirәnund ki, mәrdә sırirә darü.
Ruzbәruz ә zir lobun giraştund, ә dәrün duvar pilәkanә şәftә-şәft zәvәrә vәrmarund. Bә sәrin mәrtәbә yә
dәrә vakardund. Ruzman gufti;
– Dara niş, әgәr lazim bәdastani; gun һәnüm, tü kisti? Әcә amarәni? Türә bemu ki ürcә’һ sәxte?
Әlikmәn bә züһun ama, qәziyә xiştәnә gudә gaf sәxt.
Ancaq düz gaf sәxt. Beçü ki, Ruzayә bә ü «Piyәrmә ә ara
muyһa muyә şinәxtә mәrdü” guftirә bu, һәmiş tәvәqqә
sәxtә bu ki, çü sә guyü, düzirә gunü:
– Mәn madarüm, may-piyәrmәnә yә kukirüm. Piyәrmә yavәrü, bә tәn sәrdar qulluq bistәn. Bәxastәn bu ki,
xunüm, vәkil başüm. Nәbu, mәn gulo dürmarüm. Yә
ruz piyәr bә mәn Sindibadә tә’nә zә. Bә lәcmә ama. Bә
tәn Sindibad raftüm, bә üraz bә sәfәr be dürmarә icazә
xastüm. ”Nә” nәgufti. Bә tәn piyәr vagardund ki, һәlali
ustunum. Piyәr bemә pul curә sәxt, bә sәfәr dürmarüm.
Zu igrәnmiş bürüm ә dәryә, һәçuni dan bә qәfәs aftarə
bürüm. Bә yә cәzirә bә səgunaz maһi güftә әdәmiһayә
bә tamaşәyi payistüm. Üşun mәnә һәvәsmәnә dürund,
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bә mәn dütә sәg füruxtund. Razi bürüm. Be pul bә
gәmi amarәncәm, dürüm, gәmi löbәr vәgüfte, yә xeylә
rafte. Bә mәnaz sö’dә sәxtә caһilә kukun işarә sәxtund,
mәnә bә üz qәyiq xiştәniһa bә gәmi rasundund. Ә Sindibad һәqq xiştәniһayә ustarund, curә birim, raftund.
Bә gәmi bә səgumә gürә әdavәt afta, səgunә küştәn
xastund, razi nәbürüm. Mәnә irvorundund bә qәyiqaz
ә dur - bә dur peydә birә bә yә gәmi fürsәrund. Amarüm dürüm, bü gәmi һiç kәs nist, ü tә bә nimә bә lә’һә
nişte. Yә xeylә çarәsüz bü gәmi xisiram-vәxiştam. Hә
bә Sindibadә dәrә qәyiqiraz bә kinar dürmarüm. Yә әs
ustarüm ki, ә sәr xari buram bә vilayәtmu diram. Bacar nәsәxtüm, bә ara dәryә, bә ara әni daq iliş bürüm,
mundüm. Sәmt-sünurә vir sәxtam. Vәxt әbirәn bәgaştәnüm bü gәmi, vәxt əbirәn bә dürmarәnüm bin daqdaһar. Bәdastanüm, ә taһnәyi sәr kәlәfә vir sәxtam.
Tәqsirә bә xiştәmә bә dirәnüm, bә üzgә nә.
Bin cüga Ruzman diyә sabura gudә sәxt:
– Ki bire, guftire: “Hәmmә mure quş miyәrü, Xanәli xәrguş!” Kuk mәrd, tü bә Sindibadaz bә ticarәt dürmarәyi; ü, xәzinә bәaftәn, güһәr bәdürvardәn, türiş çü
ustarayi, sәg!?
Әlikmәn ә eyһam nəvirixt, huqqa xiştənə azarirə
kəşi–gufti.
– Mәn bә üzürxaһi amaram...
-Xub, türә üzürtürә qәbul bistәnüm. Bә piyәrtü pis
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nәbәtәnüm. Ü, xaste kuki ayiq başü, minnәt nәkәşi.
Ancaq kәlәһayiş xas guftire: ”Sәr ә’yәltürә keçәl nәsә,
һәr bәxt yәki nambi!” Yә’ni һәr pul xәrcsaz sö’dәgәr
nambi, һәr bә gәmiyaz bә sәfәr dürmarәgar Sindibad...
Bәdirәnüm, xiştәntü ә xiştәntü razi nisti. Hәlbәt, bә
taһnәyi tәqsirtürә bә sәr aftarayi. Mә’lumü ki, sәrgәrdanә әdәmi çü sәxtәnә nәmidanü. Diyә һiçiz sә xәbәr
nәvәgürüm. Yә ürә gun ki, vәrәzә-nüşvә sәxtәyi, bә çü
ikir amarәyi? Әzin bә’dә komu karә ә qulpi sә giri?
– Çüm naһram, bin araһa әsyo nist. Bü mәslә’һәtüm ki, bә keş işqinә bә axiri yә әsyo vakunüm. Bü bә
lil niştә sәһә’bsüzә gәmi yә әsyoyә avadanluqi munde.
Üşunә danüm bә kinar be kәndәn, kar düһu mütüyü.
Xalumә әsyoçi bu, ü karә kәm-piç bәdastanüm.
Ruzman in gafayә bә rastiyi şübһә nәsәxt:
– Xudә rә’һ tüyü, xuba ә’mәlü, – gufti. Ruzayә çay
avard, süfrә vakardund.
Bә ru dünyә çeşid-çeşid azarһa һist. Ü xudәşinәxә
Ruzman mәrdә bә diһi dәrmuni nәbirә yә azar aftara
bu. Bә co – cigә lәcәn nәbürund, һә bә sәrpay bәkәşirən
bürund. Bә ilikşun kar sәxtә bu ü azar. Rubәru amarәncәmiş beki-beki çarәsüz salam bәdәrәn bürund. Hiç
kәsә düli bunkiyaz düz nәmixund. İnkiyә ga i unkiyә ә
qurdi nәmigiraşt. Niştә-vәxiştәnşun e’zanә nәxoһumi,
sәrpay qiybәt bu. Hә bә ü gürәyiş bü balacә diһ yәki nә,
şeştә qәbirsanluq aftarə bu.
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Bә intәrzini vәxt bә xunә Ruzman ә kinar, ә kәs-kic
һiç kәs nist. Ürә bә dәrdi şәrik birәgar bә çüm nәbәxaristәn. İnbaşü ki, yә һəftә bә’dә, dәһ ruz bә’dә kisә bә
ax-ufaz biye. Num bilü ki, «Tö’bә, nәşünöram. Qә xәbәr
nәsәxtәyi?”
De’di şö’ bә һәmmә xunәһa gurә-gur lәpәr zәre.
Bütö şö’ tә bә çüm sәbә’һ, imruziş tә bә şangum Ruzayәyә “çini sәxtund”, çuni sәxtund, bә səgun xarundund, ustuqunһayrә bә zir pay naһarund. Ancaq üzüm
Ruzayәyә xәbәri әzü yә pay pişә amarә bu. Hәmmә kәşirә bu sәr xiştәnә bә qin.
Ә dalda dar-doqqaz bә dәnişirәn bürund. Ruzayәyә
bә vagaştәni, Ә’rüsküşә be Ruzayә bә cilov kәşirәni.
Üzüm var kunpusova һәmlә sәxt. Dar-doqqaz әsәrbәnugi vәrәxşi: ”Ayә, Ruzayә amarә, Әrüsküşiş bә pişә
xiştәn әngәste, avarde!” Nә, in tәrz guftirәn be bә’ziһayi sarfalü nәbu. Ü xәbәrә zәrdoyi nәbәrasirәn bu. Künc-kücәvatә gәştund, zәrdo dürvardund:
“... Axa, lava-lisә sәxte, yә şö’luqә amare.”
“... Bәrde Ә’rüsküş, dire mәgәlü, vagardunde...”
“... Bәrdund, in tәrz, in tәrz... vagardundund”
“... Ә, ü, çini murdarü ki, səguniş guştirә nәxarde...”
Süftәyi şö’bu ki, Әlikmәn Ruzman mәrdә bә xunәyi
bәxisiran bu. Ә xunә piyәr dürmarә bә’dә süftәyi şö’ bu
ki, bә zir lә’әf xisirә bu. Dir vәxişt, diһ-dürәyә bә cuga
pişnәgiyi vәxişt. Suk bu. Dünyәyә ә dәrd-әlәmi, ә mü192
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sibәti yә sәbә’һiş başü, bә dur bu. Bә Ruzayә “Sәbә’һtü
xe’r!” sәxt. “Ә’mu bәce?” gufti. Ürә bә süfrә nә’rә səxtund. Ә naһar bә’dә Ruzman mәrd ama. Bә qiliq-sülükaz һә’l-әһval güftund, Ruzman mәrd:
– Birargüli, – gufti,– piyәrtürә nәvinümiş ә ixtilattü
һisab bistәnüm ki, ü çü dülә sәһә’birü.
Bә mәn ә’mu bәtәni, qәbulmәnü. Türiş ә ә’mu in һәdiyәyә vәgi. Sәһә’bxunә bә sәr süfrә paştә qizil naһa.
Ü vәxtә әdәmiһayi bәdastan bu ki, üşunә һәr yәkiyi yә
balabәruz gomuşә qiymәtirü. Ruzman mәrd çüm daşt
ki, qәrib iltifata qәbul se. Әlikmәn bә pul dәs nәzә, payist, bә ru mәrd dәnişi. Ruzman gufti:
– Bә һәftәbazari karvansara һist. Әzuncә Sәlimә xәbәr vәgi. Bә tәn usta Sәlim bura, sətәyrә tin bә ü. Gun
ki, Ruzman ә’mu tәvәqqә bistәn, kümәkkeşi se, bә tü
guftirә cuga әsyoyә bә һә’sül biyәrü. Mundeyrә, –be
dәsxәrcitü dar. Yәvaz gun, kәm-kәsiri başü, mütüm.
Әlikmәn qizilayә һәmmәyrә nә, sәtәyrә vәgüft.
Raft, yә һәftә bә’dә ama:
– Mәnә, gufti,– usta Sәlim fürsә, bәtәn yә bar daniş
tüyü, xiştәniş sәbә’һ biye bә sәr kar xiştәni.
Ruzman mәrd dә’vәtә qәbul sәxt, raft. Әsyo һә’zür
bu. Bә yanһayi zırpi һә’çәһa kaştә bürund, sәrirә dәgüftә bürund. Çubuqçәpәr bistәn bürund, bә ruyi suvaq bәkәşirәn bürund.
Bә dunluq dan fükardund. Ә bülündә bә tәxtәy193
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nә küng o’ dәbәstund. O’ lap bә zirә birә parpәrәknә
çәrxә kuft. Kәlә çәrx davam nәdә, “bartanüm” gufti.
Sәri sә’nqә yavaş-yavaş varәvar dә. Çәq-çәqә vәcәst,
cucurnә bә küşt kәlә sә’nq dan şund. Pişә әsyo ispi bu.
Ruzman ә’mu xәndist.
– Sәlim mәrd, - gufti, – bә ә’yәlun gun, dәsşun xinik
nәbirә bü ara dü to xunә vakunund, xeyrә karmu sә
başü.
Ustaһa bә iştaһ ama. Ә keş sә’nq dürvardund, binә
naһarund. Bә panc-dәһ ruz üriş bә’mәl avardund. Ә
xunә Ruzman mәrd xuba ceһiz dürvardund. Usta Sәlim
ә tәrәf piyәr Әlikmәn bә sәr kәbin payist. Yә kәlә şari
sәxtund. Ruzayәyә ә’rüs avardund bә xunә Әlikmәn.
Amarәgara bә xunә xiştәniһa bә vagaştә çaq Ruzman ә’mu ә usta Sәlim kәm-kәsirә xәbәr vәgüft. Usta
kәm-kәsirә gudә sәxt:
– Ruzman mәrd, imu һәm’rayi sәxtәyim, ustayә
һәqqirә tü nəamburi. Bemu in dәһ-bis ruz һә kar sәxtәn
nә, һәmiş yә tamaşә bu. Mәrd, imu in caһilә səgunirә
mö”cüzәyrә dirim. Sәһә’bi üşunә һәr yәkirә rә’һә
dәrә-nәdәrә ә nist cuga o’ bistәnund, yә çül һә’yvuni
avardәnund. Xaһişmu ürü ki, imunә in damarmu әzşun
bә һәrәymu yә pöһrә tüyü, nişanә bәrim. Bә süftә dәrә
һәqşumu qayilim. Әlavә kәşirә zәһmәtmunә bә mәclisşümu һәlal bistәnim.
Hәmrә’uniriş bә kәlә usta guftirә şәrik bu. Әlikmәn
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kuçiqayә ә tәn may vәgüft, bә ustaһa dә, bәrdund.
Ü kar-barә bә rә’һ dәrә ruza kisә gafa bә gaf duxt, yә
kәlә mә’ni bәst, әngәst o’ - ә’yәlә bә çanәyi:
Ruzman ә’mu, mәrһaba!
Duxtәrә dә, sәxt lava...
Ü qoşmәyә şünәrәncәm ә’mu buzәxәndә sәxt:
– Әsyo dansüz, diһicһamu gafsüz nәmiziyü, – gufti.
Әsyo kar sәxt, әsyo dö’r xard– Nubati rasirәgar raft...
Xudә ә tәqsirşu girarü!
Vәxt ama, xak nişt, һәr yә qәbirә cugayi vir bu, num
sәһә’bi ə yar dürma. Ancaq bә par-pay Dübrar ulaş birә
bә yә cilqә rubәru amarә әdәmiһa in tәrz süxәn sәxt:
– Bәcә bartәni?
– Bә әsyo Ә’rüsküş.
– Әçә amarәni?
– Ә Ә’rüsküş...
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DÖVRİ
MƏTBUATDA
İZ

196

Bənd, xənd

197

Tat Qüdrət

ŞIXININ KÖNLÜNDƏKİ
Bu, o Şıxıdır ki, bizim “Bəlalı” azarxanasının ikinci qatında “uroloqam” deyib, öndəkilərə diş ağarda- ağarda
möhtaclara “ ironluq” edib, xımır-xımır gəmirir. Hələ
ki, münbit şəraitdir, atının cilovunu çəkən, “gözünün
üstdə qaşın var” deyən yoxdur. Həm də o cənab, maşallah, elm-savad sarıdan pərgardır. Eyni vaxtda oxuyur,
müşahidə edir, dinləyir və yazır. Hə, “yazır” dedim və
düzəlişə ehtiyac gördüm. Şıxı oxuduğunu, dinlədiyini
yox, könlündəkini yazır. Daha doğrusu, məcburən əzbərlədiyini...
“Xoşbəxtlik” qapımı döydü. O “fenomeni” onun öz
iş otağında - zavalsız bir məkanda gördüm. Göndərişi
təqdim edib, suallarına cavab verə-verə əzalarımdakı
təbəddülatı açıb-ağartdım. Deyəsən, mətləb hasil oldu.
Şıxı: - Bənd olma, - dedi, - sənə elə dərman yazaram,
cavantəhər olarsan.
Sevincim daşdı: - Yaz, qadan alım, yaz! Yadından çıxmasın, ora yaz - deyə-deyə həkimin qənşərində açıla
qalmış, ultrasəsin (UZİ) göstəriciləri qeyd edilmiş və
rəy üçün göndərilmiş müalicə gedişi toplumu göstərdim. Razılaşdı. Di gəl, eşiyə çıxanda məlum oldu ki, Şıxı
vədə xilafdır. Dediklərini radara salıb, silinib. Onun
dürlü-dürlü mülahizələri könlündə pünhan qalıb.
Ötənlərdə Şəkinin tanınmış müəllimi olmuş xəstə
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Cavanşir:
- Ey dili-qa il, günah sənin özündədir. Niyə demisən
ki, “ora yaz”? Bilmirsənmi “ora” yazılacaq dərmanı müdiriyyət hamıya vermir. Yazan həkimi məcbur edir ki,
vacib dərmanı aptekdən öz pulu ilə alıb xəstəyə versin.
İndi işinin cəm-xəmini yaxşı bilən Şıxı sənin istəyincə
“ora” yazarmı? Bu xəstəxananın baş-ayağında bıtraq
göbələk sayaq aptekləri görmürsənmi, - dedi, - Şıxının
hansı yuvanın quşu olduğunu, kimin dəyirmanına su
qoşduğunu 8-10 aptekin təchizatçılarından soruşmaq
lazımdır.
Burada mən toxtadım. Qandım ki, girəcəyi, çıxacağı
kol-kos olan meşəliyi nahaq əmin-amanlıq yeri sayıram.
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RAYON MƏHKƏMƏSİNDƏ
FUTBOL OYUNU
Yaxşı yadımdadır, topu iki il yarım bundan irəli Quba
Rayon Məhkəməsi “meydançasına” Ədliyyə Nazirliyinə
ünvanladığım müraciətə cavab daxil etdi. Tövsiyə edilirdi ki, biz - ahıl və tənha qocalara ötən illərdə xidmət
etdiyinə görə qonşumuz Vəliyeva Hüriyyə Şıxbaba qızının əmək stajı istəyi ilə bağlı topladığı hüquqi sənədlər araşdırılsın. Məhkəmənin o vaxtkı baş hakimi Nizami müəllim işə xeyir-dua verib, topu Zamin hakimə
həvalə etdi. Utanıram deyəm xətir-hörmət elə Zamin
hakiməmi qalıb?! O kişi müstəqil hakimdir, özünün
adı-sanı var, birdən-ikiyə göstərişlə iş görməyib. Durub
- oturub heç nə qazanmadığı yerdə Ədliyyə Nazirliyinin dəftərxanasından hansısa kargüzarın başdansovdu
qeydinəmi əməl etsin? Növcavandır ki, məsləhət eşitsin? İllah da ki, onun əməkdar dilçi Veysəl müəllim kimi
mütərcimi olanda! Qeyzlənmiş Zamin hakim Veysəlin
ötürdüyü topa necə tərs zərbə vurdusa, əks-sədadan
kimi qulağını tutdu, kimi gözünü yumdu. Zamin hakim
işini bilirmiş. Müstəqilliyini qoruduğu üçün qaz vurub
qazan qaynatdığına görə Zamin hakimi apardılar özgə
rayona. Qəzavü-qədərdən əskik olmasın! İtən top oldu
– səmti-sünuru bilinməz. Katiblikdən dedilər ki, poçtu
arayın, bəlkə tapdınız. Quba, Xaçmaz və Zərqava poçtlarına çapar getdi, tapılmadı.
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Dedilər, yeni iş tərtib edin: qələm tapıldı, kağız yox!..
Təşəbbüsə qoşulmamızın ildönümündə yeni baş hakimin yeni köməkçisi Əlisahib müəllim soraq verdi ki,
oyundankənar vəziyyət var, top cərimə meydançasından çıxmayıbmış. Ərzi-hal toplusu elə məhkəmənin
katibliyində, mötəbər mütərcim Veysəl müəllimin saxlancında imiş.
Yeni baş hakim Xaqani müəllim işi özgə hakimə –
İlqar Məmmədova həvalə etdi. O hakim Cənab İlqar boşuna iş görməyə öyrəşməyib deyə, mısmırığını salladı.
Rəsmiyyət xətrinə öz köməkçisilə qarşı-qarşıya çillətdi
o işi. Neçə yol məhkəmə günü təyin edildi, təxirə salındı. Gecdən-gec iş gərgin vəziyyətdə, top qapı xəttinə
yön aldı, ancaq İlqar hakimi öskürək tutdu, sivişdi-düşdü Sumqayıt apelyasiya məhkəməsinə. Hə də! “Sumqayıt! Çox yubanma, gəlmisən, tez qayıt!..” Təki, sumqayıtlı hakim bizi köhnə meydançaya qovmasın!
Sumqayıt şəhəri
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QORODOVOY
KƏBLƏYİ ZALIN KƏNDÇİSİ
Yetkinlik çağlarımın əziz dostu unudulmaz qorodovoy Kəbləyi-Zal, yenə höcətdin məni, boyuna əməlli qamış ölçmədim. Səni yaradan Pir-Əbdürrəhim bəy çoxdan
dünyadan köçdü, rəhmətlik oldu! Sən yaşadın! Qəsəbə
gəzdin, şəhər ayaqladın...
Elə bu yaxın zamanda Sumqayıt Müha izə İdarəsində
sənin həmkəndlin - rəis müavini Akif Quliyevi gördüm.
Səni tanıdı, mehrinə tamarzıdır. Deyirəm, görüşsəydiz,
bəd olmazdı. Vallahi, billahi! Kişinin, dilindən dürr tökülür, sünbül olur. Savad, bəlağət!.. Magistraturanı xaricdə qurtarıb. Etik-estetik mühazirələrinə At Balaxanım çəpik çalır. “Söz ustası” mükafatı alıb. Yox! Yox!
Xətalı bir şey olmayıb. Heç elə mərifətli cənab qıyarmı
kimsəyə zərər gəlsin?! Elə şəhər boyu qaynayıb-qarışan şux geyimli, kövrək baxışlı cavanciyəz polismeysterlərinə birər-birər öyrədib ki, müdaxilə edələr... Olduğunuz müəssisədə - İcra Hakimiyyəti Başçısının
sarayında, Bank-maliyyə idarələrində, doğum evində,
vergi idarəsində, nə başını ağrıdım, lap mədəniyyət
şöbəsinin sıravi mühasibi Səfərin kabinetində belə
qoca-cavan, qadın-uşaq fərq etməz - işlərinə qarışın.
Müəssisələrin öz rəhbərləri səviyyəsində, əməkdaşları
qədər müdaxilə eləyin. Baxmayın ki, səlahiyyətiniz bi202
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nanın müha izəsi, təxribatdan qorumaqdır. Vətəndaşların ərizələrini oxuyun, sorğu-suala tutun. Kimə əliniz
çatır, cik-bikini bilincə suallar verin, zinhara gətirin və
rədd eləyin getsinlər. Yığnağa yer qoymayır. Hə, möhtərəm qorodovoy Kəbləyi-Zal, hali ol həmkəndlin Akiin təlim proqramından. İşdir, yolun düşsə, bu günlərdə “70 illik” əzəmətini, təntənəsini keçirən Sumqayıtda
ən əvvəl kəndçin rəis müavini A.Quliyevi ziyarət elə,
mehrinə tamarzıdır. Faydalanarsan! Qorxma, “Bomba
irabatay!” demə, elə boş ayağa cəmi bölüyü yığar başına, necə ki, yalan-yanlış gününün ertəsi məni rəsmi
keçidlə qarşılamışdı. Ərzi-halımı qulaq ardına verib,
təfsilatı rəisindən gizlətmişdi. Sonra da imzaladığı cavab məktubunda münaqişədə səlahiyyət həddini aşan
müha izəçinin adı, yeri, vaxtı ört-basdır edildiyindən,
mən – küt cəhənnəm, o boyda kitabı “Tarix – Nadir”i
yarıya qədər oxumuş huşyar Məşədi İbad belə bir mərifət tapmadı.
Sumqayıt
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DOLANBAC
Asan Xidmət Vətənə, vətəndaşa amalı kamil şəxslərin töhfəsidir. Bu gün o xidmətə rəğbət var. Ötənörənlərdə beləsi olmayıb. Heç komsomol biletini sol
qoltuq cibimdə - ürəyimin başında qoyub, öküz cütü
qoşan, şum qaldırıb, oraqla zəmi biçən o ayağı çarıqlı
yeni dünya istəyən Mən də görməmişəm. İndi gördüm.
Səksənmədim. Çünki xariqələrə, cahanşümul zəkaların kəş lərinə azacıq alışmışam. Qonağı olduğum bizim
Quba Asan Xidmət Mərkəzində, deyən, bir az tələskənlik, bir az da ətalət, köhnəlik əl-ayağa dolaşır. Belə ki,
2003-cü ildən ailəliklə qurcalanıb, abadlaşdırdığımız,
əkənək dövriyyəsinə qaytardığımız 2 ha dəmyə, 3-cü
qrup torpaq sahəsinin icarə müddətini uzatmaq barədə
kənd bələdiyyəsi ilə bağlanan müqaviləni təsdiq etmək
gərəkdi. Amma! Asan xidmətin notariat işini görən məmur (onun adını qəsdən çəkmirəm, cavandır, nəvəm
sayağıdır, gələcəyi, görəcəyi var) elə “Anam mənə kor
dedi, gəlib-gedəni vur dedi” timsalla neçə-neçə hesab
göstəriciləri yazıb, pul köçürmələri etməyimi tələb
etdi. Mən əvvəl beş hesabı ödədim. Daha üç hesab da
tələb ediləndə cırnadım: - A “bir pəncərə!” prinsipi ilə
işləyən, bir başa neçə qapaz vurarlar?!. Çox güman ki,
məmur ora gəlib çatınca neçə -neçə qapılar döydüyü204
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mü, neçə-neçə xidmətin qurduğu hesab nömrələrinə
(130, 80, 96... AZN-lər) köçürdüyümü, hətta hərrac bazarında saç-saqqal ağartdığımı bilməz. Cavan məmur
rəhmə gəlib hesabını sadələşdirdikdən sonra dediyi
“121 AZN”-i ödəməli olsam belə, əvvəlcədən ayrı-ayrı
idarələrin hesabına köçürdüyüm pullar yansınmı?
Bizim Quba Asan Xidmət Mərkəzində iaşə xidməti
də yarıtmazdır. Bir neçə göz yeməkxanaları olsa da, narazı müştərilər günü-gündən perik düşür. Hər halda bu
sonranın söhbətidir.
19 aprel 2019-cu il

QAZ YOLAN ƏLÖVSƏT
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Bu, o Əlövsətdir ki, balaca uşaqlar əl-ələ tutub, “göz
bağlama” oyunu üçün meydança quran kimi, o da Ağ
çayın sol böyründə Nərimanabadla İqriq kəndləri arasında xudmani bir karxana qurub, dəmir-dümürü kəsib
calayır. Usta Əlövsət üçün çürük metal yoxdur, çürükçü
müştəri var. Uzaq-yaxın çöl-bayırdan atılıb qalmış çənləri, texniki vəsaitləri satın alır, dartışdırıb karxanasına gətirir. Çox çəkmir, usta qəbiristanlıq əhlinə can verir, həyata qaytarır. Və bir də görürsən ki, yar-yaraşıqlı
gərəkli təsərrüfat vasitələri karxana boyu sərgilənib.
Orada hərkara yanacaqla dil tapan su qızdırıcıları, zorlu bağbanı razı salacaq təkərli qoşqu arabaları, yük yeri
olan motoroller, bağ-bağat üçün sahman darvazalar, irili-xırdalı su çənləri müştəri çağırır. Neçə yol ağac kölgəsində daldalanan tək o karxanaya güzarım düşmüşdü.
Usta Əlövsəti güvənc saymışdım, can-ciyər, ərki-hal bir
qubalıtək qəlbimə girmişdi. Etiraf edim ki, ayıq adamdır: gərəkli sözü göydə tutur, oynadır, sığalını verir. Gücü
çatanda həri ləyir, qıfılbəndə salır. Ərənlər deyib ki, usta
var, usta var!... Yəni, ustaların da ustası var. “Qubalı Əlövsətə yetəni olmaz!” demişdim. Və bir dəfə ona vacib işim
düşdü:”Niva”nın salonundakı oturacaq qopmuş, qılçası
qırılmışdı. “Aşıq gördüyün çağırar” deyə, mən də uzaq
yolu kəsə bilib, usta Əlövsətin yanına gəldim. Usta bir-iki
para qaynaq işi görəndən sonra kub şəkilli bir şam ağacı
oduncağını oturacağın altına qoyub: - Sür, get! –dedi.
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Yox, elə tez getmədim. Cibimi çevirdim, olan-olmaz
pulu – xırda-xuruşlu tökdüm piştaxtaya. Yəni, varım budur. Güman etdim ki, usta səmimiyyəti unutmaz, yol üstdə olduğumu bilib, əskinasın birini-ikisini götürər, “Cibinə bərəkət!” -deyər,- “Süftədir, bəsdir!”... Hə də, mənə
də yol pulu qoyar. Çox tələsdin. Toxta! Onu da nə yaxşı
deyiblər: “Ağası Gülüm olanın başına külüm olar!”... Usta
əvvəl onluqla beşliyi qatladı, o birlərini ovucladı axıtdı
çibişdana. Çox da boş getmədim, soruşdum:
- Usta, yenə qaz göndərsəm, yolarsanmı?
- Kaş sənə oxşamasın! - dedi... Pul verəndə əli əsməsin
– baxa-baxa qalmasın...
Vəlvələ kəndinin çathaçatında usta Ələmşah, Günəşli
kəndində usta Adif, Paşaobada ərköyün Habil də Əlövsətin yolu ilə getmək istədi. Bacarmadılar. Ələmşahın
cibi deşikdi, qoyduğu pullar başqasına qismət oldu. Adi i
günəş qızdırmadı, çox öskürdü. O ki, qaldı Habilə: “qara
ağız dura-dura, sarı ağız irişə-irişə”, - demişlər. Tələsmir,
yavaş-yavaş köçünü yola verir. Axtarmaqla ha deyil. Bir
dəlinin atdığı daş bir naxırı yoldan edir. Necə ki, o gün
haputlu balası Elxan usta elektrik Rasimə necə duzax
qurdusa, ustanın açarları əlində qalmadı, birbaşa çaya
töküldü. Vəlvələ çayını hövsələdən çıxardı, çay selləndi,
Xaçmazda usta Həzini diskindirdi. O boyda axund nəvəsi kəlməyi-şəhadətini kəkələyə-kəkələyə tamamladı.
Elə köhnə-para isnovlular kimi.
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ŞƏRURLU OCAĞI
Bu gün bizim yol sevinc gətirir.
Kəndimizdə çin olur min bir ilin diləyi,
Möcüzə ovsunlayır göydən gələn mələyi.
Qopur qaya, itir döngə, gülür yal...
Üz-göz nurlu, kimsə vermir boş sual.
Zərqava-İsnov və onlara bitişik yaşayış məntəqələrini
Quba-Bakı baş yoluna qovuşduracaq 33 kilometrlik yeni
yolun icrasına bir aydan çoxdur ki, başlanıb.
Səyyar yol inşaatçıları bizim İsnov kəndinə qədər –
keçən əsrin 1968-70-ci illərində rayon rəhbəri mərhum
Şıxseyid müəllimin təşəbbüsü və bilavasitə iştirakı ilə –
iməciliklərlə çəkilmiş yolun əsas ana xəttindən kənara
çıxmasa da etiraf edirəm: karlı torpaq işi görülmüşdür.
Səyyar dəstənin sahə rəisi Kürd oğlu Vidadi İsmayılov bal arısıtək öz işi ilə məşğul – işdə bişmiş, püxtələşmiş, qol-qanadlı ekskavatorçu – suraxanılı Elman Gülməmmədovu, kato ilterçi – naxçıvanlı Ramin Rəhimovu,
qreyderçi – tat balası Namik Mikayılovu, katokçu – Elşən
Mürşüdovu və ellilərimiz Muradla Ramili təri ləmədi.
Ancaq zəhmətlərini, fədakarlıqlarını da unutmadı:
-Hər birinin öz mənliyi var,- dedi.
İstək aşkar… əl verə bu örtüklü sahman yol!
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Qonaq-qara çoxala, daşa sevinc, fərəh bol!..
Bu, 2018-ci ilin yazında Qubada çıxan “Şəfəq” qəzetinin baş redaktoru Qəhrəman müəllimin “Kəndinizdə
nə var, nə yox?” sualına cavabım oldu. O kişi də onu öz
qəzetinin xəbərlərinin önünə çıxartdı. Etiraf edim ki,
iki ilə nəzərdə tutulmuş o işin başa gələcəyinə daxilən
inanmırdım. Çünki çox vədə verilmişdi. Və sonra da
“qaldı gələn ilə” demişdilər.
Qəzet xəbərləri oxucuların dəyirmanında üyüdülən
günlərdə Quba aqrolizinqinin müdiri Əfrasiyab müəllim həmişəki eyhamlı zarafatına özgə çalar qatdı.
“Şəfəq”in önəm verdiyi duyğuma şərik olub dedi:
- Yol el-obanın hamıyaçatar, tükənməz sərvətidir.
Şadlığınıza qoşuluram. Gözünüz aydın!
- İki ilə planlaşdırıblar, - dedim. Əfrasiyab müəllim
yox dedi:
–O köhnə hava getdi. İş bir əldədir – etibarlı əldədir,
bizdən bir az yuxarıda təzə idarələri, işbilən müdirləri var – şərurlu Gülağa müəllim. Mövsümi işdən başım açılanda gələcəyəm. –Axırıncı cümləsinin niyəsini
deməsə də, iti anladım: “Dost adamla gələcəyəm. Başımızı açarıq. Yol nişanlarına dilək olarıq”. (Eh Qubadov!
Məhrəm, ərkəsöy ovqatınla nə qədər doğmasan. Kaş
sənə qardaş olaydım– işdə-gücdə yoldaş olaydım. Nə
yaxşı ki varsan – lap “Kələ Ə`mlə” qədər bəxtiyarsan.)
Yay-payız iş getdi, ikinci ilə qalmadı. Asfalt döşəndi…
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Yollar şaxələndi, qol-qanad verdi.
Bir vaxt qarda-sazaqda, bıtraq palçıqda pay-piyada
gedib-gəldiyim o yolu öz şəxsi maşınımla da qət etdim,
kəs-kicin, qonum-qonşunun, el-elatın maşınında da
(Maşallah! Varlığa nə darlıq?! Hər qapıda var). Bir sözlə ərənlər demiş:
Əlcan da qəlyan çəkən,
Vəlcan da qəlyan çəkən,
Tənbəki bol olanda
Siçan da qəlyan çəkən!...
(Mənim yada saldığımı bilməsinlər, yoxsa mənə maşın saxlamazlar. Sözümün canı odur ki, texnikanı yaxşı
öyrənsinlər, rahatlığın, zavalsız yolun qədrini bilsinlər.)
Ancaq mən üstünlüyü ictimai nəqliyyata verirəm.
Sağ olsun İslam bala, yolumuzu bikar qoymasın. Əskik
olmasın onun “Bus”u avtobusların sırasından! Gəlişinə
kənd-kəsək tamarzı qalmasın.
Quba xəbərlərinin carçısı Məzahir Həmidoğlu yolumuza uzun ömürlü iravanlıq dilədi. Quba yol idarəsi
rəhbərliyinin xeyirxahlığından söz saldı.
Quba Rayon İcra Başçısı Aparatının şöbə müdiri Neman müəllim Yol İdarəsi rəhbərliyini uğurlu təyinat
saydı: Elə Məhəmmədhüseyn Şəhriyar demişkən, işi
işbilənə tapşırıblar,- Verilmiş tapşırıqlar qüsursuz yerinə yetirilir. Şikayətlər kəsilib. Təkcə İsnov-Zərqava
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yolu yox, Quba-Qonaqkənd, Quba-Susay-Xınalıq yolları
da çətin relye li mündəricəli yollardır. Hamı müdiriyyətdən razılıq edir. Asfaltzavod tək deyil. Müəssisədə
daş karxanası və çeşidləmə sexi də vardır.
Gülağa Əliyev o müəssisənin ilk yaradıcısıdır. Əməyilə şeçilir, rəğbət qazanır.
Yol idarələri çoxdur iqtidarın fərmayişində.Tezdən
gəlib, erkən gedən müdirləri kimi ünvanı və sıra sayı
dəyişə bilər. Hər çayın yatağında qırma daş istehsal
edən karxanalar da çoxdur. Bu müəssisənin səciyyəvi
nişanı odur ki, binəkeş istehsalat işi ilə yanaşı ailəsinə
ev tikmiş, ocaq qurmuşdur.
Şərurlu binəsi şərurlu ocağı kimi diqqətcil bir adla
tanınacaq. Hər ikisi işlək toponim olduqları kimi neytral yerdə tikilmiş Gülağa müəllimin evi, ocağı da ocağın şöləsi əyyam-əyyam davam edəcək.
Ev – ev tikənin əbədiyaşar abidəsidir. Ehtimal edirəm
ki, o, yaxın ətrafda Nügədi (nug- tatca (təzə), ə-sifət
düzəldən şəkilçi, dih-(kənd), yəni təzə kənd, Pirvahid
(əməlisaleh, müdrik Vahid, yaxud da Vahidin piri, ocağı
mənalarında olan kimi) Qaraçayın sol cinahında neytral yerdə tikilmiş, özgə yaşayış məntəqələrinə ürcah
olmayan bu ocaq da binəkəşin şəninə şərurlu binəsi,
şərurlu ocağı kimi yaşayacaq, tanınacaq.
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ÜÇ NOVELLA
(BİRİ MƏNZUM)
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KOMMUNİZMİ
GÖRƏN GÖZÜM
Yayın oğlan cağı yetən xəbər məni qaynatmadı, yola
səfərbər etdi. Götür-qoya ehtiyac yoxdu, sanatoriya
müalicəsinə getməliydim. Təqvimə baxıb, görüb-götürəcəyimi azaltdım. Həmkarların çömçə tutanı öz yazı-pozusunda hansı ədviyyatı qatıb-qarışdırmışdısa,
göndəriş mənsiz başa gəlmişdi, ödəmə gərək olmamışdı. Üstəlik, çömçə tutan qılıq göstərib, dil-ağız etmişdi
ki, yol-yolamda kəm-kəsirim olsa, bənd olmayım, qayıdanbaş əməlli düzüb qoşarıq. Çömçə tutanın himini
qandım, əlbət, adıma “yardım” yazar, yollaşarıq. Söz
yox, məni tanıyırdı. Durumuma bələddi...
Lovğalanmayım. O adını tutmadığım heç əvvəllər də
məndə olmayıb və onu heç vaxt sevməmişəm. Əmək
fəaliyyətimin qaynar çağında belə maaş cədvəlinə candərdi qol cəkmişəm. İyrəntili baxışlardan, namünasib tələblərdən çiyrənmişəm: gah maaşıma göz dikən
olub, gah da qəsdən zəhmətimi kiçildən. Vaxt olub,
əməkhaqqım dövr eləyib, xəzinəyə qayıdıb - əlavə yazı-pozuya düşüb. Yəqinimdir, plastik kartların sınaq
mərhələsində ilk kart mənim ünvanımı seçib. Elə bu
gedişlə bizim mühasibat şikayətimdən qurtulub, rahatlıq tapıb və mən o vaxtdan imanı kamil şəxslərin
cərgəsinə keçmişəm.
Çox qurcalanmaq lazım gəlmədi. Niyə ki, elə görü214
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b-götürmüşlərimizin dediyi kimi, “Dərziyə dedilər köc,
iynəsini taxdı yaxasına”... Mənim də iki-üç qara-quradan savayı bir vacib nəmənəm yox idi. Elə əl havası
“Yeni avtovağzal” deyib yol aldım. Aşkardı ki, bu aftovağzal müstəqillik dövrünün tikililərindəndir. Keçmişdə bu yerlər şəhərin ucqarı sayılardı və bu yerin adına
“Motodrom” deyərdilər. Mitinqə həris cəbhəçilərə iqtidar motodromu nişan verərdi.
Aftovağzalın tikintisindən bixəbər olsam da, adamları abır-həyadan bezikdirə-bezikdirə rəvac tapdığının
ilkin şahidiyəm. O xüsusdan ki, əzişdiriləcəyimi göz altına aldığım o gedişdə yönsüz dava-dalaşdan ucuz qurtardım və adına ilahiyyatdan gələn kimi “nur” sözünü
əlavə etdiyim xilaskarım dispetçeri orada tanıdım...
Hə, neçə il əvvəl o vağzal təzə idi və yan-yörədən
birər-birər hıqqanıb gələnlər də onun ilk müştəriləri.
Di gəl, nə istiqamət andıran bir yazı vardı, nə də əl yeri.
Kimin kim olması kara gəlməz - “başlı-başını saxla” idi.
Soruşa-soruşa, düşə-qalxa gəlib çıxmışdım məramınca
nəqliyyat axtaranların cərgəsinə. Yönsüz axtarış məni
bezikdirsə də, sırtıq sürücülərin həyadan uzaq söz-sovlarına qulaq kəsildim. Yolların yararsızlığını, yanacağın
çox işlənməsini tutacaq edib, götürə qiymət deyir, yekə
dəyər quraşdırırdılar.
Toplaşdığımız arakəsməyə bir köhnə “Pazik” gəldi.
Kimi deyirdi, “Quba-Qusar”dır, bir kimisi deyirdi, yox,
“Xacmaz-Xudat-Qusar”dır. Düzünü bilmək istəyənlərə
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sürücü anlatmışdı: -Qusardan gələcəyəm Qubaya, Bakıya sərnişin gətirmək üçün. Yəni, Qubaya gedənlər
düşməsinlər.
Bir nəfər qonşu kəndçimiz dözmədi, aşkar deyindi:
- Kim ki adamdır, ağlı başındadır, Quba yolu boyu
düşəcək adamın Xudatda, Qusarda nə ölümü?! Gün keçib, tezliklə axşam düşəcək...
Xeyli adam maşından dışarı çıxdı. Sürücü havalandı.
Şaşal, sallaq qarnını yırğalada-yırğalada deyingənin
üstünə cumdu. İmkan vermədim, qonşumun sözünə
havadar çıxdım:
-Kamil adamın ağlı başında, tamahkarın ağlı dabanındadır, -dedim. Sürücü kəkələdi, durdu, qabağa gəlmədi. Gec başa düşdüm. O bizdən yox, mərəkəyə diqqət
kəsilmiş xoşsima, ibarəli təbəssümü gözdən qalmayan
cavan oğlandan çəkinmişdi:
- Axı biz belə danışmamışdıq. Durma, -Xudata sür,
gələndə baxarıq...
Dedilər, dispetçerdir, adı Məhəmməd. Zehnimdə
qeyri-ixtiyari “nur” kəlamı pərvəriş tapdı. Gizlətmədim, aşkar: -Hə, Nuri-Məhəmməd şəri qovdu –dedim.
- Şərikim olsa qısqanmaram!..
... Baharın xınayaxdısında bal arıları qara şanın da
üzünü ağardır. Elə avtovağzal da bu az yaşında çox
çalxanıb, bərk silkinib.
Müstəqilliyin bu üzü əliyetən əzrayılla “minillik”
müqaviləsi varmış kimi qamarladıqlarından dişi, dır216
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nağı ilə yapışıb ironluq iddiasına düşdü. Tikinti-quraşdırma eşqi elə vüsət aldı ki, şəhər uc alıb getdi. Sərt
qayalar pərqu kimi əlçimləndi, qulaqyastığıtək kara
gəldi; köhnə motodromdan nişanə qalmadı. Özgə-özgə
dillərdə danışan qərib qiyafəli uzaq-yaxın ellilər burada qarşılandı, buradan yola salındı. O ilk bezdirici gəlişimi unutmasam da, yenilik gözdən qalmır. Metropoliten bir qapısını avtovağzalın kandarında açdı...
... Çiynimə bir əl toxundu. O idi – o az danışan, ibarəli
gülümsəyən, haqqı nahaqqa verməyən Nuri-Məhəmməd. Çox qarşılaşmışdıq. Ünsiyyətli idik. Hara getməyimlə maraqlandı və:
- “Naftalan” səhər tezdən gedib, -dedi, - Gəl, səni
“Gəncə” ilə yola salım.
Aftobusa minik təzə başlamışdı deyə, məni birinci yerdə oturtdular. Haqq-hesab vaxtı gərək olmadım.
“Kürdəmir nəfəsliyi”ndə sürücü məni çaya qonaq etdi,
əlimi cibimə salmağa qoymadı. Goran yollar qovşağında – indi əzəmətli körpü olan yerdə mənim yoldan
salamat keçməyimə əmin olunca diqqət etdi. Sevincək
“Naftalan dirsəyi”nə dönər-dönməz bərabərimdə bir
“inomarka” maşın saxladı; taksi deyildi, tox adamın
maşını idi:
- Naftalana gedirsən, otur, -dedi. Razılıq edib, əyləşdim. Nə məramla məni götürdüyünü bilmədim. Salam-kəlamdan sonra heç nə demədi, heç nə soruşmadı,
ciddiliyini qorudu. Görünür ikirli idi. Mən də susdum
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və tezliklə, “inomarka”nın ahəngincə içərimdə o köhnə-kürüş biliklərim çuğulluq edir, “kommunizmdir”,
deyirdim. Deyəsən, mühakimə qurmağa ilgək tapdım:
“Əlbət, o“ ayrılıqda götürülmüş bir ölkədə kommunizm
qurmağın mümkünlüyünü iddia edən tək-tək şəxslərə
də təmənnasız qayğı ola biləcəyini unudub. İnkaredilməz fakt var: sanatoriya göndərişi havayı, mənsiz, uzaq
yol avtobusu birinci yer, hesabsız! Çay –qonaqlıq, xeyriyyəçi vətən oğlunun şəxsi “inomarka”sında xürrəm
rahatlıq, ümumun istifadəsinə verilmiş şəvətək parlaq
yollar!.. -Kommunizm deyil, bəs nədir?!
İçərimdəki təlatüm hövlən dilə gəldi, saxlaya bilmədim:
- Yaşamaq gərək! Çox gözəl!
“İnomarka”nın sahibi səksəndi:
- Nə dedin?!
Baxdım, maşının sürəti hiss ediləcək tərzdə azaldı.
Sahib məndən cavab gözləyirdi, bayaqkı ciddiliyi tündləşmişdi, qaraqabaq olmuşdu.
- Adama qayğı var, həyat gözəldir, -dedim.
Deyəsən, aşkar eşitmədi, bir də soruşdu:
- Nə gözəldir?
Topalandım, tutacaq aradım, əlimi irəli və geri – bayaqdan keçib gəldiyimiz səmtə dolandırıb:
- Keçən əsrin əllinci illərində heç Bakıda belə döşənmiş yollar yox idi, -dedim. Maşın yolun hərəkət hissəsindən sağ kənara çıxdı, yavaşıdı:
218

Bənd, xənd

- Yol təzədir, hamardır deyə, hər şey yaxşıdır?!
Təzyiq altında olan sayaq:
- Bəli, sağ olsun yaxşı adamlar!
Sahib hökmünü açdı:
- Düş, avtobusla gələrsən!
Dinmədim, ayağıma söykək əl çantamı götürüb, açıq
qapıdan dışarı çıxdım. Ancaq uzaqlaşa bilmədim. Sahibin qarabaqara tulazladığı atmaca şapalaqdan betər
ağrı verdi, qulaqlarım güyüldədi, gözlərim doldu. Səs:
Gözüqırpıq!
Ovcunu aç, sədəqə
istə!..
Ayağımın altından nəsə çəkildi,
səntirlədim, gözlərim yaşardı.
Quba, İsnov
kəndi
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BAĞIMIN GÜLÜ
Sanıram: ləyaqət şəxsiyyətin abır-həyasıdır. Onu kənar təzahürlərdən qorumaq fəzilətdir. Bu inamı doğuran Sosial Müda iənin Mərkəzi Bərpa Xəstəxanasında
məni çulğamış ab-hava oldu...
Noyabr ayı üçüncü ongünlüyə adlayacaqdı. Abşerona qar düşməmişdi. Üfüq jaləsinə bənzər Şübani dağları bozumtul görkəmdə idi. Heç qonaq-qaralı Beşbarmaqda, intizar gözlərini yollardan yığmayan Dübrarda
da qar yoxdu. Amma soyuqdu, betər soyuqdu.
Külək dövran sürürdü. Dəlisov Gilavar Bakı küçələrində tüğyan edir, ağac-uğacdan, eyvanlardan qopardığı
əski-üskünü, yarpaqları, toz-tozanağı qənşərinə qatıb,
belədən-eləyə, elədən-eləyə qova-qova buruq-buruq
buruqlayır, zor göstərir, can üşüdürdü. Bu gərdiş gümrah, sağlam adama bəlkə də, əyləncə sayılardı. Mənim
üçün yox! Gilavarın tamaşasına durub, oyunlarından
həzz alası vaxtım nə gəzirdi?! Qayğılı idim. Üstünə su
çilənmiş ana arı kimi uçmaz olmuşdum.
Naxoşdu Bağımın gülü. İki ongünlüyə yaxın bir zaman
kəsiyində müalicədəyik.
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Müalicəyə nabələd deyil Bağımın gülü. Etiraf edim:
cənnətməkan kəndimiz, xüsusən həyət-bağçamız könülaçan olsa da, imtiyaz və imkanlarımız daxilində Bağımın gülünü sanator, pansionat və kilinika müalicəsinə
aparmışam. Ona mənənə qonmamış, susuz qalmamışdı.
Güman vardı, gərginlik keçirmişdir. Bərpaya cəhd edildi.
İnam gəlmədi. Bağımın gülü şikayətlənmir. Lap əvvəllərdə – köhnədə olan kimi; “Olana bərəkət” deyir!
Mənim təzəliklə tanıdığım bu Mərkəzi Bərpa dəqiq
ünvanlı - məhəlləsi, küçəsi, bir sözlə, yeri-yurdu aşkar
olsa da, gün-güzəranda, söz-söhbətdə “göz xəstəxanasının yanı” kimi soraq verilir. Növbəlidir Mərkəzdə qəbul. Sənədli, sübutlu almışdılar növbəyə Bağımın gülünü. Göz döyüb, vədə gözləmişdik, Hicran nə qədər uzun
olsa, məhəbbət bir elə şirin olar.
Dəvət alanda bu unikal ocağın axar-baxarı ruhumuzu
oxşadı, acımızı sildi.
Burada təminat, təchizat yetərincədir. Xidmət
diqqətəlayiqdir.
Otaqlarda və hər mərtəbənin vestibülündə təzə, yumşaq mebel dəstləri, bir-birindən geri qalmayan genişekranlı televizorlar, hər an kara gələcək isti, soyuq su... İstifadədə qədərincə və lazım olan təzə sanitar aksesuarları
var. Xəstələrin istifadəsində olan fərdi yataq otaqları,
dəhliz və vestibüllər xalça və kilimlərlə döşənmişdir.
Tibbi tələblərə uyğun təchizatlı ümumişlək çarpayılar
xəstələrin sərəncamındadır. Qidalanma ön plandadır.
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Aşxana işçiləri növbələşirlər. Yaddaşları təqdirəlayiqdir. Xəstələri adbaad öz yaxın kimsənələri kimi qarşılayır, sərbəst davranışı olmayanlara nahar yataq otağına
daşınır. Nəzərə gələnlərin ümdələrini saydım. Geniş və
möhtəşəm binanın memarlıq sanbalına sözüm yetmədi.
Burada hər şey seçmə və qüsursuzdur. Savaşda, iş yerində və məişətdə yaralanmış, travma almış, kantuziya
keçirmiş yarımcan xəstələrə dövlət qayğısı kimi hesablanmışdır. Bir sözlə, xəstə “neylim, necə eləyim?” deməsin. Öyrəndim ki, indiki durumda bu unikal müəssisəyə
Nüşabə ayıqlıqlı, Xan qızı Natəvan timsallı həkim Ləman
xanım rəhbərlik edir. İşdə ciddi, davranışda mələk!..
Söz yox, vəsait – yuxarıda söylədiklərimin mayası
dövlətin öz vətəndaşına qayğısıdır. Məgər dövlət qayğısı təkcə Mərkəzi Bərpaya göstərilir? Ayrılmış vəsaitdən
təyinatına görə səmərəli istifadə etmək vəzifə borcu olmaqla yanaşı, həm də vətəndaşlıq ləyaqətidir. Hə, məhz
ləyaqət! Yəni, əxlaqi key iyyət!
Mən ünsiyyətdə olduğum xəstələrin adını soruşmadım. Utandım. Ar bildim. Hər birinin seriallara sığmayan
sərgüzəşti, mətanəti, düçar olduqları dərdi var. Mərkəzi bərpada uzaq-yaxın bütün bölgələrdən imtiyazı olan
təmsilçilər vardır. Naxçıvanlılar daha çoxdur. Onların şirin-şəkər ləhcəsində vaqiələrələ qulaq asmaq, elə Naxçıvanı səyahət etmək kimi dərdi-səri unutdurur.
Qış qapıdadır. Bakı küləyi üçyaşar ayğır kimi cilov
gəmirir. Əl-ayaqdan qalmış yarı huşyar, şil-şikəst əlillər
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kiçik bir işartı ümidi ilə pansionat və azarxanalara üz
tuturlar. Yaşı çox, boyu yekə Şağan pansionatı axsayıb,
təmirə bağlanıb. İrəlicədn növbəyə yazılmış neçə-neçə
xəstə peşman olmasın, neyləsin?! Bu səbəbdən Mərkəzi
Bərpanın da dili gödəlir.
Dünən gecə əlahiddə göndərişlə gətirilmiş bir nəfər
xəstə hansı otaqdasa əlavə çarpayı qoyulunca dəhlizdə
qaldı... Bağımın gülü o ağır xəstələrə nisbət cənnət əhlidir. Qandım və müalicə həkiminin nə yazıb-pozacağını
gözləmədən “yığışsaq yaxşıdır”, - dedim. Qət etdim və
təzə-köhnəmizi toparlayıb, ertədən çıxartdım eşiyə.
Qış qapıdadır. Bakı küləyinin cilovunu çəkən yoxdur,
hey vıyıldayır. Məni əndişə sıxır. Nigarançılığım “pik”
həddindədir. “Bağımın gülü belə havada yola dözəcəkmi?!”
Səhər qəlyanaltısında bizi yedizdirənlərlə halallaşdıq. Bizə yaxşı yol dilədilər, liftlə birinci mərtəbəyə
düşər-düşməz yeni qayğı doğdu: əl çantamız yerində
deyildi. Oğurlandığını deməzdim, tullantı bilib, yığışdırılmasına inanardım.
Son zamanlar diqqət çəkən olmuşuq. Söz yox, səbəbkar Bağımın gülüdür. Yolda əlimizdən tutanlar olur. Heyrətlərini gizlədə bilmirlər: - Maşallah, mehriniz qarşılıqlıdır! -deyirlər.
Təbii etirafdan təsəlli tapırıq: - Bizdən çox yaşayasınız! Minnət çəkməyəsiniz,- deyirik.
Elə indi də qayğımızı çəkən bizdən çox oldu. Ən əvvəl
223

Tat Qüdrət

əlil arabasında gəzən bələdçi talış balası oldu. O, sözləri
bir-birinə qataraq: - Baş həkim gələndə, - dedi,- çantanız orada idi, gül yeşiyinin yanında. Soruşdu. Dedim: – O
Sumqayıtdan gələn simpatiçni qubalı kişi var a... Hə, o,
xəstəsini aparır. Həkim xanım tanıdı. Telefonuna zəng
gəldi deyə tez getdi. Sanitardan soruşaram, bəlkə, harasa qoyub. Siz oturun, mən axtarıb taparam. Talış balası
arabasını çox qovdu. Sanitar da, bir-birindən geri qalmayan şəfqət bacıları da gəldi. Çantadan xəbər verən
olmadı.
Hərə öz mülahizəsini aça-açda çöl qapısından indicə
gələn bir cavan oğlan Bağımın gülünə:
- Nənə, -dedi, -dur, aparım səni maşına. Ləman xanım
tapşırdı ki, sizi avtovağzala kimi aparım. Çantanız maşındadır. Ətrafımıza yığılanların üz-gözündə sevinc, gülüş doğdu.
Bələdçi talış balasına ehtiramımı ifadə edirəmmiş
kimi sağ əlimi havada yellədib, “Jiquli”nin arxa qapısını
açdım və əvvəl Bağımın gülünü içəri buraxıb, özüm də
yanında oturdum. Bağımın gülü maşında rahat getdi.
Sürücü bir dəfə soruşdu: - Hara gedirsiz?
Mən elə bayaq sözü-sözə qoşan talış balası sayaq çox
üyütdüm: - Evimiz Sumqayıtdadır, əliniz çatan yerdə bizi
Sumqayıt maşınına yetirin, - dedim. Maşın avtovağzalı,
ekoloji müfəttişliyi, Xırdalan dairəsini də ötdü, saxlamadı. Yersiz qatıb-qarışdıracağımdan ehtiyatlanıb, susdum. Ancaq Sumqayıtda iki-üç söz: - Burdan sağa! Or224
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dan sola! - dedim. Evimizin həyət qapısında mən təkid
etdim, yalvardım. Ancaq əlimdəki üç təkliyi sürücüyə
verə bilmədim: - “Azdır” demədi. Məni,- dedi,- Ləman
xanım göndərib, pul ala bilmərəm. Mən təkid etdim, yalvardım. Xahiş onu ovundurmadı.
Külək elə dünəndən bəri cövlan etdiyi tərzdə dövran
sürürdü. İgidliyini göstərdi, fürsət bilib, əlimdəki manatları qopardı. Sürücü heyə gəldi, quş təkin uçdu, küləyin
istəyini gözündə qoydu, manatları küləyin cəngindən
birər-birər aldı və mənə tərəf gəldi.
- Sən o manatları qazandın, - dedim və ikimiz də güldük.
Elə bu yerdə mövqeyimiz dəyişdi. Sənə də, kollektivinizə də minnətdaram,–deyib razılığımı bildirdim.

VƏTƏNDAŞ
A “vətəndaşam - qarasız aşam”
deyən,
O xörəkpaylayan,
silib-süpürən
vətəndaş deyil?!
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Bəlkə o çiynindəki
baş deyil?!
Nə gic,
nə sərsəri –
Abşeron nabatı –
Mərdəkan kövsəri!
Yanıltmayım sözü doğrusu-düzü –
Müalicəçi qadınlardan biri!
Vurnuxa-vurnuxa,
qısıla, dura.
- Gedirsən, - dedi, - qardaş?...
Etinasız, baxımsızbekara, təşəxxüslə
tərpəndi baş–
yəni “hə!”
O, yaşınıb abi-ruyinə,
İşlə məşğul göründü
yenə.
Duydum: dolmuş bulud –
İndicə çən qonar
kirpiklərinə...
Heyim dil açdı –
qırıq-qırıq dindi:
–Mərdliyə yoxmu marağın?
Kaş erkən sönəydi çırağın!
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Baş həkimə “xox!”
elədin,
Pəhrizkar aşpazı tox!...
Daldalandı təsərrüfat
bacısı;
Pörtmüşdü dilinin acısı...
Başmağını çevirən kim?
Əynini dəyişdirən kim?
Qulluq göstərirdi
növbətçi həkim,
Tanrı, bu yerdə olasan hakim...
...Bəs necə?
Şıltağıma dözdülər
ellicə.
“Zordan gələn nökərəm,
Dinmə, dişlərin tökərəm!”
-Nə var? Nə var?!
-Mən vətəndaşam!
Olana ortaq, yeyənə qardaşam...
Say-seçmə hüquqlarım var!
Gərəkdir olam bəxtiyar!
Ağır zəhmətə qatlaşmışam,
Ələkçinin qıl verəni olmuşam.
İki cüt bir tək toyuğun,
Üç-beş cücəsini sayıb
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yorulmuşam...
Cücələr dənləyəndə,
hoppanıb, şenlənəndə
sərçələri qovmuşam.
Sağsağanla öcəşib,
qarğaya söz atmışam:
- Qarğacan, qarğa!
Et özünə sırğa!
Bizdə cücə yoxdur,
Qonşularda çoxdur!..
...Vermə sual, bəsdir–yetər!
Qıcıqlanar qonşum Gülər!..
... Ey qədr-qiymət bilənlər!
Düzü aşkar sevənlər,
Gün keçib, gün gəlib,
Mən də sayılmışam.
Dəyərli göndəriş almışam–
Qiyməti öküz yıxar,
Qoxusu tülək boğar...
Hə, o söz–
zəmi biçildi,
sərçənin bəyliyi
bitdi...
... Olsa da əli işdə,
görkəmi yorğun,
o məsum müalicəçi qadın
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sayğı bildi yenə,
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