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Babamdan  qorxduğu üçün böyü-
yəndən sonra  ancaq iki il gizlicə 
məktəbə gedən ilk öyrətmənim, 
var-yoxumu  xeyir duasına borclu 
olduğum atamın uca ruhuna 
sunuram.  
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Bildiri         Ədəbiyyat və incəsənət dünyasına dərindən varmağa alqışlayıb doğru özlüyümü tapmaqda çox qayğısı olan əziz Urmulu dostum və ustadım cənab Rəməzanəli Yəzdan-pənaha nə qədər təşəkkür etsəm, azdır. Bu bitiyin bəri başda gələn SON TÜFƏNG adlı öykümü dəfələrlə gözdən keçidib sah-çürük etməkdə və çox dəyərli fikirlər verməklə böyük yardım olan əziz dostum, qardaşım Məhəmmədbağır Vəhidiyan cənablarına çox təşəkkür edirəm. DARA ilə 

YALQIZ ÇİNAR əsərlərimi Ərəb Əlifbasına köçürən dostumuz, şair Həbib Həsənnejad cənablarına təşəkkür edirəm. Məndən öncə 80 İl Hekayəmiz adlı əsərində Mumu Dünya adlı öykümü Ərəb əlifbasına çevirib çap edən Həmid Arğış dostuma təşəkkür edirəm. Əziz Qardaşlarım Murtazaya, Məhəmmədəliyə, və Əmirə, ha belə anam Şəhnaz xanıma mənəvi və maddi yardımları üçün hər birinə ayrılıqda çox təşəkkür edirəm. Və əzizlərim, həyat yoldaşım Ziba Fərhəng Xoyidən, oğlum Səhənddən, və qızım Sanazdan vaxtlarından kəsdiyim üçün üzür diləyib sevgilərimi bildirirəm. Bu kitabın redakte etməsi ilə çap işlərində böyük kömək olan Mirəli Suca qardaşıma nə qədər təşəkkür etsəm azdır. Özəlliklə də bu bitiyi oxuyandan sonra dəyərli tənqidi fikirləri ilə düşüncələrini yazıçıya yazıb yollayan sayın oxuculara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.  
 
 

Araz Əhmədoğlu 
arazahmadoghlu@gmail.com. 
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       Qadın yürümürdü, daha doğrusu ardıca diz dərinliyində bir iz sökərək ağır-ağır sürünürdü və süründükcə tarixin ən gözəl ən başucaldan varağını təbiətin gümüş kitabı üzərində yazırdı, çünkü “Mən bu işi sona yetirməliyəm. Mən balamızı qurtarmalıyam” deyirdi özü özünə və hər addım başı böyründəki əlini götürüb ətəyinə sildikdən sonra çox diqqətlə  yonulmuş qələm barmaqları ucu ilə balasının üstünü basdırırdı. Ağzından çıxan buğlar bir zaman çoxlu ürəklərə ox olan qara kipriklərində buza dönüb sevgi dənizi olan ala gözlərini yaman qıcıqlandırırdı. Ardıca dönüb baxdı. Daha doğrusu heç qorxudan sən deyən boylanıb baxa bilmədi. Ancaq var-yoxunu əldən  qoyub qaçdığı, yer üzündən həmişəlik sildirilən kəndin daha görünə bilmədiyi üçün deyəsən bir az dincəldi.        Artıq o meşənin düz ortasına çatmışdı. Meşə elə qalın idi ki qışda belə kimsə onu ağacların arxasından görə bilməzdi. Hərdən meşədən gələn şaqqıltı səsləri onu ürküdürdü, amma gecənin bu çağında bu meşənin ortasında qarın ağırlığına dözə bilməyib qol-budağı sınan ağacların naləsi ona heç də yad gəlmirdi. Göy üzünə qaş-göz edən “gözəlliklər gölü”nə çatmışdı artıq. Bu adı gölə əri ilə birgə vermişdilər bir gün bu gölün yanında hündür qocaman çətrini açmış bir salxım söyüdün altında tapışarkən. İstər istəməz gözü o söyüdü seçdi. “ELə qışın bu şaxtasında da çox gözəl imiş, bir bura bax ilahi,” dedi. Söyüd başdan başa par-par parıldayan pambıq koması idi sankı, yalnız yerə yaxın gölə doğru əyilən böyrünün qaraltısı görünürdü, bir də o tayda sındıqdan sonra yerə sallanan yekə bir budağı.        Qızcığazlardan seçilməyən o su sonasının sevimli qapqara şəvə gözlərindəki yaş da kipriklərindəki buzlara qarışdı. Dizləri sınmışdı sankı, dincəlmək istəyirdi orda. 
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“Bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim,” mızıldandı özü özünə. Amma arxasından gələn bir uvultu onu diksindirdi. “Yox, heç bir an belə düşünmə. Onlar hamısı keçmişdə qaldı,” deyib qırqı kimi atıldı qarda kəsilmiş izin üzərinə. O təkcə qar üzərində izin kəsdiyini görürdü, heç ardıca çəkilən qırmızı noqtə-noqtə cizgini görmürdü. Bəlkə də görmək istəmirdi.        Hərdən meşədə sıraya düzülən qələmə ordusu göyə dayanırdı, ulduzları belə keçirdilər bu zalimin balaları. Həm gözəl, həm də qorxuducu. O yürüdükcə ayağı altından cayan qarın xarıltısı başqa səslər ilə qarışırdı sankı. “Ola bilməz. Axı kimsə bizi görmədi gizləndiyimiz yerdən çıxarkən, kim qalmışdı ki bizi görsün! Ayaqlarının səsi də mənimki kimi ağır deyil.” O sazaqda şaxtadan belə soyuq tər damcıları enli kürəklərinin düz ortasından incə belə doğru axdı. Gözünün qırağı ilə meşənin sağ-soldakı ağaclarını yoxladı. Artıq səslər çox yaxınlaşmışdı. Bir az öncədə sağ əlində bir cüt göz parıldayırdı. “Bir bu əksik idi, ilahi.” Sola doğru burulmaq istərkən solda da bir cüt göz parıldadı. Özünü bilməməzliyə vurdu. Axı kənd adamı çölün dilin yaxşı bilər. O getdikcə səslərin sayı çoxalırdı. Artıq sağında da solunda da sürü ilə parıldayan şimşək kimi gecəni yaran gözlər idi. “Deyəsən bizimki buracanıymış” dedi. Qucağındakı örtüyü qaldırıb balasının üzünə son kez olaraq baxmaq istədi. Soyuq uşağı yuxudan oyatmasın deyə yavaşcasına nənə toxuyan naxışlı yun şalı bir balaca qaldırdı, ancaq balasının hülü üzünə baxmaq istədi. “Maraqlıdır! Bəs niyə ağlamır. Niyə səs-küy salmır axı ... Bunda bir iş olmasın!” düşüncəyə daldı. Uşağı yoxladı. Nəfəsi kürə kimi isti, qəlbi quş kimi çırpınır, şəvə gözlər də gülümsəyərək kimi sevgi ilə ananın gözlərinə dikilmiş, sankı bir sözlər demək istərmiş kimi. Balaca 
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anasını dəfələrlə gözlərinin giləsini sonunadək açılaraq görmüşdü, amma öz aramızdır bu açılmaqlara heç bənzəmirdi. O da bir qorxuya qapanıb qışqırmaq istədi ürəkdən, ancaq nə isə onu ovundurdu. O yalnız kiprik çalaraq şirin gözlərini anasına dikmişdi, “Qorxma ana! Oğlun burdadır,” deyirdi bəlkə də. Ana ürəklənərək şimşək gözlər ordusunun ortasında dayandı. Onlar da dayandılar.        “Mənə baxın ey! Sümsüklər! Nə deyirsiz bizdən əl çəkmirsiz?”        Qarşı tərəfdən heç bir inilti də çıxmadı.        “Olan çıxın cə...” sözünü uddu. “Vallah mən borcumu yerinə yetirməliyəm. Sizdən xahiş edirəm, çıxın gedin ey gözəl Tanrının gözəl yaratıqları, qoyun biz də öz yolumuzu gedək ...” səsi ağlamağa bənzəyirdi.        Bu arada düz qanın izi ilə gələn bir cüt göz başqalarından daha çox parıldayırdı, qadına doğru yumularkən arxadan bir sürü göz onun üzərinə sıçradılar. Boğuşan qurdların səs-küyündən aslnların belə ödü partlayardı. Yazıq qadın bir an qaçmaq istədi, amma hara? Özünə çox güc veribən arxaya boylandı, nə görsə yaxşıdır? Gördü o biri qurdlar hamısı birini partaxlayır.        “Axı kim inana bilər ki, ilahi sənə özüm qurban olum, özü də min kərə, yox, milyon kərə. Təsaddığın olum. Demək mənim balamı qurtarmaq istəyirsən, hə? Bircə onu qurtar, canım sənin ala gözlərinə milyonlar kərə qurban! Axı o bu kənddən qurtulub qalan bircə qulundur sənin ...” yenə boğazı qovuşub səsi titrəyərək ağlamağa dönmüşdü. Amma bu dəfə daha özünü saxlaya bilmədi. Hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Özünü tanıyandan bəri heç belə ağlamamışdı. Bəlkə də bir az sevincdən ola bilərdi. Bir az ovunarkən elə bil başqa səslər də qulağına dəydi. Axı öz gözləri ilə görməyən 
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yazıqlar buna necə inansınlar. Qurdlar onu aralarına alıb tulalar kimi güzüldəyirdilər. “Bəs siz niyə ağlayırsız, Allahın heyvanları? Bəlkə siz də öz gözünüzlə gördünüz o kəndin başına gələnləri? Niyə ağlayırsınız? Kim nə biləcək bu kəndin adamına qurdların yığışıb ağlaşmasını ...?”        Bu arada o böyründəki əlini unudmuşdu. İsti qan daha bətər axmaqda idi. Balaca qanın istiliyini sol ayağında duymağa başladı. Artıq qoxusunu da almışdı. Bu qoxu ona tanış gəldi. Evləri gözü qarşısında canlandı bu anda. Kəndin aşağı başında kəndin ortasından axan qara su arxının düz yanında yerləşən ucu-bucağı bilinməyən yamyaşıl ağaclı bir baxçanın ortalarında idi evləri. Bu ağacların çoxunu atası öz 
əli ilə əkmişdi. Əli yaşıl bir adam idi atası. Yerdən çöpü götürüb əksin, iki ildən sonra gəl onun meyvəsinə bax. Demək olar tanıdığı meyvə ağacların hamısından orda 
əkmişdi. Kənddə hamı onun yaşıl əlinə inanmışdı və o üzdən hamıya yardım edərdi, onun əlinin bərəkəti burdakı bağ-baxçaların hamısında iz salmışdı. Hər barmağından yeddi sənət yağır deyərdilər, amma uşaqlar kimi safürəkli və alçaqgöyül bir adam idi. Özü də böyük çayın o tayından gəlmişdi. Hələ bu taya köçməmişdən öncə onun ad-sanı dillərdə gəzirdi. Soyu kökü çayın bu tayından olan anasını da evləndikdən sonra evinə gətirib birlikdə qalırdılar. İki bacısını da bu taydan olan dayısı oğlanları almışdı. O tayda beş qardaş bir bacı olduğuna baxmayaraq anası bu tayı daha çox sevirdi. Axı onun ata-baba yurdu da təpənin quzeyində yerləşən böyük kənddə idi və o öz doğma-dolama qohumlarına arxayınlıqla tez-tez  gəl-ged edə bildiyi üçün burda yaşadığından daha çox razı qalırdı.        Evləri yerdən bir metr ucada çaylaq daşlarından tikilmiş bir səkinin üzərində idi. Böyük bir eyvana düz ortadan enli 
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bir pilləkandan çıxılırdı. Hər beş pillənin o baş bu başında bir güldan qoyulmuşdu. Pilləkandan çıxmadan öncə uzun bir mev qəyəməsinin altından keçməli idi evə gələnlər. Hər fəsilə görə boyasını dəyişən bu dalanın tərkini girdə çanqıl daşlar döşəmişdi, bu üzdən orda addımlamağın da özünə məxsus ritmi və musiqisi vardı. Yayda burdan zümrüd kimi parlayan üzümlər sallanırdı. Başqa fəsillərdə isə ağızları dadlandıran yarpaq dolmaları dillərdə dastan olmuşdu. Eyvanın ağacdan yonulmuş yarım metr boyda nərdələrini dörd ağac dirək ayırırdı və nərdələrin başındakı güldanlar evin önündə çox kalssik bir gözəllik yaratmışdı. Bu saxsı güldanlar dirəklərdən asılanlardan daha iri idilər, amma onlar ağ çinidən idilər. Bu gözəllik hələ başlanqıc idi. Eyvan özü çox sərin və kölgə olurdu. Nənəsinin toxuduğu minbir boyalı, minbir naxışlı kilim ilə döşənmişdi eyvanları. Bir yanda günəş kimi parlayan kömür simavarı, üstündə güllü çini çayniyi, düz qarşısında da bir qalın yun döşəkçə ilə iki qalın yastıq vardı üzərlərindəki maraqlı  əl işləri ilə. Bu əl işləri ilə bəzənmiş  yastıqlar və balışlar anasının gətirdiyi cehizlərdən idi. Nənəsi burda oturub balacanı heç vaxt parlayan günəşə yaxın qoymazdı. Eyvan evin güneyində idi və ordan böyük çayın o tayında başı qarlı dumanlı bir dağ görünürdü. Nənə ərə getdikdən sonra o dağın ətəyində yerləşən çox abad bir kənddə yaşamışdı bir daha bu taya köçmədən öncə. O üzdən nənənin gözü aşağıdakı min-bir yaşıllıqda olan meşənin mənzərəsindən süzülüb o tayda mib-bir mavi ilə çəhrayi qarışığında olan dağlara dikilərdi çox vaxt.        Bir yanda da daha bir-iki döşəkçə, neçə balış, və bir iri yastıq vardı onların yanında. Balacanın atası ilə anası da orda oturardılar, və o da atasının dirsəkləndiyi yastığın 

SON TÜFƏNG | A. Əhmədoğlu 
 

 14

üzərindən bala pişik kimi dırmaşıb oynaşardı. Onların arxasındakı pəncərənin sağ əl divarından bir saz sol əlindən isə bir quş tüfəngi asılı olurdu. Günlərin bir günü çox uzaqlardan aşığı soruşa soruşa ağsaqqal bir kişi onlara qonaq  gəlmişdi. Gözlərindən mehribanlıq üzündən nur yağırdı. Bu aşığın xələt almamasını bilirdi, amma üzü kəsər kəsməz çox  dəyərli xələtləri bir bağlamanın içində aşığın qabağına qoyub demişdi:        “Oğul, mənim bir sonbeşiyim var. Bu günlərdə ona toy tutacayıq. Qoy sənin xeyir duan onu xoşbəxt etsin, nə deyirsən? Deyirlər bu yaxınlarda bir kənd qalmayıb bu sazın üərkləri oxşayan səsi ilə sehirlənməsin. Hansı toy bu saz ilə yola salınıb o evdə heç vaxt dedi-qodu halla-mərəkə olmayıb. Sevgi çiləyir ürəklərə bu saz, sənin sözlərin ... . Qoy bizim də kənidimizdən bu meh yeli əsibən ürəklərimizə nur çiləsin. Nə deyirsən oğul?”        Aşıq xələtlərə bir göz altı baxmışdı, amma o qocanın ürəyini sındırmaq əlindən heç gələ bilməzdi, təri alnından süzə-süzə qızarıb bozarıb ancaq belə demişdi: “Əmi bu uzaqlıqda yolu sən necə özünə zəhmət verib gəlibsən, mən də başım üstdə gələrəm, nə demək? Bu mənim borcumdur.”        Bir gün balacanın anası eyvanın qabağını sulayıb süpürürdü. Ora çox gözəl görünürdü süpürüldükdən sonra, döşəmə girdə daşlar hərəsi bir boyada parıldayırdı. Amma biri parıldamırdı düz divarın dibində eyvanın altında. Balaca maraqlanıb daşa doğru sallanarkən təpəsi üstdə daşa çarpmışdı. Balaca öncə bir şey bilməmişdi, sonra anası ilə nənəsinin hay-küyündən özünə gələrkən alnından isti, qırmızı, və özəl qoxulu bir zadın axmasını duymuşdu. Anası 
əlini balacanın alnına basdıqda acışmasını da duymuşdu. 
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Amma anasının “Ey vay! Balamı qan götürdü!” deyib ağlaşmasınacan ağlamamışdı.        Eyvandan bir az qabaqlıq həyətdən bir arx keçirdi. Arxın o biri əlində sıraya düzülən gilənar ağacları budaqlarını göz yaşı kimi dum-duru suya sallamışdı.  Yaqut kimi parıldayan gilənarlar suyun axışı ilə sərinləyib oynaşardılar. Ağaclar  içindən isə bülbüllər səs-səsə verib necə gözl melodilər yaradardılar. Balaca da eyvanda nənəsinin isti qucağında pişiklənərək şirin laylaları ilə mürgüləyərdi.       Artıq bir müddət idi balacanı eyvana qoymurdular. O bir gün pəncərədən boylanıb həyətə baxmaq istərkən topul 
əlləri cama yapışıb qalmışdı. Beləliklə də o niyə eyvana çıxa bilmədiyini anlaya bilmişdi sankı. O yam-yaşıl baxçadan, bülbüllərdən, həyətdəki toyuq-cücədən heç xəbər yox idi artıq. “onlar da evlərindən çölə çıxa bilmir,” deyib düşünürdü balaca. Bir də camdan həyətə baxarkən gözləri qamaşırdı, hər yer ağ-ap-ağ parıldayırdı. “Qar” sözünü bir neçə dəfə bu günlər eşitmişdi evdəkilərin ağzından, amma nə olduğunu daha doğrusu düzgün başa düşə bilmirdi.        Neçə gün öncə həyətdə səs-küy olmuşdu. O camdan boylanıb ağ örtüyün üzərində qıp-qırmızı qanın sel kimi axmasını görmüşdü. Yekəpər qarnı taya kimi şişmiş qalın bığlı bir kişini görmüşdü əlindəki qanlı bıçağı ilə qan seli içində titrəyən davarın başı üstündə. Bu onun birinci ad günü qurbanı idi. Davarın kəlləsi qanın o yanından gözlərini yalvarırcasına balacaya dikmişdi, sankı ona bu qan seli üzərindən keçməməsini diləyirdi. Balaca qışqırıb ağlarkən anası qırqı kimi tənəbiyə girib onu isti qucağına basaraq nə gözəl mahnılar oxumuşdu o yanıqlı səsi ilə onu ovundurmaq üçün. 
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       Balaca anasının qanının axmasını duyar duymaz bir qışqırıq saldı evlərdən iraq. Ananın üzündən bir sillə kimi gəldi onun qışqırığı. Uşağa baxarkən qanın axmasını gördü. Hələ təzə bu an idi ardıca qoyan qırmızı izi gördü.        “Ey vaaay! Yandıq! Bunu görən olsa nə olur olsun izimizi sürüb bizi tapar. Bir an da belə dözmək olmaz, yallah!” deyib qalxdı. Nəisə bir daha kəndə doğru baxdı. Bir də gözəlliklər gölünə baxdı. Heç kim və heç nə görmədikdən gölə bir az çox daldı.        “O söyüdün altında oturub saz çalırdı. Heç üzü də bilmiridi ömrümün ən unudulmaz havasını çalır. İlk dəfə göz-gözə gəldik orda ona vurulduğum an. O gölün qırqğında sözləşib sevişmişdik. O göldə çimib sulaşıb balıq tutardıq.”        Amma indi isə o göl buğlana buğlana kənddən gölə doğru axan qara su ilə qarışıb aşağıya doğru buğlana buğlana axmaqda idi, döyüşdən dönmüş yorğun bir əjdaha kimi. Çayın izi ilə kəndə doğru boylandı.        “Bəlkə gəlir, bəlkə mənə yetişə bildi, qoy bir az da dözüm,” deyib durduğu yerdə kəndə doğru sonalar kimi boyun uzatdı. Bir iki addım geriyə qayıtdı. İkircikli idi:          “Qayıdımmı, qayıdmayım? Axı neyləyim mən yazıq? Neyləmək olar?”        Nənənin son sözünü anımsadı:        “Balam, gülüm, gözəl gəlinim, anam-bacım! Çıx get, Tanrıdan ötrü, çıx get, yubanma. Çatdır balamızı o taya. Çatdır onu qohumlarımızın əlinə. Mən bir addım daha ata bilmərəm. Mənimki buracanıydı  balam. Qaç qurtar canını bu kafırların əlindən, amandır! Qoyma oğlumun namusu ləkələnsin, get, durma ...”        “Axı, ana ...” 
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       “Bala səsimi çıxartma, qurbanın olum! Məni it eləmə bu son nəfəslərimdə. Görmədinmi həm xalqın namusunu ləkələdilər, həm də cəllad kimi şaqqaladılar o gözəlləri? Get başına dolanım, get ...qurbanın ... olum, get a...man...”        Nənənin daha səsi çıxmamışdı orda. Nənə də o ağ örtüyün üstündəki qurbanlıq kimi titrəyib can verməkdə idi. Qarnı açılmışdı, ağzından qan axırdı köpüklənərək. Köksü xırıldayırdı son sözlərini deyərkən, və bir daha gəlinin əlini sıxa bilməmişdi əlində.        Az öncə onların düz dabanları dibinə düşən top gülləsindən kimsə qurtula bilməz idi. Bu ana-balanın qurtuluşunda başqa bir iş var imiş demək. O partlayışdan kim nə bilir neçə dəqiqə ya saat sonra özlərinə gələn bu üç qurbanlıq düşmənin son hədəfi imiş demək, çünki bu top gülləsinin açılan yerinə baxan general artıq vodka şişəsini qaldırmışdı havaya alayındakı başqa adamqıranlar ilə birlikdə. Çavuşlardan birinin əlində bir adam kəlləsi, neçəsinin də əlində neçə qadın alt paltarı gözə çarpırdı başdan başa yanmaqda olan kəndin göylərə qalxan alovlarında. Qalan əsgərlər isə sıraya düzülüb havaya doğru elə belə boluna-soluna atəş açmaqda idilər. Uzaqdan görən bilərdi “fişəng dövlətdəndir, balam! Vur getsin,” deyirdilər hamısı.        O partlayışdan çox sonralaracan ana-bala heç nəyi eşidə bilməmişdilər. Qulaqlarında çox cansıxıcı bir kuşultu qalmışdı. Amma o halda balacanın burnundan çox tanış olan bir qoxu heç çəkilmirdi. Bu qoxu onu çox uzaq keçmişlərə aparmışdı. Həm də çox çox uzaqlara.        Atasının boynunda kənddə dolanarkən məmə yeyəndən pəpə yeyənə hamı atasını salamlayıb balacanı qucaqlayıb öpərdilər. Evlərində hər gün qonaq olardı. Bir gün çayın o 
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tayından qohumları gəlmişdi. Qonaqlardan bir gənc oğlan eyvandakı tüfəngi götürüb baxçadan qaçmaqda olan bir dovşanı vurmaq istərkən də balacanın qulaqları elə belə tutulub kuşuldamışdı. Elə onda da bu qoxu gəlib oturmuşdu burnunun içində. Gənc qonaq bir az sonra ağlayan balacanı ovutmaq üçün vurduğu dovşanı ona göstərirdi. Hər gün o baxçada gizlicə dolanan, balacanın gizli yoldaşı, dovşan daha tərpənmirdi. Böyründən də qanı süzürdü. Balacanın üzündəki iti baxışdan o gənc oğlanın az qala ödü partlayacaqdı.        “Bu gurultu ilə bu pis qoxu bir yerdə gələndə adam nələr itirmir?!” deyib düşünmüşdü balaca.        Elə o an anasının böyrü yadına düşdü. Balaca bir iş görməli idi. Başladı qışqırıqla ağlamağa. Ana özünə gəlib nənəni olduğu yerdə qoyub yollanmışdı. Yolçu yolunda gərək. Eyni halda həm öndə həm arxada nələr isə axtarırdı ananın gözü. Arxaya boylanıb öncə bir daha nənəni yoxlamaq istədi, amma bir az daha çox geriyə daldı. Əri evdən çıxarkən ona bir məktub verib demişdi: “Bunu nə olur olsun anam və oğlumuz ilə birgə o tayada qardaşlarıma çatdırmalısan. Mən sizi bir az qoruyacağam. Siz özünüzü çay qırağındakı qayığa çatdırıb oralarda gizlənin. Səs-küy yatdıqdan sonra mən özümü ora çatdırdım birlikdə o taya keçərik, yoxsa məni heç gözləmiyəcəksiz.”        Qadın bir sözlər demək istədi, ancaq o heç vaxt ər sözünü iki etməzdi, indi də etmədi. Yalnız uzun-uzadı bir-birlərinə bir daha heç görüşməyəcək kimi baxdılar. İkisinin də gözləri yaşarmışdı. Əri quş tüfəngini götürüb fişəng qatarını çiynindən asdı. O çox kəskin nişançı idi. İstədiyi quşu seçib göydə uçaraq vurardı, amma hər halda əlindəki quş tüfəngi idi! O gözlərinin yaşını gizlədərək anası ilə 
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yoldaşından ayrılıb kəndin yuxarı başında evlərini qorumağa çalışan igidlərə doğru yollandı. Arxadan anası ilə yoldaşının hönkürtü ilə ağlaşması onu bir az daha kəskinləşdirdi: “Hamı necə, biri də biz. Özünü kişi bilən özü də evini qorumalıdır, nəyin bahasına olur olsun,” deyib qartal kimi cumdu təpənin üstündə yerləşən qayalardan birinin arxasına.        O vaxtdakı dövlət “milli təhlükəsizliyi” qorumaq bahanası ilə kəndlərdə hər nə tüfəng sursat vardı yığışdırmışdı. Milli təklükəsizliyin nə olduğunu yerli dinc kəndli hardan bilsin axı? Neçə gün ondan sonra biri birindən acı xəbərlər deyəsən bu sadə xalqı başa sala bilmişdi. O biri kəndlərin necə talan edilib yerli adamını qırmaq xəbərləri yaxındakı kəndlərdən qohumlara gəlib çatırdı, amma o gün təpənin quzeyindəki böyük kəndi top-tank güllələri yerlə bir edəndən sonra bu kəndin xalqının başı artıq qəbir daşına dəymişdi. Hər top gülləsi açıldıqda bu kəndin evləri göyə atılıb düşürdü. Tavandakı ağacların pərdilərin arasından sovrulan dındırqa qırıqları ilə toz-torpaq yalnız gözlərini yox, boğazlarını qovuşdururdu.        Samanlığa tülkü girmişdi sanki. Qışqırıqlar göyə qalxırdı evlərdən. Hamı dəymişdi bir-birinə. Heç kim bilmirdi neyləsin. Hərə öz evində o-yan-bu-yana qaçırdı. Bu havada heç kim çölə çıxa bilməzdi. Çünki külək qapıların qabağını elə qalamışdı ki o qarı kürümək özü uzun bir iş idi. Qar elə yağırdı sankı son dəfəsidir, bir daha yağmayacaq. O üzdən lab ürəyini boşaldırdı. Bir anda kəndin ağsaqqalları aşıqgilin qapısın çalıb onu çölə çağırdılar.        “Neyləməliyik oğul? Sən bizdən çox gəzibsən, bizdən də çox yaxşı bilərsən. Bir məsləhət ver,” dedilər aşığa. Pəncərə 
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arxasından buğlanan camı tez-tez silərək nigaran gözlərlə qadınlar onlara baxırdılar.        “Biz kəndi qoruyaq, qadınlarla uşaqlar da böyük çaya doğru qaçsınlar,” demişdi kəndin düz ortasındakı evlərdən biri bir top gülləsi ilə göyə sovruldu. Demək qaçmağa da heç fürsət qalmamışdı.        O kənddə yalnız üç adamda tüfəng vardı. O da atıcılıq dəlisi olduqlarından olmuşdu. Təpə üstündəki qayaların arxasında üç nişançı yaman vuruşurdu. Atdıqları heç boşa getmirdi. “Oğul bilirsənmi hər güllə mənə nəçəyə baxıb? Gülləyə verdiyim pulun bir qəpiyində belə qarışıq yoxdur. Alın təri tökmüşəm hər qəpiyinə. Qoymaram biri də boşa gedə,” yoldaşlarına deyirdi aşıq.         Qalan kəndlilər isə 
əllərindəki bel, balta, nacaq, oraxça, və şənə ilə top-tank ordusunun qarşısında əl-yaxaya döyüşünü gözləyirdilər. Kəndlidə bunlardan başqa nə ola bilərdi ki? O yaratmağa çalışır yıxmağa yox. Əllərindəkilər də yaratmaq üçündür, yıxmaq üçün yox. Demə burda nəyi yaradırdılar, əlbəttə ki öz tarixlərinin ən şərəfli varağını.        Döyüşçülərin boşa getməyən güllələrinə cavab olaraq qayaların birinin arxasına bir qumpara gülləsi düşdü. Nə yazıq ki ardıca iki yoldaşı da beləliklə susdu. Güllələr də sona çatırdı. Düşmən get-gedə yaxınlaşırdı. Beləliklə də sıra bel-balta savaşına çatırdı. Amma sonuncu tüfəngi susdurmaq gərəkirdi. Ağır bir top gülləsi sankı təpəni qaldırıb kəndlilərin başına çırpdı. Bu anda son tüfəng susmuşdu, amma o an maviyə çalar yaşıl bir işıq təpənin o əl bu əlini bürüyüb düz göyün üzünə qalxdı. Hər iki tərəfdə vuruşanlar indiyədək görüb eşitmədikləri bir işığa mat qalmışdılar. Sonra heç kəsin duymadığı maraqlı bir ətir qoxusu dünyanı bürüdü. Qışın o qudurqan çağında bütün 
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dünyanın gülü-çiçəyi, və meyvəsinin ətri vardı orda. Bu mat edici qoxu ilə o maviyə çalar yaşıl işıq hamını çaşdırmışdı. Bu arada düşmən tərəfdən neçə əsgər silahları atıb qaçarkən general özü onlardan bir neçəsini güllələdi arxadan. Qalanları isə qəbirdən çıxmış ölülər kimi döndülər, amma bir-birləri ilə pıçıldaşırdılar.        Kəndin aşağı tərəfindəki meşədə nənə, gəlin və balaca gizlənmişdilər. İgidləri gəlməyincə hara gedə bilərdilər. Amma gizləndikləri yerdən o işığı görüb o tayı heç görünməmiş ətri duydular. Ancaq bunlar görəni kimsə görə bilməmişdi. “Ana, gedin amandır, durmayın,” o işığın içindən bunlara yalvarırcasına mehriban gülüşü üzündə demişdi igidləri. Düşmən artıq kəndə dolmuşdu. Orda qalanlar yalnız qadınlar ilə uşaqlar idi. Güllə səsi ilə qışıqırıq, çığır-bağır, mal-heyvan, toyuq-cücə səsi, yanğı, tüstü kəndi bürümüşdü. Gözləri ilə gördüklərinə inana bilmirdilər kəndlilər. Heç bilmirdilər bu savaş nə üçündür, axı kimsənin suyunu kəsib toyuğuna daş atmamışdılar. Bir yandan da savaşan əsgərlərin neçəsi bir zaman bu kəndlilərin qonşusu olub onların duz-çörəyini yemişdi. Nənə özü uzaqdan general ilə bir neçəsini seçə bilmişdi kəndin alovları işığında.        “Vay sənin gözün çıxsın ... yaş itin balası ... nankor. Anasının əmcəyini kəsən mındar köpəyoğlu ... Kaş səni öz 
əlimlə qapımıza ac-lüt sığındığın gün boğardım. Mən külbaş nə bilərdim qoynumda ilan bəsləyirəm? Vay səni atası-anası bəlli olmayan mındar köpəyoğlu ... qapımızdakı nökər elə general olsa bundan artıq ola  bilməz ... vay səni itdən süd 
əmən ...”        “Dur bala, dur yazıqsan, dur qaçaq buralardan,” deyərək döndü gəlinə. Gözlərinin yaşını gizlicə silərək sevimli sevimli 
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gəlinin əlindən tutub arxasıca çayın qırağı ilə çəkməyə başladı.        “Burdan bir toyuq da canlı çıxmamalı. Axtarın hər dəlik-deşiyi. Qızlardan ən gözəllərini seçin, qalanlarını kefinizi sürdükdən sonra yandırın,” buyurdu genaral adamqıranlarına. Onlar tapşırığı yaxşıca yerinə yetirdilər. O arada əsgərlərdən biri o iki qadını uzaqdan seçib generala doğru yürüdü. General barmağı ilə meşəni göstərdi. Bu anda ondan “Atəş” buyuruğu partladı, ardıca da top gülləsi.        Səngərdən göyə bir an qalxıb sönən o işıq ilə sönmüşdü o qadının ümid çırağı, amma nəyin bahasına olursa olsun yerinə yetirməli idi ərinin əmanətini. Meşənin ortasından kənd görünməsə də o təpə görünürdü. Son kez olaraq təpənin başına doğru baxdı “Bir az dayan, glirəm əzizim,” deyib çaya doğru yollandı. Daha gücü qalmamışdı. Qanı donmuşdu. Qönçə dodaqları solmuşdu. Nəfəsində istilik yox idi. Ulduzlaracan boylanan qələmələr gahdan ayağı altda qalırdı. Gahdan gözəlliklər gölündən ölüm buğu qalxırdı tərk edilmiş qəbristanlıqlar kimi. Qucağındakı balasını daha duya bilmirdi. Bəlkə də bütün canını solqun gözlərinə toplamışdı. Gözü qarşıda yalnız bir qayıq axtarırdı. “Məgər bu ağır qardan sonra da qayıq tapmaq olar? Di gəl samanlıqda iynə axtar! Harda qalıb bu yiyəsiz?”        Bir az qabaqda bir cüt göz ona doğru parıldayırdı. İstər-istəməz o parıltıya doğru getdi. Yol azca yoquşlaşmış idi. Sürüşüb qaldı. Üzü quylu düşərkən balacanın qışqırığı onun üzünə şimşək kimi çaxdı. Bir az özünə gəldi. Sürünə-sürünə yoquşu dırmaşdı. O yandan aşağıya yuvarlanarq balasını heç əlindən salmadı. Başı bərk bir zada dəydi. Ömründə heç vaxt bu yaxınlıqdan bir belə ulduz görməmişdi. Ulduzlardan 
ən ulusu yaşıl işıqlı quyruğu ilə axdı. “Döz. Gəlirəm. Yalnız 
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bir işim qalıb ...” dedi, amma heç nəyi anımsaya bilmədi bir an. Birdən üzündə istilik duydu. Bu onu bir az canlandırdı. Gözləri ancaq balacanı seçə bildi. Bir az daha canlandı. Az öncə başını çırpdığı yerə doğru baxdı. “Özüdür.” Qayığı tapmışdı. Üstündəki qarı qayığın örtüyünü çəkərək silib, balacanı içinə qoydu. Orda daha başqa örtük vardı. Balacanı doğru-düzgün basdırıb qarlara doğru döndü. Qayığı bağlayan kəndiri tapıb açdı. Arxadan çaya doğru itələməyə başladı. Qayıq qarda quylanmışdı. Ön tərəfdən qarı əlləri ilə kürüyüb bir az yol açdı. Eniş olduğuna görə qayıq azca yerindən tərpəndi, amma çaya gedib çatmadı. Ana qayığın arxasına süründü. Çiyni ilə ağırlığını saldı salalı qayığın üstünə, amma bu son düşməsi oldu. Elə düşdüyü yerdə donub qaldı. Canı sankı qulaqlarına yığışmışdı. Ərinin son olaraq saz çalıb oxuduğu mahnı kuşultu kimi bu qulağından o birinə fırlanırdı:         “Bəlkə bu yerlərə oyyyyyy bir də gəlməəəəəəədiiiim, duman salaaamat qaaaaaal dağ salamaaat qal, a dinim imanım, gəl qadan aaaalım, yeri yeri tərlaaaaanım ...” [1]  1        Qurdlar qayığın başına fırlanırdılar. Bəlkə də qayığı itələməyin yolunu bilmirdilər. İstər yay olsun istər qış, gecələri ayın mənzərəsi bu çayın üzərində başqa bir mənzərə olur, yalnız görənlər bilər. Amma bu gecə buranın görüntüsü inanılmaz bir zad olmuşdu. Quru qəmişlərdən azca o əldə çayın qıyısında çox böyük bir qaya vardı. Qurdlardan biri o qayanın üzərində durub ciyəri çıxanadək çayın o tayına doğru ulayırdı, uladıqca da o biri qurdlar ulaşırdılar.        Çayın o tayındakı kəndlilər deyir: “Heç vaxt belə qurd ulaşması qulağımıza dəyməmişdi.” Sabahacan heç biri gözlərini belə yuma bilməmişdi. Sabah tezdən kəndlilər 
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böyük çayın qırağına gəlib nə görsələr yaxşıdır?! Bir qayıq suyun düz ortasında olduğu yerdə dayanıb içindən heç görüb eşitmədikləri maviyə çalan yaşıl bir işıq qayığın içindən göyə fışqırırdı, və ordan dünyanın bütün gül-çiçək ilə meyvəsinin iyi hamını mat qoymuşdu.   
                                                                                            
                                                                                            
     
  
                            
                         Bütün dünyanı özlərinin oyuncağı bilən acgözlü 
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     Qış fəslinin son günləri idi. Bayram ayı olduğuna görə hamı ev töküb, göy göyərdib bazarlıqdaydı. Amma hələ Qış Baba sazağı ilə pöşləyirdi xiyavanlardakı2 gözəllərin lalələrini. Ata-anaları əllərindən tutan uşaqlar o biri əllərini hoflayırdı hərdən. Xiyavanlar çox gəl- getli idi. Ancaq bu arada o, soyuğu bilmirdi, çünkü yaydakı geydiyi cır-cındırı hələ də əynində idi. Arxın qırağı ilə səkiyə keçib  qalabalığa qarışmaq istəyirdi, ama səknin o əlində olan dukanlar, uca tikintilər, tək-tük çinar ya qarağaclar xiyavanlardakı maşınlara doğru əyilirdi, maşınlar da yerlərində duran deyildi. Onlar da ağaclara qatlanıb dukanlara, tikintilərə girişirdilər.      Mumdan düzəlmişdi onun dünyası. O özü qızışdıqca hər bir şey əriyib şəkilini itirirdi. Hünər fakültəsində öyrəncilər vedrə ilə boyaları divarlara səpib sonra qarmaqarışıq boyaları uzaqdan baxıb iki-üç saat öymələrini anıladı bir an. Nəisə oların ondakı uydurmaları indi ona daha artıq anlamlı gəlirdi.       Çox çətinliklə körpüdən keçib səkiyə keçmək istədi. Körpü də mumdan idi sankı. O qıçını düz qoymuşdu, nəisə körpünün əngi əyilib dodağı qaçdı. “Şən də naməyd? Şən də məni lağamı qoyuşan?” deyərək arxdakı su qalxıb bir böyük qazan suyu tökdü onun başına. Su üzünə dəyər-dəyməz 
                                                           

2  Təbrizə köçüb bir məhəllədə yaşayan Xiyav şəhərindən gələn əhalinin 
yaşadığı yer ilk dəfə olaraq rəhmətlik S. C. Pişəvəri vaxtı asphalt olur və 
xiyavan adlanır. Sonra bu söz Fars dilinə gedib xiyaban şəklinə düşür. 
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diksinib üşüyən kimi oldu bir az. Mumlar da bərkimişdi deyəsən. O özünü arxın ortasında gördü. Dönərkən arxasında yığışan suyun üzündə çoxlu əlvan naylon pakatlar ilə bir az meyvə qabığı gördü. Qabıqların içində bir banan qabığı da vardı. Tez onu götürdü. O yana baxdı, bu yana baxdı, aclıqdan heç nə görmədi o qalabalıqda. Banan qabığını tez ötürdü içəri. Ağzına bir iyrənc dad yayıldı. Az qaldı qaytarsın, amma çox gec idi. Arxdan axıb daşan su süzülüb qarışdı xiyavanlardakı adamlara. Sonra adamları da, dukanları da, maşınları da özü ilə qarışdırıb mumdan qaynar bir burulqana döndü. Qulağındakı kuşultu getdikcə nələri isə ona anlatmaq istəyirdi: “Oğul, mənim əziz balalarım! Məbada düşmənin yağlı sözlərinə uyub aldanasız haaa... ! Siz bu müqəddəs həq yolumuzda canızdan keçib Allaha qovuşsaz dostlarız kimi cənnəti- rizvanda əlizi uzadıb heç yuxuda da görmədiyiniz bananları, narları, üzümləri, və çoxlu bu dünyada olmayan meyvələri abi-kövsərdən tutub yeyəcəksiz, heç ayağa qalxmadan belə ... ! Bizim düşmənlərimiz həmin Şeytanın özü və onun törəmələridir. Siz gərək biləsiz ki şeytanlar üç şəkildə olur. Böyük, orta, və bala şeytan. Ən qorxmalıları da bala şeytanlardır. Onlar bizi sözləri ilə aldatmağa çalışar. Heç vaxt onlarla bəhsə girişməyin, işdi yeri gələndə də danışarkən gözlərinə baxmayın. Ancaq elə göstərin ki onlara qulaq asırsız, amma heç vaxt sözlərinə fikir verməyin. Siz yalnız öz işinizi görməlisiniz. Onlar sizi tez yoldan elər, ondadır ki cənnətdən, cənnətin bütün nazü- nemətlərindən məhrum olarsız. Heç vaxt o kafırlara əl açıb əl tutmayın, çünki əlləriz cənnətdə olan hurilərdən, pərilərdən məhrum olar, mənim qardaşlarım ... !”      kuşultu bir an kesildi, lakin yerini geniş yayılmış bir ağrı tutdu. Buynunun kökündən ildırım tutub kürəklərinə yayılaraq canını soyuq tər basdı. Qarnı içində bağırsaqları 
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burulub qarışıb sancıya başladı və bu sancı üəryini göynədərək bütün bədəninə yayıldı. Əl-ayağı donub çəng oldu. Sonra elə keyəldi ki əl-ayağını heç hiss etmirdi. Çirk altında boğulmuş köhnə bir gəc heykəlinə döndü. Ancaq gözləri yalandan tərpənirdi o dərin dəhşət dəxmələrində.               Bu arada bir balaca pəri3 atası əlindən yapışaraq uşaq dukanı qarşısında camadan içəri baxmaqdaydı. Ancaq bu balaca pəri dukandakı oyuncaqlara yox arxdan çıxmaq istəyən o pinti yaradığa baxırdı. Öncə bir az qorxdu. Qorxulu filmlərdəki xarakterlərə oxşayırdı o. Nəisə sonra onu bir xəstə düşünüb balaca pəri atanın əlini sıxdı.       “Nə deyirsən, qızım?”       “Ata! Ora bax. Yazıqdı, ona kömək elə.”       “Kimi deyirsən qızım?”       “Qoy bu adamlar keçsin. Bax, onu deyirəm,” deyərək incə barmağı ilə arxdan çıxmaq istəyən “O Yazığı” göstərdi. Atası bir fikrə daldı. “Axı mən bu uşağa həmişə demişəm xəstələrə kömək olmalısan. Amma da buna yox ki!”       “Ata! Niyə durmusan? Görmüsən xəstədi? Yazıqdı, nə olar?”       “Olsun qızım sən yapış ananın əlindən, budu mən gəldim.” Anası camdan bir dəst gözəl uşaq paltarına vurulmuşdu. Onu almaq istəyirdi, qızına. Qızı əlindən tutarkən “Bəs atan hanı?” sordu.       “Odu bax.”       “Eyvay! Səid ... Səid! Neyləyirsən? Görmürsənmi heroinidi4? Gəl. Gəl amandı, şərrini yıxar bizim başımıza ...”  
                                                           

3 Gözəl balaca qız uşağı 
4 Heroinə alışmış narkoman, möhtad 
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     Səidi səslərkən çoxları o incə səsə döndülər, amma ikisi baxışların üzmədi. Gənc qadının yoldaşı bir qızına baxdı bir o adama, bir də yoldaşına baxıb arxın düz dibindən geri qayıtdı. Amma arxdakı “Heroini” hələ də solqun gözlərini dikmişdi o balaca pəri ilə anasına. Balaca pərinin anasını bu heroinini çox əski çağlarda, uşaqlığında, ölümdən qurtarmışdı bir dəfə. Balaca bir oğlan idi onda. Amma başqalarından bir az seçilirdi o, Pəriyə başqa bir sevgisi başqa bir duyğusu olduğuna görə - o duyğunun nə olduğunu bilmirdi o yaşda ancaq onu başqalarından daha artıq sevirdi, çünkü hər an Pəri ilə bir yerdə olmaq istərdi. Küçədə uşaqlarla oynayırdılar. Pərinin gəlincəyi böyük bir çaya düşmüşdü. Uşaqlar hamısı qorxdular. O geri çəkilib birdən suya cumub qolçağı tutub gətirmək istədi. Amma su çox güclü idi. Uşaqlar bağırmağa başladı. Pərinin atası o qışqırığa bayıra çıxıb Səidi sudan qurtardı. Səidi öpüb “Qeyrətli qoçaq balam” deyərək onu evlərinə apardı. Əyin-başını dəyişdirib qurulayıb yeni paltarlar geyindirmişdilər ona. Sonra evdəkilərini də qonaq çağırdılar Pəri gilə. Çox xoş keçdi. Uşaq dukanı qarşısından gələn səs haman səs idi.       “Özüdü!” Bir an gözləri parladı o his-toz basmış kipriklərin altından.        “Qız bə mənəm day ... Səid!” bağırdı, ama heç özü də eşitmədi öz səsini. Uzaqlaşmaqdaydılar onlar.        “Səid! Səid! ... Səid! ... Axı mən heç Səidəm? Məcidəm? Hacı Mhmudam? Yasirəm? Əmmaram? Şahinəm? Bijənəm? Kuruşam?  Daryuşam? ... Kiməm mən? ... Kim?” hönkürtmə vurub ağlamağa başladı. Bütün dərdləri yığışıb gəldi. Dizləri kəsirdi, əlləri iynə-iynə, əzilələri isə çəng olub ağzı-gözü 
əyilirdi. Özünü var gücü ilə çəkib yıxdı arxın qırağına. İlan vurmuş kimi yerdə əvədəyir, burulub açılırdı. “Ya 
Əbəlfəəəz! ... Ya oniki imaaam! ... Yandım anaaaa ... !” 
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bağırırdı. Kimsə onu saymırdı. Daha doğrusu acıyırdı hamı ona, amma qanqrena tutmuş bir bədən üyəsi kimi baxırdılar ona. Xiyavanın o əlində bir qarı nənə bir ağaca söykənib oturmuşdu. Amma orda saxlayan tək-tük taksıların heç birisinə minmirdi, nədənsə. Qarı bu əldəki o yazığa baxıb üzünü bozqara çadıra altında gizlədib hönkürtü ilə ağlamaqdaydı. Kimsənin xəbəri yox idi o qarı dil-dodağı arasında nələr deyib oxşayırdı.       Bu taydan Səid burulub açılarkən gözü o qarıya sataşdı. Bir zadlar duyurdu, qərib bir zadlar. Seçə bilmirdi heç nəyi: keçmişi, indini, gələcəyi. Qarışmışdı hər bir şey o ağır malekulların arasında. Gah donurdu hər bir şey. Donarkən sabitləşirdi şəkillər. Gah əriyib qarışırdı bir-birinə hər nə var. Güc verdi özünə. Burnuna dolan gəndov qoxusu uzaqlaşdı bir az. O taydakı qarıya baxıb bir zadlar seçməli idi, onu keçmişinə bağlayan bir zadlar. Xiyavandan keçən maşınlar qoymurdu. Yaxında bir balaca qarağac vardı. Sürünüb ağaca söykəndi. Bənizi saralıb bozarmışdı. Bəlkə bir damla da qan tapılmazdı onun damarlarında. Hansı damar?! Toparladı özünü bir az. Ağacdan yapışıb qalxarkən ağac əsməyə düşmüşdü. Xiyavanın o əlinə baxıb qarını gördü, o əldə qalxarkən ağacın dibindən. O taydan bu taya qırıq bir körpü quruldu bir anlıq. O taydakı qarı bozqara çadırası ilə başqa bozqaralara qarışıb uzaqlaşırkən maraqlı bir duyğu, tanış bir qoxu, illərdən bəri izini soraqlayıb onu buraya çəkən haman qoxu, doldu bu tayda bunun ürəyinə. Sarıldı bütün varlığına.  ********       Orta təhsil okulunu bitirmək üzrə idi. Üç kişi idilər. Atası ilə öncədən danışıb qonaq gəlmək istəmişdilər. Səid özü 
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qapını açmışdı onlara. Üçü də saqqallı, girdəüzlü, boynu yoğun, köynəkləri şalvarlarının üstünə salmışdı. Buna baxmayaraq ikisinin qarnı yırtmaq istəyirdi köynəyi. Üçüncü hamıdan sonra girdi. O bir az gizlədə bilmişdi o duruşuqlu boşqasını. Qapıdan girməkləri çox çəkdi. O qədər “Yaaa allahhh!” demişdilər ki qonşular o evdən cənazə qaldırmağa oxşadıb hamısı küçəyə tökülmüşdü.        “Siz buyurun Hacağa! Yox olmaz! Cəddim aqqı olmaz! Keçmərəm vallah! Ağa ... böyük deyiblər bir kiçik deyiblər ...”       “Oğul görürsənmi nə mərfətlidilər. Biz olsaq tez böyükdən qabaq təpillik içəri!” atası söyləmişdi.     Qonaqlar otağın da qapısında “Buyur Hacağa!” tutdurdular bir-iki saat. Anası cəld çay-şərbət gətirmişdi. Qonaqlardan birisi:        “Hacağa qabaqca danışdığımız kimi, çünkü sən özün Hüseyn nökərisən böyütdügün oğul da özün kimi olmalıdı. Biz hər yerdən soruşmuşuq. Əvvələn dərsində, o da rəyazı da, mümtaz olub həmişə birinci nümrələri gətirib...”        “Elə mən də ona görə həyifim gəlir daaa ... rəhmətliyin oğlu” deyərək atası onun sözünü kəsdi bir an.        “Hə! Müsahibbaz deyil, başıaşağıdı, xulasə biz yerdə-göydə axtardığımız  lap təmiz adamdır. Onu biz seçmişik, icazə versən aparacayıq məxsus dövrələr görəndən sonra lap mühüm dövlət adamlarından olacaq. Ali təhsili, universitəsi də ki başının üstündə. Elə olacaq ki hamı onu görəndə geri çəkilib yol versin. Sizə də böyük iftixar olsun ...”            “Nə deyirəm ki oğul? Allah sizə kömək olsun! İşiz avand olsun! Bizim hər nəyimiz bu dövlətə qurbandı. Ancaq oğlumun əli bir çörəyə yetirsin, başı başlara qarışsın.”       İkinci Hacağa yoldaşlarına altdan baxaraq: “Tələsmə əmi. Görərsən sənin bu Səidin nə olar! ...”artırdı.       Üçüncü Hacağa da gahdan Səidə, gahdan onun atasına gülümsəyib əlindəki açarlarla oynayırdı. 
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 ********       O il yayda Səidin universitəyə giriş sınağı sonucu(nəticəsi) gəlmişdi. O birinci olmuşdu sınaqda. İstədiyi hər hansı bir kursda oxuya bilərdi. Ancaq sınaq sonucu gəlmədən öncə o el-obasından çox uzaqlarda, Şimal adlanan bir bölgədə, ormanlar içində gizli bir kəmpdə özəl komandoluq eyitimi(Təlimatı) alırdı. Hər gün saat dörddən qalxızıb nahara dək hərbi dövrələr görür, sonra isə əqidəti-siyasi və xarici dillər dərsləri oxuyurdular, bir-birlərin tanımağa fürsət tapmadığı yadlarla. Hamısı bircürdülər. Heykəllərinə yaraşmasa da gecələr xımır-xımır ağlamaqla yuxuya gedərdilər. Amma gündüzlər bilməyərək aralarında qızğın bir yarışma vardı. Səid ilk il ailəsini görə bilmədi – yalniz bir neçə dəfə evlərinə zəng eləmək icazəsi vardı Səid`in. Bir ildən sonra yalnız dörd-beş gün evlərində qalmağa fürsəti vardı. Orduya dönərkən anası onu itirmiş bir oğul kimi süzdürüb ağlaşdılar bütütn el-tayfası. Atası peşman kimi görünürdü: “Necə olacaq sənin bu işinin sonu, görəsən? Vallah heç gözüm su işmir!” söylədi. Amma bir üzdən də oğlunun qaflana dönmüş heykəlinə baxıb çox sevindi öz içində. “Allah kərimdi bala. İnşallah yaxşı olar. Get Tanrının amanında.”       Atası onu terminalda yola salarkən birisi də orda vardı: Qolçağını sudan qurtarmaq üçün suya cumub atası gəlib onu sudan qurtarmış haman o Pəri. Bir zadlar demək istədi, ama özgə qızı ilə danışmaq olarmı məgər, o da atası yanında ikən! İki qonşu görüşdülər: “Xeyir ola qonşu! Deyəsən sənin də yolda olanın var!”       “Hə mən də qızımı universitəyə yola salıram. Bu ildən o Təbrizdə oxuyacaq.” 
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      “Maaşalla... Tarı saxlasın ...”       “Bəs sənin oğlun necə?” Səidin atası heç bilmirdi nə desin. Səid özü tez qarışıb: “Mən də bursiyə kurslarından oxuyuram. Dövlət bizi indidən istixdam edib aylıq verir, dərsimiz qurtulduqdan sonra da özü bizi götürəcək ...” deyərək bir şeylər uydurdu.        “Maaşallah oğul! Sənin çıxarın ondan da çox-çox artıqdı. Tarı saxlasın,” dedi onu uşaqlıqda çaydan qurtaran kişi. Ama Səid heç ona qulaq asmırdı. Qulağı gözündə idi, gözü də o gözəldə. Bir il daha evə dönmədi Səid. Zəngləri də azalmışdı.         O il Səid dərslərinə əməlli fikir vermirdi, bunu öyrətmənləri də duymuşdu. “Oğul sən aşiq olubsan. Eşitməyibsənmi ki “Can vermə qəmi- eşqə ki eşq afəti- candır.” Mən demirəm, ama onun da vaxtı var. Hələ sən işinin həssas yerindəsən. Əvvəl bu işi bir başa ver, sonra hamı yalvaracaq sənə qız versin. Bunu bilməlisən: Bizim işimiz müqəddəsdir, çünkü dinimiz məramımız müqəddəsdir. Bu yolda biz özümüz qurbanıq. Hətta ailəmiz, var-yoxumuz, bütün milləti də bu yolda qurban etmək gərəkirsə bu işi başa yetirməliyik.” Amma o yazıq heç özüdə bilmirdi hansı işi hansı başa. Ancaq bir şeylər əzbərləmişdir. Səid də onun səsində ikircikliyi sezmişdi.         Səid o il çox qarışmışdı. Çox salıb çıxandan sonra öyrətmənlərdən birinin yanına getdi. Öyrətmən Səidi yaxşı başa düşürdü, işini də yaxşı bacarırdı. “Oğul sən indi istəyəsən iki ildən sonra bu işdən ayrılasan, evinizi satsaz belə bir ayının vergisini ödəyə bilməzsiniz.”       Səidə bir qırmızı güllə dəydi sankı. Artıq bağlanmışdı üzünə qapıların hamısı. 
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 ********              Səid bir qarı nənə gedən yola baxdı, bir də dönüb o ailəyə doğru baxdı. Bilmirdi hansını izləsin. O keçmişini izləmək istəyirdi, itirmiş varlığını, kimliyini, mənliyini. Seçməyə belə gücü qalmamışdı. Əsməyə düşdü, qəlbi döyünürdü, partlayırdı. Hər bir zad əski fotoşəkilə oxşayırdı. Mumu boyandı hər yer. Yenə tikintilərlə ağaclar, adamlar və maşınlar əriyib qavuşub arxa süzdülər. Səid`in başı arxın yanlarına döşənən daşlara dəyib qan yanıq qırıs yayılmış saçların içindən üzə çıxdı, amma saçlardan uzağa axa bilmədi. Bu anda bir dəcəl oğlan keçərkən oğrunca cibindən bir taraqqa çıxardıb fitiləsin yandıraraq öz ayağı ilə Səidin qulağı arasına saldı. Çox şiddətli bir partlayış səsi Səidi diksindirdi. Qulaqları kuşuldayırdı. Mumu şəkillər frlandı, fırlandı, getdikcə durulub gözəl bir Avropa şəhəri oldu.        Səid ilk məmuriyyətində oranı görürkən vurulmuşdu o şəhərə. Hər yer açıq boyalarla parlayır, hər yer gül-çiçəkli, yaşıl çəmənli – behişt kimi idi. Hər tikinti dəyərli bir memarlıq abidəsi, hər meydan gözəl bir bağ idi. Hətta orda yaşamaq həsrətini də anıladı bir an. Hərəkətə keçmədən öncə o şəhərin bütün dəlik-deşiyini tanımalı idi. Dolandıqca da əlindəki pasportu düşünüb hər bir zadı buraxıb yeni bir kimlik ilə yeni bir dünyada yaşamağı da planlaşdırmışdı. 
Əlindəki parayla xan kimi keçinə bilərdi. Ancaq “Müqəddəs” sözü nəisə heç beynindən silinmirdi, hər yerdə izləyirdi onu sankı. İşini gördü. Partlayış səsi ilə polis maşınları alarmı qulağı dəlirdi. Hamı partlayışa doğru qaçırdı. Yalnız biri ordan yavaşca və soyuqcasına uzaqlaşırdı, Tanrısına şükür edərək. Axı o “Müqəddəs” əməlliyyatı bitirib “Xain”lərin hesabına yetirmişdi. 
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      Bu əməliyyatdan döndükdən sonra o hərdən evlərinə gələrkən çeşitli maşınlar minirdi: bir gün qırıq bir məsqəmet, bir gün vanet5, bir gün Mersedes, bir gün BMW. Özü də gələndə gecələr gəlib sabah erkən gedirdi. Heç kəsin sorğusuna cavab vermirdi, ancaq salam-hələlik başarırdı sankı. Gücü çox artmışdı. İstəsəydi hər kəsi bir iş sahabı eləsin, anı dəqiqədə. İstəsəydi ölüm hökmündən qurtara bilərdi belə istədiyi adamı. Nə yazıq ki bu işi görə bilmirdi. Çünkü ona “Səni kimsə tanımamalı” demişdilər orada, “ Tanındın, zibilə döndün. Özün yaxşı bilirsən ...”        Gahdan qonaqlıqlarda açılıb partlamaq istəyirdi. Danışsaydı yüz illik sözü dərdi vardı ürəyində. Paylaşa bilmirdi heç kimsə ilə. İçi dinamitlə, C4 ilə dolu bir dəmir sandıq idi sankı. Hamının baxışı ona qarşı dəyişmişdi. Kimsə onu tanımırdı deyəsən. Öz elində obsında yabançıya dönmüşdü. Get-gedə azaltdı o ana yurduna gəlməyi. Yalnız bir gün atasının ölüm xəbərinə gəldi, daha doğrusu tək deyildi. Yoldaşları onu heç vaxt tək buraxmırdılar, axı o çox önəmli və bahalı birisi idi. Yasdan işinə dönərkən anasına xərclik vermək istədi. Ağır bir xərclik. Anansı “Mən o pulu halal çörəyimə qata bilmərəm, acımdan ölsəm belə” deyib onun əlini qaytarmışdı. Beləliklə bu dünyada kimsəyə bağlantısı qalmamışdı, demək ona dərs verən adamlar öz istədikləri stratejik maşını yarada bilmişdilər.        Burnundakı azot fosfor qoxusu ona bir güc verdi. Yenə qalxıb arxın qırağında oturdu. Başı dizləri arasından qalxa bilmirdi. Əlləri yerdən üzülmürdü. Dünyada hər nə dərd var yığışmışdı canına. O ilk təzriqi xatırladı. Bir neçə gün o təzriqdən öncə başqa bir təxribat əməliyyatına getmişdilər. 
                                                           

5 Pikap maşını 
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Daha doğrusu çoxdan idi o özü aktiv olaraq böylə 
əməliyyatlarda olmurdu, yalnız plan verib nəzarət edirdi işlərə. Üç kişi idilər. Yoldaşları ona çox hörmətlə yanaşırdılar. Ürəyi bir az üşünüb ikircikli idi. Bir şeylər olmalı idi sankı. Saatlar bir kökləndi. Bəlli bir saniyədə partlayış olmalı idi. O partlayış nəticasidə Hacı Yasir ölməli idi, ama yoldaşları bir az gecikmişdilər. Çünkü Hacı Yasir o xainlərin özlərini göyə uçurtmuşdur, o müqəddəs əməliyyatda. İdarənin daxili xəbərlərində ölkənin üç igid oğlunun ölüm xəbəri Hacı Yasir adını adlar arasında eşidərkən dövrə gördüyü ikinci ili xatırladı. Artıq çox gec olmuşdu, geriyə yol yox idi. Yoldaşların yas törənində Hacı Yasirin boş tabıtını çiynində daşıyarkən gülməyi tutmuşdu. Bir həftədən çox güldü. Böyükbaşlar ona bir cür baxırdılar. O hər şeyi bilirdi, özü də elə rahatcasına dolanırdı aralıqlarda. Bir işlər görməli idilər.        Sonra bir neçə başqa adlarla da onu silmək istədilər, olmadı. Çünkü o öz kölgəsinə də ikircikli idi. Hətta varlğından üstün tutduğu “Təqəddüs”ə də inanmırdı artıq. Bir gün Hacağalardan biri onu evinə qonaq çağırdı. Səid yuxuda belə bu cah-cəlalı görməmişdi, hətta Avropa şəhərlərində belə. Hacağanın çox gözəl bir qızı vardı. Onu görərkən çaydan qolçağını qurtardığı pəri yadına düşdü. “Hacı Mahmud can! Bəs nə vaxtacan belə subay gəzməlisən. Özünə gəl, əl-ayayq elə bir ...” qızına və Səidə baxaraq dedi o Hacağa. Yemək otağında üç adama min adamlıq yemək hazırlanmışdı. Qulluqçular fır-fır fırıldayırdılar o arada. Onun başına bu tezlikdə börk keçməzdi, ancaq onu keçmişinə bağlayan o qız işini görmüşdü. Bir həftə o şamdan sonra Səid bərk xəstələndi. İdarədən onu özəl həkimxanaya götürdülər. Haman o ilk təzriqi orda aldı. O təzriqdən sonra göylərdə uçurdu, çox yüngülləşmişdi. Sonra bir ayacan 
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xəstəxanada yatmalı və hər gün təzriq almalı oldu. Artıq Səid heç adını da belə bilmirdi.       “İndi sən mürəxəssən oğlum!” dedi Hacağa ona. Səidi gecə yarısı aparıb şəhərdən uzaqda çöllərə buraxdılar. Cibində bir neçə sürəng, bir az ağ toz, bir neçə həp-məp vardı. Göz işləyirdi xırdaca tikan kolları bürümüşdü çölü. Hər yer qaynayırdı. Hər nəfəs çəkdikcə ağız quruyurdu. Uzaqlarda gün batmaq üzrə idi. Dağların dibində bir avadanlıq görünürdü yaxınlaşdıqca. Özünü ora yetirdi. İtlər hələ çox uzaqlardan ona hürüyürdü. Kəndin ağzında neçə yeniyetmə bir uçuq damın yanında durub onu təpədən dırnağa izləyirdilər. Kimsə onu tanımırdı. Hamı ona tərs baxırdı. Kəndə qoymadılar onu, çünkü yalnız kəndə qoymalı adam deyildi. Qovdular ordan. Acmışdı əlləri əsirdi. Zəmilərdən birisinin qırağında bir neçə it boğuşurdu. Yaxınlaşıb yerə dağılmış xırda çörəkləri gördü. Gözləri parladı. İtlər qorxub uzaqlaşdılar, o da kənd itləri. Bir qarın quruldu. Qalıtını da ciblərinə duldurub kənddən uzaqlaşdı dağlara doğru. Nəisə bir zad onu dağlara doğru çəkirdi.                                       ********       Arxın qırağında düşüb qalmışdı üzü xiyavana doğru. Yekə bir avtobus gəlib dayandı düz onun gözlərinin önündə. Göy qaraldı. Adamlar itdi. Ancaq maşının altından aslanan palçıqlı dəmirlər idi onun “mavi səması”. Avtobusun tüstüsü burnunu qavuşdrudu, boğazını pöşlədi. Udqunmaq istədi, ağzında bir damcı su yox idi. Boğazı qıfıllandı. Az qala boğulurdu. Birdən o kənddən qovulan günü anıladı. Ordan uzaqlaşarkən kəndin o tayında - dağlara doğru – bir yol vardı. Gahdan bir yük maşını o yoldan keçirdi. Yolun qırağı ilə yola düşdü. Qabaqda bir geniş yer vardı. İki yük maşını 
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orda saxlamışdı. Sürücülər yeməyə qurulmuşdu bir lampanın işığında deyib gülərək. Səid bir an keçmişini, el-obasını andı. Evdə imiş kimi gəldi ona. İşığa çıxmaq istədi. Bir az dayandı. Kəndi düşündü. Geri qayıtdı. Sürücülər yeməyi qurtarıb yır-yığış edib təkərlərə baxdılar. Sonra dizel motorlar çölün qırağında bir nərildəyib toz saldılar. Bundanmı yaxşı fürsət? Səid arxadakı maşına doğru süzüb altında gizləndi. Əsməyə düşmüşdü, həplərdən bir-iki dənə çıxardıb uddu. O zapas təyərin üstündə özünü yerləşdirdi. Maşınlar dənə-dənə dəndə çəkib yollandı. Tüstü onu boğurdu əvəllərdə, ama get-gedə adət etdi o duruma. Demək həplər işini görmüşdü. Əlləri dəmirlərdən bərk asılaraq gözləri, sonra isə kiprikləri asıldı. Bilmirdi hardadır. Heç maşınların neçə yerdə saxlamasını da bilməmişdi.       Bəlkə də çox yol gəlmişdilər, amma maşınlar yarı yolda saxlamalı oldular. Arxadakı maşın pənçər olmuşdu. Sürücü onu maşının altından asılaraq görürkən hoyuqdu. Sürücünün səsi onu diksindirdi. Başı maşının dəmirlərinə dəyib yerə düşdü. Sürücü onu sürütləyib yol qırağına çəkdi. Yazığı gəldi ona. Nəisə pənçər təyəri dəyişdikdən sonra onu yolun qırağında buraxıb yola düşdülər. Bir az uzandığı yerdə qaldı. Sonra durub ciblərini axtardı. Çörək xırdaları tökülmüşdü yalnız bir-iki tikəsi qalırdı. Əlləri əsərək üyüddü onları. Sonra sürənglər ilə davaları tapdı. Bir sürəng çəkib qoluna vurdu. Yenə bir az uzandı. Boyalar qarışdı, ağardı, bozardı, qaraldı. Hər şey kas oldu, mum kimi əriyib qarışdı bir-birinə. Bəlkə elə bu qarmaqarışıqlarda heç nə yox imiş düşündü. Hər şey bir qara nöqtəyə çatırdı bu buruşuq dolaşıq dünyada. Boyalar yenidən qayıtdı. Qalxıb yola düşdü: tatan-tatan, sallana-sallana. O gündən hər yerə getdi qovuldu. Əl açdı, boş qayıtdı. Sürəng də qurtuldu, davalar da, tozlar da həplər də. Kəndlər keçib şəhərlər aşdı. Daha 
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doğrusu heç bilmirdi hara gedir, kimi axtarır, neyi istəyir. Yalnız çox uzaqlardan gələn bir duyğu onu çəkib bura gətirmişdi. Amma burda da hər bir şey qarışıq idi. Yalnız havadan bir tanış qoxu saçırdı, o da göy əyilib yeri öpərkən. Səid durub baxırdı, ama yer mumu boya olub gəlib gəlib yapışırdı onun burnuna. İməkləyirdi bir az. Qoxulayırdı bir az. Nəisə bir zad bağlayırdı onu bu qoxuya, çox-çox uzaqlardan.                                                                                       ********       Avtobus oradan uzaqlaşdı. Səid bir də gözünü zorakılıqla açıb xiyavanın o tayındakı ağaca doğru baxdı. Kimsəni görmədi. Daha heç nəyi görmürdü. Adamlar, maşınlar, hamı çəkilib getdi. Qaş qaraldı. Qaranlıq çökdü. Hava bir az düşdü. Bu soyuq hava onu keçmişinə çəkib bağlayırdı. İndiki özlüyündən qurtulmaq istəyirdi, ama heç gücü qalmamışdı. Birdə bilmirdi qurtulsa nə olacaq. Son kez olaraq son gücünü verdi. Balaca qarağacdan tutub ayağa qalxdı. Son kez seçməyə imkan tapa bilmişdi. O səkiyə doğru, uşaq mağazasına yönəldi. Kimsə gözünə dəymədi. Yardım etmək istədiyi balaca pərinin təkcə “Ata yazıqdı ...” səsi qulağında cingldəyirdi. Son kez dünya mumu oldu. Hər şey əriyib qavuşub qarışdı bir-birinə, oldu bir qara nöqtə.         Sabah erkən su arxdan aşıb yola calanmışdı. Körpü tutulub dalısında bir maşın yükü zir-zibil vardı. Şəhər işçiləri oranı arıtlarkən xiyavanın o əlində qarşıdakı ağacın altında bir bozqara çadıralı ana oturub nigaran gözləri ilə nəyi sə axtarırdı. Birdən səs-küy düşdü. İşçilər körpünün altından bir cənazə çıxartdılar. Hamı baxıb çimçəşərək uzaqlaşdı. Cənazəni götürüb elə zibillərin üstündə bir naylona büküb uzaqlaşdılar. Yalnız o taydakı ana hələ orda 
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oxşayıb ərşi titrədib kainatı dağıdan qarğışlar yağdırırdı təkcə balasını əlindən beləcəsinə çıxardanlara.                        17/ May/2005, Xoy. 
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      Şəhərdən çıxanda iki qəbristanlıq vardır: biri balaca qəbristanlıq, yolun sağ-solunda balaca təpə üstündə, ikincisi isə böyük qəbristanlıq. Bu böyük qəbristanlığın sol 
əlində yenicə tikilmiş bir bilimyurdu6, sağ əlində isə bir şəhərcik vardı. Günü-gündən metastaz verirdi bu tumurcuq. O böyüdükcə insanlar bir-birlərindən daha uzaqlaşırdılar. Orada yaşayan əhali həmişə özlərindəydilər. Çoxu avtobusla gəl-ged edirdilər. Avtobuslar səssiz- səmirsiz olurdu, lap şəhərciyin özü kimi; iki-üç adam da danışanda borcdan, xərcdən danışırdılar.        Rüstəm ağanın da evi bu şəhərcikdə yerləşirdi. Onun evi çox xərc götürmüşdü, amma, hələ də tikintinin üzü ilə həyətdə xərcləməyə çox yer vardı. Bunlara baxmayaraq həyətində gözəl güllər, ha belə bir- iki ağac, bir balaca hovuz da vardı. İndi isə qış fəslinin bayram ayı olduğuna görə güllərdən ancaq quru qol-budaq qalmışdı. Rüstəm ağa danışmazdı, danışanda da çox vaxt özü-özünə danışardı. Üzü-başı bir-birinə qarışmışdı, ona görə də həmişə yorğun görünürdü. Hər gün işdən gəlib pəncərənin dalında dayanıb həyətə bir baxardı. Bu gün də o daha yorğun, daha dalğın görünürdü. Çantası ilə cəketini qapıdan girərkən bir bucağa tullayıb gəlib pəncərə dalında dayandı. Həyətə baxmaq istərkən ağzının hofu camı tərlətdi. Əli ilə bir girdə üz çəkdi. “Bu gözləri, bu ağzı, bu da burnu” deyib şəkilin burnunu qurtarmamış onu pozdu. İndi isə həyət aydıncasına görünürdü. 
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       Yoldaşı Sara ərindən tez işdən qayıdardı, amma bu günlər idarədə işləri çox olduğuna görə yubanırdı bir az. İçəri girərkən Rüstəm ağa’nın yanına gəlib əlini onun boynuna salıb “ Salam, yorulma əzizim!” deyib birlikdə həyətə baxmağa durdular.        “Sabah yox birigün Çərşənbə axşamıdır…” Sara dedi.       “Olandaaa! Nə olsun ki?” əri çox soyuqcasına yanıt verdi.       “Heç nə; deyirəm bəlkə birigün işdən bir az tez gəlsən,  gedək bazarlığa,”- özünə heç bir zad almaq istəmirdi, ərinə, qaynatasına, və baldızlarına hədiyə almaq istəyirdi-  “ordan da atan gilə. Çoxdandı onlara getməmişik. Birdə ki bilirsən da bu əziz günü hamı böyüklərinin evinə yığışıb şənlik…”       “Nə əziz günü? Ha zamandan atəşpərəst olmuşuq?”       “Gözəlim! Atəşpərəstlik hara, Çərşənbə axşamı hara?! Tarixçilər deyirlər bu dəb atəşpərəstlik dövründən də daha 
əski çağlara qayıdan ata-baba dəbimizdir. Bir də mən odun üstündən atılmaq görmüşəm gözümü açandan bəri, odun qabağında diz çöküb alın yerə sürtüb tapınmaq yox.”       “Yaxşı, yaxşı, bizə fəlsəfə toxuma. Nağıl əfsanədən nə çıxar? Bu bahalıqda bu borc-xərc inən bazara getmək olar?”       “Gözəlim mənim hər zadım var, heç nə almaq istəmirəm. Mənə ancq bazarda xalqın şənliyi, uşaqların” – bu sözü işlətməkdən nəisə bir az cəkinərdi həmişə - “… üzlərindəki gülüşlər, bazarın hay-küyü, gəl-gedi gözəldir…”       “Uşaq göylün istir boşan, çıx ged ayrısına. Sənnən dəyil ki, dühdürlər deyir mənnəndi…”       “Olsun, elə demə, həmişə demişəm yenə də deyirəm: `Mən səni min uşaqla dəyişmərəm`”deyib gözləri yaşardı. Ərinin ürəyi çox sıxılmasın deyə ondan uzaqlaşdı. Rüstəm ağa çiyinləri ilə soluq(nəfəs) alırdı. O üzdən, cam get-gedə buğlandı. O daha bir zad görə bilməzdi camdan, nə isə hələ də orada durduğu yerdə dayanmışdı. 
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       Rüstəm ağa hər gün idarədən avtobus durağına taksı ilə gedərdi. Nə isə bu gün yerdə getmək istədi. Yol üzərində gözü bir mağazaya sataşdı. Mağaza camından çox əcib-qərib yeni kuklalar, oyuncaqlar, ha belə çoxlu yeni maraqlı zadlar görünürdü. O yeniliyin özünü yox, yenilikdən törənən başı çıxmadığı zadlardan xoşu gələrdi. Camdan içəri baxarkən dukançı onun gözlərini oxumuşdu. Rüstəm ağanın hofu camı bir az buğlandırdı, ona görə də o bir az geri çəkildi. Bu halda satıcı bir balaca kədərləndi. Cam arxasında iki qolçaq vardı. Biri ağ köynək, qara başmaq, və qara kot-şalvar7 geyinmişdi. Uzaqdan çox sevimli, çəkici, və duzlu görünürdü. Altında bir kağız üstündə “Dara” yazılmışdı. O birisi isə bundan daha gözəl, yaraşıqlı, dadlı-duzlu bir gəlin idi. Ona da “Sara” yazmışdılar. Dara Saradan yuxarıda durmuş, yerdə oturan Saraya üstünlüklə baxırdı, bir haldakı acı baxışlarını üzündəki gülüşləri ilə itirə bilməmişdi. Rüstəm ağa dərin dalmışdı. Daha camın arxası görünmürdü. O sankı bir sinama ekranına baxırdı.             Küçədə uşaqlarla qarışıb oynayırdılar. Heç biri başqalarından seçilmirdi, hamısı çirkli, cındır üst-başla qoşulub oynayırdılar şənliklə. Bir yay günü qonşularının nəvəsi uzaq bir yerdən qonaq   gəlmişdi ata anası ilə birlikdə. Uşaqlar hamısı onların qapısına yığışıb qonağın onlara qoşulmasını gözləyirdilər; onlar da ata-babaları kimi qonağı özlərindən çox sevərdilər. Nə isə çox gözlədikdən sonra bir balaca oğlan eyvana çıxıb uşaqları bir süzdürüb içəri qayıtdı. Sonralar o hər gün uşaqların oyununa baxmaq üçün eyvana çıxardı. O həsrətlə uşaqlara baxardı, ancaq üst-başı başqalarından seçildiyinə görə balaca Rüstəm’in gözündə bir mələk görünürdü. Bir də anası onunla heç kəsin başa 
                                                           

7 kostyum 
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düşmədiyi bir dildə danışırdı. Nə isə balaca Rüstəmin ona qarşı özəl bir duyğusu vardı, onu başqalarından üstün görüb onunla oynamağa həsrət aparırdı, o da Rüstəmi heç saymırdı. Uşaqların hamısı bir neçə gündən sonra bu duruma adət etdilər, hərə öz işindəydi, öz oynamasında, öz şənliyində. Bir balaca Rüstəm idi bir də onu saymayan yoldaşı. O gün Dara yenə bolqunda yalqız durub uşaqları süzdürürdü həsrətlə.  Gün əyildi. Uşaqlar hamısı dağılıb getdi. Rüstəm uşaqların dağılmasına baxmayaraq qonşuları gilin eyvanı qarşısında dayanıb dalmışdı dərin düşlərində. O ata-anası ilə birlikdə avtobusdan yenib nənəsi gilə doğru gəlirdilər. Çox təmiz geyinmişdi, lap Dara kimi. Atasından öncə qapıdan içəri girib “ Səlam Madərbozorq8” dedi. Nənəsi onu isti bağrına basıb öpdü, ama o heç macal vermədi böyüklərə, ardıcıl nənəsinə gördüklərindən söyləməyə başladı. Kimsə onu düzgün başa düşmürdü ancaq hamı gülər üzlə ona qulaq asırdı, o da bu duruma çox fərəhlənirdi öz içində. Nənəsi ona “ Bala bir adam dili danış görüm nə deyirsən” deyəndə hətta artıqraq sevindi. Tələsirdi bolquna çıxıb uşaqları süzdürsün. Qapıdan çıxarkən anası onu səslədi: “Rostəəəm …” . Anasının səsi “ Daaraaa …” səsi ilə qarışdıqda o özünə gəldi. Dara durduğu bolqundan içəri qayıtmaqdaydı.          “Salam” deyib içəri girdi. “Bağışlayın, o kukla neçədir?” soraraq vitrindəki həmən kuklanı göstərdi. Dukançı bir az fikirləşib “Qırx min tümən” dedi. “Qırx min ?! Niyə nə olub?” sordu Rüstəm ağa. “Ağa bu Daradır. İndi Tehranda bütün dühdür-mühdür uşağı, məhəndis-zad uşağı…xulasə hər nə kilaslı xanəvadə 9  uşağı var bunlardan götürür. Televiziyonda görmüyübsən, gecə-gündüz təbliğat olunur?” 
                                                           

8 Farsca “nənə” deməkdir. 
9 Ərəbcə “ailə” sözü yerinə Farscada “xanevade” sözü işlənir. 
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Qırx min tümən bir balaca kuklayaa hətta o zamanda çox ağılasığışmaz bir pul idi. Amma Rüstəm ağa heç bir çənə vurmadan o pulu verdi. Bilmirdi niyə ondan xoşu gəlib. Dukançı kuklanı qutusuna qoyub kadolamaq istədi. “İstəməz, lütfən” deyərək Rüstəm ağa kuklanı alıb mağazadan çıxdı. Kukla qutunun təlqi arxasından Rüstəm ağaya gülümsəyib göz vurdu. “Bu namomkendi10 ! O fəqət bir ərusəkdi11!” deyib onu qoltuğuna vurub durağa doğru yollandı.         Duraqda səfə bənzər bir qalabalıq vardı. O da gəlib bu qalabalığa qarışdı. Çox çəkmədi, üç rubdan sonra tüstü dağırcağı yetişdi. Bir basa-bas oldu maşına doğru, amma hamı durduğu yerində bərk dayandı. Sürücü həzrətləri qapıları bağlayıb yaxındakı qəhvəxanaya yollandı. Bir- iki nəfər deyinən oldu, ancaq, daldan hürümək idi hamısı. Çünki sürücü həzrətləri gələndə qapıya yaxın olanlardan çoxlusu onunla elə kefəhval elədilər sankı onlara pul-mul verəcəkdi. “Bilitləri gətirin” qapıda Hasən Paşa kimi dayanıb əmir verən sürücü buyurdu. “Boro qomşo! Mərdike!”12 biri o aradan səsləndi. Qurbağa gölünə daş atdılar sankı bir an. Ortalıqda yeddi-səkkiz yaşında bir oğlan uşağı vardı. Hamı ona baxdı. O yazıq da heç nədən xəbəri olmayaraq o səsin dalıca Rüstəm ağanı gəzdirdi, çünki ona yaxın durmuşdu.         Avtobus əng-bəng dolmuşdu. Yorğun işçilər başlarını camlara dayayıb mürgülədilər. Ayaq üstdəkilər də hərə bir yerə əl atıb asıldılar. Mürgüləyənləri də vardı. Yol yarısında sürücü yatanlar damağını pozmaq üçün iti bir buruq verdi. Ayaq üstdə duran bir qoca kişi özünü saxlaya bilməyib 
                                                           

10 imkansız Farscada 
11 Kukla, gəlincik Farscada 
12 “Rədd ol, alçaq!” Farscada 
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Rüstəm ağaya doğru yıxıldı. “Pire-xerefte-pedərsuxte” 13 deyən bir səs hamını özünə çəkdi. Bu səs Rüstəm ağaya yaraşmasaydı da hamı ona sarı baxdı. O bir az qızardı. “Bu namomkendi! O fəqət bir ərusəkdi!” dedi dodaqları arasında Rüstəm ağa.        Evinə yaxın bir duraqda Rüstəm ağa avtobusdan enib aylardan bəri süpürgə üzü görməmiş küçəyə girdi. “İndi səni aparıb Saraya nişan verrəm. Yox, yox. Sabah ona surpriz olaraq kado verərəm. Bəlkə Allah bir gün mənə doğru bir Dara verdi. Dara… Sara… nə gözəl olar! Həəə? Sən nə deyirsən? …Sən…Amma bu ki bir ərusəkdi!” Yol üstə dayanıb kuklaya bir müştəri gözü ilə baxdı. O gülümsəyirdi. Rüstəm ağa çoxdan onunla dərdləşməyə başlamışdı. Dərin bir ah çəkdi. Hava kəsirdi. Yenə gözlərinin önünü duman bürüdü. Daranın əlindən yapışıb uşaq baxçasına aparırdı. Onun doğru tərbiyət etmə fikri Rüstəm ağanı boğmuşdu. Yolda ona başardığı şerlərdən oxuyurdu: “Mən sətle aşğal həstəm, Tuuuye kelas neşəstəm… Əmu zəncirbaf! Bəəəli? Zəncire məno baaafti?...”14 Küçədən keçən qonşular salam vermək istədilər ona, amma “Yazıq heç özündə deyil” deyib yan keçdilər.        Rüstəm ağa surprizi saxlamaq üçün kuklanıı qapıdan girərkən pillələrin altında xırım-xırdanın içinə qoydu. Rüstəm ağa həmişə səssiz girərdi evə, Sara da çox vaxt diksinərdi, amma ərinin üzünə belə gəlməzdi. Yerinə Rüstəm bəyi salam verməkdə qabaqlayardı gülər üzü ilə. Bu dönə də Rüstəm ağa ilan kimi evə süzdü. Sara aşmanxanada işlərkən gözəl səsi ilə oxuyurdu: 
                                                           

13 “Aatası yanmıış qanmaz qoca!” Farscada.  
14 Uşaq baxçalarında Ttürk dilli uşaqlara zorakılıqla əzbərlədilən Farsca 
uşaq şeirləri 
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“…Gedin deyin Xan Çobana 

 Gəlməsin bu il Muğana 
   Gəlsə batar nahaq qana 

                                     Apardı sellər Saranı 
Bir ala gözlü balanı…”       “O nədi oxuyursan?” Saranı diksindirdi, “Qədim oxumaqlar! Heç arvad da oxuyar? Oxuyursan barı təzə bir şey oxu…”       “Vay … Salam, sənmisən? Yorulmayasan!... heç nə … darıxmışdım, öz-özümə mızıldanırdım öz mahnılarımızdan. Rəhmətlik anam yadıma düşmüşdü…”       “Deyirəm nə yaxşı olardı bizim də bir oğlumuz olardı. Adını Dara qoyardım…”       “Dara?!”       “Həəə! Nəyidi ki? Daşı var, qumu?”       “Sən istəsən heç nə. Amma Dara ilə Sara heç vaxt bir yerə yığışmaz, qazanda qaynadsan belə…”       “Niyə? Dara, Sara. İkisi Də bir vəzndə. Qafiyəsi də birdi. … Bir də tarixe-mellidə…”       “Hansı tarix? Hansı millət?... Dünənəcən İslamdan qabağı qəbul edməyib pisləyirdiz, bu gün İslamı ötürüb köhnə ölülərdən yapışıbsız. Bir iddə xalqı çapmaq üçün hər dona girir. Bəs sizlərə ki bir qıranlıq xeyri yoxdur niyə? … Doğrudursa sözləri aparıb o göyçək kuklaları müftəsinə paylasınlar öz uşaqlarına… “       “Di yaxşı, fəlsəfə toxuma görək.” Həmişə bu söz ilə “Neyləyim, necə eləyim?” çalardı Rüstəm ağa.        Saranı ilk kərə universitədə kitabxanadan çıxarkən gördüyünü xatırladı. O gündən bəri hər gün Rüstəm ağa Saranı görmək üçün kitabxanaya gedib oralarda vurnuxardı, Sara masanın üstünə uçulub kitab oxuyarkən. Sara 
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kitabxanadan çıxarkən qaçıb özünü kitab fişlərini axtaran kimi göstərməyə çalışardı, Sara da onun işlərini görüb altdan-altdan gülümsünərdi. O həmişə düşünərdi:  “Görəsən hansı yazığın balası yazıq bu maymağın qisməti olacaq.”         “Vaxtımızı o xarabada əlvatlığa keçirtdik. Ya bazarı gəzdik ya xalqı parklarda güddük. İmtahan gecəsi də bir cüzvə oxuyub nümrə ala bilməyəndə də ustadlara yalvardıq. Heç olmasın iki-üç dənə kitab-mitab oxusaydıq, əskik gətirməzdik bunun qabağında. Bu da ki Allah görsətməsin! Kitab olub bunun ata-anası, heç əlindən düşmür… Amma öz aramızdı, elə ona görə də sözləri beyinə batandı daaaa… Yox! Kişiyə də kişi deyiblər… arvad qabağında sınmaq bizə yaraşmaz!...” deyərək başını aşağı salıb pəncərəyə doğru yollandı.       “Sən öləsən! Daram olsa qoymaram mənim kimi ola. Heç vaxt…” qulağında qahqa gülüş səsləri cingildədi. Öyrənci olduğu günlərini anıladı. Yoldaşları ona “Ləhce ro baş …”15 deyərək lağa qoyub ardıca cok deyirdilər. O qıp-qırmızı qızarmışdı. Hər yerindən tər axırdı. Barmağıyla camda bir girdə üz çəkirdi. O da tərləməkdə idi. Duvarın üstündə oturan bir pişik onun gözlərini görərkən qonşu dama atılıb uzaqlaşdı. İldırım şaxdı. Deyirlər ildırım qışın qurtulması deməkdir. Amma havada zəhər qoxurdu sankı. Rüstəm ağanın başı fırlandı, otağı tərsinə çevirdilər birdən, ayaq üstə dura bilmədi. Tappıltı səsinə Sara özünü qırqı kimi yetirdi. Ustalanmışdı bu işdə. Rüstəm ağanın ayaqlarını qaldırıb altına iki-üç balış qoydu, alnına bir az sərin su çilədi. Rüstəm ağa gözlərini açmaq istərkən Saranın gözündən bir inci düşüb ərinin alnındakı şor sulara qarışdı.           
                                                           

15 “Ləhcəsinə bir baxın …” Farscada 
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      “Olsun darıxma dedim, adını Dara qoyarıq, sən hər nə istəsən … ancaq sən ürəyini sıxma əzizim…” dedi Sara, gözəl səsi titrəyərək.         Hər otaqda bir qaz sobası olduğuna baxmayaraq yenə də soyuq idi bu ev. Sara ərini rahatladı. Ev-eşiyi, qapı-bacanı sahmanlayıb yatağına girdi. Şimşəklərin işığı, səsi yatmağa aman vermirdi. Bir də nə isə “Apardı sellər Saranı” melodisi beyninə düşmüşdü, üşünürdü bir az. Əri də həmişə olduğu kimi yuxuda deyinib qaynaşırdı. Amma bu gecə daha çoxalmışdı o işləri. Ağzından köpük axırdı, əlini salıb yaxasını didirdi, gahdan təpəsinə döyüb bağırırdı. Sara yavaşca qapını açıb həyətə çıxdı. Yağışdan xəbər yox idi, bulutlar da getdikcə çəkilirdi. Beyninə bir fikir vurmuşdu. Balkon altında bir az odun yığıb saxlamışdı. Odunları toparlayıb həyətin ortasında ağaclardan uzaq yerdə bir tonqal qurdu. “Sabah qayın-qudamı qonaq çağırram şama, axşam da bunları yandırıb şənlik edərik, bəlkə bu kişinin yorğunluğu çıxsın” dedi öz-özünə. Həyətə çıxanda çıraq yandırmamışdı “Qoy yatsın, yazıqdı” deyə ərinə.         Otaqda göz gözü görmürdü qayıdarkən. Yatağına girərkən bir səs gəldi – “Pedərsuxte”. “Danışıqlarımızın sonucudur!” deyib ala gözləri gizlətdi ox kipriklər altında, bir az özünü toplayandan sonra.        Sabah tezdən qalxmışdı Rüstəm ağa. Yataqdan durub əl-üzünü yuyub qayıdanda nə gördü! Gördü Sara sarı bülbül qızıl güllər arasında! İsti qanı hələ də axırdı. Saradan bir az o yana bir yekə bıçaq, bir az o yana Dara uzanmışdı yerdə, üzündəki o həmişəki gülüşü ilə. “Heeeeeh, he… he…he…!” , “Bu namomkendi! O fəqət bir ərusəkdi!”16 deyərək Daranı 
                                                           

16 “Bu ola bilməz! O yalnız bir kukladır!” 



SON TÜFƏNG | A. Əhmədoğlu 
 

 51

götürdü yerdən Rüstəm ağa. Həyətə doğru getdi. Qapıdan çıxarkən həyətin ortasında qurulmuş tonqala gözü sataşdı. Evə döndü. Aşmanxanadan bir kibrit götürdü, bir az da kağız-mağız. Həyətə döndü. Bətər yel əsirdi. O kibrit çəkdi, yel söndürdü. O kibrit çəkdi yel söndürdü. Kibrit tükəndi. Bir də evə getməli idi. Daraya baxdı. Kərdini qazıb onu yerdə quyladı, “Hələ burda dur, işim var sənlə. Sənin gülüşlərin Şeytanı da yoldan çıxardar.”        Aşmanxanadan fəndəyi götürüb qayıtdı. Qapıdan həyətə çıxarkən Daranı üzü-gözü palçıqlı görüb diksindi. Var gücü ilə bağırdı, amma heç səsi çıxmadı. Əyilib onu götürdü. Tonqala çatmamış balkona doğru döndü. Balkon altında bir çəllək nəft vardı. Nəftin çoxunu odunların üstünə tökdü. “Bu qara o qaralara bənzəməz. Bu sənin fatəhəni oxuyar!” dedi Daraya. Fəndəyi yandırıb tonqala tutdu. Od alavlanıb qırmızı, narıncı, sarı boyalarla alışdı. Qap-qara tüstü göyə qalxdı. Uca bir bağırtı səsi çıxdı. Getdikcə bağırtı qahqah gülüşlərə oxşadı. “Çox şükür! Deyəsən Rüstəm ağa da bayram tutub şənlik edəcək bu il!” dedilər eşidən qonşular. Amma səslər çox qarışdı getdikcə. Qonşular səsə gəldilər. Odun alavları göyə qalxmışdı Rüstəm ağa ilan kimi qıvrılıb açılarkən alavlar içində. Qonşular onun ancaq son qıvrılmasını gördülər. Başqa bir iş görməyə macal qalmamışdı. Odun yanında Dara qonşulara gülümsəyirdi həmişəki gülüşü ilə.                                                                                Fevral\02\2005 XOY. 
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YALQIZ ÇİNAR  
     Gecədir. Bir ölkənin giləsi giləsində gərgin və didərgin gəzişən gənclər gəlir gedir, gahdan küçə başını kəsənlər də gözə çarpır. Səkilər darısqallıqdan yazıq ağacların yamaclarına toxunur; beton sement sınıq-salxaq muzaiklər – ki çox vaxt mağazaçıların bayıra səpən sularını ayaqlanarkən sıçradıb yoldan ötənlərin pozunu pozub bezlərinə iz-ləkə salırdı – gahdan az qalır onların belinə çıxsın. Gahdan bəzi qoxular gəlib əski hamamların ayağını xatırladarkən, Allahverdixanın İsfahandakı tulanbarçı pişiyinin yatmasını anladır.        Burnunu tutaraq üzünü çevirirsən qoxulardan qaçasan, o halda gözün sataşır üst-üstə yapışan ölü elanlarına, özəl oxul elanlarına, Zülfəli oxulları reklamlarına, Eynullanın göz həkimliyi elanına, Yədullanın sınıqçı həkimliyi elanına, və keçmiş  seçkilərdən qalmış Qüdrət xanların təxt üçün savaş reklamlarına ki dam-divarları hətta mağazaların, taksıların, miniklərin camlarını, günün, ayın, və ulduzların üzünü suvamışdı. İstər- istəməz əllər dal ciblərin üzərinə züvür – ora da elan yapışdırmasınlar deyə. Xiyavanlarda maşın 
əlindən o taya keçmək olmur; bir yandan da Elə dərin çalalar var ki maşınlar onlardan qaçmaq istərkən bir-birlərinə çarpır və qalabalıq daha artır. Bu anda xiyavan kənarında gözləyən qocalara o taya keçmək fürsəti əl verir. Bu şəhər ancaq bombardmandan sonra düşmən əlinə düşmüş bir xarabalığa oxşayır.  
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            Hərə öz işində idi bu xarabalıqda, sankı hamı özündən qaçmaq istəyirdi. Amma təbiət bezikmişdi bu durumdan. Yel baba evlərinə tələsən adamlara qarşı durub geri itələyirdi. Kimsə onu başa düşmürdü. O bağırırdı, qışqırırdı, özünü dam-divara çırpırdı ancaq sonunda nəfəsdən düşüb dərin ah çəkməyə başlyırdı və bu ahlar daha sonra əsnəməyə dönüb bütün təbiəti mürgüləməyə çağırırdı. Artıq ağaclar yaşlı olduqlarına görə çınarların məsləhəti ilə e`tisaba çıxmışdılar. Çinarlardan biri: “Bizləri bu xarabaya gətirib əkmədən öncə söz verdilər yerimiz geniş olsun, hər gün suvarılaq, ayağımız altına yaşıl çəmən sərib yan-yövrəmizə gül-çiçək əksinlər. Bizlər də onları kişi sanıb evimizdən obamızdan olduq; düzdür ki bir-iki il əvvəl bizlərə biraz baxıb yetirdilər, amma sonra ...”      Bir söyüd çinarın sözünü kəsib belə dedi:       “... Eşitmişəm bu şəhərə yeni bir dəstə gəlib, başçıları qarınaltılarına buyurub bizlərə artıqraq yetişsinlər ...”      “Dedi-qodulara baxmayın yoldaşlar! Mən o dəstələrdən başçılardan çoxunu görüb yola salmışam. Bu şəhərdə ancaq yaxşı gedər yerinə yamanı gələr. İnanmayırsınız, sabah başçı cənabları gələrkən baxın, dövrəmizdəki zibilləri yığışdırmayacaqlar kı heç, bir də şəhərin zir-zibilini ört-basır etmək üçün hər nə beyinsiz abdal, işsiz varsa toprlayıb dövrəmizə yığacaqlar, hələ bəziləri baş-gözümüzdən dırmaşıb boynumuzda əvədyəcəklər. Xiyavanların da çalalarını gizlətmək üçün al-əlvan xalılar salacaqlar. Ayağınız altındakı torpağa bir baxsanız, təp-çevir olmadan hər gün o qədər basılıb ki daşa dönüb; nə su keçir nə hava. Niyə günü-gündən saralıb bozarırıq? Həəə ... Söyüd qardaş! Kəsilməyibsən acısını bilmirsən. Sabah hər hava ilə oynayan saçaqların qol-qanad olarkən bilərsən nə deyirəm, ondakı körpü qalıb çayın o tayında!” 
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         Söyüd qızarıb utanqıcdan neçə yarpağı sısqa bir külək ilə bir o yana bir bu yana burula-burula düşüb zibillərə qarışdı. Bu anda bir neçə qarağacın ölüm xəbəri qurşun kimi ağacların ürəyinə sancıldı. Hamının gözü o hündür çinara dikildi. O qaba ağac isə sıxıntıdan boğulurdu, ancaq qanbağı çatlayıb cırılıb neçə parça əli, ayağı, və kürəklərinin qalın qabıqlarından qopub torpağı öpərək onu lovqadan bir az qurtardı; axı o dayanıb dözməli idi. Lakin iki başqa tut ağacı bu dərdə dözə bilməyib şaqqıltı ilə iki bölünüb hirsdən çatladılar.        “Ey Ulu Tanrı! Bir fırtana, bir sel, bir tərpəm. Axı bizim səncə dözümümüz yoxdu!” bir başqa qarağac əllərini göyə açaraq dedi. Gözləri qurumuşdu, ağlamağa yaşı qalmamışdı; bir də “İgidə ağlamaq ar olsun,” deyirdi, amma gənc yaşına baxmayaraq saçları tökülməyə başlamışdı.        Birinci çinar dedi: “Darıxmayın, dəmir qapının taxta qapıya bir gün işi düşər. O can bu cana qurban olsun, bu qara o qaralra bənzəməz. Onlara bir aş bişirim ...”       Artıq təbiət canlanıb çevriliş başlanmışdı. Adamlar bunu başa düşə bilməzdilər, çünkü onlar bu əzəmətdə çevrilişi ancaq ardıcıl olaraq zibilə atılan kağız parçaları ilə ölçürdülər. Onlar hər gün axşam yatmadan öncə bu kağızların üzərinə salınmış qondarma təbiət səhnələrinə baxıb sonra isə bir sıra analmsız ədədlərə baxıb yaşamlarını ölçmək istəyirdilər. Onlar bu işə alışmışdılar;hər gün, hər ay, və ya hər fəsildən bir bu kağızları dəyişib başqasına baxırdılar. Yanıq qapqara asfalt onlar ilə Ana Torpaq arasında illərdi qara pərdə çəkib ara açmışdı. Lakin o şəhərdə qalan yalqız çinar çevrilişi torpaqdan duydu, 
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ayılarkən dövrəsində biri vardı biri yox. Çinarın əski qonşusu, ala qarğa:      “Yeni başqan eşitmişdi ağacları qışda dallayarlar, qolçomaqlarına buyurdu ağacların canına düşsünlər. O başı daşlılar da ‘de dədəmsən, anam mənə kor deyib’ xırıltıyla ağacları doğrayıb neçələrin sobasını, neçələrin də cibini doldurdular; özləri acından ölərkən. İndi bir sənsən bir mən, bir də beş-on boz sərçə.”         Yazıq çinar bu dəhşətli faciədən başı-qaşı ağarıb beli büküldü. Gecə gündüz seyrək başını əlləri arasında sıxıb fikrə daldı. Onu bu halda görən səba yeli bulutları, ildırımları, başqa yelləri, küləkləri, sevimli gün ilə birlikdə çinarın dövrəsində toplantıya çağırdı. Gərgin danışıqlar getdi, dərdləşib gənişdilər. Bu arada hamısı bu durumdan bezikib usandıqlarını söylədilər. Toplantı sona gəlmişdi. Onlar söz verdilər əl-ələ verib qurban gedən ağacların öcünü zalim adamlardan alsınlar.        Günün issisi dözülməz oldu. Küləklər dişi buludları dənizlərə dağlara doğru sürüb qayıtmadılar. Ərkək buludlar adamları aldatmaq üçün gahdan gəlib günün üzünü neçə ardıcıl gün bir damla belə yağdırmadan tuturdular, gahdan da yox olub yerlərini ağ yel ilə qızğın günəşə verirdilər. İldırımlar gahdan adamların maşını yaşayışına hücum edib elekterik cəhazlarını yandırır, hətta onların üst-üstə qalanmış kibrit qutusuna bənzər evlərinə də rəhm etmirdi. Küləklər özlərini kənara çəkdiyinə görə adamların törətdiyi tin, his, toz-torpaq şəhəri alt etmişdi. Fırtanalar dünyadakı zir-zibil, naylon pakatlar, toz-torpağını yığıb şəhərdəkilərə qataraq adamların üz-gözünə çırpıb qapı-pəncərədən soxulub yataqlardan, yorğan-döşəklərdən belə vaz keçmədən dincliyi dirliyi onlardan almışdı. 
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      Zalim adamların başı sankı əhlət daşına dəymişdi. Onlar 
əriməkdə olan asfaltın əlindən qaçaraq yalqız çinara sığınıb yalvarırdılar: “Anlamamışıq, bağışla bizi, söz veririk bir də sizə xor baxmayaq.” Adamlardan bir-ikisi ağaclar haqqında gözəl şeirlər oxuyub məruzələr apardılar. Yalqız çinar dişlərini qıcırdıb öz-özünə dedi: “Rədd olun, yaltaq ölüpərəstlər!” O söz vermişdi barışan deyildi. Hər gün qalan yarpaqlarını töküb kölgəsindən azaldırdı. Bu arada bir sığırçın onun köksündə əski çağlardan qalan bir ağacdələn yuvasında hardansa gəlib sığınıb balalamışdı. Bir gün qarğa sığırçının balalarını düşünərək çinara beləcə ağız açdı:      “Mənim yaşım səndən çox olmasa da az deyil, yaxşı bilirəm bu bərovut çölündə necə keçinəm. Boz sərçələr də sən olmasan hər dəlik deşikdə sığınıb bir təhər yaşayışı sürər. Ancaq bu qonağımız necə? Bəs onun balaları? Bəs sənin səxavətin?”       Hamıya öyüd verən çinar bu sözləri eşidib gözləri yaşardı. Amma başını aşağı salıb üzünü ondan gizlətmək istədi. Düşündü də: “Əşi gəl bu daşı ətəyindən at. Yaşı qurunun oduna yandırmaq olmaz.” Başını qaldırıb “Yalnız qonağın balaları boya-başa çatınca yaşıl qalıb kölgə salaram,” dedi qarğaya. Beləcəsinə o bir daha sözündən qaçan adamlara, burda mənəm Bağdad da xəlifə deyən əşrəfi-məxluqatlatra özlərinə qayıdıb sözlərinə dəyər verib üstündə durmaq üçün son fürsəti verdi.                                                                            Saat: 11: 00 – 01:15,  

Dekabr10, 1999, (Aban 10, 1378) Təbriz. 
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DƏRD BOXÇASI  
      Köz kimi qızarıb yanırdı qızdırmadan heyvan uşaq. Gözləri solğun, kiprikləri isə ancaq açılırdı. Köksü dəmirçi kürəsi kimi qalxıb yatırdı. Soluq alırkən boğazından xısıltılı səs çıxır ardınca çox kefsiz və halsızcasına inildəyirdi. Gahdan arasıra titrəyib özündən gedirdi.        Xannənəsi uşağı bu halda görüb daha artıq onu basdırırdı. Gözləri dolurdu xannənənin. Bir zaddan isə kədərli idi. Bir az özündən getmiş uşağa baxıb “Hamısı o nəs köpəyin qızının üzündəndir,” dedi, “Ceyranın nəvəsi də o günlər belə olmuşdu. Baxıcı uşağa baxıb cadı-cəmbəl ilə uşağı təzədən anadan doğma eləmişdi.” Evdə qalmış, kükrəmiş qızı da anasının sözlərinə beləcə qol-qanad verirdi. “Bə necə ki? O neçə il qısır qalması, bu da uşaq doğması, heyvan qardaşıma sısqa bir pişik balası doğmuş, hələ bir az da şişir alaşanın biri.”       Ana nə ana! Yazıq tövləni boşaldır. Belindəki peyin səbəti onun özündən böyük idi, amma o səbətin altında qan tərdən boğulduğunu, soluq ala bilmədiyini, tövlənin qoxusundan burnunun, köksünün tutulub ciyərlərinin eşiyə gəlməsini, bel ilə şənənin düyünlü saplarının üzündən əllərindəki qabarları bilmirdi, çünki o üzünə həsrət qalmış balasını düşünürdü. Birdən inci yaşlar ala gözlərdən süzüb yanaqlarındakı tərlərə qarışdı. “Olsun ey Uca Tanrı ... Yeddi il dözdüm ... olub qalmayan sözlər eşitdim, it üzü kimi danladılar, qınadılar, qaxınc elədilər. Ginə də dedim olsun ... Allah kərimdir ... di gəl bu da illər boyu həsrətini çəkdiyim 
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uşaq! Ona bir zad olsa özümü asaram, boğaram vallah. Odu məni bu evdə saxlayan, yoxsa indi çoxdan boşamışdılar. “İçindən balasını görüb bağrına basıb qucaqlamaq, tumarlayıb öpmək istəyirdi, amma qayın-qudanın, ata-ananın yanında uşağı dindirmək belə böyük utandırıcı bir günah sayılırdı. Ancaq uzaqdan laylamalar ilə mızıldanırdı özü özünə:  
                         “Lay-lay dedim gündə mən, 
                         Kölgədə sən gündə mən, 
                         İldə qurban bir olar, 
                        Sənə qurban gündə mən. 

 
******** 

                         Lay-lay deyim yatasan, 
                         Qızıl gülə batasan, 
                         Qızıl gülün içində, 
                        Şirin yuxu tapasan.” 
       Qayınata gəlinin haqqında olan danışıqları eşidərkən tövləni boşaldan gəlini süzdürür ürəyi yandı, “Kəsin səsizi qancıqlar. Adamda bir insaf olar, bir kişilik olar ... o yazıq bu evə gələnnən sizin əlizdən bir ağ gün görmüyüb! Mən külbaşın qazandığını siz ifritilər dava-duvaya, cadı-cümbələyə verib o qərəbəxti boşatdırmaq istiyibsiz, bir halda ki o yazıq gələnnən bu evin şırtını töküb, qulağı sırğalı qul kimi sizin qulluğuzda olub, sizin hadaran- padaranlarıza bir cavab da vermiyib, güldən ağır bir söz də demiyib sizə. Nə deyirsiz əl çəkmisiz? Bəsdi daha, qoyun görək başımıza haranın külünü  tökürük axı!”       “Düz deyirəm daaa... o köpəyin qızı bu evə gələnnən xeyir bərəkət bu evdən qaçıb, ayağı ağırdı, görüsən daaa ... nə gədələr evlənir, nə qız ərə gedib, yaxşı ki hələ o biri qızları 
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o ... gəlməmiş köçürtdüm, yoxsa olar da qalardı başımda...” dedi qayınana.       “Ağa düz deyir daaa...” Nərgizin sözünü atası kəsib “Dur cəhənnəm ol. İtil, köpəyin qızı. Sən ər yanğınısan o yazıq neynəsin?” Qız ağlayaraq evdən çıxıb qapını çırpdı.       Qulam kişi papağını başına qoyub cəketini götürüb evdən çıxmaq istədi. Qapının ağzında ciblərini axtarmağa başladı. Axtarırkən əlləri bir-birinə dolaşıb tələsirdi, bu halda çiyinlərindən asılmış cəket qapının altından çölə çıxan, tövlənin, həyətin suyu ilə qarışmış palçıqlı arxa düşdü. Gəlin belindəki səbəti yerə atıb qaçaraq özünü qapıya yetirib cəketi götürüb, “Buyur ağa,” dedi. “Sağ ol qızım Allah səni mənə çox görməsin.”       “Ora bax... ora bax... köpəyin qızı gör necə kirbit çöpü ilə şorba qızdırır! ... Şeytana böh tikib təpəsini dəlih qoyar! Bu cazeyti gələnnən bizi bu kor olmuş kişinin gözünnən salıb. Dörd əlimizi bala basıb ağzına təpsək də “ acıdı” deyir. Vay səni bu evə calıyanın balaları qərəbəxt qalsın inşaaaallllah...,” qayınana mırtdanaraq gözü samavarın yanında qalmış müşlüy ilə tütün qutusuna sataşdı. Kimsə gəlməmiş onları qapıb həyətə çıxdı, “Eeeey... eey... buları evdə qoyubsan ginə, dur gətirim,” deyərək kişiyə doğru yollandı. Yolda qapıdan dönən gəlinə dəli inək balasına baxan kimi baxdı, amma kişiyə çatınca gülümsəməyə başladı. Kişi bunu gözdən qaçırmadığına görə qadına heç üz vermədi. Qadının oxu daşa dəydi. Vay gəlinin halınə!       Gün yenicə baş qaldırıb təpənin üstündə qəynəşirdi. Xoruzların səsi kəsilmişdi. Qapının sağ əlində geniş bir yerdə boz serçələr, göyərçinlər xoruz-toyuqlar ilə qarışıb basmanlığın üstündə dənləşirdilər. Sol əldə isə bir ala qarğa dimdiyində bir tır-tır tutaraq bir az uzaqdakı qələmənin başında yerləşən yuvaya doğru qanad açdı. Bir az öncə dağlara sürülən sürülərin izi yerdə tozu göydən yenicə 
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yatmışdı. Qapıların çoxunun qabağı sulanıb, silinib, süpürülmüşdü, elə ki torpaqdan baş qaldıran çaylaq daşları adamın üzünə gülürdü. Kənd içində bir torpaq qoxusu, bir samanlıq qoxusu, birdə mal-davar qoxusu vardı. Qulam kişi qəhvəxanaya yönəlmişdi. Yolda Qulam kişini pozğun görən öyrətmən ona yanaşıb salam verdi:       “Nəyin var məşə Qulam əmi?”      “Nəvəm noxoşdu ağa məəllim. Qorxuram bircə nəvəm 
əldən gedə. Çox kefsizdi. Ona bir zad olsa pərgarım pozular, evim dağılar!”       “Doqtora aparıbsınızmı?”       “Yoxxx... ağa məəllim, axı deyillər duxdurlar çox pul alır, heç bir iş də görənmir. Odu Cabbar əminin dizləri hələ də ağrıyır, bir neçə gün dava yedi toxtadı, amma indi daha da bətərləşib...”       “Əşi, Cabbar əmi yetmiş beş yaşında bir kişidir maşallah. Onun yaşında diz ağrısı qalsın hər çeşit xəstəlik doğaldır. Amma sənin nəvən ... yazıq bala iki-üç aylıq körpədir!  Soyuq dəymiş ola bilər. O da dua ilə, baxıcı cadısı ilə düzələn bir şey deyil. Tezliklə götürün heyvan uşağı həkimə. Inşallah toxtar. Pul- mul yoxsa, məndə var...”        “Sağ ol ağa məəllım, Tarı saxlxsın səni. Beş-on qıran tapılar, bir şey deyil,” deyib öyrətməndən ayrıldı Qulam kişi. Kəndin Seyidi onu öyrətmən ilə danışarkən görmüşdü. Qulam kişi qəhvəxanaya girərkən Seyid:       “Nə xəbər Qulam kişi, ağa məəllimlər ilə oturub durursan?!”       “Heeeç... Nəvəm noxoşdu ağa. O da nəvəmi soruşurdu.”       “Bəs o verdiyim duvanı neynədiz? Sizdə iman yoxdu, yoxsa mənim duvalarım daşı da əridər. Olsun ... arvadıyla gəlini bir də nəvəni göndər evə, bu səfər elə bir duva verim ki iki deyil üç diyən günü toxtasın.” 
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      Qulam kişi bir daldı. Seyid də onu başdan ayağa bir süzdürdü, “Bu səfər sizi elə palanlıyım ki heç ruhuzun da xəbəri olmasın,” özü özünə dedi. Seyidin oğlu adlı sanlı bir həkim olmuşdu yad bir ölkədə. Atası onu kəndlilərdən alan pulları ilə həkimlik oxutdurmuşdu. Seyid oğlundan çox  soyuqdəymələrin özü özünə bir neçə gün evdə dincəldikdən sonra toxtamasını eşitmişdi. “Dua-dərman belə etgisizdir soyuqdəyməyə,” demişdi oğlu. Kəndin də xəstəliyi ya soyuqdəymə olar, ya sancı, ya da sınıq-salxaq. Qulam kişi də Seyidin parlayan çingə gözlərini görüb belə cavab verdi:        “Ağa... sənin bir duvan var haa..., deyirsən daşa kar salar...”       “Hansı duva?”       “Yeddi qonşudan yeddi çop, yeddi qıl, qız sütü, cavan dul arvadın südüyü, birdə göyərçin teləyi...”       “Həəə... oları yığıb bir parça cındaya düyünlüyüb iki gün bir duvarın çatına qoyarsan, üç diyən günü götürüb düyünçəni yandırıb külünü noxoşun alnına sürtərsən.ölü olsa yerindən durar, vallah!”       “Amma bizə o duvadan da verdin ağa. Üç gün keçdi amma uşaq az qalır ölsün!”       Bunu eşidən Seyid bir duruxsunub səsini qaldıraraq qəhvəxanadakılara, “Baxın müsəlmanlar, baxın. Kafir duvaya inanmır, saf qəlbi yoxdu, duva da kar salmır!” bağırıb uşağın ölməsinə güman aparıb da qabaqdan gələnlik etmək istədi. Qəhvəxanada olanların bir azı ikircilikdə qalmışdı. Seyid bunu gözdən qaçırmayıb öyrətməni pisləməyə başladı:       “Bu yazıqlarda günah yoxdu (Qəhvəxanaçıya baxaraq). Mən hamısını o mürtəd məəllimdən görürəm. O köpəyoğlu bu kəndə gələnnən kətdinin imanı qaçıb. Bilmirəm bu it-oğlu-itdə nə var. Mındarın biri xalqın çörəyinə bais olacaq.” 
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      Amma yazıq kəndlilər bilmədilər o mürtəd kimin çörəyinə bais olacaq.  ********              Dağlar torpağa dönmüşdü. Ara-sıra o daşın bu qayanın kölgəsində kor sıçan otlamış kimi seyrək ot-ələf vardı. Dağlar otarılmaqdan çölə dönmüşdü. Döşlərdə yandırılmış ağaclar ilə gəvənlərin kömür kötükləri görünürdü. Kəvşəndə olan ən uca dağın yamında bir böyük tut, iki böyük dağ armudu ağacı vardı. Tut ilə armudların arasından bir zinə arx keçir dövrəsinə davarlar toplaşmışdı. Davarların qığları xırman olmuş zeytun tarlası kimi ağacların çevrəsinə sərələnmişdi. Baş budaqları quruyan böyük tut ağacının kölgəsində yekə bir saf daş vardı. Ertədən xoruzların banı ilə xəstə uşağını evdə buraxan gənc çoban arxasını həmən daşa dayamış dünyadan küsmüşdü sanki. Uzaqdan gələn bir tütək səsi onun yarasını deşirdi deyəsən. Uzaqlarda başqa bir çoban Qaradağ şikəstəsi havasında sınıq-salxaq çalır buradaki isə:        “Əzizinəm haça bətdi, 
      “Qızıl gül haça bətdi, 
      “Düşəsən mən düşən dərdə, 
      “Görəsən bir necə dərtdi,”         Bayatısını mızıldayıb gözləri yaşarırdı. Başqa iki yoldaşı məndələrini zinə bulağın yanında çəmənlərin üstünə açıb qəlyanaltı yemək istərkən oturduqları yerdən:       “Gədə oooooy ... Nədoooo... ohooooy... Nədoooo...” bağırıb bir cavab almırlar. Birinci çoban ikincinə:       “Gədə görəsən noolub? Bu gədə necə gündü az qalıb dəli olsun, bu gün də lap...”  
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      “Gədə olmuya arvadıyla sözün olub, həəə?”       “Yox ədəəə... arvadını tanımırsan bəyəm? Heyvan quzudu, quzu, mələsə əti yeyilər; öl desən öl, qal desən qal. Kişi qızıdı vallah. Dünyanı ələk-vələk eləsən elə bir arvad tapılmaz.”        Bir də baxıb gördülər Nadir sürünü də, dağı da dağda qoyub axşam küləyi kimi necə kəndə doğru qaçmaqdadır. Yazıq çobanlar çaşbaş ikircilikdə qaldılar. Sürünü tutmalımı, Nədonu? Nadir çoxdan kəndə enmiş evə doğru çapdırarkən atası onu qəhvəxanadan görmüşdü. Evə girər girməz atası da ardıca girdi. Nərgiz ilə anası evdən, Güllər isə tövlədən boylanıb Nadirə axıb qaldılar şaxta vurmuş kimi.       “Gədə niyə döndün, bəs sürü necə olacaq?” anası qapının arasından bağırdı.        Nadir donub qalmışdı, yerinə işiyən uşaq idi sankı, atası arxadan:        “Düz gəlib, yaxşı eliyib. Keç içəri oğul. Sən gəlməsəydin mən gəlirdim ardınca. Yaxşı oldu gəldin.”       Nadir heç anlamadı atasının bu durumundan. Ancaq içəri girdi. Girsin də nə görsün? Gördü ki kəndin qadınlarının çoxu uşağı dövrələmişlər. Hər biri bir dərman , bir dua, bir çara deyirdilər. Ev artıq ev yox Arvad Hamamı olmuşdu.       “Qız gördün necə Seyid mənim əlimə tüpürənnən sora ziyillərin hamısı getdi.”       “Bəəə... Sona xalanın da neçə il gəlini doğmurdu, duxdurlar cavab eləmişdi. Seyid ağa əlini gəlinin qarnına çəkmiş, maaaşallah, indi qaflan kimi bir oğlu var...”       “Həəə... Hələ çox adam deyir o gədə Seyidin özünə bənziyir...”       “Vay başı xeyirli...”       “Lavlı axı gəlin Seyiddən tikə yemişdi. Seyid özü də deyir baaa...”       “Ay Xəccə xala, siz nəvəzi bir də ağaya aparın, bu səfər bir az çox versəz...” 
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      “Yaaallah..., öhhö... öhhö, yaaallah...”       “Buyurun Qulam əmi, özgə yoxdu, buyurun...”       Qulam kişi içəri girmədən öncə Gülləri çagırdı:       “Gəliiin..., ay gəlin, qızım bəri gəl.”       “Buyur ağa.”       “Gəl də hazırlan, gədəylə gedin şəhərə duxdura.”       Ağanın həmişə əlini öpən gəlin bu dönə ağanın kərməli palçıqlı qəloşlarını öpməyə əyildi. Qulam kişi gözlərinin yaşını gəlin görmədən əlinin dalısı ilə silib, “Ay qız sənə tez ol, tələs, hazırlan demədim məyə?” deyib gəlindən öncə otağa girdi.  ********         Kəndi çıxarkən şəhərə doğru gedən yolun başlanğıcında geniş bir yer vardı. Püstə boyalı, yırtıqlı yamaqlı bir qapdıqaşdı 17  üzü şəhərə doğru meydanın qırağında minənləri gözləyirdi. Maşının önündə neçə kişi toplaşıb diz üstə çöküb maşının altına baxan tıxmır bir adama baxırdılar. Adamın üzü qırmızı çuğundur idi sankı, çiltik vursaydın qanı damardı. Oradan qalxıb əlində bir açar ilə maşının təkərlərinə tapdalayıb şişələnərək sürücü qapısından içəri girdi. Oradakı adamlar birisi əlində ayaqları bağlı bir cüt həştərxan toyuğu, birisi bir təlis toyuq-cücə, o birisi bir keçinin buynuzundan tutaraq, bir başqası bir  bağlama təndir çörəyi başqalarına qarışıb maşının qapısına saldırdılar.       Maşına girən kimsə dünən axşamdan qoymuş dəsmalını, boxçasını, ya papağını götürüb beləliklə tutduğu sıra ilə yerində oturdu. Nadir ilə Güllər mindikdə yer yoxdu. Bir kişi 
                                                           

17 Minibus, uşaqlıq çağlarımda bu sözü mən böyüklərin hamısının ağzından 
eşitmişəm. Bizim şəhərdə və kəndlərində o vaxt hamı “qapdıqaşdı” deyərdi. 
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qalxıb yerini Güllürə verdi. Nadir isə o igid ilə birlikdə bir yağ qutusunun üstünda oturdular.       Sürücünün yanındakı səndəldə oturan kişi başladı:       “Ağayı ranəndənin (sürücü) sağlığına. Maşının, fərmanın sağlığına ucalı bir sələvat...” hamı cavab verdi.       “Qəribi-Kərbəlanın ehtiramına Allah hamı qəribləri sağ salamat evinə obasına qəytərsin daha ucaaalı bir sələvat...” yenə haman cavab.        “Qulam əminin nəvəsi duxdura gedir, Bimari-Kərbəlanın xətirinə Allah ona şəfa versin üçüncü sələvatı lap ürəkdən xətm eləəə...” bu sözləri eşidən Nadir ilə Güllər dəlicəsinə yuxudən diksinib bomba kimi səsləndilər. Güllər güllü çadırasını üzünə çəkib başını qabaqdakı əyləcin arxasına  dayadı, amma kürəyi hərdən bir titrəyirdi. Kəndin yolu acı bağırsaq kimi buruşub dolaşıb gahdan düyün də düşürdü. Eniş-yoquşu, alçaq-ucası, dərə-təpəsi çox idi yolun. Maşının təkəri onların birinə düşəndə tərpəm olurdu sankı. Bu halda və döngələrə çatanda birinci oturacaqdan “Bər cəmali-Məhəmməd sələvat,” səsi göyə qalxırdı. Yerlərində qorxudan titrəyən kəndlilər oturacaqların döşəyindən necə yapışsalar yaxşıdır? Kor tutduğunu buraxmaz! Bu üzdən döşəklər yırtılıb didilib dəmir çərçivələri üzdən gözdən düşmüşdü. Yolun üzərində addım başı saxladırdı maşını yolçular. Biri enəndə ikisi minib maşın yola düşməmiş tütünləri bükürdülər. Maşında bir duman idi göz gözü görmürdü. Səsdən də ki qulaq tutulurdu, hər səsdən də vardı maşında.        Nə isə gəlib çatdı şəhərə qaragünlü  qapdıqaşdı. “Kəlbəlinin toz basmış, yamaqlı qapdıqaşdısı şəhərin bir-iki qalabalıq xiyavanın keçərək geniş bir yağlı-qaralı, çala-çuxur, zir-zibilli yerdə saxladı. Maşından enərkən “Kəlbəli” Nadirin cibinə bir az pul qoydub, “Atan tapşırmışdı sənə bir az pul verəm, Qulam əminin özündən alaram sən darıxma oğul,” söylədi. Nadir ilə Güllər enib maşınların ortasında gic 
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toxlular kimi dövrəyə say salıb qaldılar. Bir an ikisi də adaxlı olarkən kəndin yarısı ilə şəhərə gəlib xərəzibazardan iki-üç qələm xırım-xərda, bir at, bir eşşək yükü də xələt almalarını anıladılar. Bu halda xiyavanın qırağından ortasınacan düzülən maşınların birinin  camından bir kişi, “Bemaristan, bemaristaaan..., bemaristan gəl yuxarı,” səsləyib bağrırdı.       İstər istəməz səsə doğru yönəldilər. Öncə Nadir sonra isə Güllər. Onlar minmədən öncə sürücü başının üstündəki uzun güzgünü sağa doğru bir az çevirdi. Güllər nişanlı vaxtı xələt verilən ağ güllü çadırasını örtmüşdü. Minərkən çadıranın 
ətəyi qapı arasında qaldı. O uşağı qucağında götürdüyünə görə üz gözün kip yığışdıra bilməmişdi. Başqa vaxt olsaydı Nadir onu bu halda görsə öldürərdi, amma indi isə heç birinin dünyadan xəbəri yoxdu. Yay kimi çatma qaşların kölgəsindəki qap-qara şəvə gözlərdən inci yaşlar al yanaqlar ilə fındıq burnunun arasındakı ivlərdən süzülüb püstə dodaqların yanından, bucağından duzlu çənəyə, ordan isə Qərədərə  yaylağına bənzər güllü çadıranın üstünə damırdı.       Sürtük sürücünün də cüllüd gözləri güzgüdə alçıtava çalırdı, bu haldan çox yavaş sürürdü. Bir də “Həm ziyarət, həm ticarət” deyə uzaq bir dolayı yol seçmişdi. Güllər isə için çəkib arasıra burnunu əlinin ortası ilə silirdi, hərdən bir də ala gözlərini. Sürücü o halda az qalırdı dəli olsun. Çox çalışdı onları dilə tutsun, amma “Geçi qalıb can hayına, qəssab da piy axtarır,” demişlər atalar, çox da düz demişlər. O yazıqlar nə sürücünü eşidir, nə də onu duyurlar. Xəstəxananın qapısında enərkən beş qatına kira alıb qulaqlarını kəsib yola saldı. Adaxlı  xələti olan güllü çadıranı qurdlar didib yırtmışdı sankı.                                                                                     ********     
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      “Əziz görüş edənlər, görüş vaxtı bitmişdir. Lütfən xəstəxananı tərk edin.” İki dönə aparatçının səsi xəstəxanada səs duvarını sındırdı. Aşağı qatlarda özəlliklə də yerqatda səslər neçə naxır mal-davarın hürkən çağını anıladıb doğal yaşamın bollu bərəkətli çağında canlıların yarışmasını göz önünə gətirirdi. Dəmir dirəklər ilə kərpiç divarlar yüksək rixter ilə titrəyirdi.       Yerqatda yerləşən radyoloji bölümündə ağ don geymiş texnisiyən masanın ardında oturub qabağındakı bitikdə dalmışdı. Dalmış da nə demək, o Can Kitzin Yunanlı Küpəsində (“Ode on a Grecian Urn” John Krats(1795-1821)) batmış boğulurdu. Bu halda bölümün laxşaq alominyum qapısının iki tağı şaqqıltı ilə səssizliyi pozdu. Can Kitzin Yunanlı Küpəsi elə geniş bir dünya idi ki o bir böyük davar sürüsünün küpəyə yerləşə bilməməyinə inana bilmədi. İti davar qoxusu onu küpədən qovub dışarı saldı. Başını qaldırdıqda gözü iki gənc adama sataşdı. Biri birindən qısa boylu idilər. Oğlan xına ilə başabaş boyanmışdı, saçı, qaşı, kirpiyi, saqqalı, yuvarlaq üzü belə xına boyalı idi. Əynindəki toz basmış cəketi, ayağındakı əsgərlikdən qalan forma şalvarı ilə palçıqlı, peyinli potunları onun yenicə əsgərliyini bitirib davar sürüsü ardıca uzun-uzadı, kəsilməz, ardıcıl sürünməklərindən söz açırdı. Qız isə ala qaş-gözünə baxmayaraq yaylaq güllərinin içinə düşmüş hülü idi sankı.        “Əkiz burda çəkillər,” Nadir soruşdu.       “Həəə... buyurun, texnisiyən cavab verdi.       Nadir bir söz demədən neçə kağızı masanın üzərinə tulladı. Texnisiyən ona gözünün qırağı ilə baxıb tez baxışını kağızın üzərinə qaytardı, sanki kağızı tullamaq çoban oğlana yaraşıb doğal bir iş görünürdü. İki əlif boylu dəyənəyi kağızın üzərinə endirərkən əlləri titrəməyə başladı texnisiyənin. Ardıca qarnı boş davulları düzməli idi. Yəqin çoban oğlan oxuya bilsəydi yerində ürəyi pis olardı. “Yazıq 
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pulları sandıqda sayarkən başa düşəcək başına nə oyun gəlib də məni söyüb qarğıyacaq. Əşi gəl barı o biri əksinin pulunu yazma, hər nə olacaq qoy olsun, cəhənnəmə...,” texnisiyən özü özünə deyib yazmaq istəyən ikinci ədədi qaralayıb pitiyi oğlana verdi.       “Buyurun qəbz alın, gəlin.”       “Nə qəbzi aa duxdur? Bə bu nədi?” əlindəki qabzi ona göstərdi.       “O qabz doqtura getmək üçündür. Yazıq qardaş burda hər hara getsən qəbz almalısan. Hələ harasıdır...?”       Oğlan pitiyi hirs ilə alıb qırqı kimi qapıdan çıxdı. Ardıca 
əlvan çiçəklər içində bürünən qoyunu qucağındakı quzusu ilə. “Kaş soruşaydım barı neçə yazıb gavur,” əlindəki pullara bir say salaraq dedi. Sandığın harda olduğunu itirmişdi.       “Nooldu? Niyə durdun?” Güllər ondan soruşdu.       “Heç nə..., nə olacaq? Sandığın yerini itirmişəm. Bu xarabanın da ki hər yeri acı bağırsaq kimi birbirnə bənziyir, adam bilmir hansı dəlikdən girsin, hansınnan çıxsın.”       “Gəl... mən tanıram. Ölməmişəm ki, darıxma ... ,”       Güllər ağzını açdı belə desin ancaq ərinin halını salıb çıxıb susmağı üstün gördü. Nadir çaşbaş, ikircikli, ürəyi istəməyərək bir də qayıdıb içəri girdi.       “Aaa duxdur... qəbzi hardan alım dedin?”      “Bu salonu gorursəəən?”      “Həəə...”      “Burdan düz get, dibdə bir çox adam yığışıb, elə ordən almalısan.”      “Sağ ol aa duxdur, çox çox...”      “Dəyməz, sən də sağ ol.”      Sandıq başında bir çox adam toplaşmışdı. Uca bir masanın üstündə camdan bir divar, ortasında bir baca vardı. Bacadan isə bir yekə dəftər, bir bollu qəbz, bir mıxvuran, bir 
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boş əyləc18 görünürdü. Otaqdakı radiyodan futbol yarışının raportu qulağı kar edirdi. Qapıya toplaşan adamlar gileylənməyə başlamışdılar, aralıq qarışmaq üzərə idi, vəlvələ düşmüşdü salona. Bu halda boz saçlı bir adam gəlib masanın üzərindən bir kağız götürüb dönərkən, adamlardan biri:       “Ağaaa, bağışlayın, bura kim baxır? Bizim işimizi kim yollandırmalıdır?”       “Özüməm. Bir dəqiqə durun bu kağızı davaxanaya verib gəlirəm. Bax budu gəldim baa...,” deyib ordan uzaqlaşdı. Ordakılar deyinməyə başladılar:       “Köpəyoğlular xalqı lap qozlarına səriyiblər.”        “Baba işliyən yoxdu ki...”       “Aaa elə hər yer belədi ki var, xaraba qalsın, dağılsın...”       “Yox qardaş belə deyil, ayrı idarələrdə heç olmasa bir nəfər var ‘Get sabah gəl, biri gün gəl, bir aydan sora gəl,’ deyir. Bu xarabada heç nə öl diyən var, nə qal diyən.”       Bu arada Güllər qucağındakı qızdırmadan köz kimi qızarıb yanan uşağa baxıb ürəyinin qanını ala gözlərdən axıdırdı.      Yığıncaqdakı bir igid bu ana-balanın yandırıcı halını görüb davaxanaya doğru üz tutub getdi. Oranın da qapısında əlləri siqorta dəftərçəsi ya pitik ilə dolu bir neçə kişi yığışmışdı. Orda da vəlvələ idi. Orda da gileylənirdi adamlar. Burdakı gileylilər hər yerdəkilərdən daha qızğın idilər. Onların hamısı xəstəxana adlı savaş meydanının uzun müddətli, neçə dönəmli savaşının üstün gələnləri idilər, hamısı yorğun, hamısı pozğun.       İgid gəlib orda nə görsə yaxşıdır? Gördü ki sandığa baxan adam gəlmiş, davaxanada oturmuş, televiziyada futbol yarışına baxır. Baxmaq nə baxmaq, sankı Züleyxanın sözünü doğrultmaq üçün Həzrəti-Yusufun hüzurunda toplaşıb 
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əllərini bıçaqla kəsənlərdən biridir baxır Həzrətlərinə. Kəlləsinə qaynar su töksən xəbəri olmaz. İgid elə bağırdı ki: “Əşi, nə oldu? O bir tikə kağızı davaxanaya vermək bir elə çəkərmi? Xalqın xəstə, dilsiz, ağızsız uşağı az qalır ölsün, sən də burda o zəhər olmuşa baxırsan, futbol çıxadanın nəkivarını...”      “Ağa, nə xəbərindi, nə olub elə çığırırsan? Az qaldı qulağım partlasın...,” dava bükən adam səsini qaldırmışdı.      “Daha nə olacaq? Görmürsən...”      “Yaxşı, səs salma, iki dəqiqə olmaz haaa..., bəs o bələdiyə idarəsində, məhkəmədə, çörək, yağ, kopen səfində on saat da dursaz səsiz çıxmaz, burda bir dəqiqə yubananda səsiz göyə gedir. Aa... görüsən necə iş tapmışıq işlər içindəəə?” üzünü davaxanaçıya tutaraq deyib qızıb qızarmış ordan çıxdı. İş başına yetirəndə baxışlar onu hədələyirdi, ancaq başını aşağı salıb içəri girdi, elə ki orda ona yaltaqlanan adamı da görmədi.        “Nə qədər söz deyirsən kar eləmir beyar, benamusa,” bir qadın o aradan deyinməyə başladı.       “Bostançı qulağı ağır eşidər,” o biri dedi.       “Gönləri qalınlaşıb, qulaqları adət eliyib bu sözlərə, üzü danlaqlı götü kösəvlilərin...,” bir qoca kişi cavab verdi.       Hər  halda sıra Nadirə çatdı. Sandıqçı pulu istəyəndə onun dizləri titrəməyə başladı. Xına boyalı üzü günə baxan gülünə döndü. Dünya gözündə qaraldı. Onun istədiyi pul Nadirin var-yoxuna yaxın idi. Sandıqçı bu səhnələrdən çox görüb gözü alışmışdı. Nadir qəbzləri alıb dönərkən:       “Kaş o öküz başlı dəyənəyim burda olardı, ya da bu gədələrin hamısı mənim o yerdə ayaqda durmayan geçilərimnən olardılar.  Deyirəm axı əlin qurusun insafsız köpəyoğlu, bə sənin kişiliyinə nə gəlib, həəə...? Demirsən bu yazıqlar pulu hardan gətirsin? Biz yazıq axı indi kəndə necə gedəcəyik, hər zad cəhənnəmə arvadın yanında üzüm yerə 
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düşər abırdan düşüb urusvay olaram...,” xəlsə halında gəldiyi yolu dönərkən içində deyinirdi.       Güllər onun nə düşündüyünü nə çəkdiyini yaxşı bilirdi, amma ürəyindən keçənləri heç vaxt ona çatdırmadı həmişə olduğu kimi, ancaq özü bilib öz ürəyi ilə dərdləşdi.       Ayaqları dolaşa-dolaşa içəri öncə girdi Nadir, ardıca qoyun-qozusu. Yenə yaylağın, yenə davarların, yenə kəndin qoxusu radyoloji bölümünə doldu. Bu dönə o qəbzli pitiyi daha sərt masanın üstünə tulladı. Texnisiyən işi anladı ancaq ondan artıq əlindən bir iş gəlmirdi. Fikrindən ona bir az öncə necə yardım etdiyi keçdi: “Axı mən sənə yarı bahasını yazdım nankor. Əşi deyib açıqlasam da həm minnət olar həm də inanmaz ki, burax getsin...” sonra:       “Buyurun içəri əksinizi salım,” deyib yolu göstərdi onlara. İçəri girdilər.       “Qoyun təxtin üstünə, paltarların soyundurun, tər köynəyi qalsın, üşüyər,” deyib səhmanlamağa başladı aparatı. Balaca ana dərd boxşasını qucağından qoparıb təxtin üstünə qoydu. Uşağı çox çulqalamışdılar. Paltarlar azaldıqca uşaq sərin havadan sarı ağlamağa başlayıb yaşarmış gözlərini yavaşca açırdı.      “Belə olmaz, uşaq ağladıqca çabalayıb tərpəşir, onda əksi düşməz. Onu ovudun barı sussun bir az.”       Balaca ana kişisinin üzünə baxıb durdu. Nadir isə həmişədəki mahnısını, adət üzündən, oxumağa başladı:       “Oooooo... əhə, əhə,əhə... Ooooo... əhə, əhə,əhə... durrrrr...,Ooooo..., əhə, əhə, əhə...?!!”       Nadirin istəyi yerinə yetirilmişdi, çünki o texnisiyən az qalırdı buynuz çıxartsın, həm də lap geçi buynuzu, çaşıb qalmışdı. Ağlasınmı, gülsünmü? Bilmirdi neyləsin. Ancaq işini bitirib bir anlıq xəstəxanaya köçmüş o doğal yaylağı yola saldı, könlündə bir bollu maraqlı duyğular ilə. 
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      Bir neçə gün sonra həman dərd boxçası mındar ət boxçasına dönmüşdü. Bir neçə gün öncə Seyidin qapısına sadəcə öskürmə ilə gedib qızdırma ilə xəstəxanaya gətirilən uşaq hökürtmə ilə o xarabadan aparılıb yaylağın sərin torpağına tapşırılmışdı. 
 

 2001.30.10, (1379), 
Xoy.                            
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YELATI19         
       O meydan şəhərin ən böyük meydanı sayıla bilərdi, xırdalığına baxmayaraq. Meydanın günçıxan əlində səkilər daha geniş götürülmüşdü, ona görə ki o əldə neçə böyük bank yerləşmişdi. Bu bankların adlarına görə də müştəriləri vardı. Daha doğrusu onların əyin-başlarından bankın adına yaxın bir ilgi qurmaq olardı. Onlardan biri Məskən Bankı idi. Bu bankın tikintisi də belə o birilərdən çox seçilirdi. Bankın qabağında yarım metirlik toz basmış divar, mərmər daşla örtüldüyünə baxmayaraq, möhrə divarlara oxşayırdı. Divarın üstündən külü boyalı dəmir nərdələr bir-birindən iyirmi sant aralı iki metirlik boy atmışdı. Nərdələrin arxasında başıküllü bir qat tikinti öz başına buraxılmış əski dustaq evi idi sankı.   
       Bankın önündə bağlanan yelatılar da bir-brindən çox seçilirdilər, ancaq ikisi ardıcıl nərdələrə dayanaraq bir-birindən çox çətin seçilə bilirdi. Bankın içərisində çoxlu adam qarmaqarışıq, əllərində pul, ayaq üstə dayanmışdılar.  Nəisə onlrın çoxlusu tikinti işindən qaçıb gəlmişdilər sankı.         Bilgisayarların arxasında oturan işçilər də müştərlərdən qalıcı deyildilər, yanıt verməyə belə halları yox idi. Amma danışanda qarşıdakını dar ağacından qurtarmış kimi danışırdılar. O qalabalıqdan bir gənc adam qurtulub əlində 

                                                           
19 Bu gün “Çərx” adlandırdığımız iki təkərli və pedal gücü ilə yol gedən 
araca ilk dəfə Avropadan bizim ölkəyə gətiriləndə çox yeyin yol getdiyinə 
görə ata-babalarımız ona “Yelatı” adı vermişdilər.  
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bir dəftərçə, dodaqlarında isə çoxlu söz bankın çıxış qapısına doğru yollandı. Qapıdan çıxarkən birisi ilə höd gəldilər. İkisi də bir-birinə baxmadan “Çox bağışla” deyib uzaqlaşdılar. Bankın eyvanında o bir az dayanıb əlindəki qıst dəftərçəsini varaqlayaraq:        “Bu da onçüncü qıst ... Hələ hanııııı? Eşşəyim ölmə yoncalar bitincə ... On il, ildə oniki qıst!?”        “Salam, Ağa ... salam.” Qapıdan içəri girmək istəyən başqa birisi yanıt ala bilmədiyinə görə dodaqlarını büzərək qapını açıb içəri girdi.        “A deyirəm köpəyoğlanları, siz ki nüzulçuların da üzünü ağartdınız! Verdiyiniz nədir ki iki qatını da almaq istəyirsiz? ...” deyərək pillələrdən enib əlini cibinə saldı. O cibindən axtardığını tapa bilməyib əlini baqşqa ciblərində gəzdirməyə başladı. Nəisə birindən bir sarı balaca açar çıxardıb əlindəki kar-kağızı sol qoltuq cibinə qoydu. Elə görünürdü ki heç özü də bilmədi haçan açarı o ikiz yelatılardan birinin qıfılına saldı.        “Hələ bu can bizdən çıxacaq, cəhənnəmə! Qoy çıxsın, tünün dibinə! Bir dənə  də hambal istəyir aydan-aya bu Alicənabların mübarək üzünü sabah tezdən ziyarət etsin ... Bə bu merat niyə açılmır?” deyərək açarı o-yan-bu-yana bururdu, “Deyin elə bir dəfəlik sizə olmuşuq pul hambalı daaa ... Aydan-aya o bankdan alıb gətirək ikiəlli verək sizə ... Siz də sabah xalqın divarına çıxarkən ayağınızı bizim belimizə gübsəyərək “Get qurban ol bu ayağımın altındakı hambala yoxsa ...” deyəsiz. Hələ zirəngliyə bax! Bir ay tez gətirib verəndə quru “Əllərinə sağlıq,” da demirlər. Amma iki yox, bir gün yubanada qəpiyinəcən vergisini alırlar ... Di sən də açıl görək axı, zəhirmar olasan!” Başını aşağı salıb yelatıya doğru qatlanaraq açarı o-yan-bu-yana burmaqda idi. Neçə dəqiqə olardı çalışırdı. Başı üstündə səssiz-küysüz 
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dayanıb alovlu ildırımlı baxışlarla ona baxan adamı heç görmürdü, əlindəki açar ilə önündə olan yelatı kimi.        “Ağaaa ... Ağa!”        Bir səs çıxmadı.        “Eeeeey ... Ağa!”        “Adada qurd az idi birini də gəmi ilə gətirdilər! Bu da hardan taplıdı görəsən bu kefimizin pis vaxtında?” deyərək baxışını səsə doğru yönəltdi. Bir cüt gəc ilə ağarmış başmaq, bir ütüsüz dizləri çıxmış şalvar, qəyincin üstündən sallanmış pota bir qarın, bozarmış qara köynək, qıl basmış girdə bir üz, və ... .       “Həəə? Buyurun!”       “Onu niyə qurdalayırsan?”        Ürəyi çırpınaraq pörtləşdi bir az. Dalmışdı keçmişlərdə. 
Ən acı anıtları canlandı gözü önündə. Anası ilə birlikdə bazardan gəlirdilər. Ana-bala deyib danışaraq gülə-gülə evlərinə doğru gedirdilər. Arxalarıca iki qara geyimli pota adam gəlirdi.        “Bəradər20, bəradər! Durun.”        Arxaya döndükdə o iki adamın qəzəbli baxışlarına tuş gəldilər. İkisi də ütüsüz şalvar geymişdilər, köynəkləri şalvar içinə qoymamışdılar. Əllərindəki qara təsbeh dizlərinəcən sallanmışdı. Qılbasmış üzlərində itmiş gözlərindən kəsdikləri höküm oxunurdu.        “Bu xanım kimdir?” kəskin soruşdular.        “Necə məyə?”        “Sən soruşma, sən cavab ver. Dedim bu xanım kimdir?” onlardan biri daha qəzəbli və yüksək səs ilə soruşdu.        Anası durumu ondan artıq gərginləşməsin deyə özü cavab verdi:        “Qardaş nə olub axı? Mən onun anasıyam, bağışlayın, o da mənim oğlumdur.” 

                                                           
20 Qardaş, farsca 
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       Gülümsədilər onlar. Haqları vardı. Kimsə inana biməzdi o gənclikdə və o gözəllikdə xanımın bu yaşda oğlu ola bilsin.         “Elə hamı elə deyir. Ya xalaqızıdır, ya dayqızı, ya əmqızı ... kimliyinizi göstərin.”        Gənc oğlan özünü saxlaya bilmədi:        “Ağa can, siz milləti nə sanıbsız? Niyə hamıya tərs baxırsız? Yazıq arvad dedi mənim anamdır, mən də onun oğlu. Bunda nə çətin bir zad var ki siz inanmaq istəmrsiz?”        Qara geyimlilərdən biri telsizi çoxdan qulağına dayamışdı. Az sonra bir polis maşını saxlarkən xiyavandakı toz-torpaq göylərə qalxdı.        “Oturun maşında,” hirs ilə biri dedi.        “Niyə ki neyləmişik?” Ana-bala ikisi də birdən səsləndilər.        “Oturun maşında dedim. İdarədə bilərsiz.”        “Nə idarəsi? Nə maşını?” onlar çaşbaş qalmışdılar. Maşının qapısında “İdareye Əmr be Məruf və Nəhy əz Monkər” yazılmışdı. Oğul özünü saxlaya bilmədi:        “Biz niyə gərək o maşına minək ki? Biz demədik məgər o mənim anam, mən də onun oğluyam! Öldürsəz də minmərik o maşına!” İkinci qarageyimli əlini aparıb topançasını çıxartdı. Anası hirsindən ağlamağa başladı.        “Olsun, olsun. O gərəkməz. Onu qaytarın yerinə. Bala keç min maşına, qoy ağalar deyən olsun!”        Onlar artıq o tikintiyə çatmışdılar. Nə düzgün bir tikinti, nə idərəyə oxşarlıq, nə bir tablo, heç nəyə bənzəmirdi o kirayəlik köhnə dam. İçəri girdikdə çox gözəl iki qız və iki yaraşıqlı igid gəmiləri batmış kimi üz-gözləri pozulmuş oturmuşdular. Onları görər-görməz o ana-bala suya düşmüş sıçan kimi oldular.        “Rəis, bunlar da listdə var,” dedi qarageyimlilərdən biri.        “Ağa rəis, nə listi? Qardaş biz düz yolumuz ilə gedirdik evimizə, bunlar bizi tutub gətirdi bura,” dedi gənc oğlan. Anası başını aşağı salmışdı, və qızardıqca gözəlləşirdi. 
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       Rəis kim olduğunu onlara da göstərməli idi. O çox sərt: “Qozalaqlanma, olan! Səndən heç nə soruşan yoxdur. Hələ bunun bir qılığına bax! Kəsməsən, qulaların kəsilib qoyular ovucunda!”        “Niyə oturum axı? O nəyin danışığıdır? Məgər biz neyləmişik ki?” Anası ağlayaraq onun qolundan çəkirdi. Amma o yaman hirslənmişdi. Rəis əməkdaşlarının yanlış adamı tutduqlarını anlamışdı. Buna baxmayaraq yenə də bu tezlikdə qabaqdan yemək istəmirdi.        “Sizdən kimlik istədilərmi?”        “Hə.”        “Kimliyiniz düz olsaydı işiniz buraya çəkilməzdi.”        “Axı onlar heç macal vermədilər ki kimlik göstərməyə.”        “Yaxşı kimliyinizi verin.”        Anası əlini kifinə o da cibinə saldı. Ana kimliyini çıxartdı. Amma oğulun rəngi qızarmağa başladı. O başqa ciblərini axtarmağa çalışdıqda getdikcə bənizi ağarıb sonra boğulmağa başladı.        “Həəə ... (gülümsəyərək) elə buna görə burdasan daaa, bəradər!” Rəis yüksəliş alsaydı belə sevinməzdi.        “Ağa rəis bir dəqiqə icazə verin, zəng vuraq evdən gətirsinlər,” ana dedi.        “Xanım bu telefon şəxsi deyil ki!”        “Onda icazə verin çıxım xiyavandakı telefonlardan birisi ilə evə xəbər verim gətirsinlər.”        “İstəməz. Hələ bu dəfə burdan zəng vurun görək!”        Onun səsindəki titrəmə ilə gözlərindəki biclik qadının heç xoşuna gəlməsə də evlərinə zəng vurub həyat yoldaşını ora çağırdı. Onun gəlməsi yarım saat çəkdi, amma o yarım saat onlara yarım ildən çox keçmişdi. Gənc oğlan atasını gördükdə sevincdən uçurdu sankı. Amma atası onları orda görməsinə buynuz çıxartmışdı.        “Siz burda neylirsiz? Nə olub?” 
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       “Heç nə. Bazardan evə gedirdik, bizi tutub gətirdilər bura.”        “Axı niyə?!”        “Vallah heç biz özümüz də hələ bilmirik niyə!”        “Ağa rəis, salam. Nə olub? Bunlar niyə burdadır?”        “Siz kimliyinizi verin.”        “Byurun,” deyib kimlikləri qoydu Rəisin masası üstünə.        Rəis onlara çox diqqətlə baxandan sonra:        “Sadəcə sui-təfahum olub. Siz artıq gedə bilərsiz.”         “Elə bu rahatlıqda! Xalqın namusunu tutub gətirirsiz belə daldada yerlərə. Demirsiz xalqın abırı var, namusu var ...”         “Di yaxşı! Elə bir sizin namusuz var! Bizim işimiz sizin namusunuzu qorumaqdır.”        “Kimdən?”        “Deyəsən sizin göylüz istir burda qalasız! Çox uzun danışsan, üçünüz də içəri gedərsiz. Götür arvad-uşağını, iydələrin dibi ilə cır. Qurtuldu, Vəssalam!”        Qadın əri ilə oğlunun əlindən çəkərək ordan çıxdılar.        Neçə il sonra elə həman olay başına gəlmişdi onun. O yeni evlənmiş həyat yoldaşı ilə xiyavanda dərdləşərək evlərinə doğru gedirdilər Amma bu dəfə kimlikləri olduğuna görə xiyavanda qurtula bilmişdilər.        “Elə bil bu da o tumanagirənlərdəndir, yuyulmamış qaşıq kimi atılıb ortaya! Axı deyirəm bala sənə nə? Qaç get atılmağıvın dalısıca! Görmürsənmi qara günlə əlləşirəm? Bunlarda bir hövsələyə bax! Yox əşi, gəl bu dəfə də bah qoy görək, Allah xeyir versin. İti cavab verməkdən heç nə çıxmaz,” dedi öz-özünə.        Tərəf onun gec cavab verməsini saymamazlıq sanmışdı. O üzdən hirs ilə bir daha soruşdu:        “Ağa! Sənlə deyiləmmi? Bu çərxi niyə qurtdalayırsan?”        “Oğurlamaq istəyirəm!” 
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       “Necə!!!”        “Oğurlamaq istəyirəm!”        “Axı niyə?”        “Pulum yoxdur, aparıb satacağam!” deyib yelatıya doğru 
əyildi yenə. Bu sözləri eşidərkən o adam sağ yumuruğunu onun düz sol gözünə sarı nişan aldı.        “Yox balam! Deyəsən şuxluq götürmədi bu dəli!” deyərək bir an o biri yelatıya baxdı.        “Ağa, bir dəqiqə dayan! ... Çox-çox bağışla!” dedi. Adam yumuruğu boşalaraq gözləri bu baxan yönə dikildi. Amma çox çaşqın görünürdü, mat qalmışdı.        “Əşi, bu da kimdir görəsən?! O az öncə dediyi sözlər, bu da indikilər!!! Dəlidir, nədir? Vallah bu zəmanədə heç kimdən baş çıxartmaq olmur! Həəəəə, olmuya bu yazığı da qıstlar ağıldan-başdan çıxardıb?” düşünərək yazıqlandı ona.        “Ağa, çox bağışla. Bu çərxlərə bir baxsana. İkisi də bir-birinə bənzəyir. Ona görə də öz çərximlə sizinkini tərsə tutmuşam. Çox-çox üzür istəyirəm,” deyərək utanğıcdan tərəfin üzünə belə  baxmağa ürəyi ola bilmirdi. Cəld açarı salıb bir burmada qıfılın səsi okulda son  dərs saatının zəngi çalınar kimi səsləndi qulağında. Üzünün qızarması ilə dodaqlarının qovuşa bilməməsi tərəfi çaşbaş qoymuşdu.        “Aaa, bə sən mənim qıfılımı korladın axı, indi o açılmayacaq.”        “Açılar inşallah! Bir sınasanız.”        “Hanı? Açıl... (Taxxx)”        Qıfılın taqqıldısı ona getmək iznini çoxdan vermişdi. Yubanmadan yelatına atılıb arxasına dönmədən:        “Olsun, bir az düşünüb daşınsa, bilər günah kimlərdədir!” deyərək maşınların arasından burularaq meydandan uzaqlaşdı.  

Saat: 02:05 – 03:42, 
7/Fevral/ 2003, Xoy.  
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BULDOZER  
       Gecə saat üç radələridir. Bundan öncə hər il bu vaxt “TU” desəydin göydə donardı. Gecələr elə ağır qar yağardı ki sabahı oxullar bağlayıb uşaqlar çöldə-bayırda qar adamı düzəldib züv gedərdilər; sonra da iş davaya çəkənəcən qar gülləsi oynayıb küçədə həngamə salardılar.         Nəisə deyəsən doğanın da insanlardan zəhləsi gedib havasın dəyişib. Havadan zəhər ələnir sankı. Hamı da desək yalan olar, amma çoxları dünyanın xeyir-şərrini atıb, başı atıb yatıblar. Yalnız bilmirəm şəhərin ya da şəhərlilərin hirsindən boyunlarını atasız-anasız uşaqlar kimi ümidsizcəsinə çiyinlərinə qoyan çırağ dirəkləri ümidsiz gözlər ilə şəhərin toz altında boğulmuş lüt ağaclarına, zir-zibil və palçıqla dolmuş arxlara, qənovlara, gahdan da evlərin yazı, kar-kağız, və şəkillər ilə dolu divarlarına baxıb dişlərin qıcırdırdılar.        Bu arada Ərbab da tovuz teləyindən olan döşəyi üstə hərlənib xoruldayırdı. Bəlkə də o gecə çox gec yatmışdı, buna baxmayaraq onun xorultusundan bəlli idi ki dərin yuxuya dalmışdı. Çünkü onun yuxusundakı buldozer çox şıdırğı işləyirdi. Sürücünün alnından qan tər axır, yükü ağır olduğundan yazıq buldozer yağ yandırmağa düşmüşdü. Amma dayanıb durmadan ərbabın pulların toplayıb bir hündür dağ yüksəltməli idi. Dağ qalxdıqca ərbabın gözləri gülür özünü göylərdə görürdü. “Elə uca qaldır ki heç kimin dağı bu boyda olmasın,” buyururdu sürücüyə, “Qoy bilsinlər mən kiməm! Qoy hamı məndən hesab aparsın!” Nəisə birdən telefon zəngi İsrafil Zurnası kimi ərbabın başı üstə yayılan buludları dağıdıb, onun baldan şirin yuxusunu pozdu. 
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       “Alo. Doqtor bəy, bağışlayın çox acil sizin yardımınız gərəkir. Tez gəlməlisiniz, yoxsa xəstə əldən gedir!”        “Necə, necə? Maşın işdən düşüb? Onu-bunu bilmərəm, mən sənə bir sandıq pul  vermişəm pullarımı toplayıb dağ düzəldəsən ...”        “Aloooo! Doqtor bəy bağışlayın, xəstəxanadan zəng vurmuşam; mənəm eyyyy ... mən, supervayzer. Ambulansı göndərmişik sizi xəstəxanaya gətirsin, bilirsiniz day bugün siz çağırışdasınız.”        Dünyada heç nədən bu çağırışmalarca  zəhləsi getmirdi. Hər dəfə ballı şəkərli yuxularını pozub dağıdan bu səslər ona ölüm xəbərindən daha pis gəlirdi.        “Siz heç düzməcəyə 21 dəqiq baxıbsız?  Bəlkə mən dəyiləm ...”        “Düzməcə budur gözümün önündə tablodadır. Masamızın üzərində də var. Hamısında sizin adınız var Doqtor bəy!”        “Mən bilmirəm axı bu da oldu məmləkəəəət!? Axı harda görübsüz bir MÜTƏXƏSSİSİ gecənin bu vaxtı şirin yuxudan edib çəkələr iş başına?”        Qulaqlığı çırpıb, “Zəhrimar alo, gor alo! İt-oğlu-it ...” dedi.        Sonra isə alt düyməni ortaya, ortadakını da üstə bağlayıb cırcırını 22  bağlamamış turşu bamadoru kimi dığırlandı qapıda duran ambulansın içinə. Ambulansın için bürüyən zəhər kimi siqaret tüssüsü onun sirkəsinin iti qoxusunu duyarkən qorxaq tula kimi pəncərədən əkilib iydələrin dibi ilə cırdı. Yazıq sürücü yalnız “Salam” deyə bildi.        “Niyə dayanıbsan? Sür gedək daaa! Qoy ora yetişim, mən bilərəm onlar bilər. Hərə öz yerini bilməlidir. Necə olar gecə saat üçdə bazaryetiminin biri zəng vurub bir mütəxəssisin yuxusuna muzahim ola! Sür gedək,” sürücüyə buyuruq verdi. 
                                                           

21 Bərnaməyə 
22 zip 

SON TÜFƏNG | A. Əhmədoğlu 
 

 86

       Onun buldozeri bu dəfə tank kimi nərildəyib, əjdaha kimi od püskürüb, uçaq kimi qanad açmışdı. Buna görə ki bu dəfə daşıdığı yük çox yüngül idi. Axı bir işçinin evini yıxmağa bir bel ya bir təpik də artıqdır; harda qalsın buldozer! O bunu yaxşı bilirdi, amma “İyid ehtiyatı əldən yerə qoymaz” dedi özü-özünə. Kişinin oğlu yaxşı düşünmüşdü, çünkü onu o “Xaraba”ya çəkəib gətirtdirən öz alicənab əməkdaşıydı.        “De daaa ...! Ağacı öz içindən qurd yeyər!” Xanım doqtoru görcək mırıldandı. Amma bir başa onu xəstə olan otağa yönəltdilər. Elmə bərəkət! İçəri girər-girməz bir dəqiqədə işi kürtdələyib bir yana tullamamış deyinməyə başladı. Dünyanı bu başdan alıb o başdan çıxdı.        Xanım doqtor onun bu davranışına mat qalmışdı. Üzündən kəsər-kəsməz ona yanaşıb “Salam, yorulmayın,” dedi.         “Xanım doqtor, siz ki maşallah ustadsız, sizin savadız burda hamıya bəllidir. Sizin tərifiniz məmləkətdən çıxıb sınırları aşıbdır. Axı bə siz niyə əməkdaşlıq, haqqı-salam saymırsız?”        “Nə olub məgər? Bura çağırılmağınıza bir belə hirslisinizmi? Adımızı doqtor qoymuşuqsa, demək işimizi bir doqtor kimi qəbul etməliyik. Biz bu işə varmadan hələ öyrənci vaxtından xalqa qulluq etməyə and içmişik. Hər işin özünə görə şərtləri var. Bizim də işimizin şərtlərindən biri gecə-gündüz saymamasıdır. Elə tutun bura da sizin öz klinikinizdir. Çünkü oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən Koroğlu!”        “Xanım doqtor bu millətə çox üz versəz, çıxarlar adamın başına!”         “Məgər siz özünüz yabançı ölkədən ya göydən gəlməsiniz bizim xəbərimiz yoxdur!? Nə üçün özünüzü bu millətdən ayrı bilirsiz? Bizim nəyimiz onlardan üstündür ki? Bizi bura yetirən də elə həman aşağı sandığınız o millətdir. 
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Məgər bizim öz ata-anamız kimdir ki? Heç birinin savadı da olmayıb, amma bizləri yetirə biliblər.”        “Xanım doqtor, elə görünür biz nə desək siz neçə yandan bağlayacaqsız, maşallah! Yaxşısı budur mən təslim olam.”        “Siz ilə savaşan yox idi ki. Buracan siz  idiz dünyanı qatıb-qaqarışdıran.”        Onun yüzdən biricə də aylıq almayan supervayzer özünü saxlaya bilməyib araya girdi:        “Çox bağışlayın, biz hardan biləydik sizin təxəssüsünüz banklar bağlı olan vaxt işə yaramaz?!”        “Onun yalnış təşxislərindən!” Xanım doqtor artırıb başqa xəstəyə baş çəkmək üçün onlardan ayrıldı. O qapıdan çıxarkən yaz küləyi kimi sərinlik ordakıların hamısının ürəyinə əsdi və hamısının qulağında bu ünlü mahnı səslənməkdə idi: 
Gülər üzlü həkim qız, 
Ey gözləri bənövşə, 

Qapımızdan keçəndə, 
Sarsılaıram həmişə. 

Söylə intizarını 
Nə vaxtadək çəkim qız? 

Oxuyuram səninçün 
Bu nəğməni həkim qız, 

Aaaaah, aaaaah, aaaaah ...   
Saat: 03:00 – 04:30, 

17/Dekabr/1997, Xoy.           
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ELMDƏN PAY OLMAZ 
 

       Həmişə olduğu kimi, bir gün Həkimbaşı cənabları səhər saat onda – iki saat başqa işçilərdən gec – iş başına gəlib çantasını ofisinə qoyub qapısında düzülən xəstələri heç görmür kimi başını aşağı salıb bayıra çıxarkən 
əməkdaşlarına: “Beş dəqiqəlik işim var, budu gəlirəm” dedi.        Onun AĞAZADƏsi okul öyrəncisindən başqa hər nə sayıla bilərdi, ona görə ki atası yığan yelgətirmiş pulları göyə sovurub əyyaşlıq edərək özünə tay yoldaşları ilə gündüz xiyavanları ölçüb gecələr bilgisayarında pinti filmlərə baxmaq ilə başını dümük edirdi. Okula gələndə də baxdığı filmlərin SiDilərini gətirib okulda uşaqlara satmaqla vaxtı başa vururdu. Okul müdiri onun əlindən usanıb dosiyasını Öyrətim İdarəsinə göndərmişdi. Həkimbaşını Öyrətim İdarəsinə çağırıb AĞAZADƏsinin dosiyası haqqında danışıb gənişib çox sal-çıxdan sonra onu başqa okula yazdırmasını istəmişdilər.        O, idarənin boyasız dəmir qapısından içəri girib süpürülməmiş, çala-çuxur həyətindən keçib verni qondaralarını tikintinin qapısında ərdəmsiz əsgərlər kimi yerə tapdayıb gəldiyini eləcə elan etdi. İdarənin otaqlarının qapısı açıq idi. Hər otaqda üç-dörd üstü dolu arxası boş masa gözü qamaşdırırdı. İstədiyi otağı tapıb içəri girərkən başqa otaqlar kimi beş masa gördü. Hər masanın üstündə bir eşşək yükü dosiya, kağız, qələm, təqvim – bir tətil gününü göstərən qırmızı səhifəsi açıq idi – kağızdələn, sancaqlayan, bir telefon, və neçə qanun kitabı gözə çarpırdı.        “Öhhöm, ıhhım!” 
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       Həkimbaşının boğaz saflamasını eşidən bir işçi masaların birinin arxasından diksinərək dedi:        “Salaaaam, ağaye-doktor, xoş gəlibsiz; müşərrrrrəf buyurubsuz.”        Çoxdan daranmamış saçı həna boyalı, qırmızı bəniz, saqqallı, girdə üz, tövlə mıxına bənzər burun, kəlləsi çiyinlərinə yapışıq, dolu-molu qıssa boylu bir adam axsayaraq həkimbaşıya doğru gəldi. Axsayan qıçının üstünə düşərkən qarnı tuluq kimi çalxalanırdı. Otaqda olan hər beş masanın arxasında boş əyləclərin arxasından bir köhnə pencək asılmışdı.        “Rəyis yoxmu?”        “Xeyir.”        “Bəs müavin?”        “O da yoxdur.”        “Hardadılar?”        “Görürsünüz daaa, pencəkləri burda, bəlkə o biri otaqlardadırlar. Buyurun əyləşin sizə bir çay deyim. Siz çayızı meyl edənə, gələrlər.”        O özünü göydəngəlmələr tayfasından sandığına görə heç vaxt heç yerdə bir dəqiqə belə dayanıb dözməmişdi, nə çörək səfində, nə yağ səfində, nə yanacaq səfində, nə də aylığın səksən fayızını çeşitli adlar ilə xəlifənin torbasına qaytarmaq səfində. Həkimbaşı sadəcə sağollaşıb Rəisin otağına doğru yollandı.        “Rəyis bugün vacib bir cələsəyə çağırılıb. Bəlkə idari vaxtın sonlarında gəldi. İstirsiz qapıda gözləyin, ya da buyurun sabah gəlin,” rəisin katibi onu görcək maqnetafon teypi kimi səsləndi. Otağın qapısında neçə adam yorğun-arğın dayanmışdılar. Əllərindəki kağızlar o qədər qatlanıb bükülüb lülələnmişdi ki qulaqları çeynənən kağızlar artıq 
əskiyə bənzəyirdi. Biri dedi: 
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       “Bu rəyis nə vaxt burda tapılar, Allah bilər! Bir gün cələsədə, bir gün mürəxəsidə, bir gün ...”        “Mənim bir imzam qalır. Özümdə uzaq yoldan gəlmişəm. Hər gün gəlib qayıdıram bir imzadan ötrü!” dedi bir başqası.        Həkimbaşı Mersedes Benzin açarını əlində sıxaraq gəldiyi üç qatın pillərini fısıldaya-fısıldaya birinci otağa qayıtdı. İçəri gircək yuxusu kal qalmış işçi əsnəyərək yerindən qalxdı. Axı neçə dəfə həkimə işi düşmüşdü, yenə də düşə bilərdi.        “Ağa, siz bu dosiyanın işinə yetirə bilərsizmi?” soruşdu Həkimbaşı.        “Yox ağaye-doktor, şərməndəyəm vallah.”        O bu dosiyanın ucundan-qulağından bilirdi, o üzdən doktora şirinlik etmək üçün üstündə işləyib xoş xəbər verməyi düşünmüşdü. Ancaq müsbət sonuca vara bilməmək üzündən onu rəislərin boynuna buraxmışdı. Nə isə daha artıq şorba qızdıırmaq üçün belə dedi:        “Rica edirəm siz buyurun, mən rəis gələndə tapşıraram hər nədən öncə bu dosiyanı araşdırsın. Telefon edərəm gələrsiniz. Yox, əslən özüm gətirərəm qulluğunuza.”        Həkimbaşının sol qulağı atmağa  başladı.  O heç nə deməmiş qayıdıb pillələri cüt-cüt atılaraq idarədən çıxıb Mersedesinə doğru yollandı. Bu halda söndürücü maşınların qarovulu uvuldaya-uvuldaya keçərkən onun dumanlı düşüncələrini dağıtdı. Mersedesin yanında üç-dörd adam yoldan keçən hər taksıya əl edərək dayanmışdılar. Onlar həkimbaşıya elə baxdılar ki o özü də bildi Mersedes ilə o bir-birlərinə yaranmayıb. Mersedesdə oturarkən əlindəki qara uzun təsbehini qabaq aynadan asdı. Nə isə gözü aynadakı gözlərə düşdü. Öncə inanmadı, amma sonra qızarmış donba gözlər, yana daranmış külü saçlar, aynada görünməyə yer tapa bilməyən  yekə qulaqlar, qara bəniz, girdə toxmaq burun, şapban dodaqlar – azca rəngi qaçmış – top qara 
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saqqalın içində gözünə çarpıb rahət bir dərin nəfəs çəkdi. Sola baxmadan bir, iki, üç, dəndəni çəkib gurultuyla qazladı. Arxadan bir toqquşma səsi  gəldi, amma o arxasına baxmamış uzaqlaşmışdı. Xəstəxanaya dönən yolda əski yoldaşlarından biri xiyavan qırağında taksıya əl eləyərək  gözünə çarpdı. Nə taksı saxladı nə həkimbaşı. Xəstəxanaya yetişib ofisinə doğru yollandı. Xəstələr hamısı yorulub qarğış edir, yaman-yovuz deməyə başlamışdılar. O bu duruma adət etmişdi. İçəri girdikdə əlaltısı ona dedi:        “Evinizdən çox tələsik sizi istəyirdilər!”        “Niyə? Nə olub?!”        “Bilmirəm. Özünüz danışsaz, yaxşı olar.”         O halda telefon zəngi çalındı. O qulaqlığı qapıb yoldaşının ağlar səsini eşitdi:         “Bəs sən iki saatdır hardasan?”         “Niyə? Nə olub axı?”         “Daha nə olcaq?! Siyaməki maşın vurub, ölüm halındadır!”         “Hardasız indi?”         “Xəstəxanada əməl otağının qarşısında. Səni gözləyirlər ...”         Həkimbaşı qulaqlığı çırpıb əməl otağına doğru qırğı kimi qanad açdı. Yetişdiyində təxtin üzərində tir uzanmış oğlunu qulağınadan qan axarkən gördü. Az qaldı yıxılsın, ancaq özünü saxladı.         O şəhərdə yalnız bir beyin cərrahı var idi. Onu yaxşı tanıyırdı, axı onlar bir fakultədə oxumuşdular. İkisi də xəlifənin torbasından paylanan elmi dərəcələrdən alıb mütəxəssis olmuşdular, bu içəl23 o isə beyin cərrahı. Beyni qarışdı. Fakultədəykən olduqlarını anıladı.         “Oğul, bala nə xəbər?” 
                                                           

23 daxili 
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        “Yerin boş Ramin, yerin boş! Titiş -mamanılardan birini tutmuşduq, nə tutmuşduq! Onu əncümənin dəftərində sıxma-boğmya salmışdıq. O da nazlandıqca biz özümüzdən olurduq!”         “Arəş, bala! Onu ötür. Hələ de görüm sabahın imtahanına neyləyəcəyik?”         “Həmişə olduğu kimi, Bir zadlar özümüzdən toxuyarıq, tutdu lap yaxşı; tutmadı ustadları yenə zora qoyarıq. İmtahana oxuyan kimdir. Həfsələn var haaa sənin də!”         Birinin adı Pəncəli idi, o birsi isə Müştəli. Fakultəyə gələndə qızlar onların adına gülüb lağa qoymuşdular, o üzdən bir term sonra adlarını dəyişib Arəş ilə Ramin qoydular! Bir gün o cəsədin qovluğunu mədə anlatırkən öyrəncilər hamısı birdən ona gülmüşdülər. Yoldaşı Ramin isə ağ ciyəri qara ciyər ilə tərsə tutmuşdu. Adı- Budu səsləyirdi hamı o cütlüyü. Ancaq ikisi də sınaqlarda onyeddi alırdılar. “Nə az, nə də çox” demişdilər professorlarına.         O istəmirdi oğlu Raminin əlinə keçsin, ancaq başqa şəhərə də aparıb çatdırmaq fürsəti qalmamışdı. Uşağı əmələ götürdülər, önlar isə gözləmə otağında fırnıqmaq gücündə qaldılar. O ardıcıl siqar tüssüləyir, hərdən də gözünün qırağı ilə arvadının oturuşuğuna baxıb qəlbi  qaralırdı. Axı o elə oturmuşdu ki budları yaman gözə çarpırdı. Gəlib gedənin gözü qalmışdı onun budlarında. Qorxusundan heç nə deyə bilməzdi, ancaq dili ilə dodağı arasında:         “Mən əsil bir kişiyəm, və əsil kişilər sadəcə başlarını aşağı salmalıdır,” dedi. Sonra nə isə özünə ürək verib xanımından soruşdu:         “Nəcür oldu?”         “Sənin heç evindən, uşağından xəbərin vaaar? Sənə gələn yerdə başıma kül olaydı, doktorluğuna aldandım. Özümü də bədbəxt eləmişəm, uşağımı da ...”         “Yaxşı olar evdə danışaq, hələ de görüm nə oldu?” 
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        “Heç nə. Bir küçə o yana öyrətim idarəsi rəyisinin evi od tutmuşdu. Hamı ora qaçırdılar. Xiyavan yaman qalabalıq olmuşdu. Birdən bətər saxlac səsi gəldi, ardıca bir möhkəm toqquşma səsi,” o ağlayaraq dəsmalı çıxardıb özünə məxsus bir ifadə ilə gözü ilə burnunun yaşını sildi. Alnından gözlərinə tökülən telləri onun işini daha artıq çətinlədirdi. Bir yandan da ona çox bahaya baxmış gündəlik bəzəyini elə ağır durumda belə qorumalı idi. “Orda olanlar deyirdilər uşağı söndürücü  maşınların qarovulu vurub göyə atdı. Yazıq uşaq  kəlləsi üstə qabaqdakı maşının üstünə, ordan da yerə düşdü. Deyənlərə görə sürücüdə günah yox imiş. Siyamək bir kişidən qorxub qaçanda belə olur.”         “Niyə qaçsın ki? Neyləmişdi axı?”         “Deyirlər xalqın qızına sataşıb, onun da atası görür və Siyamək qorxub qaçanda ...”         “Məgər o servis ilə okula getmədi məndən öncə?”         “Həəə! Mən də elə bilirdim.”         “Yaxşı, bəs sonra?”         “Sonra zəng vururlar 115-ə, ambulans da getmişdi rəisi evindən gətirsin. O biri ambulanslar da ya xarab idi ya başqa yerlərə işə getmişdilər. Ancaq qonşulardan biri evə zəng vurub məni çağırdı. Heç tanıya bilmədim hansıydı. Mən gələnə bir taksıçını razı salırlar onu xəstəxanaya gətirsin. Yazıq Siyaməkim, ey Xudaaaaaaaa, ah hah, hah, hah, ayyyyy ...,” o üzünü ağ dəsmalda gizlətdi, amma piy basmış çiyinləri titrəyərək orda olan başqa gözü yolda olanların dərdini çoxaltdı.         Həkimbaşının başı dumanda itmişdi. Əməlin sonucunu bilirdi sankı:         “Xaç mənimdir, kəramətini bilirəm! Amma Allah! Biz özümüzə rəhm etməmişik, barı sən bizə rəhm et! Bəlkə bir möcüzə ...” 
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        Ofisinin qarşısında sabah ertədən yol gözləyən çarasız xəstələri düşünə bilirdi yavaş-yavaş. Bu an onun adı xəstəxananın içində iki dəfə ardıcıl səsləndi.         “Mən gedim xəstələri bir təhər başımdan sovub gəlim. Çox çəkməz. Darıxma ha, budu gəlirəm,” həyat yoldaşına deyərək onu tək buraxıb ofisinə yönəldi.         Ofisi aşağı qatda idi. Adətinə görə pillələrdən yox qaldırıcı ilə enmək istədi. Qaldırıcının qapısında beş-on adam toplaşmışdı. Doktoru tanıyanlardan biri:         “Buyurun, aa-döhdür,” dedi. Hamısı biran qurbağa gölünə daş atılmış kimi çəkilib ona yol verdilər. O kimsəni saymadan qaldırıcıya minib qapısını ardıca kiplədi. Ondan başqa kimsə qaldırıcıya minə bilmədi. O heç vaxt qaldırıcının səsindən qorxmamışdı, amma bu dəfə qorxu onun bütün vücudunu titrətməyə saldı!         “Bəs niyə yetişmir bu laməssəb?!” özü-özünə mırıldandı. O hlda elekterik gücü kəsildi və yarı yolda ikən qapılar üzünə bağlandı.         “Zəhrimar olasan belə şans! Axı köpəyoğlu köpək! Başarmırsan niyə oturubsan orda, qoy bir başaranı gəlsin işini görsün daaa ... Yox olan, elə ordakı da deyəsən bizim tayımızdır. Öz aramızdı, əlimizdən bir iş gəlməyəndə tez atırıq dəmdəsgahın boynuna!”         Qaldırıcı artıq ona bir dustaq olmoşdu. Qaldırıcının səsi kəsildi. O an hər zad susdu sankı. Öncə qəlbinin tappıltısı, sonra xəstəxananın otaqlarında ümidsiz uzanan xəstələrin zarıltısı o zindanın içində bir burulğan oluşdurdu. Ömründə heç vaxt belə sıxılmamışdı. Səslər hər an yüksəlib azalıb dəyişilirdi. Öz oğlunun qışqırığı həyat yoldaşının zırıltısı ilə yaman- yovuzlarına qarışırdı. Sonra hər gün görüb adət etdiyi eyni səhnələr bir-bir canlandı gözü önündə.         Qaldırıcının qapısından azca işıq süzürdü içəriyə. Bunla birlikdə çox pis qoxular doldu onun dustağına. İşıq getdikcə 
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qızarıb bozardı. Duvarlar da ona doğru əyilirdi. Sankı onu sıxıb əzmək istəyirdi. Əlinin altında ölənlərin hamısı bir-bir canlanmağa başlamışdı. Hamısı çox üstlərdən baxırdı ona və o özünü çox dərin bir quyunun dibində hiss edirdi. Onların gileyli baxışları onun yalnız cismini yox ruhunu əzib dağıdırdı. Alnından axan şor tər damcıları süzülüb gözlərinə doldu. Sonra tərlər üzündən saqqalının içinə, ordan da qaldırıcının tərkinə damızmağa başladı.         “Tıp, tıp, tıp, tıp, ...”         Bir an professorlarını anımsadı.         “Oğul, elmdən pay olmaz! Deyirsiz dədəmiz yanıb, canımızı ovucumuza qoymuşuq. Yaxşı, öz bacarığınıza görə iş görün. Ölkəyə hər iş öz yerində gərəkdir. Hamı doktor, məhəndis, başqan-filan olmaz ki! Tutalım ölkəninn bütün sərvətini versinlər sizə bu dediyiniz zəhmətlərizə  görə, sözümüz yox. Ancaq elmin öz adamı var. Bir də ata-babalar deyib hər oxuyan Molla Əhməd Ərdəbilli ola bilməz!”         O sözdən bir gün sonra onlar dostlarını yığıb o professora qarşı bir tumar imzalatdılar.         “Bu adam ziddinqilabdır, kafırdır. Onun yeri bura dəyil. Onun dərsini verməliyik ki yerini bilsin. Çox uzun gedir.”        Bir həftə sonra o professor daha bilimyurdunda görünmədi. Kimsə bilmirdi onun başına nə gəldi. Yalnız neçə ay sonra eşitdilər o ölkədən başqa ölkəyə qaçıb. Amma Arəş ilə Ramin onu hər gün görürdülər. Onlar onu balaca bir qəfəs kimi yerə salmışdılar. Suyu onun qurumuş dodaqarına yaxınldıb yerə tökürdülər. Sonra da ona gülümsəyib ağızlarından çıxanı deyib bir baş ölümünə əzişdirməyə başlayırdılar.        İndi isə o öz etdiklərinin dustağı olmuşdu. Professorun acı gülümsəmələri canlandı gözləri önündə. Hərdən professorun işkəncə altındkı zarıltıları onun ruhunu var güc ilə əzişdirirdi. Sonra klaslarının birinci şagirdi canlandı gözü 
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önündə. Paxıllıq bütün vücudunu doldurub sıxışdırmağa başladı. O birinci idi. O həmişə ya kitabxanada olardı, ya labratvarda çalışmaqda. Hamı ondan soruşardı bilmədiklərini. Hamı onu sevirdi.         “O ən böyük rəqib sayılırdı bizə. Onu təxəssüs imtahanından salmalıydıq. O olan yerdə bizim üzümüzə belə tüpürən olmazdı.”        O qaranlıq zindan o dəhşətli səslər, pis qoxular, qıpqırmızı boyanan hər nə başında fırlanmağa başlamışdı. Özünü ayaq üstdə saxlaya bilməyib başını dəmir divarlara çalaraq qaldırıcının tərkinə aşdı. Sonra nə olduğunu bilmədi. Gözünü açarkən oksijen yaşmağı, qolunda serom, yanında qara geyinmiş həyat yoldaşı, qarşında isə divarın üzərində xəlifənin şəkili göründü. O heç vaxt özündən bir belə nifrət etməmişdi.  
3/Yanvar/2000 (13/10/1378), 

Salar küçəsi, Təbriz. 
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The Last Shotgun 
 

       The snowflakes that just a little while ago were 

rushing toward the blood sea down under there had become 
frustrated. That terrifying cloud itself had turned as if into the 
death dust, steady and gray. The snowflakes from time to time 
were falling from the sky as the fainted people, because no 
rushing person or thing could be seen there. At a very long 
distance down there an alone woman was moving, but not so 
vigorously. 
       It was clear and freezing cold out there. It was as bright as 
noon, but not dazzling. Just about half an hour ago, there was 
such a snow storm you would have seen. The sounds were 
deafening. Maybe it should be so. Maybe that cruel storm 
should have buried everything like a cover, make it silent, and 
forgotten. 
        But now the snow was so thick and so heavy that one had 
to plow instead of walking. Every step needed a thousand 
breathes. The lonely woman pressing one hand on her flank had 
firmly held her baby in her bosom with the other one, like a 
valiant soldier who holds up his flag triumphantly against 
enemy. During each step she was sinking into snow above her 
knees. Whenever her foot was seen out of the snow, her 
bloody-iced-shoes could be seen. And it shattered even the dark 
rocky heart of the night into pieces. Her clothes were not in a 
better condition than that. All of them were torn and burned 
from behind. They were bloody and the blood icicles were 
hanging from her skirt and sleeves. Her clothes were bloody 
and muddy form the fronts, but not torn and shabby. 
       The woman was not walking. In fact, creeping through 
snow she was furrowing a deep trace above her knees. And as 
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she was creeping, she was writing one of the best and the most 
honorable pages of history on the silver book of nature. 
Because she was saying to herself: “I must fulfill this duty. I 
must rescue our kid.” And after each step she was raising her 
hand from her flank, and after cleaning it carefully with her 
skirt she was trying to cover her baby with her precisely carved 
slim fingers. The steam coming out of her mouth was turning 
into frost on the eyelashes, which once were arrows into many 
hearts, and hurting her dark love-sea-eyes. She turned back and 
looked. In fact, she was so terrified that she could not turn and 
look carefully enough. However, when she found that she could 
not see the village she had left her life and escaped from, she 
became a little bit relieved. 
       Now she had reached to the middle of the forest. The forest 
was so thick that even in the midwinter nobody could see her 
from among the trees. Sometimes the crashing sounds were 
startling her. But at this time of night in the middle of this 
forest the groaning of the crashing branches, that could not 
tolerate the heaviness of the snow, would not be unfamiliar to 
her. She had reached to “The Beauties Lake” that was fluttering 
her eyelashes to the sky. They had given this name to the lake 
when she and her husband had met for the first time under the 
weeping willow that was spreading her huge umbrella next to it. 
Unconsciously her eyes recognized it. “Oh my God, just look at 
it. Even in this freezing midwinter it is gorgeous,” she said. As 
if the weeping willow was a huge pile of shining cotton, except 
for its stem leaning toward the lake that was looking dark, and a 
big broken branch hanging from the other side.  
       The tears in the swan’s lovely black-pearl-eyes who could 
not be recognized from the teens joined the frost on her 
eyelashes. As if her knees broke, she wanted to kneel down a 
bit. “Maybe back to these places I could not return,” she was 
murmuring to herself. However, a howling-like-sound terrified 
her. “No, don’t think of it even a moment. All those stayed 
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back in the past,” she said and jumped over the furrowed trace 
on the snow like a hawk. She was able to see only the furrow. 
She could never see the line of the red spots behind herself. 
Perhaps she did not mean to see it. 
       Sometimes the lines of the poplar trees army could reach 
the sky, even surpassing the stars these old devils. They were 
both gorgeous and terrifying. The more she was walking the 
more she could hear some sounds mixed with those produced 
by packing the snow under her feet. “It’s impossible. I’m sure 
nobody saw us while we came out of our hiding place. Who 
was left to see us?! The sound of the feet is not as heavy as 
mine!” she thought. At that freezing cold, chilling sweat drops 
went through her wide back down to her narrow waist. Just 
from the corner of her eyes she scanned among the trees on her 
left and right. Now the sounds were too close. Two eyes shone 
only a little further afield. She pretended she did not see 
anything. It is not necessary to mention that rural people know 
the nature’s language well. The more she was walking the more 
the sounds were increasing. Now there were a flock of 
sparkling eyes on both sides cracking through the night like 
lightening. “As if ours was up to here,” she said. She raised the 
cover on her bosom to see her baby’s face for the last time. She 
did not want the cold to waken up her baby, so very slowly she 
removed the patterned shawl woven by grandmother only a 
little, just to see her baby’s face. 
       “How interesting! Why isn’t he crying?! Why isn’t he 
screaming … there must be a point here!” she contemplated. 
She examined the baby. His breath was as hot as a furnace, his 
heart beating like of a bird, and his black-pearl-eyes were 
smiling and gazing lovingly at his mother’s eyes, as though 
they were saying something. The little baby had already seen 
his mother’s pupils open up to the end, but none of them was as 
black as they were painted. He was terrified and wanted to 
scream on top of his voice, too. However, something soothed 
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him down. Only he had gazed his sweet eyes at his mother’s, 
“Don’t be afraid, mom! Your son’s here,” he was telling maybe. 
It bolstered his mother, so she stopped in the middle of the 
lightening eyes’ army. They stopped, too. 
       “Hey, look at me, you scavengers! What do you want? 
Why don’t you leave us?” 
       There was no answer from the opposite side. 
       “Go to the hell you son of …” she swallowed her words. 
“By God I have to fulfill my duty. I beg you, go away, you the 
beautiful creatures of the beautiful God. Just let us go on our 
own way …” her voice was like crying and her lips and mouth 
quivering. 
       At the moment, a pair of eyes which was exactly chasing 
the blood trace behind the woman and shining more than others, 
wanted to jump at her. But immediately a flock of shining eyes 
hopped over them. The noise of the fighting wolves could 
terrify the lions to death. The poor woman wanted to escape, 
but where to? After forcing herself a lot she looked back over 
her shoulder. What she saw astounded her. She saw the other 
wolves are tearing the one into pieces. 
       “Who on earth could believe it, o my Lord, may I myself 
be your sacrifice a thousand times, no, a million times. May I 
myself be as your private donation! So you want to save my 
babe, huh? Just save him, may my soul be your dark eyes 
sacrifice! You know, he’s your only slave survived from this 
village …” once again there was a lump in her throat and her 
voice shivering had turned into crying. But this time she could 
not stop it. She wailed loudly like a baby. She had never cried 
like this since she had known herself. Maybe it could be a little 
bit because of happiness. When she soothed a little, she heard 
some other sounds. How on earth those poor people who had 
not seen with their own eyes could believe it? The wolves 
surrounding her were yowling like puppies. “Oh boys, why on 
earth are you crying, huh? You God’s poor creatures! Maybe 
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you yourselves saw what happened to that village, too, huh? 
Why are you crying? Who on earth could know the wolves got 
together and cried for the people of this village …?” 
       At the moment, she had forgotten her hand on her flank. 
Hot blood was flowing even more severely. The baby could 
feel its heat by his left foot. Even he could smell it. The smell 
was familiar to him. Their home appeared in his mind then. It 
was at the end of the village next to a stream running through 
the village. Their house was in the middle of a thickly wooded 
green garden covered with plenty of various trees. His father 
himself had planted them by his own hands. He had a green 
thumb. If only he picked up a straw and planted, it would have 
turned into a large tree full of fruit after a couple of years. He 
might have planted any fruit trees he knew. Everybody in the 
village had believed his green thumb, so he used to help them 
willingly. The trace of his abundant green thumb was obvious 
around the region. He was the Jack-of-all-trades. However, he 
was as frank and humble as children. He had moved here from 
the other side of that big river. His reputation was the legend of 
the region people before he moved here. After marriage he had 
brought back his mother to live together in this side of the river. 
She was originally from the big village on the north side of the 
high hills. Her two daughters had married to their cousins in 
this side. In spite of the fact that she had five sons and a 
daughter on the other side of the river, she loved this side even 
more and was really pleased with her life here. Because her 
hometown was the village just behind the hill and she could 
easily see her relatives regularly. 
       Their house was on a one-meter-high platform made of 
river stones. There was a very big porch with wide stairs from 
the middle. There were two beautiful flowerpots on both sides 
of all five steps. Before climbing the stairway you had to walk 
through a long grapevine arbor. Under the arbor, which used to 
change its color according to the season, there was a path 
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covered with pebbles. Therefore, walking through there had a 
specific rhythm and melody. During summers grapes shining 
like ruby used to hang from the arbor. And the other seasons 
the dolma made of the stuffed grape leaves had become the 
people’s legendary food. Four wooden pillars had divided the 
porch two-feet-banister into four equal parts. And the 
flowerpots on top of the banister had created a classical beauty 
in front of the house. These clay pots were bigger than those 
hanging from the pillars, but they were made of white porcelain. 
This beauty was just the beginning. The porch was always very 
shady and cool. On one side there was a charcoal samovar 
shining like the sun, with a flowery porcelain teapot on top, and 
a thick wool cushion on the floor next to it. There were two 
comfortable pillows with beautiful embroideries on them, too. 
These beautiful pillows were the bride’s dowries. The 
grandmother used to sit here to keep away the baby from the 
shining sun. 
       The porch was on the southern side of the house, and from 
there the snow-capped high mountain on the other side of the 
big river could be seen with the clouds around his head. After 
marriage the grandmother had lived there in a very prosperous 
village next to that mountain before moving back to this side. 
Thus she used to steal away her look from the forest with a 
thousand of greens to those mountains of a thousand pink and 
light blue most of the time. 
       On the other side of the porch there were a couple of big 
and comfortable cushions with a couple of pillows. The baby’s 
parents used to relax there, while he used to play like a kitten 
with the pillow which his father used to lean against. There was 
a window behind them. A Saz24 to the right side and a shotgun 
to the left side of the window used to hang from the wall. One 

                                                           
24 A string Azerbaijani musical instrument 
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day a very good-looking elderly man asking for the Ashugh25 in 
several places and several people had come to their home from 
afar. Kindness from his eyes and God’s light from his face was 
flowing through. He was aware of the fact that this Ashugh 
never accepts any presents for his performance. However, 
swallowing his embarrassment he had put a package of very 
valuable presents in front of him and said: 
       “Son, I have a baby-of-the-family, a boy. We’re going to 
celebrate his wedding these days. Let your goodwill pray make 
him happy, what do you say? They say there aren’t any villages 
left around here not to be enchanted with the sound of your 
heart-soothing Saz. In any wedding, which has been celebrated 
by this Saz, there have never been any arguments or complaints 
in that home. This Saz along with your songs splashes love on 
the hearts. Let this gentle wind breezing through our village 
splash a ray of light on our hearts. What do you say, son?” 
       The presents had made him look slightly uncomfortable, 
but he could never break that lovely elderly man’s heart. His 
face had gone red and sweating he had told: “Sure. Dear uncle, 
how on earth you have bothered yourself and come from such a 
long distance! I’d like to come, no problem? This is my duty.” 
       One day the baby’s mother was splashing water and 
sweeping the floor in front of the porch. After sweeping the 
place was looking so beautiful, the round stones covering the 
floor were shining in variety of colors except the one exactly 
next to the wall under the porch. The baby had become 
interested in it and bending toward had bumped his head to it. 
That was how curiosity killed the cat. At first he could not 
understand anything. Then awakening a little bit after his 
mother and grandmother’s cries, he had felt the hot, red, and 
special-smelling thing flowing down from his forehead. He had 
even felt its pain when his mother had pressed her hand on his 

                                                           
25 A folk singer, composer, performer, and poet from Azerbaijan. 
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forehead. But he had not cried until his mother cried and 
screamed “Oh my God! The blood covered my baby!” 
       Only a little away from the porch a stream was passing 
across the yard. The cherry trees on the other side of it had 
hung their branches into the stream’s as clear as teardrop water. 
Cherries as bright as ruby used to hang down and cool 
themselves swinging with the current of the water. The 
nightingales chorus among those trees used to produce how 
nice melodies. And the baby used to play like a kitten on his 
grandmother’s warm bosom and then fall asleep to her lullabies. 
       It was awhile that they did not use to let the baby go to the 
porch. One of the days he wanted to look over the window pain, 
but his hands stuck to the glass. That way as if he had 
understood the reason for the porch prohibition. There were no 
news from that green garden, the nightingales, and the chickens 
in the yard anymore. “Maybe they can’t come out of their home 
either,” he was thinking. By the way, whenever he looked out, 
he dazzled. Everywhere was shining in white. He had heard the 
word “SNOW” from the people at home several times, but he 
could not exactly perceive what snow was. 
       A few days ago there was some noise in the yard while he 
was sleeping comfortably in his warm bed. Therefore, he had 
awaken and stood up and seen the red flood on the white cover 
in the yard from behind the window. He had seen a gigantic 
man with a womb like a hay-stack, thick mustache, and with a 
large bloody knife standing above the poor sheep head 
shivering in the red flood. It was his first birthday sacrifice. The 
head of the sheep had gazed its eyes at the baby from behind 
the red flood, as though he was praying for him not to pass 
across this red flood. His mother had rushed into the big living 
room like a hawk when he screamed and cried. She had sung 
him what nice songs with her gentle voice to sooth him. 
       As soon as he felt his mother’s bleeding, the baby started 
such a screaming may it not be heard in any home. His scream 
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was a slap on his mother’s face. When the mother wanted to 
check the baby, she noticed her own bleeding. It was then she 
noticed the red trace behind her. 
       “Oh, my God, It’s a disaster! If anyone sees this, he could 
track and find us anyway. We can’t wait even a second. Stand 
up,” she said and moved. Once again she looked back anyhow 
toward the village. She looked at the Beauties Lake, too. Since 
she did not see anyone or anything, she stared at the lake a little 
longer. 
       “He was sitting under the willow playing his Saz. He did 
not know that he was playing the most unforgettable song of 
my life. I fell in love with him when we looked into each 
other’s eyes. We promised and made love next to that lake. We 
used to swim, splash water to one another, and fish in that 
lake.” 
       But now the steaming lake joins the steaming stream 
running down from among the village toward it. It is steaming 
like a tired dragon that has recently returned from a horrible 
fight. The woman looked back along the stream toward the 
village. 
       “Maybe she is coming, maybe she could reach me. Let’s 
wait awhile longer,” she said and raised her neck like a swan 
toward the village. She turned back a couple of steps. She was 
in doubt: 
       “I wonder if I should return or not? What should I do? 
What should be done?” 
       She remembered the grandmother’s last words: 
       “My babe, my honey, my gorgeous bride, my mom and 
sister, Go away. For God’s sake, go away. Don’t waste your 
time. Take our baby to the other side. Take him to our relatives’ 
hands. I can’t walk a step anymore. My destiny was up to here, 
honey. Run away and rescue your life from these heathens, alas! 
Don’t let my son’s honor be stained. Run, don’t wait …” 
       “But, mom …” 
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       “My daughter, don’t raise my voice, I kiss your hands. 
Don’t make me a dog at my last breathes. Didn’t you see how 
those executioners stained the people’s honor and then cut 
those pretty women into equal parts? Go my dear, go … 
honey …, go … a…las…” 
       The grandmother had not been able to say any more words. 
She had been quivering like that sacrifice on the white cover 
and fading away. Her guts were out, and the foaming blood was 
running out of her mouth. She was wheezing while she was 
saying her last words, and she had never been able to press her 
bride’s hand anymore. 
       Nobody could survive from the artillery bullet that 
exploded just behind their heels a while ago. As if there was 
something else in this baby and his mother’s survival. Nobody 
knows the victims, who were unconscious a while ago, were 
the enemy’s last victims. Because the general who was spying 
the explosion spot through his binoculars had raised his vodka 
bottle to toast the other professional mass murderers. Through 
the flames of that burning village soaring up to the sky at that 
winter night one of the sergeants was holding up a man’s head. 
And some others were holding up women’s underwear. 
Simultaneously, the soldiers were spraying bullets toward the 
sky as if they were enjoying their free gifts. 
       The baby and his mother had not been able to hear 
anything after that explosion. But a very familiar smell was not 
moving away from the baby’s nose. This odor was taking him 
far back into ancient times, both ancient and far. 
       His father used to shoulder the baby walking around the 
village. The baby used to enjoy the smiling faces rushing 
toward them. Everybody from children to the elderly used to 
welcome them warmly and kiss the baby. They always used to 
have house guests. One day the relatives from the other side of 
the river had come. When a young one of the guests picked up 
the shotgun from the porch and wanted to shoot at the rabbit 
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running through the garden, the baby had become deaf mute 
awhile and then there had been a howling noise turning around 
his head like now. And the same smell had stuck into his nose 
like now. The young guest was showing his hunt to the crying 
baby to sooth him. The rabbit, which used to run thorough the 
garden as its own hide out, was a hidden friend of the baby. It 
was not moving anymore. It was bleeding from the flank. The 
baby’s eerie facial expression had terrified the young cousin to 
death. 
       “When this bang and stinking smell come together, what 
one could lose?!” the baby had thought. 
       Just then he remembered his mother’s flank next to his leg. 
He had to do something. He started screaming loudly. His 
mother had left the grandmother where she was and had started 
moving. A passenger should be on his way. At the same time, 
her eyes were looking for some things both in front and behind. 
She wanted to return and check the grandmother, but she 
dreamed about a longer time ago. When her husband wanted to 
go out of the home, he had given her a letter and told: “In spite 
of what happens, deliver this to my brothers on the other side of 
the river with my mom and our son. I’ll cover you for a while. 
Take yourselves to the boat next to the river and hide 
somewhere around it. After the commotion gets down, I’ll join 
you there to cross the river. Otherwise, you’ll never wait for 
me.” 
       The woman wanted to say something, but she had never 
made her husband to repeat his words. And this time she did 
not. Only they stared into each other’s eyes for a long time, as 
though they were not to meet again. Their eyes filled up with 
tears. Her husband picked up the shotgun and hanged the 
bullets strap around his shoulders. He was a precise sharp 
shooter. He used to shoot any chosen bird flying in the sky, but 
anyhow the one in his hand was only a shotgun! Fighting back 
his tears he separated from his mother and his wife. He rushed 
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up to join the braves who were trying to protect their home. His 
mother and wife wailed behind him and this made him even 
more serious: “I’m the same as the others. The one who 
considers himself a man should protect his own home, even if it 
costs him dear,” he said and like an eagle plunged behind one 
of the rocks on top of the hill. 
      The government then had fetched any kind of weapons to 
protect the national security. But how on earth could the native 
civil villagers know what the national security was? A few days 
later, following some shocking news one after another, as if 
these simple people had been able to understand what the 
national security meant. The news about raided neighboring 
villages was passing from mouth to mouth among relatives. But 
after that the neighboring northern big village was totally 
destroyed to dust by tanks and artilleries, the villagers’ heads 
had hit the tombstone. After any explosion the houses of the 
village jumped up and fell down. Their rooms were choked by 
dust coming out from among the ceiling wooden poles. 
       As if a fox had broken into the chicken run. The screams 
were soaring up to the sky from the houses. The crowd had 
dispersed. Nobody knew what to do. Everybody was running 
back and forth in his home. Nobody could go out in such a 
terrible weather. Because the snowdrift had stuck the front 
doors in a way that it needed a lot of work to plow the snow. 
The snow was falling so heavily as if it was its last time, it 
would not snow again. The snow was pouring out his heart. At 
the moment, the village elderly knocked on the Ashugh’s door 
and called him out.  
       “What should we do, son? You’ve travelled more than us, 
so you know much better than us. What’s your advice?” they 
told the Ashugh. Wiping out the steam covered window panes 
the children and women were looking at them with worried 
eyes. 
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       “Let’s defend the village, and help the women and children 
escape toward the big river,” he had told when an artillery shell 
splashed a house in the middle of the village into the sky. 
Therefore, there was not any opportunity to escape. 
       Only three men had kept their shotguns in the village, 
because they were into shooting. The three sharpshooters were 
shooting seriously from behind the rocks on the hill. Their 
shots never missed the goal. “Man, do you know how much 
each bullet has cost to me? Even a penny of the money given to 
the bullets is not obtained by deception. I’ve sweated for each 
penny. I never let even a single bullet miss the goal,” the 
Ashugh was saying to his friends. The rest of the villagers were 
waiting with spade, pickax, sickle, and pitchfork in their hands 
to fight against the army of tanks and artilleries. What could 
rural people have had except these? They try to build not to 
destroy. The tools in their hands are for building not for 
destruction. And what they were trying to build here was 
certainly the most honorable monument of their history. 
       The answer to the villagers never missing shots was a 
mortar shell on their head behind the rocks. Unfortunately, two 
of his friends were silenced. At the moment, the bullets nearly 
finished. The enemy was getting closer. Therefore, it was close-
fight turn. But it was necessary to silence the last sharpshooter. 
A heavy artillery shell hit there, as if it hit the whole hill on the 
villagers’ head. The LAST SHOTGUN had been silenced, but 
at the moment a bluish green light brightened both sides of the 
hill and soared up into the sky. The opponents had been 
astounded by the eerie light that had never seen or heard. Then 
an interesting perfume, which nobody had already smelled, 
surrounded the world. At that freezing winter time the odor of 
the whole world’s flowers and fruits could be felt there. This 
marvelous odor following that bluish green light had perplexed 
everybody. By the time, some soldiers threw away their 
weapons and started running when the general himself fired at 
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them from behind. The rest of them returned like zombies, but 
they were mumbling to each other. 
       The grandmother, her bride, and the baby had ambushed in 
the forest down the village. Where could they go without their 
hero?! But from their ambush they saw that matchless light and 
felt that unparalleled odor, too. However, nobody saw the thing 
they had seen. “Mom, go please, don’t wait,” their hero had 
pleadingly told them through that light smiling kindly at them. 
The enemy had invaded the village now. There were only 
women and children remaining there. The screams mixed with 
gunshots, uproar, the noise of the farm animals, fire, and smoke 
had filled up the village. The villagers could not believe in what 
was happening in front of their eyes. They could not understand 
what the fight was for, because they had not cut anybody’s 
water or they had not stoned anybody’s chicken. They would 
not hurt a fly. On the other hand, some of the soldiers had once 
been their neighbors or had eaten from their tablecloth. The 
grandmother herself had been able to recognize the general and 
a few others in the light of the flames of the village from afar. 
       “May your eye would be dug out … son of a bitch … 
ungrateful bastard … God damn you … I wish I had killed you 
myself when you came to our home ravenous and naked. How 
would I know I was breeding a snake in the grass? God damn 
you, son of a bitch … when your doorstep servant becomes a 
general, he can’t be more than this. Ah! You son of a bitch …” 
       “Get up babe. Get up, you poor girl. Let’s escape from 
here,” she turned to her bride. She was unnoticeably cleaning 
tears from her eyes and holding her hand warmly. She started 
pushing her along the stream.  
       “Even a chicken mustn’t be left alive here. Look around 
everywhere. Choose the prettiest girls to have fun, and then 
burn them with the others after you got the pleasure,” the 
general ordered to his professional mass murderers. They 
obeyed the orders really well. At the moment, one of the 
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soldiers spotted the two running women and rushed to the 
general. The general pointed to the forest. The “Fire” order 
exploded, and following it the gun roared. 
       The gleam of her hope had turned off with the bluish green 
light that rose up into the sky and turned off there. Even if it 
would cost her dear, she was resolute to fulfill her husband’s 
will. If the village itself could not be seen from the middle of 
the forest, the hill was visible. For the last time she looked at 
the top of that hill, “Wait awhile my dear, I’m coming,” she 
said and went toward the river. She did not have any energy left 
anymore. Her blood had frozen. Her rose lips were deathly pale. 
Her breath was no longer warm. The poplars soaring up into the 
stars now were lying under her feet. Sometimes death dust was 
rising up from the Beauties’ Lake like forlorn cemeteries. She 
could not feel her baby in her bosom. Maybe she had 
concentrated her whole soul in her eyes. Her eyes were looking 
for a boat in her front. “Is it possible to find a boat after such a 
heavy snow? It’s like looking for a needle in a haystack. 
Where’s this goddamn boat?”  
       A pair of eyes was shining at her farther afield. She went 
toward them involuntarily. The path had become steeper a little 
more. She slipped and fell. When she fell on her face, the 
baby’s scream thundered on her face. She scrambled up the 
steep anyway. She did not drop her baby when she rolled down 
from the other side of the slope. Her head bumped into 
something hard. She had never seen so many stars from such a 
close distance. The biggest star crossed the sky with its green 
tail. “Wait. I’m coming. I have just one thing to do …” she said, 
but she could not remember anything for a while. She felt 
warmth on her face. It revivified her slightly. She only could 
recognize the baby fading between her eyes. She revived a little 
more. She looked at the place where she bumped her head a 
while ago. “That’s it.” She had found the boat. She pulled away 
the cover to wipe out the snow from the boat, and put the baby 
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in it. There was some more stuff. She wrapped the child in 
them carefully. She turned back to the snow. She found the 
rope and opened it. She started pushing the boat toward the 
river. It was buried in snow. She wiped away the snow with her 
hands in front of the boat to make way for it. Because of the 
slope the boat moved a little, but it did not reach the river. She 
crawled to the back of the boat. She put her shoulder to the 
wheel, but she fell and it was her last fall. She froze at the place 
where she fell. As if her soul had been concentrated in her ears. 
The song her husband had performed recently was fading from 
one ear to another: 
       “Maybe back to these places I could not return; long live 
the cloud, long live; long live the mountain, long live the 
mountain! …”26 
       The wolves were turning around the boat. Maybe they 
could not know how to push the boat. Summer or winter, the 
view of the moon on this river is something else, just those who 
had seen it can know. However, the landscape here tonight had 
turned to something incredible. There was a very big rock only 
a little farther from the dried canes on the bank of the river. 
One of the wolves was standing on top of it howling at the top 
of his voice toward the other side of the river. And the other 
wolves were howling along with him. 
       The villagers on the other side of the river say they had 
never heard such howling. None of them had slept a wink until 
the next morning. Early next morning they had come to the 
river bank. They had been surprised by the unbelievable 
scenery. As a boat was standing in the middle of the river, a 
bluish green light – which nobody had ever seen before – was 
soaring up into the sky. And the odor of the whole world’s 
flowers and fruits was astounding everybody there. 
 

                                                           
26 Ashug Mikayil Azafli 
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                     Dedicated to the souls of the free people who were the 

                    innocent victims of the mistakes of the politicians who 
                                  see the whole world as their toy. 
                                                                                                          

                                                                                                                                                               
May, 2011, Khoy, Azerbaijan. 

                                                                                                                            
             Abbassali Ahmadoghlu (1968 - )  
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