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ÖN SÖZ
Bir eşq macərası əsasında tariximizin 1918-1920-ci illərinin qaranlıq
səhifələrini işıqlandıran “Əli və Nino” əsəri öz qəhrəmanları kimi ziddiyyətli və çətin bir yol keçib. Roman iyirminci illərin axırlarında qələmə
alınıb, ilk dəfə 1937-ci ildə Vyanada alman dilində çapdan çıxıb, sonralar
fransız, türk və başqa dillərə tərcümə olunub. Əsərin ana dilimizdə yazıldığını güman edənlər də var. Romanm ruhu bunu deməyə əsas verir ki,
müəllif qürbətdə Vətən həsrəti ilə yaşamış bir azərbaycanlıdır. Bəs belə
isə müəllif kimdir?
Müəllifin kim olması barədə iki mülahizə var. Bir çoxları belə hesab
edirlər ki, romanın müəllifi Qurban Səiddir. О, 1918-1920-cı' illərdə
Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrlə əlaqədar xaricə gedib, elə
romanı da qürbətdə - Almaniyada yaşayarkən yazıb. Qurban Səid müharibədən sonrakı illərdə də İtaliyada yaşayıb ve orada vefat edib. Belə bir
mülahizə də var ki, romanı yazan. görkəmli ədibimiz Yusif Vəzir
Çəmənzərninlidir, Qurban Səid onun təxəllüsüdür.
Roman ilk dəfə ana dilimizdə geniş müqəddimə ilə “Azərbaycan”
jumalında (1990, № 1,2,3) Mirzə Xəzərin tərcüməsində çap edilib. Ancaq
mətbuatda belə bir fıkir irəli sürülüb ki, Mirzə Xəzərin yalnız əsərin nəşrə
hazırlanmasmda, Azərbaycan oxucusuna çatdırılmasında xidməti olub.
Əsil tərcüməçi isə mühacir soydaşımız Məcid Musazadədir. Əlbəttə, biz
roman barədəki mübahisələrə yekun vurmaq fikrində deyilik. Bu fikirdəyik ki, “Əli və Nino” romanı Azərbaycan xalqının mənəvi sərvətidir və
о öz sahibinə də çatdırılmalıdır.
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BİRİNCİ FƏSİL
B akıdakı rus im p e ra to r h u m a n ist g im n a z iy a sın m ü ç ü n c ü sinfındə
biz qırx şagird idik: o tu z n ə f ə r m ü s ə lm a n , dö rd erm əni, iki polyak, üç
sektant v ə b ir n ə f ə r rus. E htiram la, sa k itc ə o tu ru b p r o f e s s e r Saninin
şə h ə rim iz in q e y ri-a d i coğrafı v ə z iy y ə ti b a r ə d ə d e d ik lə rin ə d iq q ə tlə
q u la q asırdıq:
- A v ro p a qitəsitıin təbii sərh ə d lə ri şim alda Şimal B u z lu o k e a n ın dan, q ə rb d ə Atlantik okeanından v ə c ə n u b d a A ralıq d ə n iz in d ə n keçir.
A v ro p a n m şə rq hüdudları rus im p eriyasın m içərisindən k e ç ə r ə k Ural
b o y u n c a aşağı enir, X ə z ə r d ə nizini ik iy ə b ö lü r v ə Z a q a fq a z iy a d a n
k eç ib gedir. B ax, bu m ə s ə l ə d ə e lm h ə lə son sö zün ü d e m ə m iş d ir .
M ə s ə lə n , b ə z i alim lə r Q a fq a z dağlarının c ə n u b u n d a k ı ərazini A v r o paya daxil edirlər, başqaları isə belə fıkirdədirlər ki, bu ərazi də, x üsus ilə m ə d ə n i c ə h ə t d ə n in k iş a f etdiyi ü ç ü n A v r o p a y a aid ed ilm ə lid ir.
B alalarım ! Ş ə h ə r im iz i n qab aq cıl A v ro p a y a , y a x u d g e r id ə qalm ış
A siy a y a aid o ld u ğ u n u m ü ə y y ə n e t m ə k sizin m ö v q e y in iz d ə n asılıdır.
R us g im n a z iy a m ü ə llim lə r in in qızılı d ü y m ə v ə ko k a rd a la rla
b ə z ə n m iş u n ifo rm a sın ı g e y ə n p ro fe s so r ö z ü n d ə n razı h a ld a g ü lü m sündü. Sual о q ə d ə r çətin, m ə su liy y ə tin yükü d ə elə ağır idi ki, n ə f ə sim iz tən g ləşd i. S o nra ə n dal c ə r g ə d ə o tu ran M ə h ə m m ə d H e y d o r
ə lin i qaldırıb dedi:
- B a ğ ışla y m , c ə n a b professor, b iz A s iy a d a q a lm aq istəyirik.
B ə r k b ir q ə h q ə h ə q o p d u . M ə h ə m m ə d H e y d ə r ikinci d ə f ə idi ki,
ü çü n c ü sinfın parta sın d a oturu rdu v ə B akı A s iy a y a aid o lduq c a , onun
üçün cü il d ə eyni sinifdo qalması üçün h o r cür ehtimal var idi. N azirliyin b ir q ə ra rın a ə sa sə n , R usiyanın A siy a q ism in do ki yerli şag ird lə rə
eyni sinifdo kefləri istədiyi q ə d ə r q a lm a q icazəsi verilirdi. Professor
S an in alnını qırışdırıb:
- D e m ə li b e lə , M e h ə m m ə d H e y d ə r , sən A s iy a d a q a lm a q istoy ir s ə n ? Bir çıx qabağa. B ə s öz fıkrini ə s a s la n d ır a b ilo rsə n m i?
M ə h ə m m ə d H e y d ə r qabağa çıxdı. Q ıpqırm ızı olm uşdu. D in m ə z s ö y l ə m ə z day anm ışdı. O n u n ağzı açıq qalmış, alnı qırışmış, baxışları
iso m on asız v ə a x m a q s a y a ğ ı idi. D ö rd e rm ə n i, iki polyak, iiç sektan t
v ə bir rus o n u n a x m a q lığ ın d a n h o z z aldıqları b ir anda, m o n əlim i
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qaldırıb bəyan etdim ki, cənab professor, mən də istayərdim Asiyada
qalım.
- Ə li xan Şirvanşir! Son do! Yaxşı, çıx qabağa.
Professor Sanin alt dodağını qabağa uzadıb, onu Xəzər dənizinin
sahillərinə gətirib tullayan bəxtino daxilində lənət oxuyurdu. Sonra
öskürüb ağır tərzdə dedi:
- Heç olınasa, sən öz fıkrini müdafiə edə bilərsənmi?
- Bəli. Mon Asiyada özümü lap yaxşı hiss edirəm.
- Belə, belə. Bəs sən, heç olmasa, bircə dəfə əsil vəhşi bir Asiya
ölkəsində, misal üçün, Tehranda olmusan?
- Bəli, keçən yay.
- Aha! Bəs orada Avropa mədoniyyətinin böyük nailiyyətlərini,
məsəlon, avtomobili gördünmü?
- Bəli, özü do lap böyüyünü. Otuz nofərlik və daha böyüyünü
. görmüşəm. Onlar şəhərin içində deyil, bir məntəqədən о biri montəqəyə işloyirlər.
- Dediyin avtobuslardır vo onlardan dəmir yolu çatmadığı üçün
istifado olunur. Buna gerilik deyərlər. Otur yerinə, Şirvanşir!
Sinifdəki bütün asiyalılar sevinir, baxışları ilə mənə “əhsən”
deyirdilər.
Professor Sanin dilxor halda susdu. Onun vəzifosi öz şagirdlərindən əsil avropalılar yetişdirmək idi.
- Bəs sizlərdən kim, məsəlon, Berlində olub? - deyə o, birdənbirə sual verdi.
О gün Saninin bədbəxt, uğursuz günü idi: sektant Maykov əlini
qaldırdı və bildirdi ki, lap balaca vaxtmda Berlində olub. Boğanaq və
qorxunc bir metronu, gurultulu qatarı və anasmın onun üçün səliqə
ilo hazırladığı qaxac edilmiş donuz oti ilə çörəyi yaxşı xatırlayırdı.
Biz otuz müsolman əsəbiləşmişdik. Seyid Mustafa isə hətta icazə
istədi ki, eşiyə çıxsın. Çünki donuz əti sözünü eşidon kimi onun ürəyi
bulanmağa başladı. Bununla da Bakı şəhorinin haraya aid olması
məsələsinə dair diskussiya birdəfəlik həll olundu.
Zəng çalındı. Professor Saninin üroyi yüngülləşdi vo о, sinfı tərk
etdi. Biz qırx nəfər şagird də təlosik bayıra çıxdıq. Bu, böyük tənəffus idi və hər kosin üç imkanı var idi: həyəto qaçıb qonşuluqdakı realm
gimnaziyanın şagirdlərini, qızılı düymə və qızılı kokardalarından
ötrü döymək idi, çünki bizim düymə və kokardalarımız gümüşii idi.

İkinci imkan, bir-birimizlo bərkdon tatarca (azərbaycanca) danışmaq idi, çünki ruslar bu dili başa düşmürdülər və bir də ki, məktəbdə
bu dildə danışmaq qadağan idi. Üçüncü imkan da tələsik küçənin о
tayına - müqəddəs kraliça Tamaranm qız gimnaziyasına getmək idi.
Mən axırmcmı seçdim.
Qızlar mavi uniforma-donlar və ağ döşlük geyib bağçada gəzişirdilər. Xalaqızım Ayişe mono əl elədi. O, Nino Kipiani ilo əl-ələ
verib gəzişirdi. Nino Kipiani iso dünyanm on qoşong qızı idi. Mən
coğrafıya dərsindəki döyüşlorimdən qızlara damşanda, dünyanm ən
gözəl qızı dünyanın on gözəl bumunu qırışdırıb dedi:
Əli xan, sən axmaqsan. Allaha şiikür ki, biz Avropadayıq. Əgər
Asiyada olsaydıq, mən gərok çoxdan çadra örtoydim, sən də mənim
üzümü heç görmozdin.
Mon moğlub olduğumu boynuma aldım. Bakı şəhorinin mübahisoli coğrafı voziyyəti moni diinyamn on gözəl gözlərindən məhrum
etdi.
Qəmginləşib qalan dərslərə daha getmədim. Mən şohorin kiiçolərini gəzib dəvələro, dənizə baxdım. Avropanı, Asiyam vo Ninonun
gözəl gözlorini yada salıb fıkrə daldım və kodorlondim. Eybəcər sirsifəti olan bir dilonçi qabağıma çıxdı. Ona pul verdim. O, əlimi öpmək
istədi. Qorxub ollorimi çəkdim. Amma sonra düz iki saat şəhəri oləkvələk elodim, dilonçini axtardım ki, o, olimi öpo bilsin. Elo fıkirdə
idim ki, onu tohqir etmişom. Vicdan ozabı çəkirdim. Ancaq onu tapa
bilmodim.
Bu ohvalatın üstündən beş il keçdi.
Bu beş ildə cürbocür şeylər baş verdi. Bizo tozo direktor göndordilor. Onun da ən çox zövq aldığı şey yaxamızdan yapjşıb bizi silkolomək idi, çünki gimnaziyaçılara sillo vurmaq qoti qadağan idi.
Elo həmin beş il ərzindo şoriət müollimimiz bizə müsəlman adı
altında dünyaya gəlmək imkanı verdiyi iiçün Allahın no qodor morhəmətli olduğunu dəqiq izah etdi. Sinfo iki erməni və bir rus da goldi,
iki müsəlman da ınəktəbi tork etdi; biri on altı yaşında evləndi, о biri
də məktəb totili zamanı qan davasına qurban getdi. Mon, Əli xan
Şirvanşir də bu beş il ərzindo üç dofo Dağıstanda, iki dəfo Tiflisdo,
bir korə Kislovodskda, bir dəfə İrandakı əmilərimdən birinin yanında
oldum. Bir dofo do gerindium ilə gerindivumu ayıra bilmədiyim üçün
az qala sinifdə qalmışdım. Atam gedib məsciddə molla ilə danışdı vo

о bildirdi ki, bütün latm dili başdan-başa səhvdir. Bunu eşidən atam
bütün türk, İran və rus ordenlərini taxib, direktorun yanina getdi,
məktəbə nə isə bir flzika cihazı bağışladı və mən sinifdən-sinfə keçdim. Məktəbin divarlarmdan da yeni elan asıldı ki, məktəb binasına
içi dolu tapança ilə girmək qadağandır. Nəhayət, həmin beş il içərisində şəherə telefon xətti çəkildi, iki yeni kinoteatr açıldı. Nino
Kipiani isə hələ də dünyanın ən gözəl qızı idi. İndi də hər şey qurtarmalı idi; imtahanlardan məni yalmz bir həftə ayırırdı və mən evdə,
otağımda oturub, X əzər dənizi sahillərində latın dili dərsinin m ənasız olduğu barədə düşünürdüm.
Otağım evimizin ikinci mərtəbəsində yerləşən ən gözəl otaq idi.
Buxara, Isfahan və Kəşandan gətirilmiş tünd rəngli xalçalar divarları
bürüyürdü. Xalça üstündəki naxışlar - bağça və göllər, meşə və çaylar toxucunun təsəvvüründə necə yaranmışdısa, elə də görünürdü səriştəsizlər üçün görünməz, peşəkarlar üçün isə valehedici idi о
naxışlar.
Uzaq səhralardakı köçəri tayfaların qadmları yabam kolluqlar içərisindən bu rənglər üçün bitkilər yığmış, nazik barmaqlar da onlardan şirə sıxıb çıxartmışlar. Bu gözəl rənglərin sirri yüz illər qədər
qədimdir. Bir də ki, öz sənət əsərini tam qurtarmaq üçün toxucu çox
vaxt on il əmək sərf edirdi. Sonra da ov və cəngavər döyüşləri səhnəsini təsvir edən büsbütün sirli rəmzlər və işarələr, qıraqlarında da
Firdovsinin bir şeri, yaxud Sədinin bir müdrik kəlamı olan bu sənət
əsərini divardan asırdılar. Çoxlu xalça asıldığı üçün otaq qaranlıq
görünürdü. Otaqda alçaq bir divan, sədəflə işlənmiş kətil, bir neçə
yumşaq balış və bunlarm hamısınm içərisində mənasız kitablar, Qərb
elminin kitabları - kimya, latın dili, fızika, triqonometriya kitabları;
sarsaq əşyalar - öz barbarlıqlarım pərdələmək üçün barbarlar tərəfmdən kəşf edilən əşyalar.
Kitabları şappıltı ilə bağladım, otağımdan çıxdım. Dar şüşəbənddən keçib evin yastı damma çıxdım. Oradan mən öz dünyamı seyr
etdim: İçərişəhərin qalm qala divarlarını, girişində ərəbcə yazılar olan
sarayın xarabalıqlarmı gözdən keçirtdim. Küçənin dolanbaclarmdan
asta-asta dəvələr keçirdi. Onlarm buxovları elə incə idi ki, adam
istəyirdi ki, tumarlasm. Kobud, yumru Qız qalası qalxdı gözümün
qabağmda. Qız qalasmın ətrafında bələdçilər dolaşırdı. Bir az aralıda,
Qız qalasmın arxasında dəniz başlayırdı - qurğuşuna bənzər, anla10

şılmaz Xəzər dənizi. Onun arxasında da səhra yerləşirdi - zəhmli
qayalar, qum və tikan: dinc, sakit, güc çatmayan, dünyanm ən gözəl
mənzərəsi.
Mən sakitcə damda oturınuşdum. Nəyimə lazımdır mənim özgə
şəhərlər, özgə damlar və özgə mənzərələr. Mən düz dənizi və düz
səhrant, onların arasında yerləşən bu qədim şəhəri sevirdim. Buraya
neft axtarmağa gələn səs-küylü bəşəriyyət səhranı sevmədiyi üçün
varlanandan sonra çıxıb buradan gedirdi.
Nökər çay gətirdi. Çayı içə-içə buraxılış imtahanlarmı fıkirləşirdim. İmtahanlardan heç bir nigarançılığım yox idi. Şübhəsiz, imtahanları verəcəyəm. Kəsilsəydim də dünya dağılraazdı. Malikanəmizdəki kəndlilər belə halda deyəcəkdilər ki, mən elmə və biliyə çox
həvəsim olduğu üçün elırı ocağından ayrılabilmirəm. Ancaq həqiqətən də məktəbi tərk edəcəyimə təəssüflənirdim. Gümüş düyməli,
poqonlu və kokardalı uniforma qəşəng və zərif idi. Müiki paltarda
özümü doğrudan da narahat hiss edirdim. Lakin ırıən miilki paltarı
çox geyməyəcəyəm. Yalnız bir yay və sonra - hə, sonra Moskvaya,
Lazareviç adına Şərq dillori İnstitutuna getməli idim. Bu qorara mən
özüm gəlmişdim. Orada mən ruslardan çox-çox irəlidə olacaqdım,
çünki onlann homin institutda zəhmət çəkib öyrənəcəklərini mon,
ta balacalıqdan bilirdim. Bundan başqa, Lazareviç institutunun uniforması qədərgözəl uniforma yox idi: qırmızı pencək, qızılı yaxalıq,
nazik, qızıl suyuna çəkilmiş xəncor və hətta həftənin axırlarında da
geyilmosino icazə verilən yumşaq əlcəklor. Adam gərək uniforma
geysin, yoxsa ruslar ona hörmət etməzlər, rusların hörmotini qazanmasam iso, Nino məno orə gəlməz. Halbuki, xristian olmasına baxmayaraq, Nino ilə mütloq evlənməli idiın. Gürcü qadınları yer üzündə
ən gözol qadınlardır. Bos о istəməsə? Onda bir neço igid gənci özümlo
götürərəm, Ninonu yəhərin üstünə atıb, İran sorhədini keçərok Tehrana qaçırdaram. О zaman istəyor, çiinki başqa çarəsi do qalmaz!
Bakıdakı evimizin damından baxanda həyat çox gözol və yüngül
idi.
Nökorimiz Kərim çiynimo toxundu. “Vaxtdır” dedi.
Mon ayağa durdum. Həqiqotən də vaxt çatmışdı. Üfıiqdo, Nargin
adasının dalında bir gəmi göründü. Əgər xaçpərəst teleqrafçının evimizə gətirdiyi bir tiko kağıza inanılsaydı, deməli, əmim üç arvadı
və iki hərəmağası ilə birlıkdə həmin gəmidə olmalı idi. Mən onu
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qarştlamağa getməli idim. Tələsik pilləkənlərlə aşağı düşdüm. Fayton gəldi və cəld yerindən tərpənib səs-küylü limana doğru yönəldi.
Əmim adlı-sanlı adam idi. Nəsrəddin şah mərhəmət göstərib,
ona Əssəd-əd Dövlə - “Səltənətin aslanı” fəxri adını vermişdi.
Əmimə başqa adla müraciət etmək olmazdı. Onun üç arvadı, çoxlu
nökəri, Tehranda sarayı və Mazandaranda iri malikanələri var idi.
Bakıya o, arvadlarmdan ötrü, xüsusilə ən cavanı olan Zeynəbə görə
gəlirdi. Zeynəbin on səkkiz yaşı var idi və əmim onu о biri arvadlarından çox istəyirdi. Zeynəb xestə idi, uşağı olmurdu. Əmiın də elə
ondan uşaq istəyirdi. Bu məqsədlə Zeynəb Həmədana da getmişdi.
Orada, səhranın ortasmda qırmızı daşdan yonulmuş, sirli baxışı olan
bir aslan heykəli var idi. Bu heykəli artıq adları da az qala unudulan
qədim padşahlar qoymuşdular. Əsrlərdən bəri qadmlar bu aslanın
yanma gedir, onun nəhəng üzünü öpür, analıq və uşaq sevinci həsrəti ilə gözləyirdilər. Yazıq Zeynəbə bu aslan da kömək etməmişdi.
Kərbəla dərvişlərinin duası və tilsimi, Məşhəd ərənlərinin ovsunları
və həyatın bütün şeylərindən xəbərdar olan Tehran qarılarmın sirli
sənətləri də onu sevindirə bilməmişdi. Buna görə də əmim Zeynəbi
Bakıya gətirirdi ki, yerli müdriklərin nail ola bilmədiklərinə, Qərb
həkimlərinin məharəti sayəsinde nail olsun. Zavallı əmim! О sevmədiyi və qoca olan iki digər arvadmı da özü ilə gətirməliydi Bakıya.
Adət belə tələb edirdi: “Bir, iki, üç və dörd arvad ala bilərsən,
amma onlarm hamısı ilə eyni cür rəftar etməlisən”. Eyni cür rəftar
etmək isə о demək idi ki, hamısına eyni şeyi təklif etməlisən, m əsələn, Bakıya səyahət kimi.
Qanuna görə, bunlarm mənimlə heç bir əlaqəsi yox idi. Qadmlar əndəruna, evin daxili qisminə aiddirlər. Ədəbli kişi qadmlardan
danışmaz, onlar barədə sual verməz və onlara salam da yollamaz.
Onlar kişinin kölgəsidir, hətta çox vaxt onlar belə kölgədə özlərini
yaxşı hiss edirlər. Bu da yaxşı və ağıllı bir işdir. Bizdə bir zərb-məsəl
var: “Qadının ağlı toyuq tükü qədərdir” . Ağlı olmayan məxluqlara
nəzarət etmək lazımdır, yoxsa həm öz başiarma, həm də başqalarınm başına bəla gətirərlər. Mənim fıkrimcə, bu, ağıllı qaydadır.
Balaca gəmi körpüyə yaxmlaşdı. Tüklü və enli sinəsi olan matroslar nərdivan qoydular. Səmişinlər bayıra cumdular: ruslar, ermənilər, yəhudilər torpağa ayaq basmağa elə tələsirdilər ki, elə bil hər
dəqiqə onlar üçün qiymətli idi. Əmim hələ çıxmırdı. O, həmişə
deyərdi ki, “tələsmək iblis işidir” . Buna görə də, bütün səmişinlər

gəmini tərk edəndən sonra, “səltənət aslam”nın zərif boy-buxunu
göründü.
Onun əynində astarı ipəkdən olan əba, başmda qara rəngli, yumru,
balaca xəz papaq və ayağında başmaq var idi. Onun qalm saqqalı və
dırnaqları xmalı idi ki, bunlarm hər ikisi, min il bundan qabaq həqiqi
din uğrunda qanı tökülən İmam Hüseyni anmaq əlaməti idi. Onun
yorğun balaca gözləri vardı, asta-asta hərəkət eləyirdi. Onun ardmca
isə həyəcanı açıqca duyulan, təpədən-dırnağa qədər qara çarşaba
bürünmüş üç bədən - əmimin arvadları gəlirdi. Arvadların dalınca
hərəmağalar addımlayırdılar: biri bilikli simaya malik idi, ikincisinin tamamilə qurumuş kərtənkələyə bənzər sifəti var idi, üçüncüsü
də balacaboy, amrna öz ağasınm namusunun qarovulçusu olmaqdan
qürurlanan bir adam idi.
Əmim yavaş-yavaş nərdivandan keçdi. Mən onu qucaqladım və
ehtiramla onun sol çiynini öpdüm - əslində küçədə buna о qədər də
ehtiyac yox idi. Arvadlarına isə heç gözucu da baxmadım. Biz faytona çıxdıq, arvadlar və hərəmağalar da ardımızca gələn üstüörtülü
faytonda oturdular. Elə bir möhtəşəm mənzərə idi ki, mən faytonçuya yolu uzadıb, bulvardan keçməyi əmr elədim: qoy şəhər əhli
əmimin zənginliyinə heyrət etsin. Nino da bulvarda dayanıb, gülər
gözləri ilə mənə baxırdı.
Əmim alicənablıqla saqqalını tumarladı. Soruşdu ki, şəhərdə təzə
nə var, nə yox.
Öz vəzifəmi yaxşı bilirdim. Bilirdim ki, əhəmiyyətsiz şeylərdən başlamalı və ondan sonra mühüm xəbarlərə keçməliyəm. Buna
görə də: “Elə bir yenilik yoxdur” - dedim. Sonra davam etdim:
“Keçən həftə Dadaş bəy, Axundzadəni bıçaqla vurub öldürdü. Səkkiz il bundan əvvəl Dadaş bəyin arvadını qaçırtmasma baxmayaraq,
Axundzadə şəhərə qayıtmışdı. Elə gələn gün Dadaş bəy onu bıçaqladı. İndi polis onu axtarır, amma tapa bilməyəcək. Baxmayaraq ki,
hər kəs Dadaş bəyin Mərdəkanda olduğunu bilir. AğıIIı adamlar
deyirlər ki, Dadaş bəy düz hərəkət etmişdir”.
Əmim başı ilə sözümü təsdiq etdi:
- Bəs daha nə yenilik var?
- Hə, ruslar Bibi-Heybətdə çoxlu neft tapmışlar. Nobel nəhəng
bir alman maşmını ölkəyə gətirmişdir ki, dənizin bir qismini temizləyib, neft axtarıb tapsm.
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Əmim çox təəccübləndi. “Allah, Allah” - deyib qayğıkeşliklə
dodaqlarmı sıxdı.
“Evimizdə isə hər şey öz qaydasındadır və Allah qoysa, gələn
həftə rnən elm ocağını tərk edəcəyəm ” .
Bütün yol boyunca bu cür söhbət etdim və qoca ehtiramla qulaq
asdı. Yalnız fayton evimizə yaxınlaşanda mən gözlərimi qırağa zillədim və sözarası dedirn:
Rusiyadan şəhərə şöhrətli bir həkim gəlib. Deyirlər ki, о çox
biliklidir və adamın üzünə baxan kimi onun keçmişini və indisini
söyləyir, sonra da gələcəyindən xəbər verir.
Darıxmaqdan ərnimin gözləri yarıqapalı idi. Tamamilə laqeyd
tərzdə o, həmin müdrik adamm adını soruşdu və mən gördüm ki,
ərnim məndən lap razı qalıb.
Bütün bunlar bizdə yaxşı əxlaqm və alicənab tərbiyənin əlamətləri sayılırdı.
İK İNCİ FƏSİL
Biz, yəni atam, ərnim və mən evimizin küləkdən qorunmuş hamar
damında oturmuşduq. Çox isti idi. Yerdə yumşaq, rəngbərəng Qarabağ xalçaları barbarlara xas əcaib şəkildə sərilmişdi və biz bardaş
qurub onların üstündə əyləşmişdik. Bizim arxamızda əllərində fənər
tutmuş qulluqçular dayanmışdılar. Qabağımızda, xalçalarm üstiinə
sərilmiş süfrədə isə Şərqin bütün dadlı yeməklərinin kolleksiyası
toplanmışdı - ballı qoğallar, şəkərləndirilmiş meyvələr, kabab, toyuq
və kişmişli plov.
Çox vaxt olduğu kimi, indi də oturub, atamın və əmimin zərif
hərəkətlərinə heyranlıqla baxırdım. Onlar sol əllərini təф ətш ədən
iri lavaşdan tikə kəsir, ondan qotaz düzəldir, içini ətlə doldurub ağızlarma qoyurdular. Ərnim incəliklə üç barmağını yağlı-buğlu plovun
içinə saldı, bir az düyü götürdü, yumurlayıb ağzma qoydu: özü də bir
dənə belə düyü yerə düşmədi.
Allah haqqına, ruslar bıçaq və çəngəllə yemək vərdişləriylə çox
öyünürlər. Amma hətta ən axmaq adam belə, bir ay içərisində bu cür
yernək tərzini öyrənə bilərdi. Mən də bıçaq və çəngəllə rahat yeyə
bilirəm və avropalılarm süfrəsində necə hərəkət etməyi də yaxşı
öyrənmişəm. Lakin on səkkiz yaşım olmasına baxmayaraq, mən atam,
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yaxud əmim kimi tam alicənablıqla yemək yeyə bilmirəm. Onlar
yalnız sağ əlin üç barmağı ilə saysız-hesabsız Şərq yeməklərini elə
yeyib qurtarırdılar ki, hətta əllərinin üstü belə tər-təmiz qalırdı. Nino
bizim yemək üsulumuza barbar kimi baxır. Kipiani ailəsinin evində
həmişə stol arxasında oturub avropasayağı yemək yeyirdilər. Bizim
evdə isə yalmz rus qonaqlarımız olanda bu cür yeyilərdi. Mənim
xalça üstündə oturub, əllərimlə yemək yediyimi fıkirləşəndə Nino
dəhşətə gəlirdi. Amma o, yaddan çıxardır ki, onun öz doğma atası ilk
dəfə iyirmi yaşı olanda əlinə çəngel götürmüşdür.
Yemək qurtardı. Biz əllərimizi yuduq, əmim də qısa bir dua oxudu.
Bundan sonra yemokləri süfrənin üstündon yığışdırdılar. İçindo tünd
çay olan balaca fıncanlar gətirildi və əmim, yaxşı yeməkdən sonra
bütün qoca adamların etdiyi kimi, ordan-burdan boş-boş danışmağa
başladı. Atam lap az danışırdı, mon do susub oturmuşdum. Çünki
adot belo tələb edirdi: yalnız əmim söhbət edirdi vo hor dofo Bakıya
golondə etdiyi kimi, sarayında çox mühüm, amma mənim üçün hələ
də tam aydın olmayan bir rol oynadığı böyük Nosroddin şahın zəmanəsindən bohs edirdi. Əmim davam edib dedi: “Otuz il şahənşahın
iltifat xalçasınm üstündo oturdum. Əlahozrot üç dəfə xaricə səyahət
edorkən məni özü ilə aparmışdı. Bu soyahətlər zamanı mən kafırlərin
dünyası ilə hamıdan yaxşı tamş oldum. Biz qeysər və kral saraylarını
ziyarot etdik, zəmanonin ən məşhur xristianları ilə görüşdük. Çox
qəribə bir dünyadır onların dünyası. Özü do ən qoribo cəhət qadınlarla rəftar idi. Qadınlar, о cümlədən kral və qeysorlərin arvadları
sarayda çılpaq gozirdilor və heç kim hirslonmirdi. Boiko do ya xristianlar əsil kişi deyillor, yaxud da görünür, başqa səbəblordon ötrü.
Bunun tam əksinə olaraq, əhəmiyyətsiz şeylər bu kafırlori qozoblondirirdi. Bir dofo əlahəzrət çarın ziyafətino dovot olunmuşdu. Çariça
da onun yanında əyləşmişdi. Əlahozrətin boşqabmda bir dadlı teyuq
tikosi var idi. Şah bu yağlı, gözəl tikoni alicənablıqla sağ əlinin üç barmağı ilo götürüb, çariçanm boşqabına qoydu ki, ona xidmət etdiyini
göstorsin. Çariçamn rongli dəyişdi vo qorxudan öskürməyə başladı.
Sonra öyrəndik ki, çarın bir çox əyanı vo şahzadolori şahm lütfkarlığından və iltifatlarından lap sarsılmışlar. Baxın, görün, avropalıların
nozorində qadın no qədor alçaq səviyyədə durur! Kişilər onların lüt
bədənlərini bütün dünyaya göstərirler. Amma onlarla nəzakətli rəftar edo bilmirlor. Hələ bu nədir?! Fransız səfıri hotta yemokdon sonra
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çarın arvadmı qucaqlayıb, eybəcər bir musiqinin sədalan altında onunla
salonda fırlamrdı. Çarm özü və onun bir çox mühafizə zabiti bu səhnəyə tamaşa edirdilər, amma heç biri çarın namusunu qorumadı...
Berlində isə lap nadir bir teatra rast gəldik. Bizi operaya apardılar.
Səhnədə kök bir qadın durub, eybəcər şəkildə oxuyurdu. Operanın
adı “Afrikalı qadın” idi. Qadmın səsindən heç xoşumuz gəlmədi.
Qeysər Vilhelm bunu sezdi və qadına yerindəcə cəza verilməsini əmr
etdi. Axırmcı pərdədə çoxlu zənci peyda oldu və səhnədə nəhəng
bir tonqal qalandı. Qadının əl-qolunu bağladılar və tonqalm üstünə
qoyub yavaş-yavaş yandırdılar. Bu bizi çox razı saldı. Sonralar bir
nəfər bizə dedi ki, atəş yalnız simvolik bir atəş idi. Amma biz buna
inanmadıq, çünki qadının çığırtısı, qısa müddət əvvəl şahın əmri ilə
Tehranda yandırılan kafır qadın Hürriyyət-Ül-Ayinin qışqırtısı qədər
dəhşətli idi” .
Əmim düşüncə və xatirələrinə qərq olub susdu. Sonra dərindən
nəfəs aldı və davam etdi: “Ancaq mən xristianların bir şeyini başa
düşə bilmirəm: düşməni məğlub etmək üçün onların ən yaxşı silahları, əsgərləri və hər şey istehsal etmək üçün ən yaxşı zavodları var.
Başqa insanları rahat, tez və kütləvi şəkildə məhv etmək üçün bir
nəfər bir ixtira edərsə, çoxlu pul və bir orden alır. Bu, əla və yaxşı
işdir. Çünki müharibə lazımlı şeydir. Amma о biri tərəfdən avropalılar xəstəxanalar tikirlər və ölümə qarşı bir dərman və ya əlac tapan,
yaxud da müharibə zamanı düşmən tərəfin əsgərini müalicə edən,
ona yemək verən şəxs də eyni cür hörmətə layiq görülür və bir orden
alır. Əlahəzrətim şah həmişə buna təəccüblənirdi ki, axı niyə birbirinə zidd işlər görən insanlar eyni dərəcədə mükafatlandırılır. Bir
dəfə o, Vyanada qeysər ilə bu barədə danışdı, amma о da bu təzadı
ona izah edə bilmədi. Əksinə, avropalılar bizə ona görə nifrət edirlər ki, düşmən bizim üçün düşməndir, bu səbəbdən də rəhm etmək
əvəzinə onları öldürürük. Onlar bizə ona görə nifrət edirlər ki, biz
dörd arvad saxlaya bilərik. Halbuki çox vaxt onlar dörddən çox arvad
saxlayırlar. Buna baxmayaraq, Allahm buyurduğu kimi yaşayıb hökmranlıq etdiyimiz üçün onlar bizə nifrət bəsləyirlər” .
Əmim sükuta qərq oldu. Qaranlıq düşürdü. Onun kölgəsi cılız,
qoca bir quşun siluetini xatırladırdı. Bir azca dikəlib qocalığa xas olan
tövrdə öskürdü və səylə danışmağa başladı: “Bütün bunlara rəğmən
Allahımızın bizdən tələb etdiyi bütün işləri görürük. Avropalılar isə

onların Allahının tələb etdiyi şeyləri etmirlər. Bu fərqə baxmayaraq,
Allah onlara daha çox qüvvət və güc verir, bizimkini isə alır. Bunun
səbəbini kim mənə izah edə bilər?”
Biz bunu edə bilməzdik. Bu qoca və yorğun kişi ayağa durdu və
asta-asta öz otağına getdi. Atam da onun dalmca getdi. Qulluqçular
çay fmcanlarım yığdılar. Mən damda tək-tənha qaldım. Yatmağa
getmək istəmirdim. Şəhəri qaranlıq bürümüşdü. Əslində burada bir
yox, iki şəhər var idi - elə bil bu iki şəhər qoz qabığı kimi bir-birinə
yapışmışdı.
Qoz qabığı qədim qala divarları xaricində yerləşən bayır şəhər
idi. Orada küçələr enli, evlər hündür, insanlar da pulpərəst və səsküylü idi. Bu bayır şəhərin təməli, bizim səhradan çıxan və var-dövlət
gətirən neft idi. Orada teatr, məktəblər, xəstəxanalar, kitabxanalar,
polis nəfərləri və çiyinləri açıq gözəl qadınlar var idi. Bayır şəhərdə
güllə atılsaydı, hamı bilirdi ki, bu atışma pulun üstündədir. Avropanın coğrafı sərhədi bayır şəhərdən keçirdi. Nino da bayır şəhərdə
yaşayırdı.
Qala divarlarının daxilindo iso evlər Şərq qılıncı kimi dar və əyri
idi. Məscidlərin yuınşaq buludları dələn minarələri Nobel ailəsinin
buruq qüllələrindən tamamilə fərqlənirdi. İçərişəhərin şərq divarından Qız qalası ucalırdı. Bakı hökmdarı Məhəmməd Yusif xan öz
qızının şərəfinə bu qalanı tikdirmişdi.
Şəhərimizin küçələrindo əsrlər boyunca çoxlu qan axmışdır. Bizə
güe və cəsarət verən də elə bu qandır.
Düz evimizin qabağında knyaz Sisianaşvili* darvazası ucalırdı.
Bu darvaza yanında da bir zamanlar insan qam axıb - nəcib insan
qanı. Vaqeə çox illər əvvəl, ölkəmiz hələ İrana aid ikən Azərbaycanın hakimi xərac ödəmək məcburiyyətində olduğu zamanlarda
baş vermişdir. Knyaz çar ordusunda general idi və о, hələ о zaman
Həsənqulu xanın hökmranlığı altmda olan şəhərimizi mühasirəyə
almışdı. Həsənqulu xan şəhərin darvazasını açdı, knyazı da içəri
buraxıb bəyan etdi ki, o, ağ çara təslim olur. Knyaz bir neçə zabitinin müşayiəti altmda içəri girdi.
Darvazanın arxasındakı meydanda böyük ziyafət düzəldilmişdi.
Tonqallar yanır, bütöv öküzlər şişdə qızardıhrdı. Arxayınlaşmış knyaz
yorğun başını Həsənqulu xanın sinəsinə qoymuşdu. О zaman mənim
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' Knyaz Sisianov nozordo tutulur.

ulu babam Ibrahim xan Şirvanşir böyük, əyri xəncərini çıxardıb hökmdara verdi. Həsənqulu xan xəncəri götürdü və yavaş-yavaş knyazın
xirtdəyini kəsdi. Sonra knyazın başını içi duzla dolu torbaya qoydular
və ulu babam onu Tehrana, şahənşaha çatdırdı. Çar isə qərara gəldi ki,
bu qətlin intiqamım alsm. Çoxlu əsgər yolladı. Həsənqulu xan saraya
çəkildi. Qapılan bağladı. Gününü Allaha dua etməklə keçirdir, yaxmlaşan sabahkı gün haqqında düşünürdü. Çar əsgərləri qala divarlarını
aşanda, Həsənqulu xan yeraltı yolla dəniz sahilinə çıxır, oradan da
İrana qaçır. Bu yeraltı yol indi dağtlmışdır. Lakin yeraltı girişə ayaq
basmazdan qabaq o, giriş qapısma tək bircə cümlə, amma çox ağıllı
bir cümlə yazıb qoymuşdur: “Sabahı düşünən adam heç vaxt igid ola
bilməz” .
M əktəbdən evə qayıdanda çox vaxt yolumu dağılmış saraydan
salıram. Onun nəhəng mavritan sütunlu divanxanası boş və kimsəsiz idi. Şəhərimizdə hüququnu müdafıə etmək istəyən gərək qala
divarlarının bayırındakı rus hakiminin yanma getsin. Belələri az idi.
Ona görə yox ki, rus hakimləri pis, yaxud ədalətsiz idilər. Əksinə,
onlar mülayim və ədalətli idilər. Lakin onların bu mülayimliyi və
ədalətliliyi başqa cür idi, bizim xalqın xoşuna gəlmirdi. Məsələn,
oğrunu zindana sahrdılar. Orada o, təmiz kamerada qalır, ona çay və
hətta qənd də verirlər. Amma bunun heç kimə, xüsusilə malı oğurlanan şəxsə xeyri yox idi.
Xalq çiynini çəkir və öz hüququnu özü qoruyurdu. Günortadan
sonra şikayətçilər məscidə gələr, qoca müdrik kişilər dairəvi şəkildə
oturar və şəriət qanunlarma, Allahm qanunlarma görə hökm verərdilər: “Göz əvəzinə göz, diş əvəzinə diş” . Bəzən küçələrdə maskalı
kölgələr şütüyürdü. Xəncərin parıltısı görünür, balaca bir qışqırıq...
və ədalət tam yerinə yetərdi. Qan davası bir evdən о birisinə keçərdi.
Amma çox nadir hallarda kimsə rus hakiminin yanına gedərdi. Gedən
də olsaydı, müdriklərin hörmətindən düşərdi. Küçədə də uşaqlar ona
dilini çıxarardılar.
Bəzən də gecələr küçələrdən bir torba daşınardı. Onun içindən
boğuq bir inilti gələrdi. Torba dənizə atılar, balaca bir şappıltı eşidilər və gözdən itib gedərdi. Ertəsi gün də paltarı tikə-tikə olmuş bir
kimsə otağınm ortasında oturub hönkür-hönkür ağlayardı. O, Allahın
qanununu yerinə yetimıişdi. Qanun isə deyirdi ki, zinakar arvad öldürülməlidir.
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Şəhərimiz saysız-hesabsız sirlər şəhəridir. Onun künc-bucaqlan
qəribə möcüzələrlə doludur. Mən bu möcüzələri, bu künc-bucaqlan,
gecələr uğuldayan qaranlığı və günortaçağı məscidin həyətindəki
səssiz pıçıltıları sevirəm. Allah mənə şiə təriqətinə, İmam Cəfərin
təriqətinə mənsub bir insan kimi burada dünyaya gəlməyə imkan
vermişdir. Əgər O, mənə mərhəmət göstərirsə, qoy imkan versin ki,
elə burada, eyni küçədə, doğulduğum eyni evdə ölüm. Qoy mənə və
xristian olan, bıçaq-çəngəllə yemək yeyən, gülər gözləri olan, incə,
ətirli ipək corab geyən Ninoya bu imkam versin.

ÜÇÜNCÜ FƏSİL
Gimnaziya məzunlarmın buraxıhş gecəsinə geydikləri bal uniformalarının yaxaları zərlə işlənmişdi. Toqqaların gümüşü belbağıları və gümüşü düymələr par-par yanırdı, səylə ütülənmiş boz parça
isə hələ də isti idi. Biz başıaçıq və səssiz gimnaziyanın böyük zalmda
durmuşduq. İmtahanm təntənəli am başlandı və biz hamımız rus
pravoslav kilsəsinin Allahmdan kömək diləyirdik - baxmayaraq ki,
imtahan verən qırx nəfərdən yalmz ikisi dövlət kilsəsinə mənsub idi.
Kilsənin qızılı bayram libasını geymiş, ətirli uzun saçları olan,
əlində iri qızıl xaç tutan keşiş ibadətə başladı. Buxurun iyi salonu
bürüdü. Müəllim və dövlət kilsəsinin iki nümayəndəsi diz çökdülər.
Pravoslav kilsəsindəki adətə görə, keşişin mahnı ahəngində söylədiyi sözlər bizim qulaqlarımızda sönük səslənirdi. Görəsən biz bu
səkkiz ildə laqeydliklə və cammız sıxıla-sıxıla bu sönük sözlərə neçə
defə qulaq asmışıq: “Ən mömin, ən qüdrətli, on sadiq xristian olan
hökmdar padşah II Nikolay Aleksandroviçə Allah xeyir-dua versin...
Donizdo və quruda səyahət edonlərə, təhsillilərə və əzab çəkənləro,
din, çar və Vətən yolunda döyüş meydanmda şərəflə canını verən
bütün döyüşçülərə və bütün pravoslav xristianlara Allah xeyir-dua
versin...”
Ürəyim sıxıldığı üçün gözlərimi divara zilləmişdim. Orada, ikibaşlı qartalm altında həmin “Ən mömin və ən qüdrətli hökmdar və
padşahm” enli qızılı çərçivədə, öz boyuna bənzər, Bizans ikonasını
xatırladan rəsmi asılmışdı. Çarm sifoti uzunsov, saçları sarışın idi
və o, aydın və soyuq gözləri ilə qabağa baxırdı. Onun döşündəki

ordenlərin sayı-hesabı yox idi. Səkkiz il ərzində onları sayıb qurtarmağa çalışdım, amma bu orden dəryasında yenə çaşıb qaldım.
Ə w əllər çarm portreti yanında çariçanm da rəsmi asılmışdı. Amma
sonra çariçanın portretini götürdülər. Çünki kənd yerlərindən əlan
müsəlmanlar çariçanm boynu və döşüaçıq paltanndan narazı qalıb
uşaqlarını məktəbə buraxmaqdan imtina etdilər. Buna görə də rəsmi
divardan çıxartdılar.
Keşiş dua oxuyan zaman bizim də əhval-ruhiyyəmiz bayramsayağı idi. Necə olsa, axı bu, çox həyəcanlı bir gün idi. Bu həyəcanlı
gündə mən də özümü qeyri-adi şəkildə aparırdım. Bu günü ləyaqətlə
başa vurmaq naminə mən də elə səhər tezdən qeyri-adi işlər görməyə başladım. Sübh açılan kimi özümə söz verdim ki, evdə hamı
ilə nəzakətli davranacağam. Amma evdəkilərin çoxu yatdığı üçün
bu, mümkün deyildi. Məktəbə gedərkən yolda hər dilənçiyə pul ver
dim. Arxayın olmaq üçün. Üstəlik elə həyəcanlı idim ki, bir dilənçiyə beş qəpik yerinə bütöv bir manatlıq verdim. Dilənçi də ağızdolusu təşəkkür edəndə, ona qürurla dedim: “Mənə təşəkkür etmə,
Allaha şükr elə ki, о məni belə comərdliyə sövq elədi” .
Belə möminliklə damşandan sonra imtahandan kəsilmək qeyrimümkün idi.
İbadət qurtardı. Biz qazyerişi ilə imtahan stoluna yaxmlaşdıq.
İmtahan komissiyası Nuh əyyammdan qalmış əjdahanın cəhənginə
bənzəyirdi: saqqallı sifətlər, tutqun baxışlar, qızılı bal uniformaları.
Bütün bu mərasim və mənzərə həyəcan doğururdu - baxmayaraq ki,
ruslar müsəlmanları çox nadir hallarda imtahanda kəsərdilər. Bunun
səbəbi isə о idi ki, hamımızm çoxlu dostu var idi. Dostlarımız da əli
xəncərli və tapançalı güclü cavanlar idilər. Müəllimlər də bunu bilirdilər və şagirdlər onlardan qorxduqları qədər, onlar da şagirdlərdən
qorxurdular. Müəllimlərin çoxu Bakıya təyinatı Allahın bir cəzası
sayırdı. Çünki müəllimlərə qaranlıq küçələrdə hücum edilməsi və
onlarm döyülməsi adi bir hal idi. Bunun nəticəsi isə о olurdu ki,
döyənlər naməlum qalırdı, müəllimləri də başqa yerə təyinata göndərirdilər. Elə bu səbəbdəndir ki, mən - Əli xan Şirvanşir riyaziyyat dərsini həyasızcasına parta qonşum Metalnikovdan köçürərkən,
müəllimlər buna göz yumurdular. Təkcə bir dəfə, bu köçürmə əm əliyyatmm lap ortasmda müəllim mənə yaxınlaşdı və ümidsiz halda
pıçıltı ilə dedi: “Belə açıq yox, Şirvanşir, axı biz tək deyilik” .
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Riyaziyyatdan yazılı imtahanı əngəlsiz keçdim. Bundan razı qalıb
veyillənə-veyillənə, artıq elə bil məktəbli deyilik kimi Nikolay küçəsindən aşağı düşdük. Ertəsi gün ruscadan yazılı imtahan olmalı idi.
Həmişə olduğu kimi, mövzu möhürlü zərfdə Tiflisdən gəldi. Gimnaziya müdiri zərfı açdı və təntənə ilə dedi: “Turgenevin əsərlərində
ideal rus qadın ruhunu təcəssüm etdirən qadın ebrazları” .
Asan mövzu idi. Nə istəsəydim, onu da yaza bilərdim, amma
gərək rus qadınlarını tərifləyəydim, bununla da oyunu udmuş olurdum. Fizikadan yazılı imtahan daha ağır idi. Amma burada da ağıl
kömək etməyən yerdə, köçürtmə kimi smaqdan keçmiş “sənət”
köməyimə gəldi. Fizikadan da keçdim. Bundan sonra imtahan komissiyası şagirdlərə bir giin istirahot verdi.
Sonra isə şifahi imtahanların növbəsi gəldi. Burada köçürtmə
artıq kömək etməzdi. Şagird gərək sadə suallara ağır cavablar verəydi.
Birinci imtahan dindən idi.
Həmişə sakit tərzdə arxa planda qalan gimnaziya mollası bu dəfə
qabaqda, stolun arxasmda oturmuşdu. Onun əynində ipək kimi titrəyən bürüncək və peyğəmbərin varisi olduğunu göstərən yaşıl qurşaq
var idi. Şagirdlərə qarşı onun ürəyi yumşaq idi. O, məndən yalnız
Kəlmeyi-şəhadəti soruşdu və mən cəsarətlə bir şiə kimi: “Allahdan
başqa Rəb yoxdur, Məhəmməd onun peyğəmbəridir, Əli də Allahm
canişinidir”, deyendən sonra mənə ən yüksək qiymət verib buraxdı.
Kəlmeyi-şəhadətdəki bu son sözlər ən vacib sözlər idi, çünki
şiələri onların düz yoldan sapmış sünni qardaşlarından fərqləndirən
də bu sözlər idi. Molla bunu bizə belə öyrətmişdi və demişdi ki, düz
yoldan çıxsalar da, yenə Allah sünniləri mərhəmətdən tam məhrum
etməmişdir. Mollamız mötədil adam idi.
Amma tarix müəllimi mollamız qədər mötədil deyildi. Men bileti
götürdüm. Sualı oxudum, kefim pozuldu. Sual isə bu idi: “Mədətovun
Gəncədə qələbəsi”. Müəllimin özü də о qədər xoşsifət adam deyildi.
Gəncə yanındakı döyüşdə ruslar hiyləgərcəsinə hücum edib, İbrahim
xan Şirvanşirin qoşunlarım darmadağın etmişdilər. О İbrahim xan
Şirvanşir ki, Həsənqulu xan onun köməyi ilə knyaz Sisianişvilinin
xirtdəyini kəsmişdi.
Şirvanşir, siz öz hüququnuzdan istifadə edib, bileti dəyişə
bilərsiniz.
Müəllimin sözləri yumşaq səslənirdi. Mən kasanm içində lotereya qutusunda olduğu kimi düzülən biletlərə şübhə ilə baxdım. Hər
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bir şagird götürdüyü bileti bir dəfə dəyişmək hüququna malik idi.
Amma belə halda о, yalnız yüksək qiymət iddia etmək imkamndan
məhrum olurdu. Mən isə taleyə meydan oxumaq istəmirdim. Çünki
heç olmasa ulu babamın ölməsindən qəti xəbərim var idi. Şüşə kasada
isə Fridrixlərin, Vilhelmlərin, yaxud da Prussiyadakı Fridrix Vilhelmlərin salnaməsi, ya da Amerika vətəndaş müharibəsinin səbəblərinə
dair müəmma ilə dolu similar var idi. Onların içindən kim baş çıxara
bilərdi? Başımı yellədib: “Sağ olun, mən öz biletimə cavab verəcəyəm ” - dedim.
Sonra bacardığım qədər nəzakət çərçivəsindən çıxmayaraq, rusları Azərbaycandan qovmaq üçün İran şahzadəsi Abbas Mirzənin qırx
minlik ordu ilə Təbrizdən yola çıxmasından, çarm generalı erməni
Mədətovun beş minlik ordu hissəsi ilə ona Gəncə yaxınhğmda rast
gəlib, toplardan iranlılara atəş açmağı əmr etməsindən, şahzadə Abbas
Mirzənin də atdan yıxılıb bir xəndəkdə gizləndiyindən, bütün ordunun pərən-pərən olmasmdan və İbrahim xan Şirvanşirin bir dəstə
cəngavərlə çayı keçmək istəyərkən əsir alınıb güllələndiyindən danışdım. Və sözümə yekun vurub dedim: “Bu qələbə qoşunlarm cəsarətindən çox, Mədətovun toplarının texniki üstünlüyü sayəsində əldə
edildi. Rusların qələbəsinin nəticəsi Türkmənçay sülh müqaviləsi
oldu ki, bu müqaviləyə əsasən iranlılar xərac verməli oldular və bu
xərac nəticəsində də beş vilayət xarabalığa çevrildi” .
Çıxartdığım nəticə məni “yaxşı” qiymətindən məhrum etdi. Çünki
“yaxşı” qiymətini almaq üçün gərək deyəydim ki, “ruslar misilsiz
cəsarət göstərərək, özlərindən səkkiz dəfə üstün olan düşməni qaçmağa məcbur edib qələbə qazandılar. Qoləbənin nəticəsi isə Türkmənçay sülh müqaviləsi oldu ki, bunun sayəsində iranlılar Qərbin
mədəniyyətinə və bazarlarına qoşula bildilər” .
Ulu babamın şərəfındən söz gedəndə mənim üçün “yaxşı” və
“kafi” qiymətləri arasmda heç bir fərq yox idi.
İmtahanlar bununla qurtardı. Gimnaziya müdiri təntənəli bir nitq
söylədi. O, qürur və ədəbli bir ciddiyyətlə bizi kamil elan etdi. Bunu
eşidən kimi hamımız azadlığa çıxan məhbuslar kiırıi pilləkəndən
aşağı şığıdıq. Günəş gözümüzü qamaşdırırdı. Sarı səhra qumunun
incə dənələri küçə asfaltınm üstünü bürümüşdü. Tində durub, səkkiz
il ərzində lütfkarlıqla keşiyimizi çəkən polis nəfəri yaxınlaşıb bizi
təbrik elədi və hər birimiz ona əlli qəpik verdik. Biz bir dəstə quldur
kimi səs-küylə, qışqıra-qışqıra şəhəre dağılışdıq.

Mən tələsə-tələsə evə gəldim və evdəkilər tərəfındən iranlılar
üzərində qələbə çalmış Makedoniyalı İskəndər kimi qarşılandım.
Qulluqçular mənə qorxa-qorxa baxırdılar. Atam məni öpdü və üç
şeydən birini hədiyyə kimi seçməyimi istədi. Əmim də dedi ki, belə
bir ağıllı adam şəkk-şübhəsiz Tehran saraymı seçməlidir, çünki orada
çox irəliyə gedə bilər.
İlk həyəcan sovuşandan sonra xəlvətcə telefona yanaşdım. Iki
həftə idi ki, Nino ilə damşmamışdım. Müdrik bir qaydaya görə, kişi
həyati əhəmiyyəti olan mühüm məsələ qarşısmda qalanda qadınlardan uzaq durmahdır. Formasız aparatın dəstəyini götürüb, çarxqolunu fırlatdım və: “33-81 nömrəni istəyirəm”, - dedim.
Ninonun səsi gəldi:
- Əli, imtaham verdin?
- Bəli, Nino.
- Təbrik edirəm, Əli!
- Nə vaxt və harada, Nino?
- Saat beşdə Qubemator bağının gölməçəsi yanında, Əli.
Artıq danışmağa imkan yox idi. Qohumlarımın, qulluqçuların və
hərəmağaların maraqdan yanan qulaqları məndə idi. Ninonun arxastnda isə alicənab mama xanım durub qulaq asırdı. Nə isə, bəsdir!
Mən yuxarıya, atamın böyük otağma qalxdım. O, divanda əyləşib
çay içirdi. Yamnda da əmim oturmuşdu. Qulluqçular divar boyunca
ayaqda durub gözlərini mənə zilləmişdilər. Kamillik imtahanı hələ
axıra çatmamışdı. Ata gərək həyatın astanasında duran oğluna həyatın bütün müdrikliklərini təfərrüatı ilə açmalı idi.
“Oğlum, indi, həyata qədəm basdığın anda mən sənə bir daha
müsəlmamn vəzifələrini başa salmalıyam. Biz burada, Allaha imanın
olmadığı bir diyarda yaşayırıq. Məhv olmamaq üçün biz, qədim
ənənələrimizi və köhnə həyat tərzimizi mühafizə etməliyik. Oğlum,
tez-tez dua et. İçki içmə. Heç bir yad qadını öpmə. Yoxsullara və
zəiflərə mərhəmət göstər. İman yolunda qılıncı sıyırıb can vermək
üçün həmişə hazır ol. Sən döyüş meydamnda həlak olsan, bu, mən
qocanı ağrıdacaq. Amma şərəfsiz olub sağ qalsan, mən qoca kişi
xəcalət çəkəcəyəm. Düşmənini heç vaxt bağışlama, oğlum, biz xristian deyilik. Sabahm qayğısını çəkmə, çünki sabahı düşünmək insanı
qorxaq edər. Bir də axırmcı nəsihətim budur: Məhəmməd imanım,
imam Cəfər təriqətinin şiəlik təməllərini heç vaxt yaddan çıxartma” .
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Əmimlə qulluqçular atamın sözlərinə elə qulaq asırdılar ki, elə
bil bu kəlamlar vəhylərdir. Sonra atam ayağa durdu, əlimdən tutdu
və birdən-birə titrək və boğuq səslə dedi: “Sənə yalvarıram: siyasətlə məşğul olma! Nə istəyirsən elə, amma siyasətə qarışma” .
Sakit ürəklə and içdim. Çünki siyasət sahəsi məndən uzaq idi.
Nino isə mənim fikrimcə siyasi problem deyildi. Atam məni bir daha
qucaqladı. İndi mən, nəhayət, tam kamil idim.
Rəsmi gimnaziya libası hələ də əynimdə idi və mən düz saat beşin
yarısında veyillənə-veyillənə qala darvazasından keçib dəniz sahilinə
tərəf getdim. Sonra sağa dönüb qubemator sarayının yanmdan ötərək
Bakının qumlu torpağında böyük zəhmətlə salınmış bağa girdim.
İçimdə azad və qəribə bir hiss var idi. Şəhərin bələdiyyə rəisi
faytonla yammdan keçdi və mən, səkkiz il ərzində ilk dəfə indi no
farağat durmalı idim, nə də ona hərbçisayağı salam verməli. Bakı
gimnaziyasınm inisialı olan gümüş kokardanı mən sevinc hissi ilə
şapkamdan qopardıb atmışdım. Mən mülki bir şəxs kimi gəzib dolamrdım və hətta bir an oldu ki, istədim hamınm gözü qabağında siqaret yandırım. Lakin tütüno nifrətim azadlığın caziboli şərindən güclü
idi. Siqaret çəkmək fikrindon imtina edib parka girdim.
Qubemator bağı böyük idi. Orada nadir, qəmli baxışlarım özlərinə
zilləmiş ağaelar vo asfalt döşonmiş cığırlar var idi. Sağda qədim qala
divarı görünürdü. Ortada isə şəhor klubunun mərmor sütunları parlayırdı. Ağacların arasmı saysız-hesabsız skamyalar doldurmuşdu.
Bəzi palma ağaeları uzaqda batan günəşin qırmızı dairəsinə baxan
üç qızıl qaza yuva olmuşdu. Klubun yaxmlığında bir gölməçə var idi,
daha doğrusu, daş parçalarından hörülmüş, doyirmi, dərin, nəhong
bir hovuz. Şəhor bələdiyyəsi vaxtı ilə belə niyyətdə olub ki, hovuzu
su ilə doldursun və qu quşları oram sevinclo özlorinə məskən seçsinlor. Lakin bu, xoş niyyət olaraq qalmışdı. Su baha idi və bütün
ölkodo bir dənə do olsun, qu quşu yox idi. Bu üzdən də hovuz boş
qalmış və ölü divin göz çuxuru kimi əbodi olaraq səmaya baxırdı.
Skamyaların birində oturdum. Günoş dördkünc, boz evlərin hamar
damlarından işıq saçırdı. Arxamdakı ağaeların kölgoləri getdikcə uzanırdı. Başına mavi zolaqlı çadra örtmüş, ayaqlarına da şappıldayan
ev başmağı geymiş bir qadın yammdan keçdi. Çadranm altından yırtıcı quşun bumu kimi uzun və əyri bir burun görünürdü. Burun mono
tərəf yönəldi. Tez gözlorimi yana çokdim. Moni qəribə bir yorğunluq
bürüdü. No yaxşı ki, Nino çadra geymir və onun uzun, əyri bumu

yoxdur! Yox, mon Ninonu heç zaman çadranm altmda gizlotməyocoyəm. Bolkə dəqiq bilmirdim. Batan günəşin parıltısında Ninonun
siması durdu gözlərimin qabağmda. Nino Kipiani - gözəl gürcü adı!
Avropa adotlərinə vurğun alicənab valideynləri olan Nino! Axı nəyimə
lazımdır bütün bunlar? Ninonun ağ dorisi və ineə, uzun к{ф1к!эп
altmda iri, gülər, qafqazlılara məxsus qığılcımsaçan gözləri var idi.
Bu cür xoş, şon gözlər aneaq gürcü qızlarında olur. Daha heç kimdə!
Nə avropalı qızlarda, no də asiyahlarda. Nazik, hilal qaşlı Ninonun
profıli həzrəti Məryəmin profilini xatırladırdı. Qəmginləşdim. Oxşatma
moni kodərləndirir, qəmə qorq edir. Qərbdə bir kişi üçün çoxlu oxşatmalar vardır. Bu qadmlar üçün isə yalnız yad və anlaşılmaz bir dünyamn romzi olan xristian Məryəm ilə müqayisə və oxşatma qalır.
Başımı aşağı saldım. Qabağımda Qubernator bağmın üstü böyük
səhramn qumu ilə örtülmüş asfalt cığırı uzamrdı. Qum göz qamaşdırırdı. Gözlorimi yumdum. Birdən yammda azad vo şən bir gülüş
səsi eşitdim:
- Müqəddəs Georgi! Sən bir Romeoya bax! Cülyettasım gözləyərkən yatıb qalıb!
Yerimdən sıçradım. Nino düz yammda durmuşdu. Əynində yeno
də müqəddəs Tamara liseyinin ciddi mavi uniforması var idi. Nino
çox arıq idi, hətta deyo bilərdim ki, Şərqin zövqünə görə həddon
artıq arıq idi. Amma məndəki incə duyğuları oyadan da elo onun bu
qüsuru idi. Onun on yeddi yaşı var idi və mən onu ilk dəfə Nikolay
küçəsindən liseyo getdiyi birinci gündən tanıyırdım.
Nino əyloşdi. Gözəl &ф1к1эп altından onun gözlori parıldayırdı:
- Deməli, axır ki, imtahanı verdin, hə? Bir azca narahat idim.
Qolumu onun çiyninə qoydum:
- Bir az hoyocanlı idi. Amma görürsən, Tanrı mömin bəndələrino kömok edir.
Nino gülə-gülə:
- Bir ildən sonra gərok sən mənim üçün Tanrı rolunu oynayasan. İstəyirom ki, bizdə imtahanlar başlananda son monim partamın
altmda oturub riyaziyyatdan cavabları mənə pıçıldayasan.
Hələ neçə il ə w ə l biz bu barədo razılığa golmişdik. О zaman on
iki yaşlı Nino böyük tənəffiisdə gözlori yaşla dolu bizim tərəfə gəldi
vo məni sinfə dartıb apardı. Mon düz bir saat onun partasmın altında
oturub, riyaziyyat tapşırığınm cavablarını ona pıçıldadım. О gündən
bori man Ninonun nəzorində bir qəhroman idim.
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- Əmin və onun hərəmi necədir? - deyə Nino soruşdu.
Üzümü ciddiləşdirdim. Lakin Ninonun zərərsiz marağı qarşısmda
Şərqin bütün oxlaq qanunları oriyib gedirdi. Əlim Ninonun yumşaq
qara saçlarma qərq oldu:
- Əmimin hərəmxanası votoninə qayıtmaq niyyətindədir. Qəribədir, deyəsən, Qərbin tibbi faydalı olub. Amma hələ heç bir olamot görünmür. Buna baxmayaraq, indilik emim çox ümidlidir.
Nino uşaq kimi alnını qırışdırıb dedi:
- Yaxşı iş deyil bunlar. Atam və anam tam bunlarm əleyhinədir.
Horomxana rüsvayçılıqdır.
Nino dərsini söyloyən şagird kimi danışırdı. Dodaqlarım onun
qulağına toxundu:
-N in o , arxaym ol, mən horomxana saxlamayacağam.
- Amma son, hər halda, arvadını çadranm altında gizlodocəksən!
- Əgər vəziyyət tələb etsə. Çadranm xeyri çoxdur. Çadra qadmı
günəşdən, tozdan və yad baxışlardan qoruyur.
Üzü birdon-birə qıpqırmızı olmuş Nino:
- Son homişə bir asiyalı olaraq qalacaqsan. Yad baxışlar sonə niyə
mane olur? Qadın başqasınm xoşuna gələndə no olar?
- Qadın gorək yalnız öz ərinin xoşuna golməyo çalışsın, başqasının yox. Açıq sifət, lüt çiyinlər, yarıya kimi aşkar döşlər, nazik
ayaqlardakı şoffaf corablar - bunların hamısı bir şey vod edir və bu
vodi qadın yerinə yetirməlidir. Çünki qadmda bu qodəri görən kişi,
daha çox görmok istəyər. Kişini belə arzulardan “qorumaq” üçün isə
çadra mövcuddur.
Nino tooccüblə mono baxırdı:
- Soncə, Avropada on yeddi yaşlı qız ilə on doqquz yaşlı oğlan
bu şeylərdən də danışırlar?
- Yox.
- Onda gəl biz do danışmayaq, - deyo, Nino sort şokildo dillondi
və dodaqlarım sıxdı.
Əlim onun saçlarını tumarlayırdı. O, başım qaldırdı. Batan günəşin son parıltısı onun gözlərino düşdü. Aşağı əyildim... Onun dodaqları incəliklo iradəsiz aralandı. Mən onu sürəklə və çox yaramaz
şokildə öpdüm. Onun nofosi təngləşdi. Gözləri qapandı. Sonra məni
birden itələyib ayrıldı. İkimiz do susub toranlaşan boşluğa baxırdıq.
Bir az sonra azca utanan kimi yerimizdən durduq. Ə l-ələ verib bağdan çıxdıq.

Bağdan çıxarkon Nino dilləndi:
- Hər halda mən də gərək çadra geyəydim.
- Ya da öz vodini yerinə yetiroydin.
O, pərt halda güldü. İndi hər şey yenə do qaydasmda idi. Mən onu
düz evlərinə kimi ötürdüm. Ayrılarkən “Şübhəsiz ki, sizin buraxılış
geconizə goləcəyəm” dedi. Onun əlini tutdum:
- Nino, yayda nə eloyəcəkson?
- Yayda? Biz Şuşaya, Qarabağa gedəcəyik. Amma özünü aldatma.
Bu о demək deyildir ki, sən də Şuşaya getməlisən.
- Onda yaxşı, yayda Şuşada görüşərik.
- Son lap zəhlo aparansan. Heç bilmirəm səndən niyə xoşum golir.
Ninonun arxasınca qapı bağlandı. Mon evə tərof getdim. Əmimin sifoti qurumuş kərtonkələ qabığına bənzər hərəmağası dişlərini
ağarda-ağarda dedi: “Gürcü qadınları çox gözəldirlər, xan. Amma
onları tez-tez, özü də bağda, çoxlu adamm keçdiyi yerdo öpmək lazım
deyil” . Onun solğun yanağmı çimdiklədim. Hərəmağa hər şey edə
bilor. Çünki о, no kişidir, nə də qadın. O, orta cinslidir.
Atamın yanına getdim:
- Son mono üç arzu hədiyyo verdin. Birincisini artıq bilirəm. Bu
yay tək Qarabağa getmok istəyirom.
Atam uzun-uzadı üzümə baxdı vo sonra gülə-gülo başını yırğaladı.
D Ö R D Ü N C Ü FƏSİL
Zeynal ağa Bakmm Binoqədi qosəbəsindon olan sadə bir kondli
idi. Onun bu qosobədə tozlu, quru bir şoranlaşmış torpaq sahəsi var
idi. Zolzolə baş veron güno kimi yoxsul mülkündo homin torpağı şumlayırdı. Zəlzələ onun torpağında yarıq omələ gotirdi, yarıqdan da neft
fışqırdı. О gündən etibaron Zeynal ağanın no bacarığa ehtiyacı var
idi, no do ağıllı olmağa. Pul sadoco su kimi onun cibino axırdı. Pulu
əliaçıqlıq vo comordcəsinə xorcləyirdi. Amma buna baxmayaraq pul
çoxalır vo onun üçün yüko çevrilirdi. Elo bir yiiko çevrilirdi ki, onu
lap oldən salmışdı. Çünki gec-tez bu xoşboxtliyin cozasi da golmoli
idi. Zeynal ağa da edama mohkum olunan məhbus kimi cozasmi gözləyirdi. О, məscidlor, xəstoxanalar vo həbsxanalar tikdirdi. Zeynal
ağa Mokkoyə Həcco getdi və yetimxana tikdirdi. Lakin bodboxtlik
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rüşvət almaz. Günlərin bir günü, yetmiş yaşında ikən aldığı on səkkiz yaşlı arvadı onun namusunu ləkələdi. Zeynal ağa da lazım olduğu
kimi, amansız və sort şəkildə öz namusunun intiqammı aldı və axırda
yorğun bir kişiyə çevrildi. Onun ailəsi dağıldı, oğlu onu tərk etdi,
о biri oğlu da intihar edərək, onun başma misilsiz rüsvayçılıq gətirdi.
İndi də saçları ağarmış, dərdli və beli bükülmüş Zeynal ağa Bakıda
qırx otaqdan ibarət sarayında yaşayırdı. Onun sağ qalan yeganə oğlu
İlyas bəy idi və o, bizim sinif yoldaşımız olduğu üçün, buraxılış gecəmiz do Zeynal ağanın evinin böyük salonunda təşkil edilmişdi.
Düz saat səkkizdə mən, enli mərrnər pilləkənlərlə yuxarı qalxdım. Yuxarıda isə İlyas boy durub qonaqlan qarşılayırdı. О da mənim
kimi qayışından nazik xəncər sallanan yaraşıqh çərkəz libası geymişdi.
О da mənim kimi quzu dərisindən papağını çıxartmamışdı, çünki
bu, indən belə bizə aid olan bir imtiyaz idi.
Sag olimi papağıma vurub: “Salam oleyküm, İlyas boy!” deyə ona
salam verdim.
Köhno milli adətlə əllərimizi biri-birimizə uzatdıq: monim sağ
əlim onun sag olini, onun sol oli monim sol olimi sixdi.
- Bu gün cüzamxana bağlanacaq, - deyə İlyas boy pıçıldadı.
Mon razi halda başımı yırğaladım.
Cüzamxana sinfımizin ixtirası və sirri idi. Hətta illorlə şəhərimizdo yaşayan rus müəllimlərinin ölkəmizdən bir tiko belə xobərləri yox idi. Buna görə də biz onları aldatmışdıq ki, Bakımn yaxınlığmda cüzam xəstoləri üçün ev vardır. Hansımız dorsdən yaymmaq
istəyirdisə, о saat sinif nümayəndəsinə deyirdi. О da gedirdi sinif
müəllimimizin yanına, dişlərini bir-birinə vura-vura xəbər verirdi ki,
cüzamxanadan bir xəstə şəhərə qaçıb. Polis onu axtarır. Belə şübhə
var ki, xostə həmin о şagirdin yaşadığı mohollədə gizlənir. Sinif
müəllimimizin rəngi qaçır və xəstə tutulana kimi həmin şagirdi dərsdən buraxırdı. Bu cür tətil bir həftə də davam edərdi, daha çox da.
İşə baxırdı. Amma heç bir müəllimin ağlına gəlmirdi ki, sanitariya
idarəsino gedib, şəhər yaxınlığında doğrudan da cüzamxana olubolmadığını soruşsun. Bu gün iso cüzamxana tontənəli şəkildə bağlanmalı idi.
Mən ağzma kimi dolu zala girdim. Üzündə xüsusi bir təntənə və
bayram ifadəsi olan məktob müdirimiz, həqiqi gizli müşavir Vasili
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Qriqoryeviç Xrapko zalın küncündə oturmuşdu, müəllimlər də onu
əhatəyə almışdılar. Ona yaxınlaşdım və dərin bir ehtiramla baş əydim.
Dilləri və ləhcələri son dərəcə cold qavraya bildiyim üçün mən sinifdəki müsəlman şagirdlərin natiqi və nümayəndəsi idim. Müsəlman
şagirdlərin çoxu elə ağzını açıb rusca bircə cümlə deyən kimi qeyrirus mənşəli olduğunu aşkar etdiyi halda, mən hələ üstəlik bir neçə
rus ləhcəsini də bilirdim. Müdirimiz Peterburqdan idi. Buna göro do
onunla gərək Peterburq ləhcəsində damşaydıq. Yəni samitləri pıçıltı
ilo deyib, saitlori udmaq lazım idi. Gözol soslonmir, amma son dəroco
nəcib görünür. Müdir istehzam heç zaman sezo bilmədi və bu səbobdon do “bu ucqar orazinin ruslaşdırılmasmın bu cür irəliləməsindən”
ötrü sevinirdi.
- Axşamımz xeyir, conab müdir, - deyə mən utancaq şəkildo
müraeiət etdim.
- Axşamınız xeyir, Şirvanşir, imtahan qorxusundan özünüzə golə
bilmisinizmi?
- Bəli, cənab müdir. Amma bu arada mən iyrənc bir əhvalatın
şahidi olmuşam.
- Nə olub ki?
- Но, о cüzamxana mosələsini deyirəm.
- Cüzamxanaya no olub axı?
- Bıy? Conab direktorun xəbəri yoxdur? Dünon bütün xostolər
oradan qaçıb izdihamla şəhərdən keçiblor. Onlara qarşı iki horbi hissə
göndormok lazım gəlmişdir. X əstələr iki kəndi zobt etdilor. Əsgərlor
kəndləri mühasirəyə aldılar ve sağlamlan da, xəstolori də - hamısını
güllə ilo vurub öldürdülor. Evlərə od vunıb yandırdılar. Dehşətli
deyilmi, cənab müdir? Cüzamxana artıq mövcud deyildir. Əl-ayaqları
qopmuş, bir qismi isə həlo də xırıldayan xəstələr şoher darvazası qabağmda səriliblər. Onların üstünə yavaş-yavaş neft töküb yandınrlar.
Müdirin gözləri kəlləsinə çıxdı. Hər halda, ürəyindo fikirloşirdi
ki, hələ vaxt var ikən gedib nazirə desin, onu daha modəni bir yere
keçirtsinlər.
O, qomgin halda dilləndi: “Dəhşotli ölko, dəhşətli adamlar. Amma
balalanm, məhz burada insan dəm ir intizamm vo hakimiyyət orqanlarmın cold hərokət etməsinin nə qədor vacib olduğunu başa düşür” .
Bütün sinif müdirin başına yığılıb qayda-qanunun faydalı olması
barodə mülahizələrine qulaq asırdı. Cüzamxana artıq dəfn edilmişdi.
cr>
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Bizim məktəb xələflərimiz indi gərək özləri bir şey uyduraydılar.
Mən birdən elə-belə soruşdum:
- Cənab direktor bilirmi ki, Məhəmməd Heydərin oğlu artıq ikinci
ildir bizim gimnaziyaya gəlir.
- N ə - ə - deyə müdirimizin gözləri az qala təpəsinə çıxdı.
Məhəmməd Heydər gimnaziya üçün rüsvayçılıq idi. O, hər sinifdə
ən azı üç il qalmışdı. On altı yaşmda o, evlənmişdi, amma buna bax
mayaraq, yenə məktəbə gəlirdi. Onun oğlu doqquz yaşı olan kimi eyni
gimnaziyaya daxil oldu. Xoşbəxt ata əvvəl istədi bu məsələni gizli
saxlasm. Lakin bir dəfə bir kök uşaq böyük tənəffusdə Məhəmməd
Heydərə yaxınlaşdı və günahsızcasına ona dedi: “Ata, əgər mənə beş
qəpik verməsən ki şokolad alım, riyaziyyat tapşırığmı köçürtdüyünü
gedib anama deyəcəyəm” .
Məhəmməd Heydər xəcalətdən qıpqırmızı olmuşdu. Uşağı teztez dartıb apardı və bizə söz verdi ki, elə birinci fvirsətdə gimnaziya
müdirinə ata olduğunu bildirəcək.
Müdirimiz yenə soruşdu:
- Yəni demək istəyirsiniz ki, altıncı sinif şagirdi Məhəmməd
Heydərin artıq ikinci sinfə gedən oğlu var?
- Bəli, elədir və sizdən çox üzr istəyir. О istəyir ki, oğlu da onun
kiıtıi bilikli olsun. Zarafat deyil, Qərb biliyinə yiyələnmək həvəsi
getdikcə daha geniş vüsət alır.
Müdirimiz qıpqırmızı oldu. O, dinməz-söyləməz dayamb, ata ilə
oğulun eyni məktəbə getməsinin məktəb qaydalarına zidd olubolmadığı barədə düşünürdü. Amma bir qərara gələ bilmədi. Buna
görə də ata və oğulcuğaz bundan sonra da Qərb elminin qalasmı mühasirədə saxlaya bilərdilər.
Zalın yamndan balaca bir qapı açıldı. Qalın pərdələr qırağa çəkildi.
On yaşlı bir oğlan uşağı dörd nəfər qara saçlı, kor kişinin əlindən
tutub içəri gətirdi: bunlar İrandan gəlmiş musiqiçilər idilər. Kişilər
zalın küncündə xalçanın üstündə əyləşdilər. Qədim İran əl əməyinin məhsulu olan nadir alətlər işığa çıxarıldı. Fəryad edən bir musiqi
dilə gəldi. Musiqiçilərdən biri əlini qulağına sarı apardı. Bu, Şərq
müğənnilərinin klassik hərəkəti idi.
Salona sakitlik çökdü. О biri musiqiçi həzzlə tarı dilləndirdi.
Müğənni yüksək tonda oxumağa başladı.
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О susandan sonra solunda oturan xanəndə səsini qaldırdı. Çox
bərk, tükürpədici bir nifrətlə qışqırıb dedi:
...Və sən, ey nazənin, bir siçan kimi
Keçordin meydandan qonşu cvinə.

Tar indi elə bil nalə çəkirdi. Kamança hönkür-hönkür ağlayırdı.
Üçüncü xanəndə ehtirasla bumunun altından oxumağa başladı:
“O bir çaqqaldır, bir allahsızdır...
Ah fəlaket, ah müsibət, ah rüsvayçılıq!”

O, bir anlığa susdu. Üç-dörd musiqi ahəngindən sonra dördüncü
müğənni yavaşca, incə bir tərzdə oxumağa başladı...
Mən qalın pərdələrdən birinin yamnda dayanmışdım. Yanımda da
müdirimiz və coğrafıya müəllimimiz.
Müdirimiz yavaşca:
- Nə çirkin musiqidir. Elə bil Qafqaz eşşəyinin anqırtısına qulaq
asırsan. Görəsən söylədikləri sözlərin mənası nədir?
- Elə ahəng kimi mənasız olmalıdır, - deyə müəllim cavab verdi.
İstədim barmaqlarımın üstündə oradan uzaqlaşım.
Birdən sezdim ki, ağır pərdə yavaşca tərpəndi. Ehtiyatla oraya
baxdım. Saçları qar kimi ağ və gözləri qeyri-adi bir şəkildə parlayan qoca bir kişi pərdənin arxasında durub, musiqiyə qulaq asır və
ağlayırdı. Bu, İlyas bəyin atası, Əlahəzrət Zeynal ağa idi. Onun qalın,
mavi damarlı yumşaq əlləri titrəyirdi. İşə bax! Öz sahibinin adını belə
yaza bilməyən bu əllər yetmiş milyon manat pula hakim idi.
Gözlərimi yana çəkdim. Bu Zeynal ağa adi bir kəndli idi, lakin
xanəndə sənətindən başı yaxşı çıxırdı.
Mahnı qurtardı. M usiqiçilər bir Qafqaz oyun havası çaldılar.
Mən zalda süzməyə başladım. M əktəblilər qrup hahnda durmuşdular. Onlar şərab içirdilər. Müsəlmanlar da. Mən isə içmirdim.
Yoldaşlarımızın tanışları və bacıları künclərdə durub lağ-lağ
danışırdılar. Orada çoxlu sarısaç, göygöz, pudralı rus qızı var idi.
Onlar ruslarla, bəzən də erməni və gürcülərlə söhbət edirdilər. Elə
ki müsəlman onlarla damşırdı, rus qızları dərhal istehza ilə özlərini
çəkir, bir neçə sözlə cavab verir və dərhal uzaqlaşırdılar.

Kimsə pianonu səsləndirdi. Vals başlandı. Müdirimiz qubematorun qızı ilə rəqs edirdi.
Şükür Allaha! Onun səsi pilləkən tərəfdən gəldi: “Axşamınız
xeyir, İlyas bəy. Bir az gecikdim. Amma bu rnənim günahım deyildi”.
Mən bayıra şığıdım. Yox, Nino nə gecə paltarı geymişdi, nə də
müqəddəs Tamara liseyinin bal uniformasmı. Onun beli elə bağlanmışdı, elə incə idi ki, mən bir əllə onu aça biləcəyimə inamrdım.
Qızılı düyməli qısa məxmər cübbəsi onun çiyinlərinə atılmışdı.
Uzun məxmər yubkası düz ayaqlarına çatırdı. Mən ancaq onun tumac
ayaqqabüarınm ucunu görürdüm. Saçlarında balaca bir papaq vardı.
Alnından da iki cərgə ağır qızıl sikkə asılmışdı. Gürcü şahzadə xanımınm qədim bayram libası və hələ üstəlik də bir Bizans məleykəsinin siması! Məleykə güldü: “Yox, Əli xan. Hirslənməli deyilsən.
Bu yubkanm kəndirlərini bağlamaq düz bir saat çəkdi. Nənəmin yubkasıdır. Bunu yalnız sizin şərəfinizə zorla əynimə geymişəm”.
- Birinci rəqs mənimlə! - deyə İlyas bəy səsləndi.
Nino sual dolu gözləri ilə mənə baxdı. Razılıqla başımı tərpətdim. Rəqs etməyi sevmirdim. Özü də pis rəqs edirdim. Bundan başqa,
İlyas bəyə Ninonu etibar edə bilərdim. O, qayda-qanundan xəbərdar idi.
- Şamil duası! - Bu səs İlyas bəyin səsi idi.
Kor musiqiçilər dərhal, keçidsiz başladılar...
İlyas zalın ortasına atıldı. Xəncərini sıyırdı. Onun ayaqları qızğm Qafqaz dağlı rəqsinin ritminə uyğun olaraq tərpenirdi. Xəncərin
tiyəsi əlində parlayırdı. Nino rəqs edə-edə ona qoşuldu. Qızm ayaqları nadir oyuncaqların ayaqları kimi balaca idi. Şamilin sirli rəqsi
başlandı. Biz musiqinin ahəngi ilə əl çalırdıq. Nino qaçırılası gəlin
idi... İlyas xəncəri dişlərinin arasına saldı. Qolları yırtıcı quşunqanadları tək açılmışdı və o, qızm ətrafında dolaşırdı. Ninonun ayaqları zal
boyunca süzməyə başladı. Onun elastik, titrəyən qollarının hərəkəti
qorxu, ümidsizlik və fədakarlıq ifadə edirdi. Sol əlində dəsmal tutmuşdu. Onun bütün bədəni əsirdi. Yalnız papağındakı sikkələr cərgə
ilə təфənrnədən qalmışdı. Belə də olmah idi və rəqsdə ən çətin şey
elə bu idi. Bu cür cəldliklə zal boyunca süzüb, papağmdakı sikkələrin birini də torpənməyə qoymamağı ancaq bir gürcü qızı bacarardı.
İlyas onu ov quşu kimi təqib edirdi. Durmadan, arnan vermədən dairə
boyunca onun dalınca qaçırdı. İlyasın qollarınm işarəlori getdikcə
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daha amiranə olur, Ninonun da hücumu dəf edən hərəkətləri get-gedə
incələşirdi. Nəhayət, о ovçunun qovub tutduğu, qorxudan bədəni tirtir əsən cüyür kimi dayandı. İlyas get-gedə daha cəld hoppanırdı.
Ninonun gözləri itaətkar idi. Onun əlləri əsirdi. Musiqi gurlayanda
Nino sol əlini açdı. Dəsmal yerə düşdii. Elə bu anda İlyasın xəncəri
bu balaca ipək parçasına ilişdi və onu yerə mıxladı.
Məhəbbət rəqsinin simvolikası qurtardı...
Bir şeyi yaddan çıxartdım. Rəqsdən qabaq mən öz xəncərimi İlyas
bəyə vermişdim, onun xəncərini də özüme götürmüşdüm. Ninonun
desmalmı kəsən mənim xəncərimin tiyesi idi. Belə etmək daha təhlükesiz idi, çünki müdrik bir misalda deyilir ki, “Öz dəvəni Allahın
himayəsinə tapşırmazdan qabaq onun ipini bərk hasara bağla” .
BEŞİNCİ FƏSİL
“Ey xan! Bizim şöhrətli ecdadlarımız özlərinə daha böyük və
başqalarmı dəhşətə salan ad qazanmaq üçün bu diyara ayaq basanda,
onlar: “Qara bax! - Bax... orada qar var!” - deyə qışqırdılar. Amma
dağlara yaxmlaşanda və balta dəyməmiş meşəni görendə qışqırdılar ki, “Qara bağ!” . Və e zamandan bəri bu diyara Qarabağ deyilir.
Qabaqlar ona Sünik, ondan evvel isə Avqar deyərdilər. İndi, ey xan,
bil ki, bizim diyar qədim və şöhrətli bir diyardır” .
Şuşada evində otaq kirayə götürdüyüm qoca Mustafa qürurla
susdu. Qarabağın meyvə arağından bir qədəh içib, saysız-hesabsız
tellərdən hörülmüş qeyri-adi pendirdən bir tikə kəsdi və boşboğazIığına davam etdi: “Bizim dağlarda qaranlıq ruhları məskən salıb vo
nəhəng xəzinələrin keşiyini çəkirlər. Bunu hər kəs bilir. Lakin dağlarda müqəddəs daşlar durur və müqəddəs çaylar axır. Bizdə hər şcy
var. Get şəhərə, gəz-dolaş oranı, gör heç işləyən varını? Bir nofor
də! Bax, gör heç kədərli adam görərsənmi? Bir nəfər də! Ayıq adam
varmı! Bir nəfər də! Heyrət et, təəccüblən, ağa!”
Mən bu xalqm şirin yalançılığma təoccüblənirdim. Öz balaca
diyarlarını şöhrətləndirmək üçün onların uydurmadığı rəvayət qalmamışdı. Hələ dünən kök bir erməni moni inandırmaq istoyirdi ki,
Şuşadakı Maraş kilsəsinin beş min il yaşı var. Ona qayıdıb dedim ki:
“Yalan danışma. Bütün xristianlığın yaşı heç iki min il dcyildir. Axı
bir xristian kilsəsi Mesihdon (Xristosdan) qabaq tikilo bilmozdi?!
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Gonbula sözüm bərk toxundu və o, tənəli tərzdə dedi: “Əlbəttə,
sən təhsilli bir adamsan, sözüm yoxdur. Amrna bu qoca kişinin nəsihətinə qulaq as: başqa xalqlarda ola bilən xristianlığın yaşı iki rnin
ildir. Biz, Qarabağ əhlinə isə Xilaskar Məsih ondan üç min il qabaq
peyda olub. Bax belə”.
Hələ Şuşada yolüstü bir daş körpünün üstündən keçərkən faytonçu mənə nəql elədi ki, bax, bu körpünü ölməz qəhrəmanlıqiarmı
göstərmək üçün İrana gedərkən makedoniyalı İskəndər tikdirmişdir.
Körpünün aşağı hissəsində daşın üstündə isə “ 1897” rəqəmi həkk
edilmişdi. Onu faytonçuya göstərdim. О da özünü о yerə qoymadan
cavab verdi: “Eh, ağa, bunu ruslar sonradan həkk ediblər ki, bizim
şöhrətimizi kiçiltsinlər” .
Şuşa qəribə bir şəhər idi. Min beş yüz metr hündürlükdə yerləşən, müsəlmanların və ermənilərin yaşadıqları bu şəhər əsrlərdən
bəri Qafqaz, İran və Türkiyə arasında bir кофй olmuşdur. Ətrafını
dağlar, meşələr və çaylar bürümüş gözəl bir şəhər idi. Dağlarda və
vadilərdə çiy к эф Ы эп tikilmiş balaca komalar ucalırdı. Yerlilər uşaq
sadədilliyi ilə bu komaları saray adlandırırdılar. Orada yerli feodallar - müsəlman bəyləri, ağaları, erməni məlikləri yaşayırdılar. Bu
adamlar saatlarla evlərinin eyvamnda oturur, qəlyan çəkir və birbirinə Rusiyanın və çarın Qarabağdan olan generalları tərəfındən
neçə dəfə xilas olunduğundan və qarabağlılar olmasaydı, imperiyanın başına nələr gələ biləcəyindən danışırdılar.
Biz, yəni mən və qoçum, balaca dəmiryol stansiyasından at arabası
ilə Şuşaya əyri-üyrü dağ yolu ilə yeddi saata çatdıq. Qoçuluq daha
çox quldurluğa meyil göstərən silahlı nökərlərin peşəsi idi. Təpədəndımağa kimi silahlanmış bu adamlar qaradinməz olardılar. Bu qaradinməzlik bəlkə də ondan irəli gəlirdi ki, qoçular vaxtilə soyğunçuluqda göstərdikləri igidliyin xəyalı ilə yaşayırdılar. Atam qoçunu mənə
qoşmuşdu ki, yolda məni yadlardan, yaxud yadları məndən qorusun.
Bunu heç başa da düşmədim. Qoçu iltifatlı adam idi. Elə bil bir az da
Şirvanşirlər ailəsinə qohumluğu çatırdı və bir qohum kimi etibarlı
adama oxşayırdı. Bu cür qohumlara ancaq Şərqdə rast gəlmək olardı.
Artıq beş gün olardı Şuşada idim. Oturub Ninonun gəlməsini gözləyirdim. Bu beş gündo yerlilər mənə yalnız ondan danışırdılar ki,
dünyanın bütün varlı, igid, yaxud başqa cür şöhrətli olan adamları
Şuşadan çıxmışdır. Mən şəhər parkını gəzir və məscid minarələrini
seyr edirdim. Şuşa çox mömin şohər idi. Buradakı məscid və kilsə34
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lər altmış minlik əhali üçün kifayət idi. Üstəlik, şəhərin qırağında
saysız-hesabsız pirlər, birinci növbədə də şübhəsiz, müqəddəs Sarı
bəyin iki ağacı dururdu ki, özünü öyən qarabağlılar elə birinci gün
məni bu yerlərə dartıb aparmışdılar.
Müqəddəsin qəbri Şuşadan bir saatlıq yol uzaqlığında idi. Hər il
bütün şəhər bu qəbrin yanına səcdəyə gəlir və müqəddəs ağaclıqda
xudmani məclis qurub bayram edirdi. Xüsusilə mömin olanlar bu
qəbrə qədər uzanan yolu ayaqla deyil, diz üstə sürünə-sürünə qət
edirdilər. Bu çox ağır və zəhmətli bir işdir, amma zəwarların diqqətini xüsusilə cəlb edir. Müqəddəsin qəbri üstündəki ağaclara əl vurmaq qadağan idi. Kim ağacların bircə у аф адта toxunsaydı, elə yerindəcə iflic olurdu. Sarı bəy bax, beləcə qüdrətli idi!
Amma bu müqəddəsin indiyədək hansı möcüzəni göstərdiyini
mənə heç kim izah edə bilmədi. Bunun əvəzində isə camaat onun
bir işindən mənə təfərrüatı ilə danışırdı. Deyirdilər ki, bir dəfə o,
düşmənlər tərəfındən təqib olunarkən onun atı, hələ bu gün də
Şuşa şəhərinin yerləşdiyi dağın təpəsi ilə çapır. Təqib edənlər lap
yaxınlaşanda, o, atınm cilovunu dartır və at nəhəng sıçrayışla dağm,
qayaların, bütün Şuşa şəhərinin üstündən uçub gedir. Mömin adam
lar bu nəcib heyvanın endiyi yerdəki daşa həkk olunmuş nal izlərini
görə bilirdilər. Camaat and-aman edirdi ki, bu, həqiqətdir. Bir dəfə
yalnız belə bir hoppanmanm mümkün olduğuna şübhəmi bildirəndə,
onlar incimiş halda dedilər: “Amma ağa, bu at Qarabağ atı idi!” Və
bunu deyib, Qarabağ atı barədə mənə bir əfsanə nəql etdilər: Onların
diyarında hər şey gözəldir. Ancaq bu diyarın ən gözəli Qarabağ atıdır.
Bu həmin Qarabağ atı idi ki, Iran şahı Ağa Mohəmməd biitiin hərəmxanasmı bu şöhrətli atm əvəzində verməyə hazır idi. (Görəsən, mənim
dostlarımm xəbəri var idimi ki, Ağa Məhəmməd axtalanmış hərəmağa
olmuşdur?) Bu at az qala müqəddəs bir at idi. Bu möcüzəli at cinsi
doğulana kimi müdriklər düz yüz il ərzində baş sındırıb, ollaməlik
ediblər. Möcüzəli at cinsi: dünyanın ən gözəl atı, Qarabağın məşhur
kəher atı.
Bu qədər tərifdən sonra marağım artdı və xahiş etdim ki, bu
gözəl atların birini mənə göstərsinlər. Müşayiətçilərim mono canıyananlıqla baxıb dedilər: “Sultanın hərəmxanasına girmək - Qarabağ
atlarmın pəyəsinə girməkdən asandır. Bütöv Qarabağda yalmz on
iki belə kəhər at vardır. Onları görən at oğrusu olur. Ancaq müharibə olanda sahibi bu möcüzəli atı minir” .
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Bəxtim gətirməmişdi. Deyəsən, elə bunlarm bu əfsanəvi at barədə
söylədikləri ilə kifayətlənməli idim.
Beləliklə, Şuşada oturub qoca Mustafanın boşboğazlığma qulaq
asa-asa Ninonu gözloyirdim. Bu əfsanəvi diyara da artıq alışmışdım.
- Ey xan, - deyə Mustafa sözə başladı, - sənin əcdadların müharibə aparmışlar, son iso təhsilli bir adamsan vo elm ocağma getmison. Buna görə do incosənotdən başın çıxar. Farslar Sodi, Hafız və
Firdovsi ilo öyünürlər, ruslar Puşkin ilo foxr edirlər. Uzaq Qərbdə do
Gete adlı bir şair olub vo o, şeytan barodə şeir yazıb.
Onun sözünü kosorək:
- Bolko bütün bu şairlor Qarabağdan çıxıblar? - dedim.
- Yox, hörmotli qonaq, yox, bunu demirom. Amma demok istodiyim odur ki, bizim şairlər daha yaxşıdır. Onlar о qədor qürurludurlar ki, şeirlərini quru kağıza yazmırlar, onları ancaq oxuyurlar.
- Hansı şairlori nozərdo tutursan? Aşıqları?
- Boli, - deyə, qoca mötəbor şokildə cavab verdi, - aşıqları
nəzordo tuturam. Onlar Şuşa yanmdakı kondlordo yaşayırlar vo
onların yarışı var. Gedib о möcüzoyo baxmaq istəyirsənmi?
Razılıq verdim və ertosi gün əyri-üyrü yolla yoxuşu qalxıb Qaf
qaz aşıq sonətinin dayaq nöqtəsi sayılan Daş kəndinə gəldik. Qarabağın, demək olar, hər kəndindo yerli aşıqlar vardır. Onlar qışda şeir
yazarlar vo baharda dünya işığına çıxarlar ki, saray vo komalarda öz
mahnılarmı oxusunlar. Amma üç kənd var ki, orada sırf aşıqlar yaşayırdılar vo Şərqin ta qədimdən şeriyyotə böyük hörmət bəsloməsinin olamoti olaraq yerli feodallar onları vergidon azad etmişdilor.
Bu kəndlərin biri do Daş kəndi idi.
Kəndin sakinlorinin adi kondli olmadıqlarını müoyyon etmok
üçün elə bircə baxış kifayət idi: kişilorin uzun saçları və əyinlorindo
ipək libasları vardı. Onlar bir-birlorino şübho ilo baxırdılar. Qadınlar kişilorinin dalınca gedir vo musiqi alotlorini daşıyırdılar. Onların
baxışları qomgin görüniirdü. Kənd bütiin Qarabağdan gəlmiş vardövlətli müsolmanlar və ermənilərlə dolu idi. Onlar aşıq sənətindon
həzz almaq üçün buraya gəlmişdilor. Aşıq kondinin osas meydançasında tamaşaçı kütləsi toplaşmışdı. Meydanın ortasında iso amansız döyüşo hazır olan iki aşıq dayanmışdı. Onlar bir-birlorino nifrətlo
baxırdılar. Külok onların uzun saçlarını yellodirdi. Aşıqlardan biri
qışqırıb dedi:

- Sənin paltarından peyin iyi gəlir, sifotin donuz sifotino bənzəyir, sənin istedadın bakirə qızın qarnmdakı tükdon do nazikdir vo bir
az pul üçün son özün haqqında tohqiramiz şeir bəstoləyorsən.
О biri aşıq acıqlı-acıqlı sosini ucaltdı:
- Sonin paltarın təlxok libasına bonzəyir, sosin do axtalanmış
xədimin sosini xatırladır. Sən öz istedadını sata bilmirson, çünki
heç istedadın da yoxdur. Son boxşişlorlə dolu süfromdon atılan
tör-töküntülorlo yaşayırsan.
Aşıqlar müoyyon vaxt bir-birini cohdlo söydülor. Bu söyüşlor
bozon insanı bezdirso də, xalq ol çalıb onları alqışlayırdı. Sonra həvari
simalı ağsaçlı bir qoca ortaya çıxdı və deyişmo üçün iki mövzu elan
etdi: biri lirik, biri do epik. Lirik mövzu “Araz üstündo ay”, epik
mövzu da “Ağa Mohomməd şahm ölümü” idi.
Aşıqlar göyo baxdılar vo oxumağa başladılar. Onlar acıqlı xədim
Ağa Məhəmməddən oxuyurdular ki, Ağa Məhəmmod kişilik gücünü
yenidən qaytarmaq üçün Tifliso, oradakı kükürdlü suda çimmoyo
gedir. Kükürdlü su kömək etmoyondə, xodim şohəri yerlo-yeksan
etdi vo bütün qadın vo kişilori vohşicosino öldürtdürdü. Lakin dala
qayıdan zaman tale onu Qarabağa tolosdirdi. O, öz çadırında yatan
vaxt xəncorlə vurulub. Böyük şah hoyatdan heç bir hozz almadan öldü.
O, hərb yürüşləri zamanı aclığa dözmüş, qara çörok yemiş, ayran
içmişdi. O, saysız-hesabsız ölkolor foth etmişdi, amma sohradakı
dilənçi qədər yoxsul qalmışdı. Xodim Ağa Məhomməd belə adam \di.
Aşıqlar bütün bunları klassik beyt vo bond üslubunda oxuyur
dular. Onların biri on gözol qadınlar ölkosindo xodimin işgoncolorini
dəqiqliyi ilə təsvir edir, о birisi də bu qadınların edam sohnosini toforrüatı ilo canlandırırdı. Tamaşaçılar razı qalmışdılar. Aşıqların alnından tor tökülürdü. Birdon mülayim sosi olan aşıq soslondi:
- Araz üstündəki Ay kimo bonzoyir?
Acıqlı aşıq onun sosini kosorok:
- Sonin sevgilinin sifotino.
Mülayim sosli dilləndi:
- Bu Ayın işığı mülayimdir.
- Yox, - deyo acıqlı aşıq cavab verdi, - bu Ay şohid olmuş qohrəman bir döyüşçünün qalxamna bənzoyir.
Bu bonzətmədə birinciliyi oldo etmok üçün onlar bir-birini taqotdon salırdılar. Sonra hor biri mahnı oxudu. Ayın gözolliyindon, qız
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hörüyü kimi axıb gedən Arazdan, gecələr sahilə gəlib, Arazın suyunda
əks olunan Aya baxan sevgililərdən oxuyurdular... Acıqlı aşıq qalib
elan edildi və o, iyrənc bir gülüşlə rəqibinin sazını miikafat olaraq
aldı.
Ona yanaşdım. Mis sinisini pulla doldura-doldura qaşqabağmı
sallayıb ətrafa baxırdı.
- Qələbənə görə sevinirsəntni? - deyə soruşdum. О nifrətlə yerə
tüpürdü və dedi:
- Ağa, bu, qələbə sayıla bilməz. Keçmişdə qələbələr var idi. Yüz
illər bundan qabaq. О zəmanədə qalib məğlubun başını çapa bilərdi.
О vaxtlarda incəsənətə hörmət böyük idi. İndi biz nazlanıb incəlmişik. Artıq heç kim bir şeir üçün qamnı vermir.
- İndi son diyarın ən yaxşı şairisən.
- Yox, - dedi və onun gözlərində dərin bir kədər göründii. Və o,
təkrarən dedi: - Yox, mən ancaq bir sənətkaram. Mən əsil aşıq
deyiləm.
-B əs əsil aşıq nə deməkdir?
- “Ramazan ayında”, - deyə acıqlı aşıq dilləndi, ~ sirli, xariqüladə
bir gecə, Qədir gecəsi vardır. Bu gecədə təbiət bir saatlığa yatır. Çaylarda sular axmır, murdar ruhlar xəzinələrin keşiyində durmurlar.
Otların böyüdüyünü və ağacların danışdığını eşitmək olur. Çaylardan
su pəriləri çıxır və о gecədə dünyaya gələn adamlar ınüdrik və şair
olurlar. Qədir gecəsində aşıq gərək bütün şairlərin hamisi olan İlyas
peyğəmbəri çağırsın. Peyğəmbər düz vaxtında peyda olur və öz
camından aşığa su verib deyir: “Bu gündon etibaron son əsil aşıqsan
və dünyada hər şeyi mənim gözümlo görəcokson” . Bu ənamı alan
aşıq hor ünsürə göro hakim olur; heyvanlar vo insanlar, küloklər və
donizlor onun sosinə baş oyir, çünki onun sözündə Küll-İxtiyarın
qüdroti vo gücü olur.
Acıqlı aşıq yero oturdu, ollori ilo üzünii tutdu vo hönkür-hönkiir
ağladı. Sonra dedi:
- Amma Qodir gecosinin hansı geco olduğunu vo bu gcconin
hansı saatında yatmaq lazıın goldiyini heç kim bilmir. Buna göro do
osil aşıqlar mövcud deyildir.
O, ayağa durub getdi. Tonha, acıqlı vo qaradinməz şəkildo getdi.
Qarabağın yaşıl connotində yaşayan sohra qurdu kimi getdi.
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ALTINCI FƏSİL
Pexaçpür bulağı özünün dar daş yatağında şırıldayırdı. Onun otrafındakı ağaclar yorğun müqoddoslər kimi göyə baxırdılar. Kiçik bir
topo Şuşanın monzorəsini bağlamışdı. Cənuba doğru ermonilorin
Bibliyadakı çoban yaylaqlarını xatırladan yamyaşıl otlaqları uzanırdı.
Şorqdə isə Qarabağ tarlaları Azərbaycanm tozlu çöllorindo itirdi.
Oradan sohramn qızğın nəfəsi, Zərdüştün odu əsməkdə idi. Lakin
başımızın üstündəki ağaclar sakit vo horokətsiz idilor, elə bil qodim
dövrün ilaholori oranı yenico tərk etmişdilor. Bizim tonqaldan çıxan
tüstü bolko də onları müqəddosləşdirirdi. Al-olvan xalçalar dairovi
şokildə tonqalın ətrafına sorilmişdi. Xalçaların üstündə kef çokən
gürcülorlə mon oturmuşdum. Ocağın otrafı şorab qodəhləri, meyvo,
üst-üstə qalanmış tərovəz və pendirlo dolu idi. Bulağın yanmda da
sadarilor, soyyah musiqiçilor oturmuşdular. Onların əlindəki alətlərin
elo adı musiqini xatırladırdı: dairə, çinuri, thara, diplipito. Onlar bir
bayatı, lirik bir məhobbot mahnısı oxuyurdular. Bu mahnını, yad mühitin cazibosini artırmağı sevon şohorli gürcülər arzu etmişdilər. Əgor
latın dili müollimimiz burada olsaydı, şohərli gürcülorin kond şəraitino uyğunlaşmaq cohdini “Dioniy ohval-ruhiyyəsi” adlandırardı.
Nəhayət, bu şən kurort qonaqlarım Şuşa yaxınlığındakı meşoçiyo
geco ziyafotino dovət edon Kipiani ailesi golib çıxdı.
Ninonun atası düz qabağımda oturmuşdu vo o, tamada rolunu
yerli ziyafot morasiminin şərtlorino uyğun olaraq ifa edirdi.
Onun parlaq gözlori vo qalın qara bığları var idi. Qırmızı sifotli
Kipiani olindəki qodəhi qaldırıb içdi. Mon də birqurtum içdim. Başqa
vaxt olsaydı içməzdim, amma tamada təlob edondə içmomək nəzakətsizlik olardı.
Qulluqçular bulaqdan su gotirdilər. Bu sudan içon adam kefı istədiyi qodor yeyo bilərdi vo doymazdı. Çünki Pexaçpür bulağının suyu
da Qarabağm saysız-hesabsız möcüzəlorindon biri idi. Suyu içdikco
süfrodo üst-üstə qalanmış bol yemok do azalırdı. Ocağın şöləlonon
işığında Ninonun anasmın profılini gördüm. O, orinin yanında oturmuşdu vo gözlori gülürdü. Bu gözlor, bir zamanlar cadugor Medeyanın arqonavt Yasonla görüşdüyü Rion düzonliyinin - Minqreliyanın
yaratdığı gözlor idi.
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T a m a d a q ə d ə h i qaldtrdı: “ İ ç ə k m ö h tə r ə m D idianinin sağlığına!”
U ş a q baxışlı b ir q o c a t ə ş ə k k ü r etdi. B u n u n la d a ü ç ü n c ü d ö v rə
başlandı. Q ə d ə h lə r boşaldı. P e x a ç p ü r b u la ğ ın ın ə f s a n ə v i suyu s ə r xoşluğa qarşı da təsirli idi. H eç kim sərxoş olm am ışdı. G ü rc ü lə r süfrə
başında oland a ü rə k d ə n n ə şə lə n m ə y i sevirlər. A m m a ağılları P ex a ç p ü r b u la ğ ın ın suyu kim i tə m iz v ə ş ə ffa f qalırdı.
M e ş ə c ik d ə k e f m ə c lisi d ü z ə ld ə n tə k c ə b iz dey ildik. A ğaclıq
s a y s ız - h e s a b s ız oc a q la rla d o lu idi, çünki b ü tü n şu şa lıla r h ə r h ə f tə
m ü x t ə l i f bulaq ların b a şın a yığılırlar. K e f m ə c lislə ri s ə h ə r açılana
kim i d a v a m edirdi. X ristian lar v ə m ü s ə lm a n la r m ü q ə d d ə s m e şəciy in
bütləri x a tırladan ağ a cla rın ın k ö lg ə s i altında birlikdo şo nlən ird ilər.
M ə n y a m m d a o tu ra n N in o y a baxdım . O, g ö z lə rin i y a n a çəkdi.
A ğsaçlı D idiani ilə sö h b ə t edirdi. B u da a d ə tin bir ə la m ə t i idi: q o c a lara h ö r m ə t, cava n la ra m ə h ə b b ə t...
Q o c a dillondi,:
- Siz g ə r ə k bir d ə f ə m ə n im y a n ım a - Z uq didi saray ın a gələsiniz.
S arayım Rion çayı qırağındadır. Bir zam an lar M id iy a kö ləlori burada
q o y u n y u n u ilə qızıl to playırdılar. Əli xan, siz d ə g əlin. Siz M in q r e liy an m b a lta d ə y m ə m iş tropik m eşolərini v ə q ə d im ağaclarını g ö r ə r siniz.
- M ə m n u n iy y ə tlə , m ö h tə r ə m D idiani, g ə lə r ə m , a m m a a ğ a c la rd a n ötrü y ox , sizə g ö r ə g ə lə r ə m .
- N i y ə ağaclara qarşısınız? M ə n im iiçiin a ğ a c la r kam il h ə y a tın
tə c ə s s ü m ü d ü r .
N in o s ö h b ə tə qarışdı:
- Ə li xan uşaq c in d ə n q o rx a n kimi a ğ ac la rd an qorxur.
- О d ə r ə c ə d ə do yox. A n c a q sizin iiçün a ğ a c la r no q ə d o r ə z iz d irsə, m ə n i m üçün d ə sə h ra ozizdir. M ö h to r ə m D idiani, ağacların
o ld u ğ u d ü n y a m oni k a rıxdınr, çaşdırır. Bu diinya va h iın ə vo ta pm aca
ilə, cin v ə şeytanlarla doludur. Baxış sahosi dardır, keçilm əz və q aranlıqdır. G ü n ə ş şüaları ağacların k ö lg ə s in d ə h orarotini itirir. H o r şey
alatoran v ə q e y ri-re a ld ır. M e şo n in kölgəsi m ə n i sıxır, budaq ların
xışıltısını e şidon do iso k ə d o ro q o rq oluram . M o n sa d ə şeylori s e v ir ə m - k ülək, qum vo daşları. S ə h ra qılınc zorbosi kimi sadədir. Mcşo
is ə Q ord i düyiinii kim i dolaşıqdır. M on ıneşod o çaşıb q a lıra m , m ö h to r ə m D idiani.
D idiani fıkirli-fikirli m o n o bax dı vo dedi:
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Sizdə s ə h r a a d a m m ın ru hu var. G örünür, insanları b ö lm ə k üçün
yalnız bir doğru yol vardır: insanları m e şə adamlarına v ə səhra a d a m larına b ö l m ə k lazım dır. Ş ə r q in içkisiz sə rx o şlu ğ u səhradan gəlir.
S ə h ra d a isti k ü lə k v ə q ız m a r q u m insanları sərxo ş edir. S ə hra d ü n yası sa d ə vo p r o b le m s iz b ir dünyadır. M e ş ə iso suallarla doludur.
Y a lm z so hra sual v e rm ir, m o h s u l ve rm ir v ə heç no v ə d etmir. L akin
ruhun atoşi, qığılcım ı m e ş o d ə n gəlir. S ə h ra adam ı, yəni gördüyüm və
t ə s ə w ü r e tdiyim s o h ra adam ı yaln ız bir h is sə v ə bir h ə q iq ə tə m a lik dir: bu iki ş e y d ir o n u n d a x ilin d ə olan. M e ş ə adam ı isə çoxsifotlidir.
T o ə s s ü b k e şlo r s ə h r a d a n g ə lirlə r, y a ra d ıc ıla r isə m e şo d ə n . Şərq ilə
Q ə rb a r a sm d a ə s a s f ə r q e lə budur.
Ən adlı-sanlı e n n ə n i sülaləsindon olan gonbul M ə lik Naxararyan:
“B ax b u s ə b o b d ə n b iz e n n ə n i l ə r v ə g ü rc ü lo r m e ş ə lə r d o ya şa y ırıq ” ,
d e y ə rə k sö hbotə qarışdı. D o m b a gözləri vo qalın qaşları olan bu adam
fılosofluq e tm ə y ə v ə sə rx o şlu ğ a meyil göstorirdi. О qədəh in i m ə n im
sa ğ lığ ım a qaldırdı v ə b o r k d ə n dedi:
- Əli xan! Q a r ta lla r d a ğ la rd a n çıxır, p ə lə n g lə r co ng ə llik d ə n . B əs
sə h ra d a n no çıx a r?
- A sla n la r v ə d öy iişçülər, - deyo m e n c a vab verdim vo N ino razı
halda ə l çaldı.
K a b a b p ay ladılar. Q ə d o h lo r yeno d ə d o lu b boşaldı. Giircü ş ə n liyinin sədası m e şə n i b ü rü m ü şdü . Didiani N axarary an la noyi isə m iizakiro edirdi. N in o d a f u rso td ə n istifado edib şon v ə sualed ici baxışını
m on o zillədi.
M o n başım ı ra z ılıq işarosi olaraq t ə ф ə t d i m . A rtıq qaranlıq ç ö k m üşdü. O c a q işığ ın d a in san la r cinloro, y a x u d qu ld u rlara b o n z ə y ir dilor. H e ç kim b i z ə fıkir ve rm ird i. A y a ğ a d u ru b y a v a ş - y a v a ş bulaq
tərofo getdim. Ə y ild im , o v c u m la suyu g ötürüb içdim. Su adam a lə z zə t verirdi. B ir xeyli o ra d a d a y a n ıb oksi su y u n ü stü n ə diişon u ld u z ları sey r etdim. A r x a m d a n ad dım soslori gəldi. Q uru bir çubuq balaca
ayağın altında şaqqıldadı... Ə lim i uzatdım vo N ino dorhal olimi tutdu.
Biz y e r iy o - y e r iy ə m e ş o n in d ə rinliy in ə kimi getdik. A ğ a c la r bizə q a ş qabaqlı vo narazı h a ld a baxırdılar. O caqdan u z a q la ş m a ğ ım ız d üzgün
iş deyildi vo N in o b a la c a bir ç ə m ə n lik d o oturub, m ə n i yan ın a dartdı.
H ə m iş ə şə n vo şa d o la n Q a r a b a ğ d a ciddi sort a d o tlə r v a r idi. Q o c a
M u sta fa m o n o v a h i m o iç in d ə danışdı ki, on sok kiz il b u n d a n q a b a q
Q a r a b a ğ d a b ir a i l o d ə s o d a q ə t p o z u lm u ş v ə b u n u n n ə tic o sin d o d ə о
z a m a n d a n bəri m e y v ə m o h s u lu azalm ışdı.
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Biz bir-birimizə baxırdıq. Ay işığında Ninonun sifəti solğun və
müəmmalı idi. “Prinses” deyə müraciət edəndə, Nino mənə yandan
baxdı. Artıq iyirmi dörd saat idi ki, о prinses olmuşdu və atasınm
knyaz rütbəsi barədəki iddiasmı Peterburqda sübuta yetirib təsdiq
etdirməsi də iyirmi dörd il çəkmişdi. Bu gün səhər Peterburqdan bir
teleqram gəlmişdi. Qoca, itirdiyi anasını tapan uşaq kimi sevindi və
hamımızı gecə ziyafətinə dəvət etdi.
- Prinses - deyə, mən təkrar etdim və onun üzünü əllərimin arasma aldım. O, müqavimət göstərmirdi. Ola bilsin ya Kaxetiya şərabmı çox içmişdi, yaxud da onu sərxoş edən meşə və ay idi. Mən onu
öpdüm. Onun ovucları yumşaq və isti idi. Bədəni də müqavimət göstərmirdi. Biz yumşaq mamırın üstündə uzanmışdıq və Nino rnənim
üzümə baxdı. M ən onun qız döşlərinin gilələrinə toxundum. Ninonun daxilində oyanan qəribə hisslər m ənə də keçirdi. Onun vücudu
tək bir hissə təslim olmuşdu və bu hiss yerin və yer nəfəsinin düyülmüş gücünə bənzəyirdi. Cismani həyatm səadəti onu artıq çənginə
almışdı. Onun gözləri qapanmışdı. Sifəti nazilmiş və ciddiləşmişdi.
Donunun yaxasmı açdım. Ay işığmda bədəni sarımtıl əqiq daşı kimi
parıldayırdı. Mən onun ürək döyüntüsünü eşidirdim. О isə mənasız
həsrət, arzu və qızğmhqla nə isə danışırdı. Üzüm Ninonun balaca
döşləri arasmda itdi və mən onun vücudunun ətrindən və dərisitıin
azacıq duzlu dadından məst olmuşdum. Onun dizləri əsirdi, gözlərindən yaş gəlirdi. Gözlərindən gələn yaşları öpür və nəm yanaqlarım
dodaqlarımla qurudurdum.
O, ayağa durdu və susdu. İndi ona təkan verən yalnız daxilindəki
müəmmalt hisslər idi. Mənim Ninomun hələ on yeddi yaşı var idi və
o, müqəddəs kraliça Tamaranın liseyinə gedirdi. Sonra dillənib dedi:
“Mənə elə gəlir ki, səni sevirəm, Əli xan. Hətta indi prinses olduğum halda da sevirəm”.
- Deyəsən prinsesliyin uzun çəkməyəcək, - deyə mən cavab
verdim.
Nino sözümü başa düşmədi və çaşqınlıqla dedi:
- Nə demək istəyirsən? Yəni çar bu ünvanı bizdən alacaq?
- Sən ərə gedən kimi о ünvanı itirəcəksən. Xan ünvanı da çox
gözəl ünvandır.
Nino əllərini boynunun ardında birləşdirdi, başını dala atdı və
güldü:

- Xan, b ə lk ə e lə X a n x a n ım ı? B e lə ün v a n heç m ö v c u d da deyil.
V ə ü m u m iy y ə tlə , s ə n in q ə r i b ə e v lo n m ə təklifi irəli s ü n n ə k üsulun
var, - ə g ə r bunu n ə z ə r d ə tutursansa...
- M ə n bunu n ə z ə r d ə tu tu ra m .
N inonun barm aqları ü z iim ü tum a rla dı v ə saçlarım da itdi:
- B ə s birdən “h ə ” d e d im , o n d a son Ş u ş a yan ın dakı m e şə n i xoş
xatirə kimi yadda saxlayacaq v ə ağaclarla sülh bağlayacaqsan? E ləm i?
- M ə n ə elə g ə lir ki, hə...
- T o y sə y a h ə tin ə do son T e h ra n a ə ın in in y a n ın a g e d ə c ə k s ə n v ə
m ə n o rad a xüsusi n ə z a r ə t a ltın d a şa h o n ş a h ın h o r ə m in ə baş ç o k ə c ə yo m , çoxlu gonbul a rv a d la ç a y içib söhb.ot e tm əli o lacam ?
- N ə olar ki?
- O nd an sonra m ə n sə h ra n ı gozo b ilo c ə y o m , çü n k i orada m ə n ə
baxa b ilə c ə k bir in s - c in s y o x d u r.
- Y ox, N ino , s ə n sə h ra n ı g ə z ib o n a ba x m a lı deyilsən, çiinki
x o şu n a g o lm o y ə c ə k .
N in o əllorini u z a d ıb b o ğ a z ım d a n tutdu v ə b u m u n u alnım a y a p ış dırıb:
- B ə lk ə doğrudan s ə n ə ə r ə g e d ə c ə y ə m , Əli xan. A m m a heç fıkirləş m is ə n m i ki, biz m e ş ə v ə so h ra d a n b a ş q a n o lə rin ö h d ə s in d ə n g ə l m ə liy ik ?
- N oy i deyirson?
- Ə vv əlco bir rnüsolrnana ə r ə getdiyim ü ç ü n atam vo anam q ə m d ə n ölocoklər. S on ra s ə n in a tan lo n ə t o x u y u b to lə b e d ə c o k ki, m ə n
islam ı qəbul edim. B u n u da e ts ə m , atacığ ım ız ç a rx ristia n lıq d a n d ö n d ü y ü m ə göro məni Sibiro sürgün edocək, soni do, təhrik etdiyin üçün
m o n ə qoşacaq.
M ə n g ü lo -g ü lo c a v a b v e rd im :
- S o nra da biz, Ş im al q ü tb d ə n iz in in o rtasm da, b ir bu z p a rç a s ının ü stü n d o o turacağıq v ə iri a ğ a y ıla r b iz i tik ə -tik o e dib y eyocoklər.
Y ox , N in o , bu о q o d ə r d o pis olm a y ac a q . S ə n islamı qo bul e t m ə m ə lison, v alid e y n lə rin q o m d ə n ö lm ə y ə c o k lə r , toy sə y a h o tin o d ə biz
P a ris ə v ə Berlino g e d ə c ə y ik ki, s ə n Bui d e B u lo n u n ağaclarına v ə
B e rlin in m o şh u r h e y v a n x a n a s m a ta m a ş a e d ə s ə n . İndi n ə dey irsən?
N in o tə ə c c ü b lə m ə n ə b a x ıb c a v a b verdi:
- M ə n i çox is tə y irsə n , o n a g ö r ə d ə “y o x ” d e m ir ə m , a m m a “ h ə ”
d e m ə y ə d ə ho lə v a x t var. Q a ç m ı r a m ki! M ə k to b i qu rta ra n kim i
v a lid e y n lə r im iz lə d a m ş a rıq . A n c a q m ə n i q açırtm alı deyilsən. X ah iş
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edirəm, bircə bunu etmə. Bilirəın sizdə bunu necə edirlər: qızı tutub
yəhərə atırsınız və dağa qaçırırsmız, nəticədə də Kipiani ailəsi ilə
güclü qan davası başlamr.
Nino birdən-birə şux və dəcəl bir qıza çevrilmişdi. Onun vücudunda elə bil hər şey gülürdü: üzü, əlləri, ayaqları, bütün dərisi. O,
bir ağacın gövdəsinə söykəndi, məni aşağıdan-yuxarıya kimi süzdü.
Man onun qənşərində durmuşdum. Ağacm kölgəsi altında o, özünü
meşəyə salan və ovçudan qorxan nadir bir heyvana bənzəyirdi.
- Gedək - deyə Nino dilləndi və biz meşənin içindən böyük tonqalın yanına qayıtdıq. Yolda qəflətən onun ağlma nə isə gəldi. Yerindəcə dayandı və yuxarı, Aya baxmağa başladı.
- Bəs uşaqlarımız, onlar hansı dinə mənsub olacaqlar? - deyə
təşvişlə soruşdu.
Mən də qeyri-müəyyən şəkildə dedim:
- Mütləq ən yaxşı və təmiz dinə.
O, inamsızhqla mənə baxdı və bir müddət susdu. Sonra qəmgin
halda gileyləndi:
- Ümumiyyətlə, mən sənin üçün çox yaşlı deyiləmmi? Mənim
bu yaxınlarda on yeddi yaşım olacaq. Sənin gələcək arvadmın indi
on iki yaşı olmalı idi.
Men onu sakitloşdirdim. Yox, о monim üçiin çox yaşlı deyildi.
Ən pis halda həddon artıq ağıllı idi: ağıllı olmağın həmişo üstünlük
demək olduğunu heç kim qoti bilmir. Bolkə Şorqdə biz hamımız tez
hoddi-buluğa çatır, qocalır vo ağıllaşırıq. Ancaq bolko də biz hamımız
birlikdə axmaq vo sadolövhük. Bunu bilmirdim. Ağaclar, Nino, uzaqdan işığı golon ocaqlar məni çaşdırmışdılar. Amma hamıdan çox özüm
özümü çaşdırmışdım. Bolko mon do Katexiya şərabından çox içib,
sohra qulduru kimi mohobbətin sükutlu bağçasında bihuş olmuşdum.
Həqiqotdo isə Nino heç sohra quldurunun qurbanma oxşamırdı.
O, sakit, qoti baxışlarla qabağa baxırdı.
Biz yenidən Pexaçpür bulağma qayıdanda göz yaşlarmdan, gülüşlorindon vo inco coşqunluğundan onda osor-əlamət qalmamışdı.
Bizim qeybo çıxıb yenidon qayıtmağımızı heç kiırı sezmomişdi. Mon
ocağm qırağında oturdum və birdən hiss etdim ki, dodaqlarım yamr.
Pexaçpür bulağmın suyunu qodohimo doldurub tolosik içdim. Qodohi
süfroyo qoyarkon Molik Naxararyanla baxışlarımız rastlaşdı. 0 , mono
dostcasına, qayğı ilo vo bir azca himayokarcasma baxırdı.

Balaca evin eyvanında, yumşaq taxtın üstündo uzanıb məhobbot
xoyalına dalmışdım. Monim eşqiın başqalarının məhobbotindən tam
fərqli idi. Elə owəldon fərqli olub. Mon Ninoya bulaq başında, şəlalolər yanmda yox, Nikolay küçəsindo, moktob yolunda rast golmişdim.
Buna göro də bu eşq atamm, babamın vo omilərimin eşq macəralarından büsbütün forqli olmalı idi. Şərqlilorin eşqi bulaqların başında sakit şırıldayan kond bulaqlarınm başında, yaxud da suyu çox şohərlərdo, səs-küylü fəvvarolərin yanmda başlanır. Qızlar çiyinlərino
səhong alıb hor axşam bulaq başına gedirlor. Bir az aralıda oğlanlar
dövro vurub oturur, döyüş vo quldurluqdan damşır vo yanlarmdan
keçon qızlara heç gözucu da baxmırlar. Qızlar sohənglərini yavaşyavaş doldurur vo eləcə də yavaş-yavaş oradan qayıdırlar. Ağzına
kimi su ilo doldurulmuş sohong ağır olur. Büdromomək üçün qızlar
öфəklərini dala atır vo ədəblo gözlorini yero zilloyirlor. Qızlar hor
axşam bulaq başına gedirlor. Oğlanlar da hər axşam meydantn bir
küncündə otururlar. Şərqdə eşq macoraları belo başlayardı.
Tosadüfon, tamamilə tosadüfon qızlardan biri gözlorini qaldırır
vo kişiloro qısa bir nozor salır. Kişilor bunu sezmirlor. Əgor homin
qız dala qayıdtrsa, oğlanlardan biri başını çevirir vo göyo baxırdı.
Bəzən onun baxışı qızm baxışı ilə rastlaşırdı, bəzon do yox. Belo
halda ertosi gün başqa oğlan onun yerino oturardi. Bulaq başında iki
goncin baxışları bir neço dofo rastlaşırdısa, hamı bilirdi ki, eşq macorası başlandı.
Qalan şeylor öz-özünə düzəlirdi. Qıza vurulan oğlan şohorin
çivarına çıxır vo qomli mahnılar oxuyardı. Onun yaxın qohumları da
qız evi ilo başlıq məsolosini götür-qoy edir, müdriklor do tozo evlononlorin neço yeni döyüşçü dünyaya gotirocəklorini hesablayırdılar.
Hər şey belə asan baş verir, hər şey qabaqcadan hazırlanır və qorarlaşdırılır.
Bəs mən necə? Monim bulağım harada qaldı? Ham Ninonun
üzündəki бфэк? Qoribodir. Qadını бфок altmdan gömıək mümkün
deyil, amma tanımaq olurdu: onlarm vərdişini, düşüncəsini, arzularım
bilmok olurdu. О фок saçları, burunu vo ağızı bağlayır, amma qəlbi,
ruhu yox. Şorq qadınının qolbi müəmma ilo dolu deyil. Onun qolbi
çadrasız qadmların qolbindon forqli idi. Çünki çadrasız qadmların
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gözlərini, burunlarını, dodaqlarını görmək olur, amma bu gözlərin
arxasında nələrin yatıb gizləndiyini heç kim, hətta hər şeyi bildiyinə
inananlar da bilmir.
Mən Ninonu sevirəm, amma о yenə də məni çaşdırır, heyrətə və
şübhəyə salır. Küçədə özgə kişilər ona baxanda sevinir. Əxlaqlı bir
Şərq qadmını bu hirsləndirərdi. О məni öpür. Mən onun döşlərini
və baldırlarını tumarlayıram. Amma biz heç nişanlı da deyilik axı!
O, eşq-məhəbbət kitablarmı oxuyanda gözləri xəyal və arzu hissi ilə
dolur. Soruşanda ki, axı nəyin həsrətindəsən, təəccüblə başını yırğalayır ki, özüm də bilmirəm. Nino yanımda olanda, ümumiyyətlə,
arzum, həsrətim olmur. Məncə, Ninodakı bu xasiyyət onun tez-tez
Rusiyaya getməsindən irəli gəlir. Atası onu həmişə özü ilə Peterburqa aparardı. Rus qadmlarınm isə dəli və ağlmı itirmiş qadmlar
olduğunu harnı bilir. Onlann gözləri ehtirasla dolu olur, ərlərini teztez aldadıb başqaları ilə gəzirlər. Amrna buna baxmayaraq, nadir halda
onların ikidən artıq uşaqları olardı. Allah onlara belə cəza verib!
Bununla belə, ıtıən Ninonu yenə sevirəm. Onun gözlərini, səsini,
gülüşünü, danışıq və düşüncə tərzini sevirəm. Mən onunla evlənəcəyəm və o, şən, şux, xəyalpərəst olmasına baxmayaraq, bütün gürcü
qadınları kimi yaxşı bir həyat yoldaşı olacaq. İnşallah.
О biri tərəf üstə çevrildim. Düşüncələr məni yorurdu. Gözlərimi
yumub gələcəyi, yəni Ninonu düşünmək xoş bir məşğuliyyət idi.
Gələcək bizim evlənməyimizdir; gələcək toy günümüzdən, Nino
mənim arvadım olan gündən başlayır.
Çox həyəcanlı gün olacaq о gün. О gün mən Ninonu görə bilməyəcəyəm. Deyirlər ki, nikah gecəsi üçün toy günü bəylə gəlinin
birlikdə gözə görünməsindən pis şey yoxdur. Silahlı və atlı dostlarım
Ninonu evindən götürəcəklər. Onun üzündə qalın бф эк olacaq. Yalnız bu gün, tək bircə gün o, Şərqin adətinə baş əyməli olacaq. Molla
suallar verəcək və mənim dostlarım salonun dörd küncündə dayamb
and-aman edəcəklər ki, mən iqtidarsız deyiləm. Adət bunu tələb
edirdi. Çünki hər bir adamın düşmənləri var və onlar toy günündə
xəncərlərini yarıya kimi sıyırır, üzlərini qərbə tərəf yönəldib pıçıldayırlar:
Anisani, banisani, mamavari, kaniani - о bunu bacarmır, о bunu
bacarmır, о bunu bacarmır.
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Amma şükür Allaha ki, mənim yaxşı dostlarim da var və İlyas
bəy bu cür ovsunlara qarşı xilas yolu olan üsulları yaxşı bilir.
Nikahdan sonra biz dərhal ayrılmalıyıq. Nino öz rəfiqələrinin
yanına gedir, mən də öz dostlarımm. Cavanlıqla vidalaşmaq gününü
hər ikimiz ayrı-ayrılıqda qeyd edirik.
Bəs sonra? Hə, sonra?
Gözlərimi bir anlığa açıb, taxta eyvanı və bağdakı ağacları görürəm və yenə yumuram ki, hər şeyi aydmca seyr eləyim. Toy günü
həyatda ən mühüm, bəlkə də yeganə mühüm gün olsa da, eyni
zamanda çox ağır bir gündür.
Toy gecəsində gəlin yatağma çatmaq asan iş deyil. Uzun koridordakı hər bir qapmın ağzında üzü maskalı adamlar durur və ancaq
onlarm əlinə pul qoyandan sonra yoldan çəkilirlər. Dostlar da gəlin
otağmda bir xoruz, bir pişik, yaxud da başqa bir gözlənilməz şey
qoyub gedirlər. Mən gərək hər tərəfə yaxşı nəzər salım. Yoxsa, elə
olur ki, yataqda qoca bir qarı gizlənir və toy yatağmı azad etmək
üçün pul tələb edir...
Nəhayət, tək qalıram. Qapı açılır və Nino içəri girir. İndi toyun
ən çətin hissəsi başlanır. Nino gülür və ümidlə mənə baxır. Onun
bədəni tumac dəridən olan korsetin həbsindədir. Korset qabaqdan
iç-içə tikilmiş bağlarla düyünlənmişdir. Düyünlər çox mürəkkəbdir
və korsetin yeganə əhəmiyyəti də elə budur. Mən onları özüm açmalıyam. Bu işdə Nino mənə kömək edə bilməzdi. Yoxsa, kömək edəcək? Düyünlər həqiqətən mürəkkəbdir, lakin onları bıçaqla kəsib
açmaq böyük rüsvayçılıqdır. Kişi gərək özünə sahib olduğunu göstərsin. Çünki səhəri gün dostlan gəlir və açılmış düyünləri görmək
istəyirlər. Vay о bədbəxtin halına ki, bunu sübut edə bilmədi - bütün
şəhər ondan danışacaq.
Toy gecəsində ev qarışqa yuvasına bənzəyir. Dostlar, dostların
qohumları və qohumlarm dostları - hər yerdə dostlar durur: koridorlarda, damda və hətta küçədə durub gözləyirlər. Onlar gözləyirlər və
uzun sürəndə səbirsiz olurlar.
Onlar qapım döyür, pişik kimi miyoldayır, hürür və nəhayət, çoxdan gözlənən tapança səsi eşidəndə vəziyyət dərhal dəyişir. Dostlar
sevincdən elə о saat havaya güllə atmağa başlayır, eşiyə çıxıb, qarovulçuluğa başlayırlar ki, mənlə Ninonu yalnız istədikləri vaxt evdən
bayıra buraxsınlar.
*Sç;r>
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Bəli, bu çox gözəl toy olacaq. Köhnə adətlə, ataların öyrətdiyi
şəkildə bir toy.
Deyəsən, yumşaq taxtda yatıb qalmışam. Çünki gözlərimi açanda
gördüm ki, qoçu yerdə oturub, uzun xəncəri ilə dırnaqlarını təm izləyir. Onun gəlişindən heç xəbərim olmamışdı.
Tənbəl'tənbəl əsnəyib soruşdum:
- Təzə nə var, nə yox, qardaş?
О da zəhlətökən səsi ilə cavab verdi:
- Elə bir şey olmayıb, ağa. Qonşuluqda qadınlar dalaşıb və bir
eşşək qorxub çaya qaçıb, hələ də oradadı...
Qoçu bir az susdu, xəncəri qınına qoydu və laqeydliklə sözünə
davam etdi:
- Çar lütfkarlıqla bir neçə Avropa padşahına müharibə elan edib.
- N ə-ə? Nə müharibə?
Mən yerimdən sıçradım və təəccüblə gözlərimi ona zillədim.
- Tamamilə adi bir müharibə.
- Sən nə danışırsan axı? Kimlərə elan edib müharibəni?
- Avropanm müxtəlif padşahlarına. Adları yadımda qalmadı.
О qədərdir ki. Amma Mustafa hamısınm adını qeyd edib.
- Tez onu bura çağır!
Mənim bu məsələ ilə bu qədər maraqlanmağıma təəccüb edən
qoçu başım yırğaladı və otaqdan çıxdı. Bir az sonra evin yiyəsi ilə
dala qayıtdı.
Mustafa gülümsünür və biliyinin dərinliyindən qürrələnirdi. Əlbəttə, çar müharibə elan edib. Bunu bütün şəhər bilir. Yalnız mənəm
eyvanda yatıb hər şeydən bixəbər qalan. Bəs çar nə üçün müharibə
elan edib? Bunu heç kim dəqiq bilmirdi. Hər halda, çar müdrikliyini
nümayiş etdirib belə qərara gəlib.
- Axı çar kimə müharibə elan edib? - deyə mən hirslə qışqırdım.
Mustafa əlini cibinə saldı və əzik-üzük bir kağız çıxartdı. O, boğazını arıtladı və qürurla, lakin çox əziyyotlə oxumağa başladı: “Alman
qeysərinə, Avstriya qeysərinə, Bavariya kralına, Prussiya kralına,
Saksoniya padşahına, Macarıstan kralına və bir sıra başqa kiçik qraflıq və knyazlıqlara” .
~ Ağa, qurban olum, sənə dedim axı, adları yadda saxlamaq
olmur, - deyə qoçu utancaq halda dilləndi.
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Mustafa da kağızını bükdü və dedi:
- Bütün bunların əksinə olaraq Böyük Osmanlı dövlətinin əlahəzrət sultam və xəlifə Məhmət Rəşid, eləcə də əlahəzrət İran şahənşahı Sultan Əhməd şah bəyan ediblər ki, onlar indilik bu müharibədə
iştirak etmək istəmirlər. Beləliklə bu, kafirlərin bir-birilə müharibəsidir və bizə heç dəxli də yoxdur. Məhəmməd Əli məscidindəki
molla belə fıkirdədir ki, almanlar qalib gələcəklər...
Mustafa sözünü axıra kimi deyə bilmədi. Kilsə zəngləri birdənbirə şəhəri bürüdü. Mən eşiyə qaçdım.
Qızmar avqust səması şəhərin üstündə hərəkətsiz düyünlənib
qalmışdı. Uzaqda görünən mavi dağlar laqeyd şahidlər kimi baxırdılar. Kilsə zənglərinin səsi də bu dağlardakı qayalara dəyib əkssəda verirdi. Küçələr camaatla dolu idi. Həyəcanlı və çaşıb qalmış
sifətlər yuxanya, ibadət evlərinin minarə və günbəzlərinə baxırddar.
Hava tozla dolmuşdu. İnsanlar həyəcan içində idilər. Kilsələrin bürcləri lal-dinməz bir təhdid kimi başımızın üstündə ucalırdı. Zənglərin
səsi kəsildi. Enü və əlvan paltar geymiş kök bir molla yammızdakı
məscidin minarəsinə çıxdı. O, əllərini qıfabənzər şəkildə ağzına aparıb, qürurla, arnma qəmgin-qəmgin qışqırdı: “Namaza gəlin, namaza
gəlin, namaz yatmaqdan yaxşıdır!”
Mən pəyəyə girdim. Qoçu atı yəhərlədi. Atı minib camaatm hürkmüş baxışlarına məhəl qoymayaraq küçələrdən çapmağa başladım.
At qulaqlarını şəkləmişdi. Şəhərdən çıxandan sonra qabağımda əyriüyrii dağ yolu açıldı. Mən Qarabağ zadəganlannm evləri yanından
dördnala çapırdım və sadə kənd zadeganları mənə baxıb təeccüblə
qışqırırdılar: “Əli xan, sən artıq döyüşə tələsirsən?”
Aşağıdakı dərəyə nəzər saldım. Hamar damı olan balaca ev bağm
ortasında yerləşirdi. Evə baxa-baxa mən atçapma sənətinin bütün
qaydalarını yaddan çıxartmışdım. Atı qayadan aşağı dördnala çapırdım. Ev get-gedə böyüyürdü və onun arxasında dağlar, səma, şəhər,
çar və bütün dünya yoxa çıxmağa başladı. Atı döndərib bağa girdim.
Hərəkətsiz bir nökər evdən çıxdı və ölü gözlərini mənə zillədi:
- Knyaz ailəsi üç saat bundan qabaq evi tərk edib.
Əlim qeyri-iradi xəncərin dəstəyindən yapışdı.
Nökər yana çəkildi.
- Prinses Nino cənab Əli xan Şirvanşirə bir məktub qoyub gedib.
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О, əlini pencəyinin iç cibinə saldı. Atdan düşüb eyvanın pilləkənində oturdum. Zərf yumşaq, ağ və ətirli bir zərf idi. Mən səbirsizliklə onu açdım. O, məktubu uşaq kimi iri xətlə yazmışdı:
“Əzizim ƏIi xan! Qəflətən müharibə başlanıb və biz Bakıya qayıtmalıyıq. Sənə xəbər verməyə vaxtım olmadı. Məndən incimə. Ağlayıram və səni sevirəm. Yayın qurtarmasma az qalıb. Tez arxamca
gəl. Səni gözləyirəm və həsrətini çəkirəm. Yol boyunca mən ancaq
səni fıkirləşəcəm. Atam belə fıkirdədir ki, müharibə tezliklə qələbə
ilə qurtaracaq. Bu qarışıqlıq ağlımı başımdan çıxardıb. Xahiş edirəm, get Şuşaya mənə bir xalça al. Almağa möhlətim olmadı. Onun
üstündə əlvan at başınm naxışı olsun. Öpürəm səni. Bakıda, hələ
deyəsən, çox isti olmahdır. Sənin Ninon” .
Məktubu bükdüm. Əslində hər şey öz qaydasında idi. Yalnız mən
qaydada deyildim. Mən, Əli xan Şirvanşir özümə yaraşan şəkildə
şəhər bələdiyyə rəisinin yamna gedib ojıu müharibə münasibətilə
təbrik etmək, yaxud heç olmasa, Şuşa məscidlərinin birinə girib, çar
orduları üçün dua edib xeyir-dua almaq əvəzinə, axmaq bir dəliqanlı
kimi atm yəhərinə tullanıb dərəyə çapdım. Mən eyvanın pilləkənində
oturub qabağa baxırdım. Özümü bir səfeh kimi apardım. Əlbəttə,
ölkədə müharibə olanda sevgili birinci növbedə sevgilisinin yanına
getməlidir, oturub ətir iyi gələn məktublar yazmalı deyil. Amma
müharibə bizim ölkədə getmirdi, müharibə Rusiyada idi və bunun
mənə, Ninoya az dəxli var idi. Buna baxmayaraq, içimdə güclü bir
hiss var idi. Mən tələsib evinə qaytdan Kipianiyə, müharibəyə, qızlara özlərini necə aparmağı öyrədə bilməyən müqəddəs Tamara
liseyinə, hər şeydən əvvəl isə öz vəzifə və ad-sanımı unudaraq ona
yetişmək üçün tələsməyimə baxmayaraq, xəbərsiz çıxıb gedən Ninoya
qəzəblənirdim. Məktubu bir neçə dəfə təkrarən oxudum. Birdən xəncərimi sıyırdım. Əlimi qaldırdım, ani bir parıltı göründü və tiyə hıçqırtılı bir səslə ağacın gövdəsinə sancıldı.
Nökər ağaca yanaşdı və xəncəri ağacm gövdəsindən çıxardıb,
başı çıxan adam kimi onun hər tərəfinə baxdı və mənə qaytarıb, bir
az qorxu ilə dedi:
- Əsil kubaçi poladıdır, qolunuz da qüvvətli qoldur.
Mən ata mindim. Yavaş-yavaş evə tərəf yönəldim. Uzaqda şəhərin günbəzləri görünürdü. Artıq özüm-özümə acıqlanmırdım. Bütün
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hirsim ağacın gövdəsinə batıb qalmışdı. Nino düz hərəkət etmişdir.
O, valideynlərinə hörmət edən bir qızdır və ondan yaxşı arvad olacaq. Xəcalət çəkdiyim üçün başımı aşağı salıb gedirdim. Yol tozlu
idi. Günəş də qızarıb Qərbdə batırdı.
Birdən at kişnəməsi məni diksindirdi. Başımı qaldırdım və heyrətdən ağzım açıq qaldı. Bir anlığa Ninonu da, dünyanı da yaddan
çıxartdım. Ensiz, balaca başı, təkəbbürlü baxışı, arıq gövdəsi və balet
rəqqasəsinin ayaqları kimi nazik ayaqları olan bir at durmuşdu qabağımda. Günəşin şüası altmda onun al qırmızı dərisi saynşırdı. Yəhərdə
isə bığları aşağı sallanan və əyri burnu olan bir qoca kişi oturmuşdu.
Bu, qonşuluqda yaşayan mülkədar knyaz Melikov idi. Mən yerimdə
donub qalmışdım və gözlərimə inanmırmış kimi valeh-valeh ata
baxırdım. Şuşaya gələndə camaat müqəddəs Sarı bəyin at cinsindən
mənə nə danışırdı?
“Bu kəhər atdır və bütün Qarabağda ondan ancaq on ikisi var.
Onlara sultan hərəmindəki qadınlara baxan kimi baxırlar”. İndi bu
möcüzə kəhər qənşərimdə durmuşdu.
- Yolunuz haradır, knyaz?
- Müharibəyə, oğlum.
- Nə gözəl atdır, knyaz!
- Hə, valeh olmusan! Bu cür kəhər yalnız bir neçə adamda var.
Knyazın gözləri doldu:
“Onun ürəyi yalnız üç kilo ağırlığmdadır. Atın gövdəsinə su
tökəndə, qızıl üzük kimi parlayır. О hələ günəş işığını görməyib. Bu
gün onu eşiyə çıxardanda günəşin şüaları onun gözlərinə düşdü və
onlar təzəcə fışqıran bulaq kimi parıldayırdılar. Od kəşf edən insanın da gözləri, hər halda, belə parlayıb. Bu kəhər Sarı bəyin atınm
cinsindəndir. Mən hələ onu heç kimə göstərməmişdim. Yalnız çar
müharibəyə çağıranda knyaz Melikov bu möcüzəli kəhərə minir” .
O, qürurla “sağ ol” deyib yoluna davam etdi. Onun qılıncı astadan cingildəyirdi. Ölkədə doğrudan da, müharibə başlamışdı.
Evə gəlib çatanda qaranlıq çökmüşdü. Müharibə çılğınhğı şəhəri
şövqə gətirmişdi. Zadəganlar içib sərxoş olur və səs-küylə küçələri
dolaşıb havaya güllə atırdılar.
- Qan axacaq - deyə onlar qışqırırdılar, - qan su yerinə axacaq
və ey Qarabağ, sənin adın ucalacaq!
> 5 0
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Evdə məni bir teleqram gözləyirdi: “Dərhal evə qayıt. Atan”.
“Əşyaları yığ, - deyə qoçuya əmr verdim, - sabah yola çıxırıq” .
Küçəyə çıxdım və şəhərdəki hərc-mərcliyi seyr etdim. N ə isə
məni narahat edirdi, amma dəqiq bilmirdim nə. Yuxarı, ulduzlara
baxdım və xeyli vaxt gərgin halda fıkrə daldım.

- De görüm,Əli xan, bizim dostlarımız kimlərdir? - deyə qoçu
məndən soruşdu. Biz Şuşanm əyri-üyrü yoxuşlu yollarmdan aşağı
düşürdük. Sadə kəndli balası olan qoçu müharibə və siyasət sahəsinə
aid ən qəribə suallar axtarıb tapmaqdan yorulmazdı. Vətənimizdə
orta təbəqədən olan adamın söhbət etməyə üç mövzusu var idi: din,
siyasət, ticarət. Müharibə bütün bu sahələri əhatə edirdi. Müharibədən nə qədər istəsən, nə vaxt istəsən- yolda, evdə və çayxanada hər yerdə damşa bilərsən. Bu elə bir mövzu idi ki, ondan yorulmaq
olmurdu.
- Qoçu, bizim düşmənlərimiz Yaponiya imperatoru, Hindistan
kralı, İngiltərə kralı, Serbiya padşahı, Belçika kralı və Fransa respublikasmın prezidentidir.
Qoçu narazı halda dodaqlarmı büzdü:
- Fransa respublikasının prezidenti axı mülki bir adamdır, о necə
döyüş meydanma çıxıb müharibə apara bilər?
- Bilmirəm. Bəlkə bir generalım müharibəyə göndərəcək.
- Adam gərək müharibəni özü aparsm, başqasma tapşırmasın.
Yoxsa, müharibə əsil müharibə ola bilməz.
O, qayğıkeşliklə faytonçumuzun belini süzdü və səriştəli adam
kimi dedi:
- Düzdür, çar balacaboy və arıq adamdır. Kral Giyom isə əksinə, enlikürəkli, güclüdür. O, elə birinci döyüşdə çarm öhdəsindən
gələcək.
Bu sadəlövh adam inanırdı ki, müharibədə padşahlar atın belində
bir-birinə qarşı çıxır və döyüş də belə başlayır. Onu bu fıkirdən döndərmək mənasız idi.
- Giyom çarı vurub yıxandan sonra şahzadə meydana çıxmalıdır.
Şahzadə isə çox cavan və xəstədir. Giyomun isə, əksinə, altı sağlam
və qolu qüvvətli oğlu var.

Mən onun bədbinliyini sovuşdurmağa çalışdım:
- Giyom ancaq sağ qolu ilə vuruşa bilir, onun sol qolu iflicdir.
- Əh, bunun heç əhəmiyyəti də yoxdur. Sol qol ona yalnız atın
yüyənini tutmaq üçün lazımdır. Döyüşmək üçün isə sağ əl lazımdır.
О fıkirli-fıkirli alnını büzdü və birdən-birə soruşdu:
- Düzdür ki, qeysər Frants Yozefın yüz yaşı var?
- Dəqiq bilmirəm. Amma o, çox qocadır.
- Dəhşətdir, - deyə qoçu fıkrini söylədi, - qoca bir kişi ata minib
qılıncım sıyırmalıdır.
- Amma о bunu etməyə məcbur deyil.
-N e c ə yəni məcbur deyil, məcburdur. Onunla Serbiya kralı arasında qan davası vardır. İndi onlar qan düşmənləridir və qeysər Frants
Yozef öz vəliəhdinin qanı üçün intiqam almalıdır. О bizim kəndlilərdən biri olsaydı, bəlkə də qan pulu ödəməklə məsələni həll edə
bilərdi. Yüz baş inək və bir ev verib qurtarardı. Amma bir padşah
tökülən qam bağışlamalı deyil, yoxsa hamı beləcə qanı bağışlayar və
qan qisası tezliklə yox olub gedər. Qan qisası olmasa, ölkə tənəzzül
edər.
Qoçu haqlı idi. Avropalılar nə deyirlər desinlər, amma qan qisası
dövlət nizam-intizamının və faydalı adətlərin təməlini təşkil edir.
Əlbəttə, qoca və müdrik kişilərin axıdılan qanm əvəzində böyük
miqdarda pul alıb bağışlamağı daim məsləhət görməsi təqdirəlayiq
bir işdir. Amma qan qisasınm əsasmı sarsıtmaq olmaz. Əks halda
tökülən qanm axırı nə olardı?
Bəşəriyyət ailələrə bölünür. Ailələr arasında isə Allahın buyruğuna və kişilərin güclü inamına əsaslanan bir tarazlıq mövcuddur.
Kobud zorakıhq nəticəsində, məsələn, deyək, qətl nəticəsində bu
tarazhq pozulanda, Allahm buyruğuna qarşı gedən ailə də bir üzvünü
qurban verməlidir. Bu yolla da tarazlıq bərpa olunur. Əlbəttə, qan
qisasını yerinə yetirmək bir az müşkül işdir. Çox vaxt qisas alan adamın gülləsi hədəfə dəymir, yaxud da lazım olandan daha çox adam
Öldürür. О zaınan qan davası davam edir. Qan qisasının əsası isə
doğru və aydındır. Qoçu məni əla başa düşürdü və razılıq ilə başını
yırğalayırdı: bəli, qanın intiqamını almaq üçün ata minən yüz yaşlı
qeysər ağıllı və ədalətli bir adam idi.
- Əli xan, əgər qeysər ilə Serbiya kralı qan üstündə döyüşmək
istəyirlərsə, başqa padşahların axı nə işinə?
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Çox ağır sual idi və mən özürn də ona cavab tapa bilmədim...
- B a x d e y ə sözə başladım, - bizim çar da Serbiya kralımn səcdə
etdiyi Tanrıya itaət edir, buna görə də ona kömək edir. Kral Giyom
və digər düşmən padşahlar isə mənim fikrimcə, qeysər Frants Yozef
ilə qohumdurlar. İngiltərə kralı çarla qohumdur. Beləliklə, hər şey
zəncir kimi bir-birilə bağlı olur.
Cavabım qoçunu heç kifayətləndirmədi. Çünki Yaponiya imperatoru çarm tanrısmdan tamamilə fərqli olan bir tanrıya itaət edirdi.
Fransada hökmdarhq edən о müəmmah mülki şəxsin isə heç bir padşahla qohumluğu ola bilməzdi. Hələ üştəlik, qoçunun fikrincə, Fran
sada heç Allah da yox idi. Buna görədir ki, о ölkəyə respublika deyilir.
Biitün bunlar mənə də qaranliq idi. Ona qeyri-müəyyən cavablar verib, nəhayət, özüm hücuma keçdim və soruşdum ki, görəsən
mənim igid qoçum müharibəyə getmək niyyətindədir, yoxsa yox?
O, xəyalpərəstliklə silahına baxdı.
- Bəli, - deyə cavab verdi, - əlbəttə, mən müharibəyə gedirəm.
- Bilirsən ki, sən müharibəyə getməyə də bilərsən? Biz müsəlmanlar hərbi mükəlləfiyyətdən azadıq.
- Olsun, mən yenə də getmək istəyirəm, - deyə sadəlövh qoçum
birdən-birə danışqan oldu. —Müharibə gözəl şeydir. Bütün dünyanı
gəzib, Qərbdə küləyin vıyıltısmı və düşmənlərin gözlərində yaş görə
bilərəm. Müharibəyə getsəm mənə bir at və bir tüfəng verəcəklər və
mən, tutduğumuz kəndlərin içərisindən dostlarımla çapa bilərəm.
Müharibədən qayıdanda isə özümlə çoxlu pul gətirəcəyəm və hamı
mənim qəhrəmanlığımı bayram edəcək. Yox, həlak olsam, əsil kişi
kimi döyüş meydanmda həlak olacağam. О zaman hamı məndən yaxşı
danışacaq, oğluma, yaxud atama da böyük hörmət göstərəcəklər.
Yox, kimə qarşı olursa olsun - müharibə yaxşı şeydir. Kişi gərək
ömründə heç olmasa, bir dəfə müharibəyə getsin.
O, durmadan və şövqlə danışırdı. O, düşmənlərinə vuracağı yaralardan danışır və hətta xəyalında artıq hərbi qənimətlərini də görürdü.
Onun gözləri parlayır, qarayanız sifəti “Şahnamə” kimi klassik əsərdəki pəhləvanlarm simasmı xatırladırdı.
Mən ona qibtə edirdim, çünki o, sadə bir adamdır, nə edəcəyini
dəqiq bilirdi. Mənsə gələcəyə xəyalpərəstlik və qərarsızlıqla baxırdım. İmperator gimnaziyasmda mən lazım olandan çox oxumuşdum.
Ruslarm xəyalpərəst xasiyyəti mənə də keçmişdi.
54

Dəmiryolu stansiyasma gəlib çatdıq. Gürcüstandan olan qadmlar,
uşaqlar, qocalar və kəndlilər, Zaqataladan gəlmiş köçərilər stansiya
binasım doldurmuşdular.
Onlarm hara və nəyə görə səyahətə çıxmaq istədiklərini başa
düşmək qeyri-mümkün idi. Elə bil onların özləri də bunu bilmirdilər.
Onlar kəsək kimi dinməz-söyləməz yerdə oturur, ya da ki, hansı istiqamətə getməsindən asılı olmayaraq, gələn qatarlara hücum edib
vaqonlara doluşurdular. Əynində cırıq kürk olan bir qoca gözləmə
zalının qapısında oturub hönkür-hönkür ağlayırdı. O, İran sərhədindəki Lənkəran şəhərindən idi. Ona elə gəlirdi ki, evi yerlə-yeksan
olub, uşaqları ölüblər. Ona dedim ki, İran bizimlə müharibə aparmır.
O, ümidsiz halda mənə baxıb dedi:
Yox, ağa. İramn qılmcı uzun zaman paslanmışdı. İndi isə onu
yenidən itiləyiblər. Köçərilər bizə basqm edəcək, şahsevənlər evlərimizi dağıdacaqlar, çünki biz kafİrlər imperiyasında yaşayırıq. İran şiri
ölkəmizi xarabazara çevirəcək. Qızlarımız kölə, oğullarımız da İran
şahpərəstlərinin oyuncağı olacaq.
Qocanm mənasız fəryadları davam edirdi. Qoçu camaatı itələyəitələyə vaqona yol açırdı. Çox böyük əziyyətdən sonra vaqona minə
bildik. Lokomotivin küt siması Nuh əyyamındakı əjdahanı xatırladırdı. Bu qara və bədheybət maşın səhramızın sarı sifətini ülgüc kimi
kəsirdi. Vaqona girib, bölmənin qapısmı bağladıq. Konduktora bir
az pul verəndən sonra sakitləşib oturduq. Qoçu, üstündə qızılı sapla
iç-içə toxunmuş üç h ə r f - “Z.J.D.*” hərfləri olan məxmər divanda
bardaş qurub oturdu. “Z.J.D.” rus müstəmləkə siyasətinin iftixarı olan
Zaqafqaziya dəmir yolunun inisialları idi.
Qatar hərəkətə gəldi. Eşikdəki sapsarı qum yuxulu bir sükut içində
idi. Kiçik çılpaq təpəciklər qum dənizində mülayim işıq saçırdılar.
Pəncərəni açıb, bayıra baxdım. Qızmar qum təpələrinin üstündən uzaq, görünməz dənizlərdən gələn sərin külək esirdi. Çılpaq
qayalar qıpqırmızı köz kimi yanırdılar. Səhradakı kol-kos ilansayağı
1 э ф э п м . Qumların üstündə karvan göründü. Təkhörgüclü, cüthörgüclü, balaca, böyük - yüz, bəlkə də daha çox dəvənin ürkək baxışları qatara zillənmişdi. Hər bir dəvənin boynunda bir zmqırov var idi
və onlar süst addımlarmı zmqırovlarm ahənginə uyğun olaraq atır,
* Закавказская ж елезная дорога
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başlarmı da ona uyğun surətdə yellədirdilər. Dəvələr bu köçəri simfoniyasımn ahəngi ilə bir bədən kimi eyni sürət və tərzdə yeriyirdilər... Dəvənin biri büdrəsə, addımını səhv qoysa, zınqırovun birinin
səsi kəsilir. Dəvə səhv ahəngi hiss edir və narahat olmağa başlayır.
Və yalnız ahəng Ьэфа olunduqdan sonra sakitləşir.
Boz və monoton olan yumşaq qum əbədiyyəti xatırladırdı. Asiyanm xülyaçı ruhu da əbədiyyətə səyahət edirdi. Qatar yanlış istiqamətə gedir! Mən oraya, dəvələrə və onları aparan adamlara, qumlu
səhraya mənsubam! Nə üçün əlimi qaldırıb ehtiyat əyləcini dartmadım? Dala! Dala! Mən artıq istəmirəm о istiqamətə gedəm! Dala
qayıtmaq istəyirəm! Mən bu əbədi karvanm zınqırovunun monoton
səsində yad sədalar eşidirəm.
Bu dağ silsiləsinin о biri tayındakı diinyanın mənə nə dəxli var?
Onların müharibələrinm, şəhərlərinin, çarlarının, qayğılarının, sevinclərinin, təmizliyinin və çirkliliyinin mənimlə nə əlaqəsi var axı? Biz
ayrı cür təmiz və ayrı cür çirkliyik, ayrı cür vəznimiz və ayrı cür sifətimiz vardır. Qatar Qərbə tərəf gedə bilər, amma bütün qəlbimlə,
bütün ruhumla mən Şərqə mənsubam.
Başımı pəncərədən çıxartdım. Karvan uzaqda qalınışdı. Mən onun
arxasınca baxırdım. İçim dərin bir sakitliklə dolmuşdu. Monim votənimdə heç bir düşmən yox idi. Zaqafqaziya çöllərini heç kim təhdid
etmirdi. Qoçu müharibəyə getmək istəyir. O, haqlıdır. Çünki o, çar
üçün də vuruşar, Qərb üçün də. O, öz macərapərəstliyinin muzdlu
qurbanıdır. O, digər asiyalılar kimi qan axmasını və düşmənlərinin
ağlamasmı görmək istəyir. Mən də müharibəyə getmək istəyirəm:
bütün varhğım qanlı bir döyüşün azad havasmın həsrətini çəkir,
nəhəng döyüş meydanının gecə ucalan tüstüsünü görmək arzusu ilə
dolub. Müharibə - nə gözəl sözdür. Onda kişilik və qüdrət hiss olunur. Amma hər halda, mən burada qalmalıyam. Özümü düşmənin
vətənimizə, şəhərimizə və U ^ağım ıza ayaq basdığı günə hazırlaşdırmahyam. Qoy lovğalar bu müharibəyə getsinlər, amma ölkədə
kifayət qədər adam qalmalıdır ki, möhtəməl düşməni dəf etmək
mümkün olsun. Yenə də içimdə boğuq bir hiss var. Hiss edirəm ki,
bu müharibədə kim qalib gəlir-gəlsin, böyük bir təhlükə meydana
gəlir, çarın istila yürüşlərindən də böyük təhlükə. Gözəgörünməz
bir qüvvə karvanm ipini sarbanm əlindən alır və onu zorla yad otlaqlara, yad yollara döndərmək istəyir. Bu ancaq Qərbin yolları ola bilər
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ki, mən о yolla getmək istəmirəm. Buna görə də mən evimdə, torpağımda qalıram. Ancaq о gözəgörünməz qüvvə mənim dünyama,
aləmimə qarşı qalxsa, yalnız о zaman mən qılmcımı sıyıracağam.
Rahat halda yerimə oturdum. Düşüncəni axıra çatdırmaq rahatlıq
gətirir. Ola bilər camaat söz yayacaq ki, Ninonun qara gözlərindən
ayrıla bilmədiyim üçün evdə qahram. Qoy desinlər. Ola bilər bunu
deyənlər də haqlıdırlar. Amma onu da bilsinlər ki, bu qara gözlər
mənim üçün vətən torpağıdır, yadellinin yad yola dartıb aparmaq
istədiyi vətənin övladına nidası, çağırışıdır. Mən qalıram. Qalıram
ki, vətənimi о gözəgörünməz yadellidən qoruyum.
Gözlərim qoçuya sataşdı. О yatırdı, şövqlə, davakarcasına xoruldayırdı.
DOQQUZUNCU FƏSİL
Bakı Zaqafqaziyanın avqust günəşinin odlu şüası altında süst və
tənbəl halda yatırdı. Onun qədim, qırışmış sifəti dəyişməmişdi. Bir
çox rus şəhərdən qeybə çıxmışdı. Onlar çar və vətən uğrunda döyüş
meydanına getmişdilər. Polis evləri bir-bir gəzib, alman və avstriyalıları axtarırdı. Neftin qiyməti artmışdı, qalamn içindəki və çölündəki
adamlar razı və xoşbəxt idilər. Müharibə barədə məlumatları ancaq
çayxanaların daimi müştəriləri oxuya bilirdilər. Müharibə çox uzaqda,
başqa bir planetdə gedirdi. Fəth edilən və yaxud itirilən şohərlərin
adları yad və uzaq səslonirdi. Qəzetlərin birinci səhifələrindo gülərüzlü və qələbədən arxayın generalların şəkilləri çap edilirdi. Mən
Moskvaya, instituta getmədiın. Müharibə gedo-gedo votənimdən
ayrılmaq istəmirdim. Tohsil heç yana qaçıb getməyəcek. Bir çoxları
bu üzdən, eləcə də döyüş meydanına getmədiyimə görə məno nifrət
edirdi. Lakin evimizin damından köhno şəhərin rəngarəng qübbələrini seyr edəndə dərk etdiın ki, çarın heç bir çağırışı məni votən
k^ağından, doğma qala divarlarından ayıra bilınəz.
Atam heyrət içində vo təşvişlə mondon soruşdu:
- Son doğrudan da müharibəyo getmək istəmirsən? Sən, Əli xan
Şirvanşir?
- Yox, ata, getmək istəmirəm.
- Əcdadlarımızın çoxu döyüş meydantnda həlak olublar. Bu bizim
ailədə təbii bir ölümdür.
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- Bilirəm, ata. Mən də cəng meydamnda başımı qoyacağam,
amma indi yox, elə uzaqlarda yox.
- Şərəflə ölmək şərəfsiz yaşamaqdan yaxşıdır.
- Mən şərəfsiz yaşamıram. Mənim bu müharibədə heç kimin
qarşısında vəzifəm və borcum yoxdur.
Atam mənə etimadsızlıqla baxdı. Görəsən onun oğlu qorxaqdır?
Yüzüncü dəfə idi ki, о mənə ailəmizin tarixçəsini nəql edirdi:
Hələ Nadir şahın hakimiyyəti illərində beş Şirvanşir İran imperiyası
üçün vuruşmuşlar. Dördü Hindistana yürüş vaxtı döyüş meydanmda
həlak olmuş və yalmz biri Dehlidən bol qənimətlə qayıtmışdı. O,
malikanələr aldı, saraylar tikdirdi və qorxunc hökmdarm ölümündən
sonra da yaşadı. Amma Şahruh Hüseyn xana qarşı vuruşanda bu əcdadırn qəddar Qacar şahzadəsi Ağa Məhəmmədin tərəfınə keçdi. Səkkiz oğlu ilə birlikdə o, Ağa Məhəmmədin Zənd, Xorasan və Gürcüstan yürüşlərində iştirak etdi. Onun səkkiz oğlundan üçü sağ qalmışdı
və onlar bu böyük xədim hətta şah olandan sonra da onun məiyyətində qulluq edirdilər. Ağa M əhəmməd qətl edilən gecə Şirvanşirlərin də çadırları Şuşada düşərgədə yerləşirdi. Ağa Məhəmmədin
mülayim xələfi Fətəlinin onlara Şirvan, Mazandaran, Gilan və Azerbaycanda bəxş etdiyi malikanələr üçün Şirvanşir ailəsi doqquz üzvünün qanmı vermişdi. Bu üç qardaş şahənşahın varis canişinləri kimi
Şirvan üzərində hökmdarlıq edirdilər. Sonra ruslar gəldilər. İbrahim
xan Şirvanşir Bakını müdafiə edirdi və onun Gəncə yanmda qəhrəmancasına şəhid olması Şirvanşir adma yeni şərəf gətirmişdi. Yalnız
Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra Şirvanşirlərin malikanələri,
bayraqları və döyüş meydanları ikiyə bölündü. Nəslin İrandakı üzvləri Məhəmməd şah və Nəsrəddin şahın hakimiyyətləri zamanı türkmənlərə və əfqanlara qarşı döyüşlərdə vuruşub həlak oldular, rus
tərəfdəki üzvləri də çarın Krım müharibəsində, Türkiyəyə qarşı
döyüşlərdə və rus-yapon müharibəsində döyüşüb həlak oldular.
Bunun əvəzində də bizim malikanələrimiz və ordenlərimiz var və
oğullarımız gerindium ilə gerindivumu bir-birindən fərqləndirə bilmədikləri halda belə, imtahanı verirlər.
Atam sözünə yekun vurub dedi:
Ölkədə yenə də müharibədir, amma sən, Əli xan Şirvanşir,
qorxaqlıq edir, çarın iltifatlı qanunu pərdəsi altında gizlənirsən. Ailəmizin tarixçəsi sənin qamna yerimoyibso, sözlərin nə mənası vardır!
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Əcdadlarının qəhrəmanlığını sən ölü, saralmış və toz basmış kitabların səhifələrində yox, öz qan damarlarında, ürəyində oxumalı idin.
Atam qəmgin halda susdu. О məni başa düşmədiyi üçün mənə
nifrət edirdi. Onun oğlu doğrudanmı qorxaq idi? Ölkədə müharibədir, amma onun oğlu döyüşə can atmır, düşmənin qanına susadığını
göstərmir, düşmən gözlərində yaş görmək istəmir. Yox, onun oğlu
korlanıb, yoldan çıxıb!
Mən xalçanın üstündə oturmuşdum. Yumşaq yastığa söykənib
zarafatla dedim:
Mənə söz vermişdin ki, üç arzumu yerinə yetirəcəksən. Birincisi yayda Qarabağa getmək idi. İndi ikincisi gəlir: mən öz qıhncımı
özüm istədiyim vaxt sıyıracam. Mən bilirəm ki, heç vaxt gec olmayacaq. Sülh günləri qurtarıb. Özü də uzun zaman üçün qurtarıb. Bizim
vətənimizin mənim qılıncıma hələ ehtiyacı olacaq.
Atam, “yaxşı” deyib susdu və artıq mənimlə müharibə barədə
danışmadı. Yalnız hərdənbir çox diqqətlə mənə yandan baxardı.
Bəlkə onun oğlu hələ heç korlanmayıb, kim bilir?
Təzəpir məscidinə gedib molla ilə danışdım. Molla məni о saat
başa düşdü. Gözəl libasını geyib evimizə gəldi. Molla atamla bir otağa
girib təklikdə söhbət etdi. Molla dedi ki, Qurana əsasən bu ırıüharibonin müsəlman ilo heç bir əlaqəsi yoxdur. O, öz sözlərini təsdiq
üçün peyğombərlərin bir çox kəlamını da iqtibas etdi. О zamandan
bəri evimizdə sakitlik hökm sürür.
Amma yalnız cvdo; döyüş həvəsi gənclərimizi bürümüşdü və
bundan uzaq durmağa hor kosin dorrakəsi çatmırdı. Bəzən gedib dostlarıma baş çəkirdim. Bu gün də mən Sisianişvili darvazasından keçib
sağa, Həşim küçosino döndüm, sonra müqəddəs Olqa küçəsinin
о biri tayına keçib, qoca Zeynal ağanın evinin qapısım döydüm.
İlyas bəy stolun arxasında oturub hərbi əsərləri oxuyurdu. Onun
yanında da aim qırışmış və sifətinə dəhşət çökmüş, bütün moktəbdo ən axmaq şagird olan Məhəmməd Heydər çömbəlib oturmuşdu.
Müharibə onun da olan-qalan ağlını başından çıxartmışdı. О da elm
ocağmı tələsik atıb İlyas boy kimi, yalnız bir arzu ilə yaşayırdı: qızıl
zabit poqonlarını çiyinlorində hiss etmək. Hər ikisi zabitlik imtahanına hazırlaşırdı. Otağa girəndə Məhəmməd Heydərin ümidsiz mırıldamasım eşitdim: “Ordu və donanmanm vəzifəsi çarı və vətoni xarici
və daxili düşmənlərdən qorumaqdır”.
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Mən bu zavalhnın əlindən kitabı götürüb, onu imtahan etdim:
- Möhtərəm Məhəmməd Heydər, deyin görüm, xarici düşmən
kimdir?
O, alnını qırışdırdı, zorla düşünüb partladı: “Almanlar və avstriyalılar” .
- Səhv etdin, əzizim, - deyərək güldüm və qalib kirrıi oxudum:
“Xarici düşmən,' müharibə etmək məqsədilə bizim sərhədləri
keçməklə təhdid edən hərbi hissədir” .
Sonra üzümü İlyas bəyə çevirdim: “Atəş nə deməkdir?” İlyas
bəy bir avtomat kimi açıldı: “Atəş barıt qazının köməyi ilə güllənin
lülədən çıxmasına deyilir”.
Bu sual-cavab oyunu bir xeyli davam etdi. Biz elmin bütün qaydalarma riayət edib düşməni məhv etməyin nə qədər çətin olduğuna
və bu sənətə bizim ölkədə hələ də çox səthi əməl edildiyinə heyrət
edirdik. Sonra Məhəmməd Heydərlə İlyas bəy sevincdən vəcdə gəlib
gələcək hərbi əməliyyatlardan danışmağa başladılar. Ələ keçirilən
şəhərlərin xarabalıqlarında yad qadınların sağ-salamat ələ keçirilrnəsi burada əsaslı rol oynayırdı. Düz bir saatlıq xülyapərəstlikdən
sonra hər ikisi belə nəticəyə gəldi ki, hər bir əsgər öz xəritəsini arxa
çantasında daşımalıdır. Bunu deyəndən sonra onlar mərhəmətli baxışlarını mənə zillədilər.
M əhəmməd Heydər sözə başladı:
- Mən zabit olanda sən gərək küçədə mənə yol verəsən və mənə
hörmət edəsən. Çünki ırıən igid qanımla sənin lax gövdəni müdafiə
edəcəm.
- Sən zabit olana kimi Rusiya müharibəni çoxdan uduzacaq,
almanlar da Moskvanı tutacaqlar.
Mənim bu əllaməliyim iki gələcək qəhrəmanı heç acıqlandırmadı.
Çünki müharibədə kimin qalib çıxacağı mənim kimi onları da maraqlandırmırdı. Bizimlə cəbhə arasında dünyanm altıda bir hissəsi qədər
məsafə var idi. Almanlar bu qədər yeri tuta bilməzdilər. Lap bu qədər
yeri tutsaydılar da fərqi yox idi, bir xristian hökmdarın yerino о biri
xristian padşah bizə hökmdarlıq edəcəkdi. Bütün məsələ elə bundan
ibarət idi. Yox, İlyas bəy üçün müharibə macəra idi. Məhəmməd
Heydər üçün isə təhsilini şərəflə başa vurub, özünə bir kişi sənəti
seçmək fıirsətindi.
Əlbəttə, onların hər ikisindon yaxşı cəbhə zabiti çıxardı. Çünki
xalqımızda igidlik və cəsarot kifayət qədərdir. Amma nə üçün? Nəyə
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görə? Bu sualı nə İlyas bəy özünə verirdi, nə də Məhəmməd Heydər.
Mənim xəbərdarlıqlarımm hamısı isə mənasız idi, çünki onların hər
ikisində Şərqin qaniçənliyi həvəsi oyanmışdı. Onu söndürmək artıq
mümkün deyildi.
Bu səbəbdən də onlar mənim sözlərimə və özümə etinasızlıq
göstərəndən sonra mən Zeynal ağanm evini tərk etdim. Ermənikəndin əyri-üyrü küçələrindən keçib bulvara gəldim. Duzlu və qurğuşun rəngli Xəzər dənizinin suları qranit sahil daşlarını tumarlayırdı.
Limanda bir hərb gəmisi dayanmışdı. Bir skamyaya əyləşdim. Oturub dənizdə güclü küləklə даф ^ап balaca yelkənli gəmiyə tamaşa
edirdim. Gəminin yiyəsi yerli idi. Mən belə bir qayıqla asan və rahat
İrana, şahın iri, yaşıl ölkəsinin darvazası olan qədim və sakit Ağstafa
limanına gedə bilərdim. Bu ölkə klassik şairlərin məhəbbət məkanı,
Rüstəm Zalın qəhrəmanhqlarmı, Tehran saraylarınm ətirli qızılgül
bağlarını mənə xatırladırdı. İran gözəl, görməli bir ölkə idi.
Mən bir neçə dəfə bulvarı о baş-bu başa gəzdim. Ninogilə gedib
orada onunla görüşmək adətim deyildi. Çünki bu, yaxşı əxlaq qaydalarına da zidd idi. Amma müharibəni nəzərə alaraq qoca Kipiani
hər halda bu hərəkətimə də göz yumardı. Çox düşündüm. Nəhayət,
nəfəsimi dərindən alıb, dördmərtəbəli evin pilləkənləri ilə yuxarı
qalxdım. Evin ikinci mərtəbəsindəki qapıda latun lövhədə “Knyaz
Kipiani” sözləri yazılmışdı. Ağ önlüklü bir qulluqçu qız qapmı açdı
və reverans etdi. Papağımı ona verdim, baxmayaraq ki, Şərqin gözəl
adətinə görə, qonaq papağını çıxartmamalıdır. Amma Avropadakı
adətlərdən xəbərim var idi.
Knyaz ailəsinin üzvləri salonda oturub çay içirdilər. Salon iri idi
və üzünə qırmızı ipək parça çəkilmiş mebel ilə döşənmişdi. Künclərdə palma ağacları və dibçəklər dururdu. Divarlara isə nə boya
çəkilmişdi, nə də xalça asılmışdı, sadəcə naxışlı kağız çəkilmişdi.
Knyaz ailəsinin üzvləri bəzəkli iri fincanlarda ingilis çayı içirdilər.
Stolun üstünə suxarı və biskvit qoyulmuşdu. Knyaginyanın əlini
öpdüm. Onun əlindən suxarı, biskvit və ətir iyi gəlirdi. Knyaz əlimi
sıxdı və Nino gizlincə çay fincanım seyr edə-edə üç barmağını mənə
uzatdı.
Əyləşəndən sonra mənə də çay gətirdilər.
Deməli, Əli xan, qəti qərara gəlmisiniz ki, müharibəyə getməyəcəksiniz, - deyə knyaz iltifatla soruşdu.

- Bəli, knyaz, hələlik getmək niyyətində deyiləm.
Knyaginya da fincanı stolun üstünə qoyub dilləndi:
- Sizin yerinizdə olsaydım, yardım komitələrinin birinə üzv olardım. Heç olmasa, bir uniforma ala bilərdiniz.
Knyaz söhbətə qarışdı:
- Mən də bunu edəcəyəm. İşimdən ayrıla bilməsəm də, mən
gərək boş vaxtlarımı vətən yolunda qurban verəm.
- Düz deyirsiniz, knyaz, Amma iş burasmdadır ki, mənim boş
vaxtım yoxdur. Qorxuram ki, vətən məndən az fayda görsün.
Knyaz təəccüblə üzümə baxdı:
- Bəs axı siz nə ilə məşğul olursunuz?
- Malikanəmizi idarə etmək işi ilə, knyaz.
Cümlə düz yerinə düşdü. Bu cümləni mən bir ingilis yazıçısınm
romanında oxumuşdum. Əgər bir alicənab lordun işi-gücü yoxdursa,
deməli o, öz malikanəsini idarə etməklə məşğuldur. Bu cümləni dediyim üçün birdən-birə knyaz valideynlərinin rəğbətini qazanmışdım.
Bir neçə bu cür cümlə “atandan” sonra isə Nino axşam mənimlə operaya getmək icazəsini qazandı. Mən yenə knyaginyanın əlini öpdüm,
baş əydim və hətta “r” hərfini peterburqlu kimi tələffüz edə-edə
damşdım. Söz verdim ki, axşam saat səkkizin yarısmda gəlib Ninonu
operaya aparacam.
Nino məni qapıya kimi ötürdü və qulluqçu qız papağı mənə uzadanda o, qıpqırmızı oldu, başını aşağı salıb heyranedici bir şirinliklə
pozuq azərbaycanca dedi:
- Çox sevinirəm ki, sən şəhərdə qalırsan. Düzünü deyirəm, buna
sevinirəm. Amma Əli xan, doğrusunu de görüm, sən həqiqətən
müharibədən qorxursan? Axı kişilərin davadan xoşu gəlir. Yaralansan, sənin yaralarını da sevərəm.
Mən qızarmadım. Onun əlini tutub sıxdım və sakit tərzdə dedim:
- Mən heç nədən qorxmuram, Nino. Gün gələcək, sən mənim
də yaralarımı sağaldacaqsan. О zamana kimi məni qorxaq hesab edə
bilərsən.
Nino çaşqın-çaşqın mənə baxdı. O, məni başa düşmürdü. Tez
evə getdim və hirsimdən köhnə kimya dorsliyini tiko-tikə edib yerə
çırpdım.
Bir az hirsim soyuyandan sonra əsil İran çayı içib, operanın lojasına yer sifariş verdim.

Tez gözlərini bağla, əllərinlə qulaqlanm tut və öz düşüncələrinə
qərq ol. Tehrandakı о gecə yadma düşürmü?
Daşdan tikilmiş nəhəng, mavi bir salon, girişində də Nəsrəddin
şahm həkk edilmiş şərəfli adı. Ortada dördkünclü bir səhnə. Və bütün
salon əyləşən, ayaq üstə duran, uzanan ləyaqətli kişilər, dəcəl uşaqlar, vəcdə gəlmiş cavanlarla doludur. Onlar həzrəti Hüseynin K ərbəla müsibətini nəql edən şəbehə tamaşa edirlər. Salonda zəif bir işıq
yamr. Səhnədə saqqallı bir m ələk gənc Hüseynə təsəlli verir. Zalım
xəlifə Yezid süvarilərini səhraya göndərir ki, bu müqəddəs gəncin
başmı gətirsinlər. Nalə və şivən səslərini qılmcların cingiltisi kəsir.
Əli, Fatma və dünyada birinci qadın olan Həvva səhnədə gəzişib
rübailər oxuyurlar. Gəncin başmı böyük bir sinidə gətirib allahsız
xəlifənin qabağma qoyurlar. Tamaşaçılar titrəyir və ağlaşırlar. Bir
molla cərgələri gəzir və tamaşaçılann göz yaşlarını balaca bir şüşəyə
yığır. Bu göz yaşlarında hər növ sehrli qüdrət vardır. Tamaşaçıların
inamı çox olduqca, şəbehin təsiri də güclənir. Enli bir taxta - səhram, sandıq - xəlifənin ləl-cavahirli taxtım, bir neçə paya - Ədən
bağmı və bir saqqallı kişi - peyğəmbərin qızını təsvir edirdi.
İndi isə gözlərini aç, əllərini qulaqlarından çək və ətrafa bax!
Saysız-hesabsız elektrik lampasınm kəskin və parlaq işığı göz
qamaşdırırdı. Lojalardakı gips ilahələrin qızıl suyu çəkilmiş çiyinlərindən qırmızı məxmər asılmışdı.
Tamaşa salonundakı daz başlar gecələr göy qübbəsində görünən
ulduzlar kimi parıldayırdı. Qadınların isə kürəkləri və qolları çılpaq
idi. Tamaşaçıları səhnədən qaranhq bir uçurum ayırırdı. Bu qaranhq
uçurumda əllərində musiqi alətləri olan və utancaq kimi görünən
adamlar oturmuşdu. Teatrın parterində də pıçıltılar, proqram vərəqələrinin xışıltıları, qadın yelpinclərinin tıqqıltıları bir-birinə qartşmışdı:
bir neçə dəqiqədən sonra Bakı şəhər opera teatrında “Yevgeni One
gin” tamaşası başlanmalı idi.
Nino yanımda oturmuşdu. Onun zərif siması mənə tərəf yönəlmişdi. Dodaqları nəm, gözləri quru idi. О qədər də damşqan deyildi.
İşıqlar sönon kimi əlimi çiyinlərinə qoydum. Nino başını yana çəkdi
və elə bil ki, bütün fıkri Çaykovskinin musiqisində idi. Yevgeni One
gin səliqəli birpaltarda səhnodə gəzir, Tatyana da ariyasını oxuyurdu.
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ONUNCU FƏSİL

Mən operam teatrdan üstün tutardım. Ona görə ki, operada mövzu
ta əvvəldən bəlli idi. Teatrda isə mən səhnədəki hadisələri başa düşmək üçün özümü yormalı idim. Operanm musiqisi yalnız bərk çalınanda məni narahat edərdi. Salonda qaranlıqdır və mən gözlərimi
yumanda qonşularım elə düşünürlər ki, mənim bütün varhğım simfoniyanın okeanma qərq olub.
Bu dəfə gözlərimi yummadım. Ninonun zərif profıli arxasında
parterin birinci cərgələrində oturanları nəzərdən keçirirdim. Üçüncü
cərgənin ortasında qoyun gözlü və fdosof alınlı bir kök kişi oturmuşdu. Bu, Şuşanın zadəgan ermənilərindən olan Məlik Naxararyan
idi. Ariyamn ahənginə uyğun olaraq onun başı Ninonun sol gözü ilə
bumu arasında tərpənirdi.
- Bax, Naxararyan oradadır, - deyə Ninonun qulağına pıçıldadım.
- Ay barbar, səhnəyə bax, ətrafa yox, - deyə Nino pıçıltı ilə cavab
verdi, amma buna baxmayaraq özü də gözucu erməni tərəfə baxdı.
Erməni də başım çevirib, başı ilə dostcasına salam verdi. Fasilədə onu bufetdə gördüm. Getmişdim Ninoya bir-iki dənə şokolad
alım. Kök və bir az da keçəl olan Naxararyan lojamıza gəldi və oturdu.
- Naxararyan, neçə yaşınız var, - deyə ondan soruşdum. O, otuz, - deyə cavab verdi.
Naxararyanın cavabı Ninonun diqqətini cəlb etdi və onu heyrətləndirdi:
- Otuz? Deməli, sizi bir az sonra şəhərdə görə bilmoyocəyik.
- Niyə, prinses?
- Çünki sizin yaşınızda olanları əsgərliyo çağırınışlar.
Naxararyan bərkdən güldü, onun gözlori az qala hədəqəsindən
çıxdı və kök qarnı atlana-atlana dcdi:
- Təəssüflər olsun ki, prinses, mən mtiharibəyo gedə bilmərom.
Həkim məndə sağalmaz bir xəstəlik tapıb, buna görə do cvdə qalmalıyam.
Xəstəliyin adı qoribə səslonirdi vo elo bil qarın ağrısını xatırladırdı.
Nino təəccübdon gözlərini boroltdi vo iiroyiyananlıqla soruşdu:
- Bu xəstəlik təhlükəlidirmi?
- Bu, insanın öziindən asılıdır. Mosuliyyotli hokimin köməyi ilo
hər xəstəlik tohlükoli ola bilməz.
Nino həm teocciiblənmişdi, honı do qozəblonmişdi.
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Məlik Naxararyan Qarabağın ən nüfuzlu erməni ailəsindən çıxmışdı. Onun atası general idi. Özü do ayı kimi sağlam, zırpı və subay
idi.
Pərdə qalxanda Nino başını çiynimə qoydu. Çaykovskinin məşhur valsı çalmmağa başlananda isə hətta gözlərini mənə dikdi və
pıçıldadı:
Naxararyanla müqayisədə son az qala qəhrəmansan. Hcç
olmasa, səndə о adı dolaşıq xəstəlik yoxdur.
Qəhrəman Lenski uca səslə oxuya-oxuya Oneginin tapançasının
lüləsi qabağına çıxıb, qabaqcadan proqramlaşdırılmış surətdə öldürülənə qədər də Ninonun başı ınənim çiynimdə qaldı.
Bu, asan, mükərnməl bir qələbə idi və bu qələbəni rnütləq qeyd
etmək lazım idi.
Naxararyan bizi operanın qapısında gözləyirdi. Onun avtoınobili
var idi və bu avtomobil Şirvanşir evinin faytonu ilə müqayisodə avropasayağı idi. Biz şəhəriınizin qaranlıq küçəlorindən, gimnaziyanın və
liseyin qabağından keçirdik. Gecələr bu iki təhsil ocağının görkomi
insana xoş təsir bağışlayırdı. Biz şəhor klubunun ınərmar pillokənləri
qabağında dayandıq. Ninonu buraya gətirmək о qodor də xətorsiz
deyildi, çünki o, hələ liseydo oxuyurdu. Amma heç bir şey olınaz!
Şirvanşirvə Naxararyan adlı cənabların müşayiotindodirso, dcınoli,
prinses Kipiani müqəddəs Tamara liseyinin qaydalarım arxayıncasına
poza bilərdi.
Biz işıqları par-par yanan tcrrasa kcçdik. Klubun terrası, yəni balkonu geco qaranlığına qorq olmuş Qubernator bağına çıxırdı. Mon
ulduzları, mülayim işıq saçan donizi vo Nargin adasının ınayaklarını
seyr etdim.
Qədohlorin cingiltisi goldi. Nino vo Naxararyan şaınpan şorabı
içirdilor. Çünki dünyada heç bir şey, hətta Ninonun gözlori bclo moni
öz doğma şohorimdo camaatın gözü qabağında spirtli içki içmoyo
mocburedə bilınozdi. Bu sobobdən do mon homişo oiduğu kimi, portağal suyu içirdim. Altı nofordən ibarot olan orkcstr, nohayot, bizo
fasilo bəxş cdon vaxt Naxararyan ciddi vo düşüncoli şokildo dcdi:
Budur, Qafqazın üç böyük xalqının nümayondolori olan biz bir
ycrdo oturmuşuq: bir giircü qızı, bir müsəlman vo bir ermoni. Uçümüz do eyni səma altında doğulmuş, eyni torpaq üstündo yaşayırıq.
Aramızda fərq vardır, amma ycnə Üç Üqnum kimi birik. Biz cyni
*£=0
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z a m a n d a h o m avrop alıyıq, h ə m d ə asiyalı. Q ə r b d ə n d ə alırıq, Ş ə r q d ə n d ə . A m m a h ə r ikisinə d ə m a l - d ö v l ə t veririk.
N i n o s ö z ə başladı:
- M ə n h ə m iş ə belo fikirdə idim ki, qafqazlıların xüsu siy yəti dava
e tm ə k d ir. L akin indi m on h e ç biri d ö y ü şm o k is tə m ə y o n iki q a f q a z lın ın ara sın d a o tu rınu şam .
N a x a ra ry an ona iltifatla b a x ıb dedi:
- H ə r ikimiz döyüşm ok istəyirik, prinses, a m m a bir-b irim iz ə qarşı
yox. Bizi ruslardan sıldırım bir divar ayırır. Bu div a r Q a fq a z d a ğ la rıdır. Ə g ə r ruslar qalib g olsə lə r, t o ф a ğ ı m ız tam rusların olino ke ç ə c ə k .
Biz ib a d ə tx a n a la rım ız d a n , d ilim iz d ə n , milli x ü s u s iy y ə tlə r im iz d ə n
m ə h r u m olacağıq. Biz A v ro p a vo A siy a arasında к о ф й ro lu n u o y n a ırıaq ə v o z in d ə h ə r ikisinin m ə l ə z i olacağ ıq . Yox, k im çar ü ç ü n v u r u şursa, Q a f q a z a qarşı vuruşur.
M ü q ə d d ə s T a m a r a lisey in in m ü drik liyi clo bil N in o n u n ağzı ilə
dam şırd ı:
- İranlılar v ə türklor ö lk ə m iz i ç a p ıb talayırlar. Ş a h Şərqi y e r lə y e k s a n etm işd ir, sultan da Q ə rb i. N ə q ə d o r qız k ö lə kim i h o r o m x a n a la ra aparılıb! Ruslar ö z - ö z lə r in ə b u ra y a girm om işlə r. B iz onları
ç ağ ırm ışıq. G ü rc ü Kralı X II G e o rg i k ö nüllü olaraq ça ra toslim olub.
M ə g o r bu s ö z lə r lə tanış d ey ilsiniz: “ B iz giircü k rallığının m ü d a f ı ə sini o n s u z da h ə d d i - h ü d u d u o lm a y a n im p e riy a m ız ı b ö y ü tm ə k ü ç ü n
ü z ə r im iz ə g ö tü rm ü riik ” .
Ə lbətto, biz bu sözləri eşitmişdik. Birinci Aleksandrin yüz il qabaq
biz im b a r ə m i z d ə çıxartdığı m anifesti b izo dü z s ə k k iz il m ə k t ə b d ə
ö y rə tm iş lə r. “ B iz gürcü k rallığ ın ın m üd a fiosini o n su z da h ə d d i h ü d u d u o lm a y a n im p e riy a m ız ı...” sözləri yazılan b ü rü n c lö v h ə T if lisin baş k ü ç ə s i n d ə h ə k k edilm işdi.
N in o h a q sız deyildi. О z a m a n la r Ş ə rq in h ə rə m x a n a la rı Q a f q a z
qadınları ilə, Q a f q a z ş ə h o rlə rin in k ü ç ə lə ri xristianların m c y itlə ri ilə
d o lm u şd u . M ə n N i n o y a c a vab ve rib d c y ə b ilo rdim ki, “ M ə n m ü s ə l m a n a m , siz xristian. A llah da sizi bizo q ə n im ə t b ə x ş edib". Lakin
su sd u m v ə N a x a ra ry a n ın c a v a b ın ı g öz lod im .
О dedi:
- В а х т , p rinses, siyasi düijiincosi o lan a d a m o d a lo tsiz və q e y rio b y e k tiv h ə r ə k ə t e tm o y o də c o sa ro t tapm alıdır. R a z ıy a m , ö lk ə m iz ə
sülh ruslarla b irlikd o gəldi. A m m a b iz Q a f q a z x a lq la n b u siilhii indi

rusların k ö m ə y i o lm a d a n d a q o ruyu b sax la y a bilorik. R u sla r e tir a f
e d irlə r ki, onlar bizi b ir-b irim izd o n qoruyurlar. B u n a görə d ə b u raya
rus hərbi hissolori, rus çinovn ik lo ri v ə rus q u b ern a to ru göndorilib.
A m m a prinses, ö z ü n ü z deyin, siz ö zünü zü m o nd on qorum alisim zm i?
M ə n i Əli x a n d a n q o ru m a q lazım dırm ı? H a m u n iz Şuşa y anınd ak ı
b ula ğ ın b a şm d a ə lv a n xalçaların ü s tü n d ə d o stc a sın a sakit o tu r m a m ışdıqmı? İran artıq elo bir düşm on d eyildir ki, Q afq az xalqları ondan
qorxm alı olsunlar. D ü ş m ə n Şim a lda o tu ru b vo bizi in a ndırm ağ a
çalxşır ki, biz b ir - b ir im iz d o n m ü dafio o lu n m a lı u şaqlarıq. A n c a q axı
b iz artıq ç o x d a n d ır u şa q lıq y a şın d a n çıxm ışıq .
N in o b u ra d a soruşdu:
- D em oli, b u n a gö ro m ü h a rib o y ə g e tm irsin iz ?
N a x a ra ry an h ə d d o n ç o x ş a m p a n şə ra b ı içm işdi.
- Yox, tə k c o b u n a g ö rə y o x, - d e y ə о sözo b aşladı. - M ə n h o m
do tə n b ə lə m , özü d ə rahat yaşam ağı sevon ada m a m . Birincisi, crm əni
kilsosinin o m la k ın ı m ü sa d iro etdiklori ü ç ü n ru sla rd a n kiism ü şo m ,
ikincisi do bu k lu b u n tc rra sın d a o y lo ş m ə k s o n g ə r lə r d o ç ü rü m o k d o n
ya xşıdır. M ə n im a ilo m ö z ü n ə k ifa y ə t q o d o r h ö r m ə t qazam b. M o n
öziim iso k c f ə h liy ə m .
- M on başqa fıkird oy om , - dcdim. M o n k c f ohli d e yilom , m ü h a ribə d on do xoşum golir. A m m a m ə h z bu m üh arib o d o n xoşum golmir.
N a x a ra ry an şo rab iç o -iç o m o n o ba x ıb dedi:
- Siz holo g on c sin iz , do stum .
O , çox danışdı, a m m a dcdiklori ağıllı söz lor idi. Biz d u ru b cv o
g e tm o y o h a z ırlaşa n d a N in o artıq d cyo son , N a x a ra ry a n ın haqlı o ld ıığuııa toxm inon inanm ışdı. N a x a ra ry a n ın m aşını ilo c v o to r o f gctdik.
Y o ld a N axarary an y c n o dillondi:
- Bu gözəl şohor A vropanın darvazasıdır. Ə go r Rusiya bclo gcrido
qalm asay dı, vo to n in ıiz ç o xd a n A vrop a ö lko sin o çcvrilərdi.
M o n coğrafiya d orslo rind ok i xoş günlori yada salıb ürokdon gi.ildiim. Ç ünki c o ğ ra f ıy a m ü o llim im iz do şo h o rim iz i A v ro p a y a daxil
c tm o k istoyirdi.
G özol axşam kcçdi. V idalaşanda iso N axararyan donizi seyr c d o r kon moıı N inonun gözlorindon vo əllorin don ö p dü m . Sonra N a x a r a r 
y a n m o n i Sisianaşvili d a rv a z a sın a q ə d o r gətirdi... A v to m o b il b u n d a n
iroli g c d o bilm ozdi. D ivarların a rx asında A siy a b aşlam rdı.
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Naxararyan vidalaşan zarnan soruşdu:
- Nino ilə evlənəcəksinizmi?
- İnşallah, qismət olsa.
- Dostum, bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəlməli olacaqsan.
Əgər köməyə ehtiyacınız olsa, qulluğunuzda hazıram. İstəyirəm ki,
siz xalqlarımızı qohumluq əlaqələri ilə bağlayan ilk ailəni qurasınız.
Biz birləşməliyik, bir olmalıyıq.
Səmimiyyetlə onun əlini sıxdım. Deməli, həqiqətən ləyaqətli və
vicdanlı ermənilər də var imiş. K əşf etdiyim bu yenilik karıxdırıcı
idi.
Yorğun halda evə girdim. Qulluqçu yerdə bardaş qurub oxuyurdu.
Kitaba baxdım. Quranın bər-bəzəkli hərfləri səhifə boyunca qıvrılırdı. Nökər ayağa durdu və salam verdi. Müqəddos kitabı onun əlindən alıb oxumağa başladım: “Ey iman edən sizlər! Bilin ki, şərab,
qumar və rəsmlər iyrənclikdir və şeytanm əməlləridir. Bunlardan
uzaq durun ki, bəlkə xoşbəxtliyə nail olasınız. Şeytan sizi Allaha
imandan və ibadətdən döndərmək istəyir”.
Quranın səhifələrindən şirintahər bir otir gəlirdi. Nazik, sarımtıl
rəngli kağız xışıldayırdı. Allahın iki dəri qapaq arasına alınmış kəlamları ciddi və öyüdverici idi. Kitabı qaytardım və yuxarı, otağıma get
dim. Enli və alçaq divan yumşaq idi. Həmişəki adətim üzrə dərindən
düşünmək və hər şeyi yaxşı görmək iiçün gözlərimi bağladım. Şampan şərabı, bala gələn Yevgeni Onegin, Naxararyanın aydın qoyun
gözləri, Ninonun zərif dodaqları vo şohorimizi moğlub etmək üçün
dağ silsiləsini aşan saysız-hesabsız düşmon dəstələri gözlərimin
qabağında canlandı.
Küçədən moııoton bir mahnı sosi goldi. Bu, aşiq olmuş Hoşim idi.
O, çox qoca idi və heç kim onun hansı eşq iiçiin kədorləndiyini bilmirdi. Camaat ona mocnun - eşq xəstosi adı vermişdi. Gecəlor o, boş
küçəlordə sərgərdan dolaşır, küçolorin birində tindo yero oturur və
ağlaya-ağlaya sohər açılana kimi öz eşqindon vo ağrılarından oxu
yurdu.
Onun mahnılarının monoton ahongi adama yuxu gətirirdi. Üzüınii
divara çevirib dorin yuxuya getdim.
Hoyat hələ do çox gözəl idi.
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ON BİRİNCİ FƏSİL
Çubuğun iki başı var. Biri yuxarı, о biri də aşağı başıdır. Çubuğu
çevirsən yuxarı baş aşağıda, aşağı baş da yuxarıda olur. Çubuğun
özündə isə heç bir şey dəyişmir.
Mənim vəziyyətim də elə bu cür idi. Mən bir ay və yaxud bir il
bundan qabaqkı adam idim. Eyni müharibə gedir, eyni generallar ya
qalib gəlir, ya da məğlub olurlar. Amma bir az əvvəl məni qorxaq
adlandıranlar indi məni küçədə görəndə gözlərini xəcalətdən yerə
zilləyirlər. Dostlarım və qohumlarım mənim ağlıma təriflər oxuyur,
öz doğma atam da mənə iftixarla baxırdı. Çubuqda isə heç bir şey
dəyişməmişdi.
Bu gün şəhərdə xəbər yayıldı ki, böyük Osmanlı imperiyasının
sultanı əlahəzrət Məhmət Rəşid kafırlər dünyasına müharibə elan
etmok qərarına gəlib. Onun müzəffər qoşunları, müsəlmanları Rusiya
və İngiltərənin boyunduruğundan azad etmək üçün Şorqdə va Qərbdə
irəliləyirdi. Bununla da cihad - müqoddəs müharibə elan edilmiş vo
xolifonin sarayı üstündo peyğəmborin yaşıl bayrağı dalğalanır.
Bu xəbər monim qəhromana çevrilməyimə sobob oldu. Dostlarım
gəlib mənim uzaqgörənliyimə socdo qılırdılar. Çünki müharibəyo
getmoməkdo mon haqlı idim. Müsəlman heç vaxt sultana qarşı vuruşmamalıdır. Türklor iso Bakıya golocok və xalqımız türk xalqı ilo birləşocək, vahid imanlılar comiyyəti yaranacaqdır.
Mən isə susurdum. Dostlarımın bu təriflərino qulaq asıb cavab
vermodon başımı aşağı salıb dinloyirdim. Ağıllı adam torifə də, nifroto do soyuqqanlı qalmalıdır. Dostlarım xoritolori açıb voziyyoti
müzakiro edirdilər. Türklorin hansı məhəllodon Bakıya girəcoklori
barodo bir-birilo mübahisə cdirdilər. Mübahisəni mon holl etdim.
Dedim ki, hansı istiqamətdon golirlorgəlsinlor, türklor mütloq şohoro
Ermonikənddon girocoklor. Dostlarım heyranlıqla baxır vo müdrikliyimə mədhiyyo oxuyurdular.
İnsanların tobioti birgeco içindo kökündon doyişdi. Artıq hcç bir
müsolman silaha sarılıb, Rusiya üçün döyüşməyo ırıcyil göstormirdi.
Zeynal ağa da özii ağırhğında pul qoyub birdon-biro döyüşmok hovosini itiron İlyas boyi Bakı qamizonunda saxlaya bildi. Yazıq İlyas boy!
O, Osmanlı sultanı miiharibo elan etmozdən bir az qabaq zabitlik
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im ta h a n ın d a n keçm işdi. B ir m ö c ü z ə d ə baş verm işd i: M o h o m m ə d
H e y d o r d ə im tahanı v e rə bilm işdi. İndi bu iki leyten ant k a z a rm a d a
o tu ru b , çara s ə d a q ə t andı iç m o y o n m ə n ə q ib tə edirdilər. O nla rın
g eriyə yolu y o x idi. A m m a onları and iç m ə y ə heç k im m ocbıır e tm o m işdi. O n la r b u n u könüllü e tm iş d ilə r v ə andı p ozsayd ılar, o n la ra ilk
o la ra q arxa ç e v ir ə n elə m ə n öziim olardım .
Ç o x qaradinm əz olm uşdum . Fikirlərim aydın dcyildi. Yalnız g e c ə lər hə rd ə n b ir e v d ə n çıxır və iti addım larla yaxınlıqdakı kiçik m oscidə
gedərdim . M əscid in yanında k ö h n ə bir cv dururdu. Bu cvdə do m ənim
m ə k to b yoldaşım Seyid M u sta fa yaşayırdı. G ecən in gcc saatlarında da
on un y an ın a g e d ə rd im . S e yid M u sta fa p e y ğ o m b o rin sadiq q u lu idi.
O n un balaca b a d a m ı gözləri v ə ç o pu r sifoti var idi. M usta fa ö z s ilkinin ə la m ə ti olan yaşıl qu rşa q taxardı. O n u n atası b alaca m ə sc id in
im am ı, babası d a m ü q ə d d ə s M o ş h o d şo h ə rin d o İınarn R z a n ın qəbri
b a ş ın d a ta n m m ış alim idi. O, g ün d o beş d ə f ə n a m a z qılırdı. İsanın
d ü ş m ə n in i ayaqları a ltm d a ə z m o k m ə q s o d ilo a llahsız x olifə Y e z idin adını tə b a şirlə p ə n c ə s in ə yazm ışd ı. M o h o rro m in o n u n c u g ü n ü n ə
düşon aşurada o, qan fışqırana kimi z o n c ir vururdu. N ino Seyid M u s tafanı riy ak a r h e s a b etdiyi üçiin on a nifrot cdirdi. M o n onu a y d ın vo
açıq görüşlərindon ötrii sevirdim. Çiinki o, xcyiri şordon, haqqı nahaqdan h a m ıd a n y ax şı scçə bilirdi.
S e yid M u s ta fa m ən i m ü d r ik bir a d a m ın giilüşü ilo qarşıladı:
- Əli xan, e şitm isə n ? D ö v lə tli Y a q u b oğlu on iki y cşik şa m p a n
şorabı alıb ki, onları şə h ə ro g iron ilk tiirk zabiti ilo içsin. İşo ba x, Əli
xan, ş a m p a n şərabı! M ü solnıan cihad d öy ü şç ü lo rin in şo rə fin ə s a m 
pan şərabı!
Ç iy in lə rim i dartıb:
- N iy ə tə o c c ü b lə n irs o n , e y Scyid? İnsanlar ağlını itiriblor.
S e yid acıqla:
- A llah q o z ə b lo n d iy i adaını y o lu n d a n azdırar.
S eyid y e rin d o n atıldı, o nu n dodaqları osirdi:
- Diinon so k k iz adam şo h o rd o n qaçıb ki, sultanm ordusım da xidm ə t etsin. S o k k iz adaırı! Əli xan, sond on soruşuram ! Dc göriiın, bu
so k k iz n ə fo rin b a şın d a ağıl v arm ı?
M o n c h tiy a tla ca v ab vcrd im :
- O nla rın başı ac e şşə y in qarnı kimi boşdur.
S ey id in q ə z o b in in h ə d d i- h ü d u d u yox idi.

- Bir işə bax, Əli xan, - dedi. - Ş iə lə r sünni x ə lifə n in tə r ə f ın d ə
vuruşurlar. M o g ə r Y czid p e y ğ o m b ə r n ə v ə s in in qanını tö k m ə m iş dirm i? M ə g ə r M üav iy ə hozroti Əlini qətl etdirm ədim i? Bəs p e y ğ ə ın b ə rin varisi k im d ir? X ə lif ə m i, y o x sa d a m a rla rın d a p e y ğ ə m b ə r qanı
a x a n g ö z ə g ö r ü n m ə z Ə b o d iy y ə t İm a m ı? Y ü z illərdən bəridir şiə k ü tləsi y a s saxlayır, b iz im lə k a firlə r d ə n d ə b e tə r olan bu d ö n ü k lə r a r a s ın d a q a n axır. B u ra d a şiə, ora d a sünni v ə onların arasında h e ç bir
к б ф й yoxdur.
Sultan S ə lim in qırx m in şiəni qılın cdan kcçirtdiyi g ündən heç də
ç o x k e ç m ə m işd ir. B ə s indi? Ş iə lə r p e y ğ ə m b ə rin varisini m ə h v e d ə n
x ə lif ə ü çün vuruşurlar. M ə g ə r h ə r şey, m ö m in lə r in qanı, im am ların
sirli ö lüm lori y a d d a n ç ıx m ışd ır? B u rada şiə şo h ə rin d o insanlar o tu 
ru b , s ü n n ilə rin g ə lm ə s in i v ə dinim izi m ə h v e tm ə s in i h ə sro tlə göz~
ləyirlor. A xı T ü rkiyo no istoyir?! Ə n v o r U rm iyaya kim i irəliləmişdir.
İra n p a rç a la n a c a q , din m ə h v olacaq. Y a Əli, od saçan qılm cın la gol!
G ə l , y a Əli, bu dö niiklorin c ə z a s ın ı ver! Y a ƏIi, y a Əli!..
S ey id M u sta fa n ın göz yaşları y a n a q la rın d a n axırdı. O, y u m ru ğ u
ilə sin osinə vururdu. M ə n sarsılm ış h ald a on a baxırdım . N oyin haqq,
n o yin isə nahaq olduğunu artıq bilmirdim. Düzdür, türklər sünnidilor.
A m m a b u n a b a x m a y a r a q ü r ə y i m Ə n v o rin ş o h ə rim iz o girişinin h o s r ə tin i çəkirdi. Bu n ə d ir axı? Ş o h id lo rim iz in qanı h ə q iq o to n bo ş ycro
ax ıb ?
- Seyid, - d c d im , - tü rk lo r do b iz im tayfadan dır. Biz cyni dildo
danışırıq. İkim izin do d am a rla rın d a T uran qanı axır. Boiko buna g ö rə
x ə lif o n in hilalı altın da ö lm o k da h a asandır.
S c y id M u s ta f a g ö z lə rin i sildi. S akit v ə q ürurla dcdi:
- M o nim dam arlarım da M o h o m m od in qanı axır. T uran qanı d eyirso n ? M o n o elo g o lir ki, m ə k to b d o ö y rond ik lo rin i b ir az u nudursan.
G e t A lta y da ğ la rın a , da h a u zaqlara, Sibir h ü d u d la rın a kimi so y a h o t
et - orad a k im lo r yaşayır? Biziırı dilim izdo danışan, qanım ızdan olan,
b iz im kim i türklor. A llah onları y o lu n d a n a zd ırm ış v ə onlar b ü tp o rost qalm ışdır, bü tloro sitayiş edirlor: su ilahosi sayılan S u -T c n q riy o ,
sorna ilahəsi olan T e b - T e n q r iy o socdo edirlor. Ə g o r günlorin birindo
o r a la rd a y a şa y a n yakutlar, y a x u d a lta y la r qiivvotlonib bizo qarşı
m ü h a r ib o y o b aşlasalar, o n d a biz şiəlor, eyni qana m a lik o ld u ğ u m u z
üçiin b u b ü tp o ro stlo rin q o lo b o sin o se v in m o liy ik ?
- Bos no c dək, Seyid! İranın qılıncı paslam b. T ürkloro qarşı v u ru ş saq y e n ə çara k ö m o k ctm iş olarıq. M o g ə r M o h o m m o d in adı ilo biz
71

<r'7~'?c

çarın xaçını x ə lifə n in hilalına qarşı m üd afio e tm əliyik? A xı n ə e tm ə liyik, Seyid?
- S o ru şu rsa n ki, n ə e tm ə liy ik , Əli xan? B u n u m ə n ö z ü m d ə bilırıirəm.
S e yid M u sta fa düz adaırt idi.
M ə n pərt halda susdum. Seyidin otağındakı neft lampası his verirdi.
L a m p a m n sarım tıl z ə i f işığı n a m a z xalçasının r ə n g a r ə n g naxışlarını
işıqlandırırdı. B u xalça b ü k ü b s ə y a h o to ap arılm ası m ü m k ü n olan
r ə n g a r ə n g g ü l- ç iç ə k bağçasını xatırladırdı. X alqın günahlarını lə n ə tl ə m ə k S eyid ü ç ü n asan idi. O , bu d ü n y a d a bir s ə y y a h idi. O n - iy ir m i
il k e ç ə c ə k v ə o, M ə ş h ə d d ə g ö z ə g ö rü n m o d o n v o hiss e d ilm o d o n
İranın taleyini idarə edən m ü d rik lə rin biri - İınam R zanın tü rb ə sin d ə
mollalıq e dəcəkdir. Onun g özləri artıq indidən öz qocalığından x ə b ə r dar olan v ə bu nu nla barışan bir qocanın gözlərini xatırladırdı. Lakin o,
İra m n y e n id ə n b ö y ü k v ə q ü d rətli bir d ö v lə t o lm a s ın a gətirib ç ıx a rtsaydı da, y e n ə din, iman m ə s ə lə s in d ə zo rro q ə d ə r g ü z o şto getm ozdi.
O, g ü n a h a batıb d ü n y a n ın n e m ə tlə r in d ə n hozz a lm a q d a n s a , m ə h v
o lm a ğ ın d oğru o ld uğ una inanırdı. Seyid b u na göro susur vo no d e y ə c ə y in i bilm irdi. H əqiqi im an v ə din a sta n a s m d a t ə n h a keşik çi olan
b u a d a m ı m ə n e lə b una g ö r ə çox istəyirdim .
M ö v z u n u d ə y iş m ə k ü ç ün dedim :
- Seyid, q ism ə tim iz , ta le y im iz A lla h ın olindodir, qo y A lla h bizi
d ü z y o lla aparsın. A n c a q m o n bu giin s ə n in lə b a ş q a şey h aq q ın d a
d a n ış m a q istə y irə m .
S e yid M u sta fa xınalı dırn a q la rın a baxdı. O, k o h r ə b a tosbehini
ç c v ir ın ə k lə m ə ş ğ u l idi. G ö z lə rin i y u m d u . O nun ç o p u r sifoti e lə bil
da h a d a enliləşdi:
- B ilirə m , Əli xan, sə n e v lo n m ə k istoyirson.
P ə r t halda y e rim d ə n sıçradım . M o n S eyid M u s ta fa ilo şiə h o r b isiyasi g ə n c lik toşkilatı q u rm a q m o so lo sin i m ü z a k iro c tm o k n iy y o tin d ə idim. A m m a o, artıq indidon m o n im n ikahım ı k o s m ə y ə hazır
olan m o lla kim i danışırdı.
- A x ı s ə n h ara d a n bilirson ki, m o n c v lo n m o k istoyirom ? B ir də
ki, b u n u n sono n o dəxli var?
- M ə n niyyotini gözlorind on o x u y u ra m vo b u n u n m o n o bir az da
olsa d oxli var, çü nk i m on sonin d ostunam . Son m ə n d o n xoşu g o lm o y ə n xristian N in o n u alm aq istoyirson, clodir?
- D ü z d ü r, M u sta fa . B os son no de yirson?

M ustafa iti v o ağıllı g ö z lə rin i m o n o dikdi:
- M on “ h o ” d e y irə m , Ə li xan. Kişi e v lə n m ə lid ir, özü d o on y a x şısı odur ki, istədiyi qadınla evlonsin. K işinin arvadm xoşuna g ə lm ə s i
vacib deyildir. Ağıllı kişi qadının iltifatını qa z a n m a ğ a soy göstormoz.
Q a d in bir tarladır, kişi d ə okinçi. M ə g ə r tarla k ə n d lin i sevm o lidir?
Y ox , çünki k ə n d ç in in to rp a ğ ı, tarlanı s e v m ə s i k ifayətdir. E v lə n .
A m m a y a d d a n ç ıx a rtm a ki, q a d ın y a ln ız v ə y a ln ız b ir tarladır.
- D em əli, b e lə fık ird ə so n ki, qadının a ğ lı-id ra k ı da yoxdur, ruhu
da ? - de y ə m o n soruşdu m .
O, m ə n ə c a m y a n a n lıq la baxıb:
- B unu h ə l ə so ru şu rsa n , Əli xan. Ə lb ə ttə , q ad ın ın n ə ağlı var,
no do ruhu. B u n la r axı on a n ə y o lazım dır? So xavatli olub çoxlu uşaq
d o ğ m a s ı ona ye tə r. Şoriot d e y ir ki, b ir kişinin şahidliyi üç q adının
şa h id liyind on keçoridir. B u n u y a dda n ç ıx a rtm a , Ə li xan.
M ə n h ə y ə c a n la o turub g ö zləyird im ki, m öm in Seyid, ondan z o h ləsi gedon bir xristian qızı ilo e v lə n m ə k istodiyim o g ö ro m on o lonət
oxuyacaq. Lakin o n u n cavabı moni sakitloşdirdi. Bu cavab hoqiqoton
a ç ıq v ə ağıllı idi. Y u m ş a lıb soru şdu m :
- D emoli, o n u n xristian o lm ası sən i n a ra h a t e tm ir? B ə lk o islamı
q ə b u l etsin?
- N iy o axı? - d e y o s oruşdu. - İdrakı vo ruhu o lm a y a n bir m o x lu q u n dini, im am d a o lm az. Q a d ın ı no c a n n o t g özlo yir, no do c o h o n n o m . Q a d ın ö lo n d ə n s o n ra ə riy ib heço dö nür. U n u tm a : on dan olan
oğlanlar, olbətto, şio olm alıdır.
B aşım ı razi h a ld a y ırğ aladım .
Seyid M ustafa ayağa durub kitab roftno yaxınlaşdı. Onun m ey m u n
ə ll ə r in ə b o n z ə y ə n əllori iistünü toz basm ış bir kitabı rofd ən götürdii.
K ita b m cildino n o z o r saldım . O rada farsca yazılm ışdı: “ Ç eyn ab i
T ə v a r ix i A l-i S o l c u k ” , yoni So lcuq sü la lə sin in tarixi.
O , kitabı açdı v ə dedi:
- Budur, soh ifə 207. “ Hicri 6 3 7 -c i ildə sultan Ə lə d d in K e y qu bad
Q o ba d iy yo sarayında vofat etdi. Onun yerino Solcuq taxtına Q iy a s o d din K ey xo srov otu rdu . Bu p a d şa h bir gürcü qızı ilo n ik ah kosdirdi vo
bu xristian qızına m o h ə b b o ti о q o d o r gü clü idi ki, sikk olorin üstündo
öz şəkli ilə yanaşı, qızın şoklini do v u n n ağ ı ə m r etdi. B ir gün m ü d rik lor v ə ın ö m in lə r sultanın y a n ın a golib dedilor: “ Sultan A llahın şo r io tini p o z m a lı deyil. S u lta n m bu ə m ə li g ü n a h d ır ” .

H ö k m d a r q ə z ə b lə c a v a b verdi: “A lla h m on i s iz e h ö k m d a r toyin
edib. Sizin v ə z ifə n iz do itaət e tm ə k d ir ” . M üdriklər gedib k ə d ə r ə qərq
oldular. L a k in A llah su lta m n g ö z lə rin i açdı v ə о, m ü d rik lə ri çağırıb
b e lə danışdı: “ M ə n m ü q ə d d ə s q a nu nla rı p o z m a q is tə m ir ə m , çiinki
o n la ra r ia y ə t e tm ə k v ə z ifə s in i A lla h m o n im b o y n u m a q o yub . B una
g ö r ə d ə ə m r ed irə m : u z u n s a ç lı, s a ğ p ə n c ə s in d ə qılınc tu ta n aslan
m ə n ə m . B a ş ım ın ü stü n d ə p a r ıld a y a n giinəş d ə ç o x s e v d iy im q a d ın dır. D e d ik lə r im q a n u n d u r ” . О z a m a n d a n bəri as la n vo g ü n ə ş İranın
sim v olud ur. A ğıllı k işilə r isə d e y ir lə r ki, d ü n y a d a gü rc ü q a d ın la rın d a n g ö z ə l q a d ın y o x d u r” .
S e yid M u s ta f a kitabı b a ğ la d ı v ə ü z ü m ə b ax ıb g ü lü m sə d i:
G ö rü rso n , K e y x o sro v etdiyini so n indi edirson. H eç b i r qanun
b u n u q a d a ğ a n etmir. G ü rc ü q a d ın la rı p e y ğ o m b ə r in m ö m in lo r o vod
etdiyi q o n im ə tin bir h issəsidir. P e y ğ o m b o r Q u r a n d a deyir: “ G e t onu
g ö tü r ” .
O n u n sort sifoti b ir d ə n - b ir ə y u m şa ld ı. Balaca, acıqlı gö z lə ri işıldadı. O , iyirm inci osrin b a la c a b ir to rə d d ü d ü n ü M iiq odd os K itabdakı
k ə la m va sito silə aradan qa ldırdığı üçün özü nü x o ş b o x t sayırdı. O nun
bütün v ü c u d u b o y a n edib deyirdi: q o y kafirlor osil to rəq q in in harada
o ld u ğ u n u bilsinlər!
O n u q u c a q la y ıb ö pd üm . O n u n o tağ ın dan çıxıb, e v o to r o f getdim.
Q aranlıq k ü ç o lo rd ə addım larıın inamlı vo ırıöhkom soslənirdi. Çünki
a rx a m - M iiq o d d o s Kitab, q o c a su ltan v o bilikli M u s ta fa idi.

ON İKİNCİ FƏSİL
S o hra sirli v ə anlaşılm az b ir dün yanın d arvazasına bonzəyir. A tımın nalları altın dan toz vo d a ş g ö y o qalxırdı. A ltım d a k ı kazak yohori
y u m şa q idi, elo bil onun içini p ə rq u ilo doldurm uşdular. Terek kazakları bu yohordo yatar, uzanar, hom d ə ayaq üstə dayanardılar. Kazakın
v a n da, y o x u d a b u y o h ə rd o n asılan h e y b ə n in içindodir: b ir k ö m b o
çörək, b ir şüşə araq və K a b a rd in k ond lo rind on oğurladığı qızıl sikko lor. M ə n i m h e y b o m boş idi. S o hra kiiləyinin vıyıltısı q u la ğ ım d a n
getm ir. Ç a p ır a m , b o z q u m la r ın o b ə d i y y ə t d ün yası istiq a m o tin d ə
ç a p ıra m . Ç iy n im d o k i y u m ş a q K a b a rd in yap ın cısı m on i k ü lə k d o n
q o ru yu rd u. Q u ld u r la r və c o n g a v o r lo r bu geyiırı n ö v ü n ü soy ğu nçuluq
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vo gozinti iiçün ixtira etmişlor. Bu qara keçəni bir an içorisində çadıra
ç e v irm ə k d ə m ü m k ü n d ü r, o n u bü zü b b asq ın zam anı o ğu rlan m ış şe y lori on a b ü k m o k do. Q a ç ırılm ış q ız la r isə tu tu qu şu q o fə s d ə oturan
kim i, yap ın cın ın içindo biizüşüb d in m o z oturardılar. M ə n B o z Q urd
darvazasına d o ğru çapıram . Bakının y a n ın d a , soh ra n m düz ortasın da
yerlo şo n bu d arvazan ı lap q o d im z a m a n la rın azm anları, bahadırları
tikm işlər. B u d arvaza, q u m o keanının orta sın d a ucalan, k ülo k d o n
k ob ud laşm ış iki köhno, q o d im q a y a d a n ibarot idi. T ü rklərin əcd ad ı
sayılan B oz Q u rd о z a m a n o sm a n lıla rın q a b a ğ ın a diişiib, o nları bu
da ş k eç idd ə n A n a d o lu n u n yaşıl y a m a c la r m a ap a n n ışd ır.
B o dr z a m a m ç a q q a lla r vo sohra qu rdları bu iki qayanın y anınd a
yığışırlar. O n la r A y a b a x ıb c osəd, leş g ö rə n itlə r kimi ulayırlar.
O n ların cosod iyi baro do an la şılm a z v o q e y r i- a d i bir hissiyyatları
vardır. O nların n ə z ə r in d o A y bir c osod dir. Bir e v d ə ölüm a y ağ ın da
a d a m varsa, itlə r ulayırlar. C ə s o d iyini o n la r h o lə insan ölüırı y a ta ğında olanda hiss edirlor. İtlor səhra qurdlarının cinsindon, noslin do ndirlor. Rıısiya toboosi olan bizlorin Ə n vo r paşanın Q afqaza yiirütdüyü
qurd ları ilo qan şoriki, ortağı o ld u ğ u ın u z kimi...
Səh ranın u c s u z - b u c a q s ız b o şlu ğ u n d a atımı çap ırd ım . Y a n ım la
da ata m atın b clin d o eyni sıirotlo iroliloyirdi. Y o h o rd o oturan ata m
atın y a lm a m n a e lo yatm ışdı ki, o, q o d im y u n a n osatirlo rind ok i insan
başlı atı xatırladırdı.
- S ofo r xan! - S osim b o ğ u q çıxırdı. A ta m ı ço x n a d ir ha lla rd a öz
adı ilo çağırardım . - Sofor xan, soninlo d a m ş m a lıy a m .
- Ç a p a - ç a p a danış, oğ lu m . Atlı ilo at h o ın a h o n g lik lo birloşo nd o
d a n ış m a q d a h a a san olur.
G ö r ə s o n ata m m ə n i olo salırdı? Q a m ç ım la atın b ö y rü n ü z o la q zo laq edirdim . A ta m qaşlarını çatdı. B a la c a bir h o ro k o tlo atı h o r o koto gotirdi vo bir a z sonra m o n o çatdı:
- B uyur, o ğ lu m , no d e y irso n ? - O n u n sosi m o n o istchzalı golir.
- E v lo n m o k istoyirom , S o f o r xan.
U z u n bir sü k u t çökdii. Kiiloyin vıyıltısı k osilm irdi. Atın nalları
altından çıxan d a ş la r tozla qarışıb ətrafı bürüyürdü. N o hayo t, atam ın
səsi eşidildi:
- M o n sono doniz qırağında imarot tikdirocom. G özol bir yer tanıyıram. Bəlko im arotdo b i r p o y o do tikdirdiın. Y ayda son M ordokanda
yaşayarsan . Birinci o ğ lu n u n adı isə o c d a d ım ız ın şo ro fın o İb ra h im
•S O

75

О"

o lm a h d ır. İ s tə s ə n s ə n ə b ir a v to m o b il d ə b a ğ ışla y a ra m . A ın rn a a v t o mobi! m ə n a sız şeydir. Ç ü n k i ona y etdik yollarım ız yoxdıır. P ə y ə daha
yaxşıdır.

M ə n i y e n ə a n laşılm a z b ir hirs b ü rü d ü . M o n ə elo gəlird i ki, atam
m ə n i lağa q o y u b . M ə n N i n o ilə o n u n b e lin d ə n , y a x u d dillori bildiy in d ə n ötrü e v l ə n m ir ə m axı! O n u se v d iy im üçün o n u n la e v lə n irə m .
Ataırı güldü. Sonra atını saxladı v ə dedi:
- S əh ra t ə n h a v ə bom boşdur. Fərqi yoxdur, hansı tə p ən in yanında
olur olsun, oturub çörək yey ək. A cınışam . Elə b urad a bir az dincələk.
A td a n d üşdük. A tam h c y b ə n in için dən bir tə n d ir çörəyi v ə pendir
çıxartdı. Çöroyin yarısını m ə n ə uzatdı, a m m a m o n ac deyildim. Q u m un
üstündo u zanm ışıq, atam ye y ir v ə uz a qla ra baxırdı. B irdon on un sifəti
cid diləşdi, d irsə k lo n ib ö z ü n ü düzoltdi, so nra b a rd a ş qurub oturdu:
- Y a x şı iş g ö r ü r s ə n e v lə n ir s ə n . M ə n üç d ə fo e v lə n m i ş ə m . L akin
arv a d la rım p a y ız m ilçəy i kim i ölüb gedirdilər. İndi isə b ildiyin kimi,
h eç e vli d ə d e y ilə m . A m in a s ə n e v lə n s ə n , b ə lk ə m ə n d ə e v lə nd im .

Sənin Ninon xristian qızıdır. Qoyma onu evinə yad imanı gətirsin.
Bazar günləri onu kilsəyə göndər, amma evinə gərək keşiş ayağı
dəyməsin. Qadın tez sınan bir qabdır. Bunu bilmək vacibdir. Hamilə
olduğu vaxt onu döymə. Amma yadından çıxartma: evin ağası sənsən, о da sənin kölgəndə yaşamalıdır. Bilirsən ki, müsəlmanlar dörd
arvadı birdən saxlaya bilər. Amma biri ilə kifayətlənsən, daha yaxşıdır. Əlbəttə, Ninonun uşağı olmasa, başqa məsələdir. Arvadına sədaqətsizlik eləmə. Onun sənin toxumunun hər damlasma haqqı vardır.
Zinakarlıq edən əbədiyyətə kimi lənətlidir. Onunla səbirli ol. Qadmlar uşaq kimidirlər, amma uşaqdan fərqli olaraq daha hiyləgor və daha
yaman olurlar. Bunu bilməlisən, bu çox vacibdir. İstədiyin vaxt ona
çoxlu hədiyyələr gətir, ipək və daş-qaş ver. Amma ehtiyacm olanda
о sənə məsləhət versə, mütləq tərsinə hərəkət et.
- Ata, axı mən onu sevirəm.
О başını yırğaladı:
- Ümumiyyətlo, kişi gərək arvadı sevməsin. Kişi vətəni, müharibəni sevər. Bəzi adamlargözəl xalçaları, yaxud nadir silahları sevirlər.
Ancaq kişinin qadını sevməsi hadisəsinə də təsadüf edilir. Leyli vo
Məcnunun dillərdə əzbər olan cşqindən və yaxud Hafızin qəzəllərindən xəbərin vardır. Hafız bütün öınrü boyu məhəbbotdən yazıboxuyub. Amma bəzi ağıllı adamlar deyirlər ki, Hafiz ömründo bir
qadınla belə yatmayıb. Məcnun isə əməlli-başlı dəli idi. İnan mənə:
kişi qadını qorumalıdır, sevməli deyil. Allahın buyruğu belədir.
Mən susdum. Atam da dinməz oturdu. Bolkə о haqlı idi. Kişinin
həyatında məhəbbət ən vacib, on mühürn şey deyil?.. Mən hələ atamın dərrakə və ağıl səviyyəsinə çatmamışdım.
Atam birdən güldü və borkdən dedi: “Yaxşı, sabah ınən knyaz
Kipianinin yanma gedib, mosoloni onunla danışaram. Yoxsa dünya
dəyişib, cavanlar indi özləri qıza elçi gedirlər?”
- Mən özüm gedib Kipianilorlo danışacam, - deyə toləsik cavab
verdim.
Atlara minib Bayıla tərəf yönəldik. Bir az sonra Bibiheybotin neft
qüllələri göründü. Qara neft buruqları eybəcor, qaranlıq bir meşəni
xatırladırdı. Ətrafı neft iyi bürümüşdü. Əllərindən neft damcılayan
fəhlələr içindən neft fışqıran buruğun yanında dayanmışdılar. Bayıl
həbsxanasının yanından keçəndə birdən-birə güllə səsi eşitdik. “Kimi
güllələyirlər?” deyə mon soruşdum.
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Y e n ə sükut çökdü. B o z Q u rd darvazası arxada qaldı. D ə n iz ə tərəf,
B ayıl q ə s ə b ə s i tə r ə f ə gedirik. A ta m m səsi e lə bil u za q d a n gəlirdi:
- M ə n ax ta rıb s ə n ə q ız tapım , y o x s a ö z ü n birini ta p m a q is tə y irs ə n ? İndi e lə z ə m a n ə d i r ki, c a v a n la r qızı özləri axtarıb tapırlar.
- M ə n N in o K ip ian i ilə e v l ə n m ə k istə y irə m .
A ta m ın s im a sın d a h eç n ə d ə y iş m ə d i. O n u n s a ğ əli a tm y ü y ə n in i
tuturdu.
- N in o K ip ia n i ilə, - d e y ə о s ö z ə başladı, - N in o K ipian in in incə
beli var. A ın rn a m ə n ə e lə g ə lir ki, b ü tü n g ü rc ü qızları in c ə b e ld irlər,
b u n a b a x m a y a r a q , sa ğ la m u ş a q la r doğurlar.
- Axı ata!
D ə q iq b ilm ird im n ə y ə g ö rə hirslə n m işd im , amırıa çox q ə z o b lə n m işd im . A ta m q ıra q d a n m ə n ə b a x ıb güldü:
- S ə n h ə l ə ç o x c a v a n s a n , Ə li x a n. Q a d ın ın beli onun d illə r b ilm ə k q a b iliy y ə tin d ə n d a h a vacibdir.
A ta m a ç ıq b ir la q e y d lik lə soruşdu:
- N ə v a x t e v lə n m ə k is tə y irsə n ?
- Pay ız d a . N in o m ə k tə b i q urta ra nd a .
- L a p y axşı. D e m ə li, u şaq g ə l ə n m a y d a d ü n y a y a g ə lə c o k . M a y
x o ş b ə x t aydır.
- Axı ata!

Yox. Bu dofo Bayıl h obsxanasında heç kimi giillolomirdilor. Giillo
soslori Baki q a m i z o n u n u n k a z a rm a s in d a n golirdi. O ra d a osgorlo ro
m ü h a r ib o sonotin i öyrod irdilər.
- Dostlarına baş ç ə k m o k istəyirsən? - deyo atam soruşdu. Başımla
o n a “ boli” dedim . Atlarımızı kaz a rm a nm tolim m ey d a n ça sın a sürdük.
İly as b o y v ə M ə h o m m o d H e y d o r öz hisso lo rino tolim keçirdilor.
O n la n n a ln in d a n tor tök ülürdü.
- “ Sağ ol! Sağ o l! ”
M ə h ə m m o d H e y d ə rin sifəti ç o x ciddi idi. ilyas b oy y a d iradənin
idaro etdiyi inco bir o y u n c a ğ a oxşayırdı. H o r ikisi b iz o yax ın laşıb
sa la m verdi.
S o ru şd u m ki, ne c ə dir, h orbi x id m o t x o şu n u z a golir, y o x s a yox?
İlyas boy susdu. M o h o m m o d H e y d o r do q a şq a b ağ ın ı tö k ü b cavab
verdi:
- N e c o olsa, m ə k to b d o n yaxşıdır.
İlyas b o y do dillondi:
- A layim iza yeni k o m andan golir. Şuşalıdır, adi knyaz Melikovdur.
- M elik o v ? О kohor ati olan M e lik o v olm asin?
- Boli, e l ə özüdür. B ü tü n q arnizo n о atdan o fsan olor danışır.
Biz susduq. K a z a rm a m e y d a n im qati bir toz b ürüm üşd ü. ilyas boy
arzu do lu g ö z lə ri ilo a laq a p ıy a baxirdi. O nun b a x ışla rın d a h o s o d vo
h o s r o t o x u m a q olardi. A ta m oli ilo o n u n çiyn in o doydi:
- D ey oso n Ə1İ xana ho so d aparırsan ki, о azaddir. Paxilh q elomo.
О bu saat azadlığ ın ı oldo n v e r m ə k niyyotin do dir.
ily a s b o y u z u n - u z a d i giildii:
- D üz dü r, N in o ilo ev lo n irso n , elo deyil?
M o h o m m o d H e y d o r d o m a r a q la başını qaldırdı:
- Elo d ü z vaxtıdır, b ə s d ir a v a r a - a v a r a gozdin.
M o h o m m o d H e y d o r evli idi. A rvadı çadra g cyirdi. O nu n adim no
m o n b ilird im , no do ilyas boy. O, d iq q o tlo m o ni siizdii, so nra alnim
qırışdırıb dedi:
- indi h o y a tin o slindo no d e m o k o ld u ğ u n u ö y ro n o rso n .
B u sö zlor M o h o m m o d H ey d o rin dilindo çox sad olöv h soslonirdi.
H o r ikisinin olini sixib k a z a r m a m tork etdim . A xi M o h o m m o d
H e y d o r lo o n u n çadralı a rv a d ın ın h o y a td a n no xo bo rlori var?
E v o qa y id ib divanda u z a n d u n . A siy a h la rm otaqları h o m iş ə sorin
olur. G e c o lo r otaq bulaq su ilo dolan kim i sorinliklo dolur. G ün dü zlor
a d a m o ta ğ a g ir o n d o elo bil so y u q h a m a m a girir.

Six bir duman doniz torofdon golib şohori bürüyürdü. Tinlordoki
fonorlər zoif işıq verirdi.
Hirsdon vumuxan adam kimi sahil boyu gozmoyo başladım.
Duman elo qalın idi ki, insanların üzünü seçmok olmurdu. Qabağıma çıxan insanlar ya laqeyd, yaxud da hürkmüş kimi görünıib qeyb
olurdular. Yola atılmış enli bir taxtaya ilişdim, büziişüb oturmuş
hambalın üstüno yıxıldım. Onun qalın dodaqları torponir, noyi iso
çcynoyirdi. Monasız baxışları uzaqlara zillonmişdi. Hambal anaşa
çeynoyirdi vo artıq dorin, noşoli xoyallar içindo iizürdü. Yumruğumu bərk büküb onun belindən ilişdirdim vo yoluma davam etdim.
Limandakı binaların poncorolorindən golon işıqlar sayrışırdı. İşıqdan gözlorim qamaşdı. Birdon ycrə atılmış şüşoyə toxundum, cingiltisini eşidəndo qorxudan vahimoyo düşmiiş bir iranlının sifotini
gördüm.
Dumanın içindon kök bir adamın qamı qabağımda zühur oldu.
Bu kök adamın baxışı moni qaçmağa vadar etdi. Lakin başımla onun
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Birdon telefon zəng çaldı. Ninonun sosi goldi: “İstidon, bir do
riyaziyyatm əlindon ölürom, Əli xan. Gol kömok elo” .
On doqiqodon sonra Nino nazik ollorini mono uzadirdi. Onun inco
barmaqları mürokkobo bulaşmışdı. Mon bu miirokkob lokolorini
öpdüm.
- Nino, atamla danışdım. О razıdır.
Nino hom titroyir, horn do gülürdü. Utancaq halda otaq torofo
baxirdi. Onun iizii qızarmışdı. О, lap yaxınlaşdı, mon onun göz boboklorini görürdüm. Birdon pıçıldaya-pıçıldaya:
- Əli xan, qorxuram, çox qorxuram.
- İmtahandan qorxursan, Nino?
- “Yox”, - deyib üzünii çevirdi. Onun gözlori dənizo zillonmişdi.
Barmaqlarım saçlarının arasına salıb dedi:
- Əli xan, bir qatar saatda olli kilometr sürətlo “X” şohorindon
“U” şəhərinə gedir...
Ürəyim açıldı vo sevincok oyilib onun doftorlorino baxmağa
başladım.

ON ÜÇÜNCÜ FƏSİL

qamına toxundum. Kökün qamı yumşaq və piyli idi. Birdən mehriban bir səs eşitdim:
- Axşamımz xeyir, Əli xan.
Başımı qaldırdım və Naxararyanı gördüm. O, gülə-gülə üzürnə
baxırdı. “Lənət şeytana” , deyo qışqırıb çıxıb getmək istədim. Lakin
o, məni bərk tutmuşdu:
- Özünüzü yaxşı hiss etmirsiniz, dostum? Yaxşısı budur, qalın
mənirnlə.
Onun səsi şəfqətli səslənirdi. Elə bil qəflətən özümü çox yorğun
hiss etdirn. Məni soyuq tər basmışdı, artıq taqətim yox idi.
Naxararyan:
- Dur, gedək Filiposyantsın restoranına, - dedi. Razılıq verdirn.
Mənim iiçiin artıq heç fərqi də yox idi. Naxararyan əlimdən tutub
məni Baryatinsk küçəsilə böyiik bir restorana apardı.
Yumşaq stula səriləndən sonra o, həmdərd bir adam kimi dedi:
- Bu dölilikdir, Əli xan. Qafqaz dəliliyi. Hər halda bu, bürkünün
noticəsidir. Yoxsa başqa şeyin nəticəsidir? Bolkə sizi başınızı götürüb
belə qaçmağa vadar edən başqa səbob var?
Restoranın yumşaq mebelləri var idi. Divarlarına da qırmızı parça
vurulmuşdu. Bir qurtum isti çay içib hər şcyi danışdım: bu gün qoca
Kipianiyə telefonla zəng etməyimi, Ninonun qorxa-qorxa gizlincə
evdən çıxdığını, knyaginyanın əlini öpdüyümü, knyazın da əlini sıxdığımı, qocaya ailəmin gəlirindon bəhs etdiyimi, habelə, hətta çarın
həsəd apara biləcəyi təmiz rus dilində prinses Nino ilə evlənmək
istədiyimi onlara nə cür bildirdiyimi Naxararyana danışdım.
- Bəs sonra? Danış, ozizim. - Naxararyan elə bil doğrudan da
dərindən maraqlanırdı.
- Sonra? Bir qulaq asm.
Mən knyazm horokətlərini yamsılayıb, onun azacıq gürcü ləhcəsi
ilə mono песо müraciət etdiyini noql elodim: “Əziz oğlum! Hörmətli
ƏIi xan. İnanın ki, mən qızım üçiin daha yaxşı adam arzu etmozdim.
Sizin xasiyyətinizdo olan bir adamla evlonıııok hor bir qadın üçün
xoşbəxtlikdir! Amma Ninonun yaşını nəzəro aim. Bu uşağın mohobbotdən nə xəbəri vardır? Axı о holo moktobo gedir. Biz də götürüb
Hindistandakı uşaq nikahı adətinə uyaq? Birdo ki, din, torbiyə, nosil,
mənşə fərqini də yaddan çıxartmalı deyilik. Bunu mon sizin do yaxşılığınıza deyirəm. Atamz da mənim fikrimə şərik olardı. Hər şeyi
qoyaq bir yana, görmürsünüz no zomanodir, no dəhşotli vaxtdır?

Kim bilir axırımız no olacaq! Mən do Ninonun xoşbəxtliyini istəyirəm. Bilirəm, о inanır ki, sizi sevir. Mən onun xoşbəxtliyinə mane
olmaq istəmirəm. Amma bir şeyi deməliyom: gəlin müharibənin
axırını gözləyək. О vaxt ikiniz do yaşa dolarsımz və onda da birbirinizi sevsəniz, yenə danışarıq”.
- İndi nə fikirdosiniz, xan? - deyə Naxararyan soruşdu.
- Mən Ninonu qaçırıb Irana aparacam. Mən bu rüsvayçılığa dözə
bilmərəm. Sən bir işə bax: Şirvanşir nəslindən olan birinə “yox”
cavabı verilsin? Kipiani nə fıkirloşir? Naxararyan, mən özümü təhqir
olunmuş hesab edirəm. Şirvanşirlər nəsli Kipianilərdən qədimdir.
Ağa Məhəmməd Qacar zamanı biz bütün Gürcüstanı yerlo-yeksan
etmişdik. О vaxtlarda her bir Kipiani öz qızını sevinclo Şirvanşirlərdən birinə verordi. O, dini fərqdon danışır! Bununla nə demok istəyir
axı? Yoxsa islam xristianlıqdan aşağı dindir? Bəs monim şərəfım?
Doğma atam mənə istehza ilə gülordi. Gülordi və deyordi ki, bir işə
bax, bir xristian mənə öz qızınt verməkdən imtina edir! Biz müsalmanlar dişi tökülmüş canavarlarıq. Yüz il bundan qabaq...
Qəzobdən səsim kosildi. Susdum. Düzünə qalsa, onsuz da həddən çox danışdım.
Naxararyan da xristian idi. О da özünü tohqir olunmuş hesab edə
bilərdi. Amma heç belə deyildi:
- Qozobinizi başa düşürəm, Əli xan. Ancaq o, heç “yox” demoyib axı. Müharibonin axırına kimi gözlomok, əlbotto, gülüncdür.
Kipiani sadəcə başa düşmək istomir ki, onun qızı böyüyüb. Qızı
qaçırtmağa qarşı sözüm yoxdur. Qız qaçırtma köhno, sınaqdan çıxmış yoldur, bizim adətlərimizə do uyğundur. Amma bu, son çıxış
yolu deyildir. Gorok biri gedib knyaza bu nikahın, necə dcyim,
mədəni, siyasi əhəm iyyətini izah etsin. Bundan sonra o, olbəttə,
güzəştə gedər.
- Bos bunu kim eləsin?
Elo bunu deyən kimi, Naxararyan əlini sinosino vurub qışqırdı:
- Neeə kim, mən! Arxayın ol, Əli xan, monə etibar elə bu işi.
Təəccüblə ona baxdım. Görəson bu ermoninin moqsədi nədir?
İkinci dofodir o, mənim şəxsi işimə qarışır. Bəlkə türklərin irəliləməsi
ərəfəsində o, müsəlmanlarla yaxın əlaqə yaratmaq istəyir? Yoxsa
doğrudan da Qafqaz xalqlarınm ittifaqım qurmaq niyyətindədir? Kim
bilir? Mənə heç fərqi də yox idi. Hər halda e, mənim müttəfıqim idi.
Əlimi ona uzatdım.
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Əlimi möhkəm sıxıb dedi:
Sizə hər şeyi xəbər verəcəm. Özünüz heç bir şey etməyin və
ən başlıcası, qızı qaçırtmayın. Başqa çarə qalmasa, buna əl atarsımz.
Ayağa durdum. Birdən məndə elə hiss oyandı ki, bu yekəqarm
adama bel bağlaya bilərəm. Mən onu qucaqladım və restorandan çıxdım. Elə ayağımı küçəyə qoymuşdum ki, kimsə tələsik özünü mənə
çatdırdı. Atamm köhnə dostu Süleyman ağa idi. О da restoranda oturmuşdu. Ağır əlini çiynimə qoydu və dedi: “Tfu, sən işə bax! Şirvanşir nəslinin övladı ermənini qucaqlayır” .
Səksənib yerimdə qaldım. Amma Süleyman ağanı görmədim:
o, gecənin dumanında qeyb oldu. Yaxşı ki, Kipianigilə bu gün nəyə
görə getdiyimi atama deməmişəm. Deyərəm ki, onunla hələ danışmamışam.
Açarı çıxardıb qapını açmaq istəyəndə başımı yırğalayıb özözüırıə düşündüm: “Erm ənilərə belə nifrət bəsləmək nə axmaq
işdir” .
Bu əhvalatdan sonrakı həftələrdə giinüm elə telefonun qara qutusu
yanında keçirdi. Bu iri dəstəkli yöndəmsiz aparata birdən-birə, heç
ağlıma gəlməyəcək dərəcədə elə bağlanmışdım ki...
Evdən bayıra da çıxmırdım. Atam soruşanda ki, niyə gedib Nino
ilə evlənmək istədiyimi onun valideynlərinə demirəm, qayıdıb dodaqaltı nə isə mənasız bir söz dcyirdim. Telefonun dəhşətli sosi ınəni
hərdənbir diksindirirdi. Dəstəyi qaldırırdım və Nino döyüş meydanından məlumat verirdi: “Əli, sonsən? Qulaq as. Naxararyan anamla
oturub, ulu babam şair İliko Çavçavadzenin şeirlərindən danışır”. Bir
az sonra: “Əli, eşidirsən? Naxaraıyan deyirki, Rustaveliyo və kraliça
Tamaraya İran mədəniyyəti böyük təsir göstərmişdir”. Vo sonra:
“Əli xan! Naxararyan atamla çay içir. Elə indico о dedi ki, şəhərin
sirri ondakı irqlərin vo millətlərin anlaşılmaz birliyindən, yaxınlığından irəli gəlir” .
Yarım saatdan sonra Ninonun səsi dəstəkdən gəlir: “Naxararyan
lap ağıl dəryası imiş”.
Gülüb dəstəyi yerinə qoydum. Günlər bir-birinin ardınca keçib
gedirdi. Naxararyan Ninonun evindən əl çəkmirdi: orada yeyir, içir
və gününü keçirirdi. Hələ bu nədir, o, Kipianigil ilə gəzməyə çıxır vo
bəzən mistik, bozən də əməli məsləhətlor verirdi. Telefon xətti vasitəsilə mən erməni hiylogərliyini izləyirdim: “Naxararyan deyir ki,
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ilk sikkə Ay olub. Qızıl sikkələr və onların insanlar iizərindəki hakimiyyəti isə qafqazlılar və iranlıların qədimlərdə Aya sitayişinin nəticəsidir. Artıq bu eofəngiyata qulaq asa bihnirəm, Əli xan. Bağa gəl”.
Bağa getdim. Köhnə yerdə, qala divarınm yanında görüşdük. Nino
tələsik, qısa eümlələrlə məno son məlumatları danışdı. Anası dadaman edib ona məsləhət verib ki, Nino öz gənc həyatını heç bir vəhşi
müsəlmana etibar etməsin. Atası isə yarızarafat-yarıciddi xəbərdarlıq edib ki, mən mütləq Ninonu hərəmxanaya göndərəcəyəm.
Balaca Nino isə gülə-giilo, amma eyni zamanda ciddi şəkildə
onlara xəbərdarlıq edib deyib: “Özüniizii gözloyin ha! О məni qaçıracaq, onda neyloyəcəksiniz?”
Onun saçlarım tumarladım. Mən öz Ninomu yaxşı tanıyırdım.
Nə istədiyini bilməsə belo, Nino həmişə arzusuna nail olur.
Nino deyinə-deyinə:
- Müharibə hələ on il də davam edo bilor. Valideynlərin bizdən
bu qədər gözləməyi tələb etməsi dəhşətdir.
- Nino, məni doğrudan da belo sevirson?
Onun dodaqları titrədi:
- Biz bir-birimizsiz yaşaya bilmərik. Məniın valideynlorim işi
çətinləşdirirlor. Amma mon onların dediyini etməyocom vo fıkrimdən dönməyəcəm. Soruşursan ki, səni sevirəın? Hə, soni doğrudan
da sevirəm. Amma məni götürüb qaçsan, vay halına?
О susdu. Çünki adam hom öpüşüb, həırı də eyni zamanda danışa
bilmoz. Nino xolvətcə evə getdi və telefon oyunu tozədon başladı:
“Əli xan, Naxararyan deyir ki, onun əmioğlusu Tiflisdən ona
məktub yazıb. Deyir ki, çarın Qafqazdakı canişini qarışıq nikahlara
tərəfdardır. Canişin bunu, Şorqin fıziki yolla Qərb mədoniyyətino
qovuşmasmın bir üsulu hesab edir. Başa düşürsən о nəyi nozordo
tutur, Əli xan?”
Yox, mən artıq heç bir şey başa düşmiirdüm. Mon sadəco tonbəltənbəl evdə oturub, ağzıma su almışdım. Əmiqızım Ayişo yanıma
goldi və xəbər vcrdi ki, son üç giindo Nino beş dərsdən “qeyri-kafı
alıb. Əlbətto, Ayişə bunun günahını mənim üstümə atırdı. Mən gərək
gəlocəyin qayğısına qalmaqdansa, Ninonun ev tapşırıqlarına diqqoti
artıraydım. Ayişonin qabağında xəcalət çəkirdim. Sonra əmiqızımla
nərd oynadıq. Ayişə oyunu uddu və söz verdi ki, Ninoya məktəbdo
kömək edəcək.

Yenə telefonun zəngi gəlir: “Sənsən? Neçə saatdır siyasət və
iqtisadiyyatdan danışırlar. Naxararyan deyir ki, o, öz pullarını sərmayə kimi İrandakı malikanələrə qoya bildikləri üçün müsəlmanlara
qibtə edir. Kim bilir Rusiyanm başma nələr gələcək? Bəlkə hər şey
dağılacaq. İranda isə ancaq müsəlmanlar torpaq ala bilərlər. O, dəqiq
bilir ki, Gilanm yarısı Şirvanşir ailəsinindir. Rusiyada vəlvələ ehtimalı nəzərə alınsa, xaricdə torpaq sahibi olmaq gələcəyi təminat
altına alır. Naxararyanın bu sözləri valideynlərimə misilsiz təsir göstərib. Anam deyir ki, müsəlmanların bəzilərində də daxili mədəniyyət vardır.”
Bu söhbətin üstündən düz iki gün keçdi və erməni şahmatçısı
oyunu uddu. Telefon zəng çaldı. Sevincindən həm gülən, həm də
ağlayan Nino xəbər verdi:
- Anamla atam bizə xeyir-dua verdilər. Amin.
- Qoy əvvəlcə atan mənə zəng eləsin. О məni təhqir eləyib.
Elə də oldu. Knyazın səsi yumşaq, ahəngi mülayim və müqəddəsdir. Onun yolunu kəsmək günah olardı. “Bizə gəlin, Əli xan”.
Qaça-qaça yuxarı qalxdım. Knyaginya ağladı və məni öpdü.
Knyaz bayramsayağı bəzənmişdi, kefı kök idi. О da nikahdan, ərarvadlıqdan danışırdı, amma fıkirləri atamınkından fərqli idi: knyazın
fikrincə, nikah qarşılıqlı etiınad və qarşılıqh qayğıya əsaslanır. Ər ilə
arvad həmişə məsləhətloşmoli və işdə bir-birlərinə kömək etmolidirlər. Onlar həmçinin həmişə yadda saxlamalıdırlar ki, ikisi də azad
ruhlu, bərabərhüquqlu insanlardır. Mən and içdim ki, Ninonun əynində
çadra olmayacaq və onu heç vaxt hərəmxanada saxlamayacağam.
Nino gəldi və men onun alnmdan öpdüm. Başını çiyinləri arasında
gizlətməyə çalışan Nino elə bil kömək axtaran quşa bənzəyirdi.
Knyaz da əlavə edib dedi:
- Amma bu işdən heç kimin xəbəri olmamalıdır. Əvvəlcə Nino
məktəbi qurtarsın, sonra hamıya bildirərik. Qızım, yaxşı oxu. Əgər
imtahandan kəsilsən, daha bir il gözləməli olacaqsan.
Ninonun elə bil qələmlə çəkilmiş qaşları qalxdı:
- Arxayın ol, ata, men hor iki imtahandan müvəffəqiyyətlə çıxacağam: məktəbdo də, ailodo do. Hor iki halda Əli xan mono kömok
edocok.
Ninogildon çıxan Naxararyan iso maşmmın yanında dayanıb moni
gözloyirdi. Onun domba gözlori mono zillonmişdi.
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- Naxararyan, - dedim. - No istoyirson sono bağışlayım: Dağıstanda bir kond, yoxsa İran ordeni? Boiko Ənzolido portağal bağı
istoyirson?
О, olini çiynimo vurub:
- Heç birini, - dedi. - Heç birini istomirom. Taleyin təkərini düz
yola çəko bildiyim üçün xoşboxtəm. Bu mono kifayətdir.
Minnotdarhqla onun üzüno baxdım. Şohordon çıxıb Bibiheybot
körfəzino doğru getdik. Çirkli, qara maşınlar neft hopmuş torpağa
işgəncə vero-vero, onun şirosini sorurdular. Naxararyan mənim üçün
necə canfəşanlıq edirdiso, Nobel ailosi do eyni coşqunluqla ölkənin
tobii monzorəsini doyişdirmok işini başa çatdırırdı. Donizin iri bir
parçası artıq tOфaq tökdürülüb qurudulmuş və sahilo birloşdirilmişdi.
Donizin köhnə hissosi dənizə do aid deyildi. Bu hissə birdəfəlik
ondan qoparılmışdı, amma heç sahilo do uyuşmurdu. Kimsə sahonin
о başmda çayxana açmışdı. Biz orada oturub çay içirdik. Alkoqol kimi
sort olan bu çay dünyanın on yaxşı çayı idi. Çayın gözəl ətrindən
most olan Naxararyan Qarabağa hücumu gözlənilon türklordon vo
Kiçik Asiyada ermoni qırğınından danışırdı.
—Qorxmayın, —dedim. —Türklor Bakıya kimi golsolor, mon sizi
evimdo gizlodorom.
Naxararyan cavab verdi ki, о, heç nodon qorxmur.
Donizin о başmda, Nargin adasımn arxasında ulduzlar parıldayırdı. Sahilo dinc bir sakitlik çökmüşdü: “Donizlo sahil daimi mübarizədo birloşon or-arvad kimidirlər”. Göroson bunu mon dedim, yoxsa
Naxararyan? Artıq yadımda deyildi. Naxararyan moni evə gətirdi.
Atamın yanına gedib dedim: “Kipiani Şirvanşir evinin ona göstordiyi
hörmət iiçün minnotdarhğını bildirir. Nino monim nişanlımdır. Sabah
onlara get və qalan mosoləlori müzakiro et” .
Mon çox yorğun vo çox xoşboxt idim.
ON DÖRDÜNCÜ FƏSİL
Günlər hoftolərə, həftolor aylara qarışıb gedirdi. Bu zaman
orzindo dünyada, ölkodo və evimizdo çox hadiso baş verdi. Gecəlor
uzanmış, ağaclardan tökülüb saralmış yaфaqlar Qubernator bağmın
bütün cığırlarını bürümüşdü. Payız yağışı üffiqü qaraltmışdı. Nazik
buz layları donizdo üzür vo sahildəki qayalara dəyib parçalamrdı.
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Günbrin birindo küçələri nazik qar təbəqəsi örtdü və bir anlığa qış
hökm sürməyə başladı.
Sonra gecələr yenə qısalmağa başladı.
Sohradan şohoro ağır addımlarla dovolor golmoyo başladı. San
tüklorino qum yapışmışdı vo onların obodiyyoto baxan gözləri lıolo
do uzaqlara zilbnmişdi. Dovolor lüləbri yerə baxan toplan, tüfongb ri vo sursatla dolu qutuları daşıyırdılar. Bunlann hamısı böyük
döyüşdo ələ keçiribn horbi qənimət idi. Cır-cındıra çevrilmiş boz
rəngli uniforma geyən türk əsirbri küçəbrdən keçirdibr. Onlar
doniz sahilinə torof gedirdibr. Orada onlan buxar gomilorino doldurub Nargin adasına aparırdılar. Əsirbr bu adada dizenteriya, aclıq
vo vətən həsrətindən molıv olurdular. Bozilori do qaçmağa müvəffoq olur, amma ya İranın duz basmış səhralannda, yaxud da Xozor
donizinin qurğuşun rongli dalğalannda can verirdibr.
Müharibo çox uzaqlarda gedirdi. Amma indi gözbnilmədən bu
müharibo golib lap yanımıza çatmışdı vo biz onu hiss do cdo bilirdik.
Əsgərlərlə dolu vaqonlar şimaldan, yaralılarla doldurulmuş qatarlar
da qorbdon golirdi. Çar öz əmisini komandan vozifosindon kənar
edib, qoşuna özü rohborlik etməyə başlamışdı.
Çann omisi indi Qafqazın hökmdan idi. Onun qara vo zəhmli
kölgəsi votonimizin başının üstünü almışdı. Böyük knyaz Nikolay
Nikolayeviç! Onun uzun vo anq əli ta Anadolunun qolbino qodor
uzanırdı. Çara boslodiyi qozobi vo kini o, öz diviziyalannın amansız vo vohşi basqınları, hücumlan ib soyudurdu. Böyük knyazın bu
kini vo qəzəbi qarlı dağlan vo qumlu sohraları aşıb Bağdad, Trabzon
vo İstanbula qodor uzanıb gedirdi. Onun kin vo qozobinin hoddihüdudu yox idi. Camaat ona “Uzun Nikolay” loqobi vermişdi. Onun
vohşi çılğınlığmdan, xosto ruhundan hamı titrəyə-titrəyə, vahimo
içindo danışırdı.
Müharibəyə saysız-hesabsız ölko colb edilmişdi. Cobho Əfqanıstandan Şimal donizino kimi uzanırdı vo m ütbfıq krallann, dövb tb rin vo sorkordolorin adları, cəbhədə can vermiş qəhrəmanlann
cosodini bürümüş zəhərli milçəkbr kimi qəzet səhifəbrini doldururdu.
Ycııo yay gəldi. Qızmar günoş şohorin başına od yağdınrdı.
Küçolordoki qır adamın ayağı altında əriyirdi. Hom Şorqdo. lıonı do
Qorbdo qələbə bayramı qeyd edilirdi.

Mən günümü çayxanalarda, kafclordo. dostlanmın yanında vo
cvdo keçirirdim. Ermoni Naxararyan ib dostluq ctdiyimo göro çoxları
mondon üz döndormişdi. İlyas boyin diviziyası lıolo do şohordo idi
vo kazarmanın tozlu hoyotindo müharibo sənətini öyronirdi. Opera,
teatr vo kinoteatrlar əvvəlki kimi tamaşaçıların üzüno açıq idi. Çox
hadiso baş vermişdi, amma dünyada, votondo vo cvimizdo heç bir
şey dəyişməmişdi.
İmtahanların yükü altında inildoyon Nino yanıma golondo. ollorim
onun sərin, hamar olini tumarlayırdı.
Onun gözbrində dorin bir qorxu vardı. Əmim qızı Aviso mənə
xəbər verirdi ki, müəllim Şirvanşirin nişanlısına mərhəmət göstərib
sinif jumalında dalbadal “kafi” qiymot yazırdı. Nino ib birlikdo
küçodo bir ycrdo gəzəndə onun qız gimnaziyasındakı rofiqolori böyük
maraqla arxamızca baxırdılar. Biz şohor klubuna, teatra vo roqs
gccolorino gedirdik. Amma nadir hallarda tok qalırdıq. Dostlar bizi
xeyirxahlıqla kcçilmoz bir divar kimi ohato edirdibr. İlyas boy.
Mohommod Hcydor. Naxararyan vo hotta mömin Seyid Mustafa
beb bizi müşayiət edirdi. Öz aralarında onlann sözü homişo birbirib tutmurdu. Kök vo varlı Naxararyan şampan şorabı içib, Qafqaz xalqlan arasında mohobbotdon danışanda Mohommod Heydorin
ohvalı pozuldu, ovqatı tolx oldu. Vo о dedi:
- Conab Naxararyan, т эп э e b golir ki, qayğıkeşliyiniz yersizdir. Çünki müharibodən sonra onsuz da yalnız cüzi sayda crmoni sağ
qalacaq.
Nino da ycrindon atıldı:
- Amma Naxararyan о sağ qalanlann arasında olacaq.
Naxararyan susub, şampan şorabını içirdi. Monim cşitdiyimo göro
o, bütün pulunu İsveç bankına kcçirtmok niyyotindo idi.
Bütün bunların т эп э dəxli yox idi. Man Mohommod Heydordon
Naxararyanla bir az mehriban olmağı xahiş etdiyim zaman, o, qaşqabağını salladı vo dedi:
- Mən ermonilərə nifrot eloyirom. Allah bilir пэ üçün?..
Bu ohvalatın üstündon günbr, hoftolor keçdi. Nohayot. imtahan
günü goldi vo Nino müqoddos kraliça Tamara liseyinin imtahan
zalında dayanıb riyaziyyat düsturları, klassik osorlordon iqtibaslar,
tarixi roqəmlər vasitosilo kamilliyini sübuta gotirdi. Ç’otin anlarda
iso o, iri gürcü gözbrini işo salıb voziyyotdon çıxırdı.
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Buraxılış gecəsindən sonra sevincindən göyə uçan Ninonu evlərinə gətirəndə, qoca Kipiani dedi:
- İndi siz nişanlısınız. Çamadanlarını yığ, Əli xan. Biz Tiflisə
gedirik. Səni ailə üzvlərimizə təqdim etməliyəm.
Beləliklə, biz Gürcüstamn paytaxtı Tiflisə yola düşdük.
Tiflis qalın meşəyə oxşayırdı. Bu meşədə hər ağacın öz adı var
idi: hər bir ağac о birisinin ya əmisi, ya əmioğlusu, ya dayıoğlusu,
ya xalası, ya da xalası qızı idi. Bu qalın meşədə düz istiqamət tapmaq asan iş deyildi. Adlar köhnə polad kimi adamın qulağında cingildəyirdi. Orbeliani, Çavçavadze, Sereteli, Amilaxvari, Abaşidze!
Orbeliani ailəsi doqquz əmioğlu və dayıoğlunun şərəfınə Didube
bağmda ziyafət verirdi. Gürcü zumasında kaxetiyahların döyüş havası
olan “Mravalyaveri” və xevsurların “Lilo” havasını çaldı. Kutaisidən
gələn və adı Abaşidze olan əmioğlu İmeriya dağlarının mahnısını “Mqali” Deliyanı oxudu. Ziyafət bütün gecə davam etdi. Günəş dağların arxasmdan yavaş-yavaş işıq saçmağa başlayanda musiqiçilər
himn çalmağa başladılar: “Dur, ey kraliça Tamara, Gürcüstan sənin
üçün ağlayır” . Mən dinmoz^söyləməz Ninonun yanında oturmuşdum. Qabağımızda qılınc və xəncərlər parıldayırdı.
Sübh ala-qaranlığında bir dəstə əmioğlunun ifa etdiyi gürcü
xəncər rəqsi qeyri-real və maraqsız bir sohnə oyununu xatırladırdı.
Yanımda oturanların söhbətinə qulaq asırdım:
- Sereteli ailəsinin bir üzvü Tiflisi Çingiz xandan müdafıə eləyib.
- Xəbəriniz olmamış olmaz ki, Çavçavadze nəsli, padşah nosli
olan Baqrationlardan qədimdir.
- Birinci Orbeliani haradan gəlınişdi?
- Necə yəni haradan? O, üç min il bundan qabaq Çindən gəlmişdi. O, Çin padşahımn oğlu idi. Orbeliani nəslindən olan bəzilərinin gözləri hələ bu gün də çəpdir.
Utancaq-utancaq о tərəf-bu tərəfə baxdım. Məndən qabaq əbədiyyətə qovuşan bir neçə Şirvanşir bunların qabağında nə idi?
Nino mənə təsəlli verdi:
- Fikir eləmə, Əli xan. Mənim əmilərim çox qədim və adlı-sanlı
nəsildəndir. Amma bir flkirləş: Sonin ulu baban Tiflisi fəth edəndo
bunların əcdadları harda idilər?
Heç bir şey demədim, amma çox qürurlandım: hələ indidən, öz
tayfasmm içərisində Nino özünü bir Şirvanşir arvadı hesab edirdi.
Fərəhlənm əyəsən nə edəsən! Mən minnətdarlıqla ona baxdım.
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Qırmızı Kaxetiya şərabı duru alov kimi adamı yandırırdı. Mən
tərəddüdlə qədəhimi qaldırıb Orbeliani ailəsinin şərəfınə sağlıq
dedim. Bir qoca arvad başını mənə tərəf əyib dedi:
- Arxayın için, Əli xan. Tanrı şərabdadır. Bunu çox az adam bilir.
О biri məstliklərin hamısı şeytandan gəlir” .
Biz şəhərə qayıdan vaxt hava tamam işıqlanmışdı. Mehmanxanaya
getmək istəyirdim. Lakin əmioğlu idi, yoxsa əmi idi, bilmədim, məni
saxladı və dedi:
- Keçən gecə siz Orbeliani evinin qonağı idiniz, indi mənim
qonağımsınız. Səhər yeməyini Purqvinoda yeyəcəyik, günorta da
dostlarımızla ziyafət məclisi quracağıq.
Mən gürcü knyazlarımn əsirinə dönmüşdüm. Bir həftəm elə bu
minvalla keçdi: hər giin Alazan vo Kaxetiya çaxırı, kabab və motal
pendiri. Əmioğlular gürcü qonaqpərvərliyinin keşiyini çəkən əsgərlər kimi bir-birini əvoz edirdilər. Dəyişən onlar idi, dəyişmədən
qalan iso mon vo Nino. Ninonun sobrinə moəttol qalmışdım. Həftənin axırında o, həlo də bahar şehi kimi gümrah idi. Onun gözlori gülür,
dodaqları da əmioğlular və xala-bibilərlə söhbot etməkdon yorulmaq bilmirdi. Yalmz səsindəki balaca xırıltı göstərirdi ki, o, gündüz
vo gecə roqs edib, içib vo heç yatmayıb.
Sokkizinci günün sohəri əmioğlu Sandro, Dodiko, Vamcx vo Soso
otağımda peyda oldular. Qorxa-qorxa yorğanı başıma çokdim. Onlar
zalımcasına sözə başladılar:
- Əli xan, bu gün siz Çakcli ailosinin qonağısınız. Sizi onun Kocoridoki mülküno biz aparacağıq.
Qaşqabağımı sallayıb dedim ki, rnon bu gün hcç kiırıin qonağı
deyiləm. Qoy bu gün ırıon yazıq şohidin üzüno connot qapıları açılsın vo baş məlaiko Mikayıl odlu qılıncı ilo ırıəni connoto salsın, çünki
mon xoş əmol yolunda holak olmuşam.
Sözlorim heç onlara tosir göstormodi. Onlar bir-birinin üzüno
baxıb bərkdon, morhomotsizcosino qohqoho çokdilor. Sonra birco
söz dedilor: “Kükürd suyu vannası” .
“Kükürd suyu vannası”, - deyə tokrar etdim. “Kükürd suyu vannası? Bu ancaq cohonnomdo olur axı. Mon iso connoto düşocom” .
Qohumlar dedilor ki, yox, clo kiikürd suyu on yaxşısıdır. Çalışdım ki, ayağa durum. Başım ağırlaşmışdı. Əl-ayağım kcyimişdi vo
onlaı ı elo bil lıcç hiss do etmirdim. Aynaya baxdım vo orada rongi
qaçmış çirkin bir sima gördüm.
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Ö z - ö z ü m ə d e y in ə - d e y in ə : “M ə n ə belə yaxşıdır. D u ru alov,
K a x e tiy a şəra bı. B əs bilm ird in ki, m ü s ə lm a n ş ə ra b içırıəz?”
V a m e x m ə n ə m ü ra c iə t edib dedi:
Biz N in o y a x ə b ə r verərik. K o c o r iy ə dörd saat sonra, son öziino
g ə l ə n d ə n s o n ra g e d ə c ə y ik .
V a m e x eşiy ə çıxdı, m on on un telefonla damşdığını eşid ə bilirdim:
“ Əli xan b ird ə n x ə stə lə n ib . Indi o n u kü k ü rd suyu ilə m ü a lic ə c d ir lə r v ə yalnız d ö rd saatdan s o n ra sa ğ a la bilər. P rinses N in o ailəsi ilə
b irlik d ə elə indi yola diişə bilər. B iz do sonra golərik. Y o x , tə h liik ə li dcyil. Ə li x a n bir a zca x ə s tə lə n ib , v ə s s a la m ” .
G ü c lə a y a ğ a d urdum . B a şım gicəllənirdi. G ürcii q o n aq p ə rv ə rliy i
T ehranda ə m im in sakit v ə alicənab qo n a q q ə b ulun dan ta m a m ilə fərqli
idi. O rada, T e h ra n d a a d a m oturu b tü n d çay içor, şeirlo rdo n vo c lm don d anışardı. B u ra d a ç a x ır içir, roqs edir, g ülürdü lər. Bu z iy a f o tlordoki q o n a q la r üzüy ola oldu qları k im i, polad y a y kim i b o rk idilər.
A v r o p a n ın qapısı b u ra d ırm ı? Y o x, o lbo tto yox. B u ölko b izo aiddir,
a m m a A s iy a n m digər h iss o lə rin d ə n forqlonirdi. B u ra bir d arvazadır,
a m m a d a rv a z a hara a pa rırdı? B o ik o do uşaq se v in c in d o , q ayğ ısız
u şa q o y u n la rın d a tocossüm tapan b ir m üdrikliyo aparırdı b u darvaza!
B u n u d a bilm ird im . Y o rğ u n lu q m ə n i iizürdü. Sorxoş kimi y ırğ a la n a y ırğ a la n a p illo k ə n lo rlə aşağı d ü şd ü m vo biz fay to n a m ind ik .
Sandro: “ H a m a m d arv a z a sın a!” d c y o faytonçuya o m r verdi. Fayto n ç u atları q am çıladı v ə şohorin M e y d a n m ə h ə llo sin d o n keçib, g ü n bozli vo b ö y ü k bir binanın q a b a ğ ın d a d ayandıq. B inanın q a p ıs m d a
arıq, qab ırğaları gö rünon y a rıç ılp a q bir adam d ay a n m ışd ı. Kişi clo
x o y a la gctm işdi ki gözləri açıq o la - o la bizi g örm ü rd ü .
S a ndro: “ Q a m a rc o b a , M e k is s e ” , d c y o ona m iiraciot ctdi. Q apıçı
y e rin d o n d iksin di, baş oydi vo dcdi: “ Q a m a rc o b a , T avadi. Salam,
knyaz” .
S o n ra о bizi binanın iri B e y b u to v salo n u n a apardı. S a lo n çox
b ö y ü k vo isti idi. Daş dö şo m o lo rin üstün do çılpaq a d a m lar u z a n m ış dılar. Biz do paltarlarım ızı çıxartdıq v o kiçik d o h liz d o n k eçib ikinci
o ta ğ a girdik. O ra n ın d ö ş o m o sin d o dördkiinc d e ş ik lo r qazılm ışd ı vo
o n la rın içino kükiirdlü su d o ld u rm u şd u la r.
S a n d ro n u n sosi clə bil rö ya da n golirdi: “ Ç o x q o d im z a m a n la rd a
b ir p a d şa h şahinini hav ay a buraxır. Ş ahin şığıyır bir m e şo x o ru z u n u n
üstüno. Padşah gözləyir, gözloyir, a m m a no şahin qayıdır, no do mcşo
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xoruzu. Padşah d a b a ş la y ır a x ta rm a ğ a vo g ə lib b a la c a bir m eş o liy o
çıxır. M eşəcikdon kü kürdlü su axırdı. Padşah gördü ki, şahin do, m e şə
xoruzu da bu s u d a b o ğ u lu b öliiblor. P a d ş a h da bu kü kürd su y u n u
göron kimi orada Tiflis şohorinin tomolini qoyur. M eşoxoruzu h am am ı
burdadır. О kiçik m e şo do bayırdakı m e y d a n d a yerloşirm iş. Tiflis
kükürdlo başlam ış, k ü k ü rd lo d o q u rta ra c a q d ır” .
Q übboli o taq b u x a rla d o lm u şd u . İsti h a m a ın ı k ü k ü rd iyi b ü r ü müşdü. Elo pis iy go lirdi ki, elo bil lax y u m u r ta sındırm ışdılar.
Q o hum larım ın bo d o n i to rd o n parıldayırdı. Ə llo rim lo sinonıi o v x a la yırdım. K ükürd d o r im ə ycriyirdi. M o n bu şohori foth edib, bu kükürd
suyunda çim on bütiin işğalçıları vo c o n g a v o rlə ri y a d a saldım: C o la ləddin X arozm i, Ç in g iz x a n m oğlu C ığ a ta y v o T c y m u r lə n g . T ö k diiklori qan dan so rx o ş o lm u ş b u şo xslo r k ü k ü rd s u y u n a girib, qanlı
ağırlığı y uyub, y ü n g ü llo ş m iş lo r .
- Bosdir, Əli x a n , çıx bay ıra.
Q o h u m u m u n sosi m o ni x o y a ld a n ayıltdı. Y a v a ş - y a v a ş kiikürd
s u yu nd a n çıxdım, y a n d a k ı o ta ğ a k e çd im vo ta q o tsiz h a ld a daş d ö ş o ırıonin üstüno sorildim .
“ M c k is sc !” - d e y o S a n d ro qışqırdı.
Bizi buraya go tiro n M e k is sc goldi. D c m ə , kisoçi d o elo о özü idi.
О, lüt idi vo ülgüclo qırxılm ış başına çalm a ta xm ışdı. A ğzı üsto u z a n dım vo M ekisse h o p p a n d ı d ü z belim o. X a lç a üsto o y n a y a n ro q q a s
kimi belimi m o h a ro tlo tapd alayırdı. B u n d a n so nra o n u n b a rm a q la rı
biz kimi otim o sancıldı. О qollarım ı elo b u ru rd u ki, siimiiklorin x irçıltısını cşidirdim . Q o h u m la r ı m y a n im d a d u ru b m o s lo h o t vcrirdilor:
- M ckissc, q o lla rm i bir d o bur. О ço x xostodir, M ckissc.
- M ckissc, b ir d o fo do h o p p a n on un belino. H o, b clo yaxşıdır.
İndi on un sol torofini o m o lli- b a ş lı ovxala.
D cyoson bclo m asajın ağrısı güclü olm alı idi, a m m a m on heç ağrı
da hiss ctm irdim . Ç o x rah at o lm u ş d u m . A ğ a p p a q s a b u n köpiiyüniin
içindo u z anm ışd ım . K iso ç in in o m oyi h o d o r g c tm o m işd i. Hiss c d i r dim ki, bo d o n im in biitün oz o lo lo rin o güc qayıdır.
- Bosdir, - d e y o M e k isse dillondi. M o n ö zü m ü giiclo qaldırd ım .
B o d o n im ağrıyırdı. Bıı ağ rıla r içindo yandakı otağa k eçdiın vo ikinci
h ovuzun soyuq kük ürd su yu na girdiın. B ird on -b iro soyuq suyun içino
g iro nd o nofosim tutuldu. A m m a bir az sonra ozo lo lərim y u m ş a lm a ğ a
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başladı. Ağ bir qətfəyə bürünüb dala qayıtdım. Qohumlarım və
Mekisse ümid dolu gözlərlə mənə baxırdılar.
Mən utanmağı buraxıb “acam” dedim və bardaş qurub düz yerdə
oturdum.
Qohumlarım “o sağalıb” deyə qışqıraraq, “tez qarpız, pendir,
göyərti və şərab gətirin!” dedilər.
Müalicəm qurtarmışdı.
Biz hamamın giriş salonundu oturub, yemək-içməklə məşğul
idik. Bütün yorğunluğum və zəifliyim keçib getmişdi. Qarpızın qıpqırmızı, şirin, buz kimi soyuq ətirli tikəsi kükürd iyinin də öhdəsindən gəldi. Qohumlarım isə düşmüşdiilər ağ “Naparoyli” çaxırının
canına.
“Görürsən də!” deyə Dodiko sözə başladı, amma sözünü tamamlamadı. Lakin bu bircə “görürsən də!” sözü hər şeyi ifadə edirdi.
Yerli kükürdlü su vannasından duyulan qürur, gürcü qonaqpərvərliyindən ziyan görmüş qonaqlara qayğı hissi və Dodikonun müsəlrnan
qohumunun zəifliyindən ötrü boynuna götürdüyü məsuliyyət hissi
bu bir kəlmə ilə ifadə olunurdu.
Süfrəmizə çoxlu adam qoşuldu. Çılpaq qonşularımız çaxır şüşəsini əllərində silah kimi tutub yanımıza gəlirdilər. Knyazlar, onlara
borc verənlər, nökərlər, müftəxorlar, ziyalılar, şairlər və dağ yerlərindən gələn mülkədarlar bir süfrə başında oturmuşdular. Bu artıq
hamarn deyildi, daha çox klub, yaxud qəhvəxana, ya da çılpaq, gülməli adamların, qayğısız, giilər gözləri olan insanlarm yığmcağı idi.
Balacagözlü kök bir kişi sözə başladı:
- Osmanlılar gəlirlər. Böyük knyaz İstanbulu ala bilməyəcək.
Eşitdiyimə görə, bir alman generalı İstanbula elə bir top gətirib ki,
onu atanda mərmi düz gəlib Tiflisdəki Sion məbodino doyə bilər.
- Siz səhv edirsiniz, knyaz, - deyə başqası cavab verdi. Bu topu
hələ düzəltməyiblər. Onu düzəltmoyi planlaşdırıblar. Hotta əgər hazır
olsa da, onunla Tiflisi vurmaq olmaz. Almanların əlində olan bütün
xəritələr yanlışdır. Çünki onları ruslar hazırlayıblar. Başa düşürsünüz, bu xəritələri ruslar hələ müharibədən qabaq hazırlayıb almanlara ötürüblər. Rus xoritəsi. Heç rus xəritəsi də düz olar?
Küncdə biri dərindon ah çəkdi. Başırnı çevirib oraya baxanda,
ağsaqqal, qartalburun bir qocanı gördüm. Qoca ah çəko-çəkə sözə
başladı:
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- Zavallı Gürcüstan! Biz odla su arasında qalmışıq. Çünki osmanlılar qələbə çalsalar, Tamara məmləkətinin axırı gələcək. Ruslar
müharibədə qalib çıxsalar bəs nə olacaq? О zaman çar öz niyyətinə
nail olacaq, amma böyük knyazın dəmir pəncəsi bizim hülqumumuzu daha bərk sıxacaq. Hələ indi ən yaxşı oğullarımız müharibədə həlak olurlar. Sağ qalanları isə ya osmanhlar, ya böyük knyaz,
yaxud da başqası boğacaq. Ola bilsin bir maşın, ya da amerikalı məhv
edəcək. Biz çıxılmaz bir vəziyyətə düşmüşük. Bizim döyüş ruhumuz qəflətən sönüb gedəcək. Tamara ölkəsinin axırı gəlib çatıb.
Bizim günümüzə baxın: döyüşçülərimiz balacaboy və zəif, məhsul
pis, çaxır da turş.
Qoca ağır nəfəs ala-ala susdu. Biz də susurduq. Birdən qorxaq və
boğuq bir səsin pıçıltısı gəldi:
- Onlar Baqrationu öldürdülər. Çarın qardaşı qızını götürüb qaçdığı üçün ruslar ondan intiqam aldılar. Çarın özü onu İrəvan alayımn komandanı toyin edib cəbhəyə yolladı. Baqration da aslan kimi
döyüşdü, amma on sokkiz güllo ilo vurulub öldürüldü.
Qohumlarım şərab içirdilər. Mən də bardaş qurub, gözlərimi
uzağa zillomişdim. Baqrationu fikirloşirdim. Baqration ailosi xristian
alominin on qodiırı knyaz nosli idi. Saqqallı qoca haqlı idi. Gürcüstan
həqiqətən odla su arasındadır.
Süfrə başında oturanların biri dilləndi:
- Onun bir oğlu qalıb - Teymuraz Baqration, osil kral. Onu kimso
gizlodib qoruyur.
Sükut çökdü. Mekisse belini divara söykoyib dayanmışdı. Dodiko
əsnəyə-əsnoyo dedi:
- Ölkomiz gözol ölkodir. Onun kükürdlü su vannaları vo Tiflisi,
müharibosi vo Kaxetiya şorabı var. Baxın, Alazan çayı düzonlikdo
песо axır. Gürcüstan mohv olursa da, gürcü olmaq çox gözol bir şcydir. Sizin burada danışdığınız ümidsizlik yaradır. Amma dcyin görüm,
Tamara momlokotindo nə vaxt voziyyət ayrı cür olub? Hcç vaxt,
homişə elo bu ciir olub. Buna baxmayaraq çaylar axır, bağlarımız
böyüyür, xalqımız çalıb-oynayır. Bizim Gürcüstanımız gözoldir və
biitün iimidsizliyino baxmayaraq, gözəl olaraq qalacaq.
Bu qoddi-qamotli cavan sözünü qurtarıb ayağa durdu. Moxmor
kimi yumşaq dorisi olan bu cavan müğənni do qəhromanlar nəslindon idi. Küncdə oturan saqqallı qoca borkdon güldü:
>s<^>
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- A lla h a şü k ü r olsun ki, b e lə c a v a n la rım ız var.
V a ın e x başını m ə n ə t ə r ə f ə y ib pıçıldadı: “Ə li xan, y a d m d a n
ç ıx a rtm a ki, bu gün sən K o c o r id ə Şakeli ailəsinirı q o n a ğ ıs a n ” .
H a m ım ız a y ağ a d u r d u q v ə b a y ıra çıxdıq. F a y to n ç u atlara q a m ç ı
vu rd u . V a m e x do: “ Ş a k e lilo r q ə d im za d o g a n n ə slin d o n d ir...” d e y ib
s ö z ə b a şla y a n d a , rnən iirə k d ə n q ə h q ə h ə ç ə k ib güldüm .

ON BEŞİNCİ FƏSİL
N in o ilə Q o lo v in sk i k ü ç ə s in d ə k i “ M c fisto fe l” k a fe sin d o o tu r m uşduq. D a v u d dağı v ə o n u n toposindoki m onastır q abağım ızda u c a lırdı. Q o h u m la r ım ız b izo b irc ə b u giinü istirahot üçiin v c rm işd ilə r.
N in o m on astıra baxirdi. M a n onun n ə barodo dü şiindüyünü bilirdim.
O ra d a , D a v u d dağ ın da bir q ə b ir vardı. Biz ona baş ç ə k m o li idik. Bu
q ə b ir d ə şair v ə ə l a h ə z r ə t ça rın naziri A le k sa n d r Q r ib o y c d o v yatırdı.
O n u n m ə z a r d a ş m ın ü s tü n d ə bu s ö zlo r yazılm ışdı: “ Sonin o m ə llə r in
u n u d u lm a z d ır, a m m a n ə iiçiin N in o n u n m o h ə b b o ti sənin ö m rü n d o n
u z u n o ld u ? ”
N in o ? Boli, N ino. O n u n adı N in o Ç a v ç a v a d z e idi. N a z ir v ə şair
o la n Q r ib o y e d o v e v lo n o n d o N in o n u n on altı yaşı v ar idi. Boli, bu,
ınənirn y a n ım d a oyloşon N in o n u n b ö y ü k xalası idi. T eh ran cam aatı
rus nazirinin evini m üh a siro y o alan da N ino nu n on yeddi yaşı v a r idi.
C a m a a t “ Y a Ə li!” d e y o qışqırırdı. N azirin iso b a lac a b ir x oncori
vo bir tapançası var idi. Z iilli-S u lta n kiiçosindon olan bir dom irçi
o lin d o k i iri g ü r z ilo vurub nazirin sinosini tik o -tik o clm işdi. N azirin
m eyitini çö llü y o atmışdılar. Başını iso itlor gom irm işdi. Şair vo ç a n n
n a z irin d ə n q a la n b u o lm u şd u . Fotoli şah Q a ça r о v a x t çox razı q a lm ışdı. O n u n voliohdi A b b a s M irz o d o çox şad idi. Fanatik v o m üdrik
bir q o c a olan M oşi ağa şa h d a n ç o x lu miikafat aldı vo Ş irva n şirlo rdon biri, m o n im böyük o m i m ə do şah G iland a bir malik an o bağışladı.
Bütiin b u n la r y ü z il q a b a q baş v c rm işd i. İndi iso m o n Ş irvan şir
n o s lin in ö v lad ı v o N ino, Q r ib o d c y o v u n n o v o sin in ö vladı b urada,
T if lis d o “ M c f is to f e l” k a fc s in d o b irlik d o otu rm u şu q .
B a şım la m o n a s tır dağını g östorib N in o y a d edim :
N in o , o s lin d o bizim a ra m iz d a q a n d ü şm ə n ç iliy i olm ali idi. Son
do m o n o b ir giin bclo q o b ir daşı q o y a c a q s a n m i?
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- Boiko, - deyo Nino cavab verdi. - Ancaq bu, sonin öz roftarmdan asılıdır. Özünü yaxşı aparsan, qoyaram.
Nino qohvosini axira kimi içdi vo dedi:
- Dur, gol şohori gozok.
Ayağa durdum. Nino ana uşağını seven kimi bu şohori sevirdi.
Biz Qolovinski küçosi ilo köhno şohorin dar küçolərinə torof yönoldik. Sion kilsosino çatanda Nino dayandi. Biz kilsoyo girdik. Kilsonin
içi qaranhq vo riitubotli idi. Kilso çox qodim idi. Mehrabın üstündo
üzüm tonoyindon düzoldilmiş xaç asılmışdı. Gürcüstana nur gotiron
miiqoddos Nino bu iizüm tonoyini Qorbdon, ilk dofo ziyarot etdiyi
müqoddos toфaqdan gotirmişdi. Nino socdogahın qarşısında diz
çökdü. О xaç çokib, başını qaldırdı vo yuxanda asılmış şoklo, müqəddos himayoçisinin rosmino baxdı. Nino pıçıldayırdı. Onun dodaqları:
“Miiqoddos Nino, bağışla m oni”, - deyo pıçıldayırdı.
Kilso poncorosindon düşon işığm atında mon onun gözlorindon
yaş axdığım gördüm.
- Gol gedok, - dedim.
Nino itaotkarcasına kilso qapısından çıxdı. Dinmoz-söylomoz
kiiçolori gozdik. Sonra mon dillondim:
- De görüm, miiqoddos Nino sonin hansı günahını bağışlamalıdır?
- Soni, Əli xan.
Onun sosi qomgin vo yorğun soslonirdi. Nino ilo Tiflis küçolorindo gozmok yaxşı iş dcyildi.
- Niyo moni, Nino?
Biz artıq mcydana çatmışdıq. Giircülor kafelordo, clo küçonin
ortasında oturmuşdular. Haradansa zurna sosi goldi. Aşağıda iso
köpüklono-köpüklono Kür axırdı. Nino uzağa baxırdı. Elo bil o,
uzaqlarda öz-özünü axtarırdı.
- Soni, - deyo tokrar ctdi, - soni vo bütün olub keçonlori.
Mon onun no deınok istodiyini başa düşdüm. Lakin ycno soruşdum:
- No dcdin?
Nino dayandı. Dayandı vo sözo başladı:
- Get Tiflisi goz. Goz vo diqqotlo bax. Heç çadralı qadın göro
bilorsonmi? Yox. Burada Asiyanın havası duyulurmu? Yox. Bu şohor
başqa dünyadır. Küçolor enli, insanların üroyi iso düzdür. Əli xan,
mon Tifliso golondo ağlım başıma golir. Seyid Mustafa kimi riyakar
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axmaqlara burada rast gələ bilməzsən. Məhəmməd Heydər kimi
başıboşlara da təsadüf edə bilməzsən.
- Bu ölkə çəkiclə zindan arasındadır, Nino.
Nino balaca ayaqları ilə qədim daş döşəmənin üstündən tıqqıldaya-tıqqıldaya yeriyərək davam etdi:
- Elə səbəb də budur. Bax, elə buna görə Teymurləng Tiflisi
yeddi dəfə yerlə-yeksan edib. Elə bu səbəbdən türklər, iranlılar,
ərəblər və monqollar ölkəmizə yürüş ediblər. Onlar Gürcüstanı viran
qoymuş, təhqir etmiş, qətl etmişlər, amma heç vaxt sözün əsil monasında ona sahib olmamışlar. Müqəddəs Nino Qərbdən üzüm tənəyi
ilə buraya gəlmişdir və biz də Qərbə mənsubuq. Biziırı ölkə Asiyaya
aid deyil, biz də asiyalı deyilik. Biz Avropanın şərqində yerləşən bir
ölkəyik. Məgər sən özün bunu hiss etmirsənmi?
Ninonun addımları itiləşirdi. Onun uşaq alnı büzüşmiişdü:
- Bilirsən sənin Ninon bu gün burda nə iiçün dayanıb? Gəl sənə
deyim: ona görə ki, biz Teymurləngə, Çingiz xana, Şah Abbasa, Şah
Təhmasibə, Şah İsmayıla mətanətlə müqavimət göstərmişik. Bax,
buna görə mən varam. İndi isə sən qılıncsız, nəhəng fılsiz, əsgərsiz
buraya gəlmisən, amma sən yenə də qanlı şahın nəslindonsən, onun
varisisən. Mənim qızlarım çadra geyəcəklor və İranın qılıncı yenə
iti olan kimi ınənirn oğullarım və nəvələrim Tiflisi bəlkə də yüzüncü
dəfə viran qoyacaqlar. Ah, Əli xan, biz gorək ikimiz do Qorbə mənsub olaydıq.
Onun əlini əlimə aldım:
- Nino, nə istəyirsən sənin üçün edim?
- Eh, Əli xan, - deyə Nino cavab vcrdi. - Mon axmağam, Əli xan.
Mən istəyirəın ki, sən enli küçoləri və yaşıl mcşolori sevosən. Mon
istəyirəm ki, sən Asiyanın çüriik divarlarına yapışıb qalınayasan,
həyatı yaxşı başa düşosən. Mən qorxuram ki, bir on ildon sonra son
möminloşib, hiylogor bir adaırıa çcvrilocokson vo Gilandakı malikanəndə oturub günlorin bir giinii mono dcyocokson: “Nino, son yalnız bir tarlasan” . İndi son özün dc görüm, axı moni no iiçiin sevirson?
Tiflis Ninonu çaşdırmışdı. Nino elo bil Kür sahilinin nomli havasından sorxoş olmuşdu.
- Soni no üçiin scvirom, Nino? Soni, sonin gözlərini, sənin sosini,
sənin otrini, ycrişini scvirom, Nino. Axı bundan artıq no istoyirson?
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Mən soni bütünlüklo sevirəm. Başa düş ki, Gürcüstan ilə İranın sevgisi birdir. Sizin böyük şairiniz Rustaveli min il bundan qabaq burada
dayanmışdı. О, kraliça Tamaraya mohəbbət mahnıları oxuyurdu. Onun
mahnıları İran rübailəri kimidir. Rustavelisiz Gürcüstan, İransız Rus
taveli ela bilmoz.
Nino düşüncəli-düşüncəli dedi:
- Bu yerdə deyirsən? Bəlkə elə böyiik məhobbot şairi Sayat Nova
da burada dayanmışdı? Gürcülərin məhəbbotini şeirlorində modh
etdiyi üçün şah onun başını vurdurdu.
Monim Ninomun bu gün keyfı yox idi. Onunla əməlli-başlı danışmaq da olmurdu. О öz vətəni ilə vidalaşırdı və mohz vətən ilo vidalaşanda insanın ona məhəbbəti aşkara çıxır. O, ah çokib yeno sözo
başladı.
- Əli xan, son monim gözlorimi, bumumu, alnımı, - hər ycrimi
sevirson. Amma son bir şeyi yaddan çıxardırsan. Son monim ruhumu
da sevirsonmi?
Yorğun halda cavab verdim ki, ho, mon sonin ruhunu da sevirom.
Qoribodir: Seyid Mustafa iddia edondo ki, qadinin ruhu olmur, mon
gülürdüm: amma indi Nino onun ruhunu scvdiyimi bildirmoyi tolob
edondo, hirslonmişdim. Axi bu qadin ruhu no dcmokdir? Qadin gorok
sevinsin ki, kişi onun ruhunun dorinliyindo olanlari bilmok istomir.
- Bos son moni no üçün sevirson, Nino?
Nino birdon elo küçonin ortasında ağlamağa başladı. Uşaq kimi
ağlayırdı. Elo uşaq kimi do yanağından yaş tökülürdü:
- Bağışla moni, Əli xan. Mon soni sevirom, sadoco soni. Neco
varsansa elo do scvirom soni. Amma mon sonin yaşadığın alomdon
qorxuram. Əli xan, mon doliyom. Son işo bax: küçonin ortasinda
nişanlımla dayanmışam vo Çingiz xanın bütün horbi yürüşlorinin
günahım sonin üstiino atıram. Öz Ninonu bağışla, Əli xan. Bu vo ya
digor gürcünün müsolmanlar torəfındon öldürülmosinin mosuliyyotini sonin üstüno atmaq axmaqliqdir. Ancaq bir bax: mon, sonin
Ninon, nifrot etdiyin Avropanin bir zorrosiyom vo burada, Tiflisdo
bunu xüsusilo hiss edirom. Mon soni scvirom, son do moni. Lakin
mon meşolori vo çomonliklori sevirom, son iso dağları, daşları vo
qumu, çünki sen sohra övladısan. Buna göro do sondon, sonin
mohobbotindon, sonin alomindon qorxuram.

Çaşıb qalmışdım. Onun sözlərini başa düşmürdüm: “Hə, sonra?”
deyə soruşdum.
“Sonra”, - deyə Nino gözlərinin yaşını silib, yenə giilməyə başladı və başını yana əyib dedi: “Sonra nə olacaq deyirsən? Heç bir
şey! Üç aydan sonra evlənəcəyik, bundan artıq nə istəyirsən ki?”
Nino keçidsiz-fılansız həm ağlaya bilirdi, həm də gülürdü: həm
sevirdi, həm də nifrət edə bilirdi. O, Çingiz xanın biitün hərbi yürüşlərini mənə bağışladı və yenə məni sevirdi. Nino əlimdən tutdu və
darta-darta körpüdən keçirdib, bazarın dolanbac, əyri-üyrü dar küçələrinə sürüdü. Bu, Ninosayağı üzr istəmək idi. Bazar Tiflisin Avropa
libasında yeganə Şərq ləkəsi idi. Gonbul xalça tacirləri, ermənilər
və farslar orada İran xəzinəsinin rəngarəng ziynətlərini camaatın
qabağına tökmüşdülər. Üstündo miidrik sözlər həkk edilmiş ırıis və
bürünc əşyalar dükanların rəflərini doldururdu. Mavi gözlü bir kürd
qızı camaatın falına baxır və elə bil öz çoxbilmişliyinə özü də məəttəl
qalmışdı. Tiflisin avara və tənbəlləri meyxanaların qabağında yığışıb, Allah və dünya məsələləri barədə ciddi diskussiya aparırdılar.
Şəhərdə müxtəlif dillərdə danışanların səsi qulaqlarımızda cingildəyirdi. Ninonun kədəri bazarın rongbərəng qarmaqarışıqlığmda itib
getmişdi. Azərbaycanhlar, erməni tacirləri, kürd falabaxanları, fars
aşpazları, Osetiya keşişləri, ruslar, əroblor, inquşlar, hindlilər-A siyanın bütün xalqları Tiflis bazarınm dar yollarında görüşürdiilor. Biz
yalmz kiminsə bu sözləri dediyini eşitdik: “Mənim əcdadlarım sənin
əcdadlarını Babil əsarətinə aparanda...”
Ətrafda duranlardan qəhqoho qopdu. Nino da gülürdii - yəhudilərə, assuriyalılara, bazara, Tiflisin daş küçələrinə tökdüyii göz yaşlarına gülürdü.
Yolumuza davaırı ctdik. Bir neço addım atandan sonra yenə
çıxdığımız yerə - Qolovinski kiiçəsindoki “Mefistofcl” kafesinin
yanına gəldik.
- İçəri girək? - deyo təroddüdlo soruşdum.
- Yox. Barışmağımızı bayram etmok i'ıçün müqəddəs Davud
monastırına gedək.
Yan küçoyo döniib funikulyora torof getdik. Qırmızı rəngli vaqona
mindik vo o, yavaş-yavaş Davud dağına qalxmağa başladı.
Şohor gözlorimizin qabağında dorinliyo qorq olurdu vo Nino bu
məşhur monastırın qurulması tarixçosini mono danışmağa başladı:

“Çox-çox illor bundan qabaq bu dağda müqoddos Davud yaşayırdı.
Şohordo iso kral qızı yaşayırdı və o, bir knyaz ilə eşqbazlıq edinniş...
Knyaz qızı atır. Qız da hanıilo olur. Qozəblonmiş atası ondan zinakarın adını soruşanda qız öz sevgilisini satmamaq üçün müqoddos
Davudun adını verir. Hirsindon partlayan kral əmr edir ki, müqəddosi onun sarayına gotirsinlor. Davudu gotirondon sonra öz qızım
çağırtdırır vo qız ittihamı tokrar edir. Müqoddəs Davud da osasını
vurur qızın bodonino. Və birdon möcüzə yaranır. Qızın bodoninin
içindon uşağın sosi golir vo osil günahkarın adını çokir. Lakin müqoddosin istoyi ilo qız bir daş doğur vo homin daşdan da müqoddos
Davud bulağının suyu fışqırmağa başlayır. Uşağı olmayan qadınlar
isə bu bulağın suyunda çimirlor ki, uşaqları olsun” . Nino diişüncoli
torzdo olavo etdi: “Əli xan, nə yaxşı ki, müqoddos Davud ölüb vo
onun osası qeybo çıxıb” .
Biz artıq dağın başına çatmışdıq.
- Nino, bulaq başına getmək istoyirsonmi? - dcyə soruşdum.
- Yox, Əli xan, buna holo bir il vaxt var.
Biz monastırın divarları yanında durub aşağı, şohorə baxırdıq. Kür
vadisi mavi duman içində idi. Daş doryasından ucalan kilso qiibboləri tənha adaları xatırladırdı. Şohərin şorqindo vo qorbindo tiflislilorin dincoldiyi bağlar uzanırdı. Uzaqda Metex qalası ucalırdı. Vaxtı
ilə orada gürcii padşahları qalardılar, indi iso rus impcriyası siyasotlo
moşğul olmağa cosarot tapan qafqazlıları о qalada saxlayırdı. Nino
nozorini yana çokdi. Deyoson bu moşhur işgonco qalasmı göron
Ninoda çara sodaqot sarsılmışdı.
- Qohumlarından Mctcxdə yatan varmı, Nino?
- Yox, amma qanuna baxsan, sonin yerin oradır. Gol, Əli xan,
gedok.
- Ilara gcdok, Nino?
- Qriboyedova baş çokok.
Monastır divarını dönüb, köhnolib baxımsız qalan bir qobir daşına
yaxınlaşdıq. Onun üstiindo bu sözlor lıokk cdilmişdi: “Sonin omollorin unudulmazdır, amma no üçün Ninonun mohobboti sonin ömründon uzun oldu?”
Nino oyildi vo bir çınqıl götürdü. O, bu çınqılı tolosik qobir daşına
sıxdı və olini çokdi. Çınqıl yero düşdü vo ayaqlarımızın altına yuvarlandı. Nino dorindon ah çokdi. Bu Tiflisin bir xurafatı idi: ogor bir
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qız çınqılı nəm qəbir daşma basırsa və çmqıl bir anhğa oraya yapışıb qalırsa, deməli, o, elə həmin il ərə gedəcəkdi. Ninonun daşı yerə
düşdü.
Ninonun port olmuş sifotino baxıb güldüm: “Görürson? Özü do
toyundan üç ay qabaq belo şey baş verir! Demoli, bizim peyğombor
düz demişdir ki, ölü daşlara iman etmo” .
Nino “düzdür” deyib susdu.
Biz funikulyora qayıtdıq.
Nino soruşdu:
- Müharibodon sonra no edocoyik?
- Müharibodon sonra? İndi elodiyimizi. Bakının küçolorində
gozəcoyik, dostlarımızın evino qonaq gedocoyik, Qarabağa soyahot
edocoyik, uşaqlarımızı böyüdocoyik. Bundan yaxşı no olar?
- Bir dəfo Avropaya getmok istoyirom.
- Gözüm üsto. Pariso, Berlino. Özü do bır qış uzunu.
- Ho, bir qış uzunu.
- Nino, ölkomiz daha sonin xoşuna golmir? istoyirson Tiflisdo
yaşayaq.
- Sağ ol, Əli, son monim qayğıma yaxşı qalırsan. Biz elo Bakıda
qalarıq.
- Nino, monim fıkrimco, dünyada Bakıdan yaxşı ycr yoxdur.
- Bilirom, darıxırsan. Daim о qodim qalanın vo Seyid Mustafa
ilo ruhlandırıcı söhbotlorin hosrotini çəkirson. Amma zoror yoxdur,
mon soni sevirom. Neco varsansa, elo do qal.
- Bilirson, Nino. Mon öz votonimizi, onun hor daşını, sohrasındakı hor qum donosini do sevirom.
- Bilirom, Əli. Bakıya belo mohobbot boslomok qoribodir. Yadlar üçün bizim şohor yalnız isti, tozlu, neft iyi golon bir şohordir.
- Düzdür, çünki onlar yadlardır.
O, olini mənim çiynimo qoydu. Onun dodaqları yanağıma toxundu:
- Biz iso yad deyilik vo heç zaman yad olmarıq. Moni homişo
sevocoksonmi, Əli xan?
- Əlbotto, Nino.
Vaqon aşağı stansiyaya çatmışdı. Bork qucaqlaşıb elo bu cür
Qolovinski küçosindon keçdik. Sol torofimizdə nazik barmaqlıqla
ohato edilmiş bağça var idi. Bağçanın qapısı bağlı idi. Elo bil daşa
dönmüş iki osgor, toфənmədon keşikdo durmuşdular. Qapının üstündo
> 5 0
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çarın qızıl suyuna basılmış qartalı asılmışdı. Bu park Qafqaz canişini, böyük knyaz Nikolay Nikolayeviçin sarayına aid idi.
Nino birdon dayandi. “Bax” deyo parkı göstordi. Parkin içindo
uzunboylu, arıq vo çal saçlı bir kişi gozişirdi. О, üzünü çevirondo
mon, soyuq bir xoyalla dolmuş gözlorindon böyük knyazı tamdım.
Onun üzü uzunsov idi, dodaqları bork sıxılmışdı. Ağacların kölgosindo iri, heybotli vohşi bir heyvana bonzoyirdi.
- Əli xan, göroson о no düşünür?
- Hor halda, çar tacmı, Nino.
- Tac onun ağarmış saçlarına yaxşı yaraşar. Bos о no edocok?
- Deyirlor о, çarı devirocok.
- Gol, Əli xan, mon qorxuram.
Biz otrafına gözol barmaqlıq salınmış bağçadan uzaqlaşdıq. Nino
dedi:
- Son çara vo böyük knyaza qarşı belo pis danışmalı deyilson.
Onlar bizi türklordon qoruyurlar.
- Sonin votonin çokiclo zindan arasindadir.
- Monim votonim? Bos soninki neco?
- Bizim voziyyotimiz başqadır. Biz mongonodo deyilik. Biz zindanın üstündo uzanmışıq, böyük knyaz da olindo çokici tutub. Ona
göro do ona nifrot edirik.
- Siz Ənvor paşaya vurulmusunuz. Son axmaqlığa bax! Son
Ənvorin golişini görmoyocəksən. Böyük knyaz qolobo çalacaq.
- Allah böyükdür vo bunu ancaq Allah bilir, - deyo mon sakit
cavab verdim.

ON ALTINCI FƏSİL
Böyük knyazın qoşunları Trabzonda idi lor. Onlar Ərzurumu tutmuş, Kürdüstan dağlarını aşıb Bağdad istiqamotindo iroliloyirdilor.
Böyük knyazın qoşunları Tehrana, Tobrizo vo hotta miiqoddos Moşhodo soxulmuşdular. Artıq Türkiyonin vo İranın yarısı üzorindo
Nikolay Nikolayeviçin zohmli kabusu dolaşırdı. Böyük knyaz gürcü
zadoganları ilo bir görüşdo belo demişdi: “Çarın omrino tabe olaraq
mon, qızıl Bizans xaçı öz şan-şöhroti ilo Aya Sofyamn qübbosi üstiindo parlamayınca rahatlıq nodir bilmoyocəyəın” .
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Hilal bayraqlı ö lk ə lə rin v ə z iy y ə ti y a xşı d ey ildi. Ş ə h o r d o ancaq
q o ç u və ha m ba lla r o sm a n lıla rm q ü d r ə tin d ə n v ə Ə n v ə rin m ü z ə ffə r
qılıncınd an danışırdılar. İran a rtıq m ö v c u d deyildi v ə b ir az sonra
T ü rk iy ə d ə yox olacaqdı.
Ataırı y a m a n q a r a d in m ə z o lm u şd u . T e z - te z e v d o n çıx ıb gedirdi.
O , b ə z ə n m ü h a rib ə x ə b ə rlə r in i o x u y u r , y a x u d d a ə y ilib x ə ritə lə rə
b a x ır və ə ld ə n gedon ş ə h ə r lə r in adların ı pıçıltı ilo çək ird i. Sonra da
saatlarla ə lin d ə təsbeh t ə r p ə n m ə d ə n b ir y e r d ə otururdu.
M ən isə zərgərxanalara, ç içək dük anlarına v ə kitab m ağazalarına
gedirdim v ə vaxtım ı b u n u n la k eç irird im . N in o y a q iy m ə tli daşlar,
ç iç ə k v ə k itablar g ö n d ə rird im . O n u g ö rə n v a x t m ü h a r ib ə , böyük
kn yaz və tə h liik ə altında o la n H ilal b ir n e ç ə s aatlığ a y a d d a n çıxırdı.
Bir g ü n ata m dedi: “A x ş a m e v d ə ol, Əli xan. B iz ə b ə z i adam lar
g ə l ə c ə k v ə ciddi m ə s o lo lo r b a r ə d ə sö h b ə t e d ə c ə y i k ” .
O n un səsi bir az p ə ı t idi v ə o, g ö z lə rin i y a n a çevirdi.
M ə n d ə rh a l başa d ü ş d ü m v ə iste h z a ilə d e d im :
- M ə g ə r m ə n səııə a n d i ç m ə m i ş ə m ki, ata, m o n heç vaxt siyas ə tlə ınəşğul o lm ay a c a ğ a m ?
- Oz xalqının qeydinə qalm aq siyasətçiliklə ınoşğul olırıaq dcmək
deyildir. Əli xan, elə va x tla r olu r ki, xalqın q e y d in o qalm a q , onun
taleyini d ü ş ü n m ə k b ir v o z if ə y ə çevrilir.
О a x şa m N in o ilə o p e ra y a g e tm ə li idim. Ş alyapin B a k ıy a g əlırıişdi. N e ç ə gü n idi ki, N in o bu ta m a ş a ü ç ü n sevinirdi. T elefona
y a x ın la şd ım v ə İlyas b ə y ə z ə n g e lə d im : “ İlyas b ə y , bu g ü n m ənim
işim var. N in o ilə operaya g e d ə b ilo rs ə n m i? Biletlori artıq alm ışam ” .
X əttin о başından dilx o r bir s ə s goldi: “N o d a nışırsa n , Əli xan?
Axı m ə n öz ağam d e y ilə m . Bu g e c o m ə n M o h o m m o d H eydorlə
k a z a rm a d a n ö v b ə tç iy ə m .
Seyid M ustafa ya z ə n g elədim .
- D ü zün ü d ey irəm , g e d ə b ilm ə r o m . M o n im b ö y ü k m o lla Hacı
M a q s u d ilə g ö rü şü m var. O, y a ln ız b ir n e ço g ü n lü y o İra n d an gəlib.
A x ır ki, birini tapdım. M ə n N in o y a x ə b o r v c r d im v ə h ə m in gün
e v d ə qaldım.
S aat dü z y e d d id ə g ö z lə d iy im iz q o n a q la r g o lm o y o başladılar.
Sək kizin yarısında q ın ru zı xa lç a la r v ə o sm a n lı yastıqları sorilmiş
z a ln n ız a dü z bir milyard m a n a t yığ ılm ışdı, d a h a do ğru su, birlikdə bir
m ily a rd m a n a t va r-d ö v lo ti olan a d a m la r top laşm ışd ı. O n la rın sayı
ço x deyildi vo haınısını illordon b ə r i d ir tanıyırdım .

İlyas bə y in atası Z ey nal ağa birinci goldi. O n u n beli bükülm üşdü,
sulu gözləri d ə d u m a n la n m ışd ı. Z e y n a l ağa ə sa sın ı y a nına qoyub,
y u m ş a q taxtda o tu rd u v ə b i r tikə türk ha lva sı g ö tü rü b y a v a ş -y a v a ş
y e m ə y ə başladı. O n d a n s o n ra iki q a rd a ş zala girdi: Əli Ə s ə d u lla v ə
M ir z ə Ə sədulla. O nların m ərhuırı ataları Ş ə m si o n - o n iki m ily o n pul
q o y u b getm işdi. O ğ la n la r ata la rım n a ğ lın ı m iras alaraq h ə lə iistəlik
y a z ıb -o x u m a ğ ı da ö yrən m işd ilər. B una g ö rə d ə atad an qalan m ily o n ların sayını q a t- q a t artırm ışdılar. M ir z ə Ə s ə d u lla pulu, ağılı v ə sakitliyi seven a d a m idi. O n u n qardaşı isə Z o rd ü ş t alo v u idi. O, tü k ə n m ə z
a lo v a bən z əy ird i. D a im h ə r ə k ə t d ə idi. O n u n m ü h a r ib ə d ə n , s ə r g ü z ə ş td ə n v ə tə h lü k o d o n x o ş u gəlirdi. Ö l k ə d ə ç o x lu qanlı h a d is ə baş
vermişdi və d e y ilə n lə rə gö rə , bunların ham ısının q ə h rə m a n ı elo о idi.
O n u n y anınd a o tu ra n q a r a q a b a q B ü n y a d z a d ə sə r g ü z ə ş ti se v m ə z d i,
a m m a buna m ü q a b il e ş q d ə n çox x oşu golirdi. A r a m ız d a dörd arvadı
o la n yegano a d a m о idi. O n u n arvadları bir-b irlo ri ilə am ansızcasına
dalaşırdılar. B ü n y a d z a d ə x o c a lə t ç ə k ird i, a m m a öz tə b io tin ə qarşı
h e ç n ə e d ə bilm irdi. O n d a n uşaqlarım n sayını so ru şa n d a , o, q o m liq o m li deyordi: “ B ilm iro m y a on beşdir, y a da on sokkiz. A xı mon
y a z ıq bunu h a rd a n b iliın ? ” M ilyo nların sayını so ru ş a n d a da o, cyni
c a v a b ı verordi.
Zalın о biri k ü n c ü n d o o tu ra n Y u s i f oğlu, B ü n y a d z a d o y o paxıllıq
v o nifrot hissi ilo baxırdı. O n u n tok bir a rvadı v a r idi, о da c y bo c orin
biri. H om in о a rv a d o na h olo toy günü b elo deınişdi: “ Ə g o r son z in a k a r lıq edib b a ş q a q a d ın la rla gozson, m o n о q a d ın la rın qulaqlarını,
b u ru n la rın ı vo döşlorini k o so c o m . S o n o n o c d o c o y im i d c m o y o iso
h c ç dilim do g o lm i r ” . Q a d ın d a v a k a r b ir ta y fa n ın qızı idi. O n a göro
d o o n u n h o d o - q o r x u s u b o ş söz dcyildi. F a ğ ır Y u s i f oğlu da q o rx u s u n d a n rosm to p la m a q la m o şğ ul idi.
Saat sokkizin y a rısın d a salo na giron a d a m b a la c a b o y vo arıq bir
kişi idi. O nu n inco ollori, xınalı barm aqları var idi. O, q ap ıd an içori
g iro nd o durub tozim ctdik, çünki ona bodboxtlik üz vcrmişdi. Bir ncço
il bundan ovvol onun y c gano oğlu İsmayıl vofat ctmişdi. Kişi öz o ğlun u n xatirosino N ik o la y k ü ç o s in d o c a h -c a la llı bir im a ro t tikdirm işdi.
B in a m n üz torofino iri qızılı horflorlo “ İs m a y ıl” sözii yazılm ışdı.
Kişi bu binanı İslam x c y riy y o co m iy y o tin o ba ğışla m ışd ı. O n u n adı
A ğ a M u sa N ağı idi v o y a ln ız iki y ü z m ily o n ın a n a ta sahib o ld u ğ u
iiçün biziırı m ü h ito giro bilirdi. Ç ü nki o, artıq m ü s o lm a n dcyild i.
O , N o sro d d in şa h ın c d a m ctdirdiyi m ü rto d B a b ın kafir to riq o tin o
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mənsub idi. Babın nə istədiyini aramızda yalnız bir neçosi dəqiq
bilirdi. Bunun əvəzində hamımız yaxşı bilirdik ki, Nəsrəddin şah
bəhailərin dırnağımn altma qızarmış biz soxdurur, onları tonqallarda
yandırır və qamçı ilə ölənə kimi döydüriir. Bu cür cəzalara məruz
qalan bir təriqət gərək insanlara pis bir şey öyrədəydi.
Saat səkkizdə qonaqların hamısı toplaşdı. Bu neft knyazları salonda oturub çay içir, şimiyyat yeyir, çiçəklənən işlərindən, evlərindən,
atlarından, bağlarından və qumar masasında uduzduqları puldan damşırdılar. Onlar adətə sadiq qatıb saat doqquza kimi elə bu şeylərdən
danışdılar. Saat düz doqquzda nökərtər süfroni yığdılar və qapını bağlayandan sonra atam sözə başladı:
- Şəmsi Əsədullamn oğlu Mirzə Əsədullanın xalqımızın taleyi
barədo bəzi fıkirləri var. Gəlin ona qulaq asaq.
Mirzə Əsədulla yaraşıqh, fıkirli simasını qaldırdı və danışmağa
başladı:
“Böyiik knyaz miiharibəni udsa, artıq bir dənə də olsun, İslam
ölkosi qalmayacaq. Çartn qoluna daha çox güc goləcok. Bizə o,
əlbəttə, toxunmayacaq, çiinki bizim pulumuz var. Amma o, moscidləri və məktəbləri bağlayacaq, ana dilimizi qadağan edəcək, yadlar
ülkomizdə sayca bizdən artıq olacaqlar və peyğəmbərin xalqını artıq
hcç kim müdafio etməyəcok. Şübhəsiz, Ənvərin hcç olmasa balaca
bir qəlabəsi bizim xeyrimizə olardı. Amma biz ona bu işdə kömək
göstorə bilərikmi? Yox, ırıənim fikrimco, yox, edə bilmərik. Bizim
pulumuz var, aırıma çarın pulu dalıa çoxdur. Biziırı adamlarımız var,
amma çarın daha çox adaırıı var. Bos nə ctməliyik? Əgər biz pulumuzun və adamlarımızın bir hissəsini çara versək, bir alay yaradıb,
onıı silahlandırsaq, bolkə müharibədon sonra onun zülmü yüngülləşor. Siz nə fıkirdəsiniz? Bəlkə başqa çıxış yolu vardır?
О susdu. Onun qardaşı Əli söz aldı vo dcdi:
- Çarın qoluna güc gələcok, deyirson. Anıma kim bilir, bəlko
müharibədən sonra, heç çarın qolu da qalmayacaq.
- Amma qardaş, çar gctso do holo ölkədo çoxlu rus qalacaq.
- Qardaşım, onların sayı azala da bilər.
- Axı onların hamısını qırıb tökınok olmaz, Əli.
- Boli, Mirzo, onların hamısını qırıb tökmək olar.
İki qardaş susdu. Sonra Zcynal ağa sözo başladı. O, taqətdən düşmüş qoca kimi yavaşca danışırdı:

- Kitabda yazılanı lıeç kim bilmir. Hotta jstanbulu tutsa belo,
böyiik knyazın qələbosi qolobo sayıla bilmoz. ÇCinki bizim xoşbəxtliyimizin açarı İstanbulda deyildir. Açar Qorbdədir. Və alman
adlansalar da orada türklor qalib goləcoklər. Ruslar Trabzonu tutublar, tiirklordo Varşavanı. Ruslardan danışırsınız? Onlarda heç rusluq
qalıbmı? Eşitmişom ki, adı Rasputin olan bir kondli çara hökmranlıq
edir, çarın qızını sığallayır, çarın arvadtna da “Mama” deyir. Çarı
yıxmaq istəyən böyük knyaz da mövcuddur. Hətta eləlori də var ki,
üsyan qaldırmaq üçün sülh vaxtını gözloyirlər. Bir sözlo, bu müharibədən sonra hor şey bambaşqa olacaq.
- Bəli, - dcyo uzun bığları və parıldayan gözləri olan bir kök
adam söz aldı, - boli, bu böyiik müharibədən sonra hər şey fərqli
olacaq.
Bu, peşosi vokil olan Xoylu Fotəli xan idi. Biz bilirdik ki, o,
daima xalq işinin qayğısını və qeyrətini çəkon bir adamdır.
Fotəli xan ciddiloşib söziino davam etdi:
- Boli, voziyyət bambaşqa olacaq. Amma buna görə biz heç kimdon lütfkarlıq diləmoli deyilik. Bu müharibədo kim qalib golir-golsin, o, zoif olacaq, döyiişlordə aldığı yaralar çox olacaq. Biz iso zoif
düşmoyocəyik, yaralarımız olmayacaq, buna göro do biz о zaman
dilomok ovozino tolob etmoliyik. Bizim ölko İslam ölkosidir, şio
ölkəsidir vo biz Romanov vo Osman saraylarından eyni şeyi tolob
edirik: bizo aid olan hor şcydo, hor sahodo müstəqillik. Miiharibodon sonra bu giiclii dövlətlər no qodor zoif düşsəlor, biz о qodor azadlığa yaxınlaşacağıq. Mohz bu azadliq bizim zay olmamış qüdrotimizi,
pulumuzu vo neftimizi giiclondirocok. Buna göro unutmayin ki, bizim
dünyaya yox, dünyanın bizo ehtiyaci var. Otaqda bir milyard manat
toplanıb. Gözlomok! No gözol sözdür. Gözləmok vo kimin qalib
goləcoyini görmok: ruslarınmı, yoxsa türklorinmi? Bizim olimizdo
neft var. Miiharibodon qalib çıxan da bizə yalvarıb liitfkarliq diloyocok. Bos о vaxta kimi no etmoli? Dinimiz uğrunda döyüşonlor üçün
xəstoxanalar, yctimxanalar, korlar evi tikməliyik. Elo etmoliyik ki,
bizi oqidosizlikdo ittiham cdon olmasın!
Mon iso dinmoz vo hirsli küncdə oturmuşdum. Əli Əsodulla salonun о başından golib yanımda oturdu.
- Siz bu barədo no fikirloşirsiniz, Əli xan? - Əli Əsodulla monim
cavabımı gözlomədon başım mono sarı oydi vo pıçıltı ilo danışmağa
başladı:
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- Vətonimizdəki bütün rusları məhv etrnək yaxşı olmazdıını?
Təkcə rusları yox, biitün yadları, başqa cür danışan, başqa cür ibadət edən və başqa cür düşünənlərin hamısını. Əslində biz hamımız
bunu istəyirik, amma tək mənəm bunu deməyə cürət tapan. Bəs bun
dan sonra nə olacaq? Mənə nə var, istəyirsə qoy Fətəli xan hakimiyyətə gəlsin. Əlbəttə, istərdim ki, Ənvərhakim olsun, arnma nə olar,
qoy Fətəli xan gəlsin hakimiyyətə. Başlıca məsələ isə odur ki, biz
yadların kökünü kəsməliyik.
O, “kökünü kəsınək” sözünü elə zərif bir həsrətlə dedi ki, elə bil
məhəbbətdən damşırdı. Onun gözləri gülürdü, siması da hiyləgərcəsinə gülümsəyirdi. Mən susdum, danışmadım. İndi növbə Babi
Ağa Musa Nağının idi. О danışmağa başlayanda balaca, içəri batmış
gözləri parıldayırdı:
- Mən qoca bir adamam və gördüklərim, eşitdiklərim məni kədərləndirir. Ruslar türklərin, türklər ermənilərin kökünii, erınənilər
bizim kökümüzii kəsmək istəyirlər, biz də rusların. Bunun yaxşı
olub-olmadığını bilmirəm. Biz Zeynal ağa, Mirzə, Əli və Fətəli xanın
xalqımızın taleyi barədə fıkirlərini dinlədik. Mən başa düşiirəm ki,
onlar məktəblərin, ana dilimizin, xəstəxanaların vo azadlığın qayğısına qalırlar. Bu pis şey deyil! Amma orada yalmz boş şeylər tədris edilirsə, məktəb kimə və nəyə lazımdır? Cismi müalicə edib, ruhu
yaddan çıxardan xəstoxananın nə faydası var? Bizim ruhumuz Allaha
doğru getınək istəyir. Düzdür, hər xalq düşünür ki, onun ayrı Allahı
var. Amma məniın fikrimcə bütün peyğəmbərlərin səsi ilə vəhy edən
varlıq - Allah - birdir. Buna görə mən İsaya, Musaya, Konfutsiyə,
Budda və Məhəmmədə də inanıram. Biz hamımız bir Allahdan törəmişik və Babdan* keçib onun yanına qayıdacağıq. Bunu xalqa bildirmək lazımdır. Ona elan etmək Iazımdır ki, nə qara var, nə də ağ,
çünki qarada ağ, ağda da qara vardır. Buna görə məsləhət görürəın:
gəlin elə iş görınəyək ki, dünyada kiməsə zərər dəysin, çünki biz
hər bir insandayıq, hər bir insan da bizdə var.
Biz pərt halda oturmuşduq. Deməli, Babın kafır ideyası bu imiş.
Yanımda kiminsə bərkdən hıçqırdığmı eşitdim. Başımı çevirdim
və təəcciibdən quruyub qaldım: Əli Əsədullanın gözlorindən yaş sel
kimi axırdı.
*
B a b - qapı. Burada XIX osrin 40-cı illorində şiolik osasında yaranmış dini toriqotin banisi Bab nozordo tutulur.
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Əli Əsədulla hıçqıra-hıçqıra dedi:
- Ah, nə gözəl sözlordir! No qədər haqlısınız! Sizə qulaq asmaq
xoşbəxtlikdir. Ey Kiill-İxtiyar! Biitün insanlarbu qədərdərin biliyə
malik olsaydılar, nə olardı!
O, göz yaşlarını sildi, bir-iki dəfə də hıçqırıb soyuqqanlı şəkildo
davam etdi.
- Ey dərin hörmət bəslədiyim dostum! Heç şiibhə yoxdur ki,
Allahın qolu bütıin qollardan qüvvətli və qiidrətlidir. Lakin ey müdriklik dəryası olan dostum, bu da həqiqətdir ki, insan Kiill-İxtiyarın
iltifat mhuna həmişə və miitləq bcl bağlaya bilməz və bel bağlamamalıdır. Biz yalnız bəni-adəmik və iltifat ruhu yoxdursa, biz gərək
özümüz çətinlikləri aradan qaldırmaq yollarmı axtarıb tapaq.
Əli Əsədullanın bu kəlməsi çox ağıllı kəlmə idi. Onun göz yaşı
tökməsi də ağıllı biroyun idi. Mən Əlinin qardaşı Mirzəyə baxdım.
Mirzə mat-moəttəl, iftixar hissilo qardaşına baxırdı.
Nəhayət, qonaqlar ayağa durdular. Nəcib şəkildə bir-birlərinə:
“Salamat qalın. Üzüntiz həmişə gülsiin” , deyib ayrıldılar.
Müşavirə qurtardı. Hərə öz evinə getdi. On birin yarısı idi. Salon
boş idi və insana ağır təsir bağışlayırdı. Moni tənhalıq hissi büriidü.
Nökərə: “Mən kazarmaya gedirəm. İlyas bəy bu gecə növbotçidir”
deyib evdən çaxdım.
Ninogilin evinin yanından keçib dəniz kənarı ilə böyük kazar
maya torəf yönəldim. Keşikçi otağının poncorəsindon işıq golirdi.
İlyas boylo Mohomməd Heydər nord oynayırdılar. İçori girdiın.
Onlar sos çıxartmadan başları ilə salam verdilor. Nohayət, oyun qurtardı. İlyas boy zəri künco atdı vo yaxasını diiymolodi. Sonra sorıışdu:
- Müşavira песо keçdi? Əsədulla ycno and içdimi ki, biitün rusları məhv edocok?
- Boli, toxminon elə dcdi. Bos müharibədən nə xobor gəlir?
İlyas bəy miiharibədon təngə gəlmiş bir adam kimi cavab verdi:
- Müharibo dcyirsən? Almanlar bütiin Polşanı tutublar. Böyiik
knyaz ya qarlı yollarda batıb qalıb, ya da, deyilənə göro, Bağdadı zobt
edib. Bolko tiirklər Misiri tutacaqlar. Mon hardan bilim? Bu diinya
yaman darıxdırıcı olub.
Məhəmməd Heydər başını qaldırıb dedi:
- Heç darıxdırıcı dcyil. Bizim atlarımız və əsgərlərimiz var,
silahdan da başımız çıxır. Kişiyə bundan savayı nə lazımdır? Bəzon
istəyirəm ki, dağları aşım, səngərlərdə oturum və qabağımda bir
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düşmən görüm. Düşmənin gorək qolu qüvvotli olsun və ondan tər
iyi gəlsin.
- Onda nə üçün cəbhəyə getmirsən? - deyə soruşdum.
Məhəmməd Heydər kədərlə mənə baxdı və dedi:
- Mən elə kişilərdən deyiləm ki. müsəlmanlara güllo atam. Hətta
sünni olsalar da atmaram. Ölkəmizdə vəziyyət gərək başqa cür olaydı.
Mən ona nəvazişlə baxdım. Bu enlikürək, güclü, sadəlövh sifətli
gənc burada oturub, döyüş həsrətindən az qala partlayırdı.
- Ölkəmizə nə olub ki? - deyə ondan soruşdum.
О susdu və almnı qırışdırdı. Nəhayət, dilləndi:
- Ölkəmizə nə olub? Biz gərək məscidlər tikəydik, torpağa su
verəydik. Torpağımız suya möhtacdır. Bu da yaxşı iş deyil ki, hər
əcnəbi ölkəmizə gəlir və bizə axmaq deyir. Axmaq olsaq da bu bizim
öz işimizdir. Sonra? Mənə elə gəlir ki, böyük bir tonqal qalayıb bütün
neft buruqlarını yandırmaq yaxşı olardı. Gözəl bir mənzərə olardı
və biz yenə kasıb olardıq. О zaman biz heç kimə lazım olmazdıq və
əcnəbilər yaxamızdan əl çəkərdilər. Vo men neft buruğu yerinə
gözəl, mavi kaşılı məscid tikdirərdim. Bir də istoyərdim ki, öküzləri
gətirib neft sahələrində taxıl əkəydilər.
O, gələcək barədəki xülyasma qapılıb susdu.
Ilyas bəy qəhqəhə çəkib güldü:
- Sonra? Sonra oxumağı və yazmağı qadağan etməli, şam işığından istifadə etməli və ölkədəki ən səfeh adamları padşah seçməliyik.
M əhəmməd Heydər bu istehzaya məhəl qoymadı:
- Heç pis olmazdı. Keçmiş zamanlarda indikindən daha çox
axmaq və avam var idi. Amma о avam və axmaqlar neft buruqları
yerinə su kanalları salırdılar və indikindən fərqli olaraq biz əcnəbiləri soyurduq, onlar bizi yox. Keçmiş zamanlarda xoşbəxt insanlar
da indikindən daha çox idi.
Onun sözləri elə xoşuma gəldi ki, istədim bu sadədil cavanı
qucaqlayıb öpüm.
Birdən kimsə pəncərəni həyəcanla döyməyə başladt. Mən ayağa
sıçradım və bayıra baxdım. Qara, çopurlu bir sifət gözlərini mənə
zilləmişdi. Qapı tərəfə qaçdım. Seyid Mustafa özünü otağa atdı. Onun
əmmaməsi əyilmişdi, alnından tərtökiilürdii. Yaşıl kəməri açılmışdı,
bürüncəyi toz içində idi. O, stula sorildi və ləhləyə-ləhləyə dcdi:
- Naxararyan yarım saat bundan qabaq Ninonu götürüb qaçdı.
Onlar Mərdəkan yolundadırlar.

Məhəmməd Heydər yerindən sıçradı. Onun gözləri lap balacalaşmışdı. “Mən atı yəhərləyərəm !” deyib bayıra qaçdı. Sifətim
yanırdı. Qan gicgahıma vururdu, başımda bir gurultu var idi. Elə
bil gözəgörünməz bir qüvvə dəyənəklə başıma zərbə vurmuşdu.
İlyas bəyin səsi elə bil mono yuxu kimi gəldi: “Özünü itirmə, Əli
xan, özünü itirmə. Onları tutana kimi özünü ələ al, sonra nə istəyirsən elə” .
О qabağımda durmuşdu. Onun incə sifəti solmuşdu. Dümdüz
Qafqaz xəncərli bir kəməri belimə bağladı. “Götür” deyib əlimə bir
tapança da verdi:
- Sakit ol, Əli xan, qəzəbini Mərdəkan yolu üçün saxla.
Qeyri-iradi olaraq silahı cibimə qoydum. Seyid Mustafanın çopur
sifəti mənə tərəf əyildi. Men ancaq onu hiss etdim ki, dodaqlan tərpənir. Onun qırıq cümlələrini eşitdim: “Evdən çıxdım ki, gedib molla
Hacı Maqsudla görüşüm. Miidrik mollanın qaldığı ev teatrın yanındadır. Saat on birdə onun evindən çıxdım. Teatrın yanından keçirdim.
О imansız konsert qurtarmışdı. Gördüm ki, Nino Naxararyanla maşına
minirlər. Amma maşın yerindən təфənınədi. Onlar bir-birilə danışırdılar. Naxararyanm sifəti xoşuma gəlmədi. Yaxma gəldim və eşitdim ki, Nino “yox, mən onu sevirəm” , deyir, Naxararyan da cavab
verir ki, “men sizi daha çox sevirom. Bu ölkənin daşı-daş üstə qalmayacaq! Mən sizi Asiyamn olindən oğurlayıb qaçacağam!” Nino
da cavab verdi ki, “yox, məni evimizə aparın”. Naxararyan motoru
işə saldı. Mən maşının arxasına hoppandım. Maşm Kipianigilin evine
yaxınlaşdı. Amma onlar düşmürdülər, elə hey danışırdılar. Nino ağlayırdı. Birdən Naxararyan onu qucaqladı vo üzündən öpdü. Naxarar
yan: “Siz bu vəhşilərin əlinə düşməməlisiniz” , deyə qışqırdı. Sonra
pıçıltı ilə nə isə dedi vo axırda yalnız bir cümleni eşitdim: “Mənim
evimə, Mərdəkana sür! Biz Moskvada kəbin kəsdirərik, sonra İsveçə
gedərik”. Men gördüm ki, Nino onu itələdi. Motor işə düşdü və onlar
getdilər. Nə edə bilərdim axı, qaçdım ki...”
O, sözünü axıra kimi deyə bilmədi, ya da bilmirəm, bəlkə mən
ona axıra kimi qulaq asmadım. Məhəmməd Heydər qapını taybatay
açdı və qışqırdı: “Atlar hazırdır!” Biz tələsik meydançaya qaçdıq.

108

109

ON YEDDİNCİ FƏSİL

Ay işığında yəhərli atları gördüm. Onlar yavaşca kişnoyir və nalları
iJo yeri döyiirdülar. Məhəmməd Heydər bir atın yüyonini mono uzadıb dedi: “Tut bunu!” Mən ata baxanda heyrətdən quruyub qaldım.
Bu, alay komandam Melikovun Qarabağda ad çıxarmış kəhər atı idi.
Məhəmməd Heydər üz-gözünü turşutdu:
Komandan özündən çıxacaq. İndiyə kimi özgə adam bu atı minməyib. Bu at ildırım kimi çapır. Ona heyfın gəlməsin. Belə atla son
onlara çatacaqsan.
Mon cəld yəhərə tullandım. Qamçını bu möcüzəli atın yanına ilişdirdim. At bir sıçrayışla məni kazarma həyətindən bayıra çıxartdı.
Mən atı dəniz sahili ilə sürdüm. İçim nifrət vo hirslə dolu idi. Hər
şeyi yaddan çıxartmışdım. Atı da tez-tez qamçılayırdım. Evlər birbir arxamda qalırdı. Atın nallarındın qığılcım çıxırdı. Məni dərin bir
qəzəb bürümüşdü. Hirsimdən atm yüyənini dartdım. At dik durdu və
qabağa şığıdı. Nəhayət, axırmcı palçıq daxmalar dalda qaldı. Ay işığı
düşmüş tarlaları və Mordəkana gedən dar yolu gördüm. Hava sərin
idi...
Yolun sağında və solunda yemiş bostanları uzanırdı. Yemişlər
qızıl kiilçələrə oxşayırdı. At dördayaq çapırdı. İnsanın hcç ruhu da
incimirdi. Özümü atın sarı yalına kimi əymişdim.
Deməli belə! Birdən hər şey gözlərimin qabağında canlandı...
Mən onların danışdığı hər sözü eşidirdim. Mən indi hər şeyi lap yaxşı
başa diişürdüm. İndi dork edirdim ki, Naxararyanın planı sadə vo real
bir plandır: Ənvər kiçik Asiyada vuruşur. Çann taxtı laxlayır. Böyük
knyazın ordusunda erməni batalyonu var. Əgor cəbhə dağılsa, osmanlı
ordusu Ermənistana, Qarabağa və Bakıya axıb gələcəkdi. Naxararyan
bunun nə nəticə verəcəyini yaxşı başa düşiir. Buna görə о öz qızıl
kiilçələrini, saysız-hesabsız erməni qızılını İsveço göndərirdi. Qaf
qaz xalqlarının qardaşlığından artıq heç nə qalmamışdı, onun sonu
çatmışdı. Operadakı loja gözlorimin qabağında canlandı. Naxararyan
və Nino söhbət edirdilər:
- Prinses, Şərq ilə Qərb arasında heç bir körpü, hotta məhəbbot
körpüsü də yoxdur.
Nino susur, qulaq asır.
- Osmanlı qılıncmın təhliikəsi altında olan bizlər gərok birləşok,
ol-ələ verok. Biz, Avropanın Asiyadakı elçiləriyik. Prinses, mən sizi
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sevirəm. Biz bir-birimizə layiqik. Stokholmda yaşamağa nə var ki...
Stokholm Avropadır, Qərbdir.
Bu sözlər qulağımda elo cingildəyirdi ki, elo bil mən do lojada
onların yanmda oturmuşdum:
- Bu ölkənin daşı daş üstündə qalmayacaq.
Və Naxararyan sözünü tamamlayır:
- Taleyinizi özünüz müoyyon edin, Nino. Müharibodon sonra
Londona köçorik. Bizi sarayda qobul edocoklər. Axı avropalı özii öz
taleyini miiəyyən etməyi baearmalıdır. Mən do Əli xana hörmət ediroırı, ancaq o, sohranın əbodi qulu olan bir barbardır.
Bu sözlor xəyalımda soslənondo atı qamçıladım. Mondon vohşi
bir bağırtı çıxdı. Səhra qurdları Ayı görəndə belo ulayırlar. Mon də
ulayırdım, qurdlar kimi sürokli və kodərli bir torzdə ulayırdım. Elə
bil bütöv geco bu ulamadan, bu bağırtıdan ibarət idi. Özümü lap atın
boynuna tərəf əydim. Qışqırmaqdan boğazım ağrıyırdı. Axı Ay işığı
düşmüş Mərdəkan yolunda niyo qışqırıram? Qəzəbimi sonraya saxlamalıyam. Külok qamçı kimi üzümo doyirdi. Gözlorimdon yaş golir.
Yox, yox, göz yaşlarımın sobobi başqa şey deyil, külokdir! Yox, mən
ağlamıram. Hətta Şorqlo Qorb arasında körpünün, eloco do ırıəhobbət körpüsünün olmadığmı qəfləton dərk etsəm də ağlamıram. Ah,
о hiylogor, parıldayan gürcü gözləri! Boli, mon sohra övladıyam,
türklorin boz qurdundan töronmişom. Gör Naxararyan hor şeyi no
gözol düşünmüşdür. “Moskvada kobin kesdirib, Stokholma gcdorik” .
Sən buna bax, Stokholmda bir hotel. Tomiz, isti vo ağappaq yorğandöşok. Londonda da bir villa? Hirsimdon başımı atin boynuna oyirom.
Birdən qeyri-iradi, şüursuz olaraq atın boynunu dişlodim. Ağzım atın
qanının duzlu dadi ilo doldu. Villa? Naxararyanm Mordokanda bir
villasi var. Yaşıl sahodoki meynə bağının ortasinda. Bakinin bütün
varhlannin burada villalan var. Naxararyanm villasi ağ mormordon
tikilib. Roma üslubunda siitunlan olan vo dənizin qırağında yerloşon
bir villa idi. Görəsən avtomobil ilo Qarabağ ati hansi siirotlo gedo
bilirlor? Viliam görmüşdüm. Qırmızı ağacdan düzoldilıniş enli bir
çarpayısı vardir. Stokholm hotelindoki kimi ağappaq döşokağı sorilmişdi 9аф ау тш üstünə.
Bilirom, о bütün geconi oturub boşboğazlıq etmoyocok. О, işini
görəcək... olbotto... О çarpayı və şəhvətlə dolu, qorxu pərdəsi altında
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gizlənmiş gürcti gözləri gözümün qabağında canlandı. Dişlərim atın
ətini bərk-bərk sıxmağa başladı. At dördnala çapırdı. Tez, tez! Tələs!
Özünü itirmə, onları yaxalayana kimi qəzəbini içində saxla, Əli xan.
Nə dar yoldur bu! Birdən qəhqəhə çəkib gülməyə başladım. Nə
böyük xoşbəxtlikdir ki, biz Asiyadayıq, vəhşi, geridə qalmış, sivilizasiyadan uzaq Asiyada! Heç bir yolu olmayan, yalnız Qarabağ atları
üçün yararlı cığırları olan Asiyada! Belə dar yolda avtomobil hansı
sürətlə gedə bilir, Qarabağ atı hansı sürətlə?
Yolun qırağındakı yemişlər mənə baxırdılar, elə bil onların sifətlori var idi. Onlardil açıb: “Yollar pisdir, ingilis avtomobilləri iiçün
deyildir bu yollar. Bu yollar Qarabağ atlarını çapanlar iiçündür” deyirlər.
Görəsən, at bu sürətə tab gətirə biləcəkmi? Yox. Melikovun sifəti
gəldi durdu gözlərimin qabağında. О zaman Şuşada o, qılıncını şaqqıldadıb demişdi: “Yalnız çar müharibəyə çağırsa, mən bu atı minəcəm”.
Eh, nə olsun, heç vecimə də deyil! İstəyirsə, qoy о qoca qarabağlının
ürəyi partlasın ağlamaqdan, mənə nə var. Ata daha iki qamçı vurdum.
Qabağıma bir kolluq gəldi və nəhayət, uzaqdan motorun səsini eşitdim. Uzaqda zəif bir işıq gördüm. Bu odur! Avtomobildir! Maşın çalaçuxur yolda yavaş-yavaş, səndələyə-səndələyə qabağa gedirdi. Asiya
yollarma yararsız olan Avropa avtomobili. Daha bir qamçı və artıq
sükan arxasında oturan Naxararyanı görürəm. Və... Ninonu! Nino
büzüşüb küncdə oturub. Axı nə üçün onlar at nallarının səsini eşitmirlər? M əgər Naxararyan gecə sükutunda çöldən gələn səsə qulaq
asmır? Yox, deyəsən qulaq asmır. Hər halda o, Mərdəkan yolunda,
Avropa maşınında özünü arxayın hiss edir. Bu lak çəkilmiş qutu
miitləq yerində dayanmalıdır. Elə indi, yerindocə! Əlimi tapançaya
atdım. Hə, ağrısın aldığım Belçika mail, indi növbə sənindir, işini
gör! Tətiyi sıxdım. Nazik bir işıq ani olaraq qaranlığı yardı. Atı saxladım. Ah, sənə nə deyim, ay Belçika malı, yaxşı atdm, yaxşı da
doydin. Maşmın sol təkəri xortum kimi boşalıb əyildi. Şükür sənə,
Allah, lak çəkilmiş qutu dayandı! Çapıb maşına yaxmlaşdım. Qan
çəkic kimi beynimə vururdu. Tapançanı qırağa tulladım. Artıq nə
etdiyimi bilmirdim. Gözləri qorxudan təpəsinə çıxmış iki sifət üzümə
zillənmişdi. Naxararyan titrək əlini tapançaya uzadır. Aha, deməli o,
Avropa avtomobilində о qədər də arxayın deyildi! Onun kök barmağını və iri almazlı üzüyünü gördüm. Tez, cəld ol, Əli xan! İndi özün* 5 0
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dən çıxa bilərsən! İndi biitün qəzəbini büruzə verə bilərsən! Xəncəri çəkdim. Yox, bu titrək əl atəş açmayacaq. Xəncər havada xoş
bir ahənglə vıyıldadı. Harada öyrənmişdim mən belə xəncər atmağı?
İranda? Şuşada? Heç yanda! Xəncəri düz atmaq qabiliyyəti, sənəti
mənim qanımdadır. Bu qabiliyyəti mən əcdadlarımdan miras almışam. Hindistana yürüş edib, Dehlini diz çökdürən ilk Şirvanşirdən
gəlir bu miras. Gözlənilmədən bir qışqırıq səsi çıxdı: kişiyə yaraşmayan nazik səsli bir fəryad. Kök əl barmaqlarmı araladı. Onun biləyindən qan fışqırırdı. Mərdəkan yolunda düşmənin qanmı görmək nə
xoşbəxtlikdir! Tapança yerə düşdü. Və birdən iri bir cəmdək sürünməyə başladı. Cəmdək bir sıçramaqla yolun qırağındakı kolluqda
itdi. Xəncəri götürüb qınına qoydum. Nino avtomobilin yumşaq oturacağmda quruyub qalmışdı.
Onun siması daşdan yonulmuş heykəl kimi sərt və hərəkətsiz idi.
Gecə döyüşünün təsirindən ancaq bədəni titrəyirdi. Uzaqdan nal səsləri gəldi. Tez kolluğa tullandım. Tikanlı budaqlar gözəgörünməz bir
düşmənin əli imiş kimi məni şillələyirdilər. Quru xəzəllər ayaqlarımın altında xışıldayır, quru budaqlar əllərimi kəsirdi. Orada, bir
az uzaqda qovrulan bir vəhşi heyvanın - Naxararyanın səsi gəlirdi.
Bunabax, Stokholmda hotel! Ay gördün ha, о hoteli! Ay qalın, kobud
dodaqların dəydi Ninonun yanaqlarına, ha!
Budur, onu görürəm. Naxararyan büdrəyir, kök əlləri ilə qalın
kolluğu yarırdı. Kolluğu keçdi vo indi yemiş bostanından dənizə tərəf
qaçır. Hanı tapançam? Eh, yadıma düşdü, onu maşımn yanma tulladım. Kollarm tikanlarından əllərim qanayırdı. Budur, çatdım bostana.
Bostanda gördüyüm ilk qovun yumru, kök və axmaq bir sifoti xatırladırdı. Onun üstündən keçdim və ycmiş əzilib tikə-tikə oldu. Yüyürüb bostanı keçdim. Meyit sifətli Ayın işığı görünürdü. Onun soyuq
və solğun şüası yemiş bostanına zəif işıq salırdı. Ey Naxararyan, bil
ki, qızıl külçələri İsveçə apara bilməyəcəksən.
Onun çiynindən yapışdım. O, Üzünü çevirdi və kötük kimi qabağımda durdu. Gözlərində ifşa olunmuş adamın nifrəti hiss olunurdu.
Onun birinci yumruğu çənəm ə dəydi. İkinci yumruq döşümə ilişdi.
Vur, Naxararyan, yumruq döyüşünü sən Avropada yaxşı öyrənmisən! Başım gicəlləndi. Bir saniyəlik nəfəsim tutuldu. Mən ancaq asiyalıyam, Naxararyan! M ənə qurşaqdan aşağı yumruq vurmaq sənətini öyrətməmişlər.
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Mən səhra qurdu kimi qəzəbdən ancaq azğınlaşa bilirəm. Onun
üstünə tullandım. Gövdəsindən yapışdım, elə bil ağac kötüyünü qollarımın arasına almışdım. Ayaqlarımla yekə qamını sıxıb, əllərimlə
onun qalm boğazından yapışmışdım. Vəhşi kimi məni yumruqlamağa başladı. Aşağı əyildim və biz yerə yıxıldıq. Birlikdə yerdə
yumbalanır, ağnayırdıq. Birdən aşağıda qaldım. Naxararyan məni
boğmağa başladı. Onun nifrətdən əyilmiş sifəti qızarmışdı. Ağzı
əyilmişdi. Ayaqlarımla onun qamma ilişdirdim. Ayaqqabılarımm
dabanı onun piyli qamına batırdı. Əlimdən çıxanda bir anlığa onun
boğazını gördüm. Yaxası cırılmışdı. Boğazı ağappaq idi. Məndən
boğuq bir qışqırıq çıxdı. Dişlərim onun qalın ağ boğazından yapışır.
Bəli, Naxararyan, bəli! Biz asiyalılar beləyik, belə vuruşuruq! Qurşaqdan aşağı vurmuruq! Boz qurd kimi yapışırıq düşmənin boğazmdan, Naxararyan!
Onun damarlarını və titrəyişini hiss edirəm.
Ombamda asta bir hərəkət hiss edirəm. Naxararyan əlini mənim
xəncərimə uzadırdı. Döyüşün qızğın çağında xəncəri tamamilə yad
dan çıxartmışdım. Xəncərin tiyəsi gözümün qabağmda parladı. Qabırğamda sancı kimi bir ağrı hiss etdim. Gör qanım nə qədər isti imiş!
Zərbə qabırğalarımm üstündən sürüşdü. Onun boğazını buraxdım və
yaralı əlindən xəncəri qapdım. İndi о mənim altımdadır, üzü də Aya
tərəf baxır. Xəncəri qaldırdım. O, başını dala atıb nazik səsilə qışqırmağa başladı. Onun bütün sifəti tək bir ağızdan, ölüm qorxusundan açılmış qaranlıq bir qapıya bənzəyən ağızdan ibarət idi. Stokholmda hotel istəyirdin, hə? Ay donuz! Mərdəkan yolundakı yemiş
bostanı!
Axı niyə vurmuram, nəyi gözləyirəm? Arxamdan bir səs gəldi:
“Vur, Əli xan, vur!”
- Bir az ürəyinin başından, yuxarıdan aşağı endir xəncəri.
Səs kəsildi. Ölüm nöqtəsinin harada olduğunu özüm yaxşı bilirəm. Amma daha bir an gözləmok, düşmənimin fəryad səsini bir daha
eşitmək istəyirəm.
Sonra xəncəri qaldırdım. Əzələlərim dartılmışdı. Xəncəri düşmənimin gövdəsinə, düz ürəyinin başına soxdum. O, üç dəfo çapalayıb can verdi. Yavaş-yavaş ayağa durdum. Paltarım qana bulaşmışdı. Kimin qanı idi bu? Monim, yoxsa onun? Eh, indi heç bunun
fərqi də yox idi.
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Məhəmməd Heydər dişlərini qıcayıb dedi: “Əli xan, nə yaxşı
etdin. Man sizə ömrüm boyu hörmət edəcəm” .
Qabırğam ağrıyırdı. Məhəmməd Heydər qoluma girdi. Kolluqdan çıxıb Mərdəkana gedən dar yolda durmuş, lak çəkilmiş qutunun
yanma gəldik. Orada dörd at, iki atlı dayanmışdı. İlyas bəy əli ilə
mono salam verdi. Seyid Mustafa yaşıl əmmaməsini bir az yuxarı
qaldırdı. О öz yəhərində Ninonu qolları arasına alıb bərk tutmuşdu.
Nino susurdu.
- Arvadla nə edəcəksən? Onu xəncərlə sən öldürəcəksən, yoxsa
mən öldürüm?
Seyid Mustafa tələsmədən, yavaşca danışırdı. Gözləri yarıbağlı
idi, elə bil yuxuya gedirdi.
Məhəmməd Heydər mənə xəncər uzadıb: “Vur, Əli xan” dedi.
Mən İlyas bəyə baxdım. О başını tərpətdi. Onun üzii tabaşir kimi
ağarmışdı: “Biz meyiti donizə tullayarıq” - dedi.
Ninoya yaxınlaşdım. Onun gözləri qorxudan böyümiişdü... Tonəffüs vaxtı o, olindo moktob xəritəsi, gözlorindən do yaş sel kimi axaaxa homişo yanımıza golordi. Bir dofo do onun partasının altında
gizlənib, ona pıçıltı ilo deyirdim: “Böyiik Karlın başına 800-cü ildo
Aaxendə tac qoyulmuşdur” .
Axı nəyə görə Nino susur? No üçün о zaman böyük tonəffüsdo
etdiyi kimi ağlamır? Böyük Karlın başına no zaman tac qoyulduğunu
bilmədiyi üçün onun təqsiri yox idi. Mon onun atının boynunu qucaqlayıb, Ninonun üzünə baxdım. Baxışlarımız rastlaşdı. Onun gözləri
susurdu. Ay işığında gözlorini xoncorə zilloyib Seyid Mustafanm
yəhərindo oturan Nino gözəl idi. Dünyanın on gözol qanı giircü qanıdır. Gürcii dodaqları no gözoldir! Amma onları Naxararyan öpmiişdür! Qızıl külçolorini İsveçə qaçırmaq istəyon Naxararyan öpmiişdiir!
- İlyas boy, mon yaralıyam. Prinses Ninonu evinə apar. Geco
soyuqdur. Prinses Ninonun üstünə isti bir şey at. İlyas boy, ogor prin
ses Nino sağ-salamat evino çatmasa, soni öldürəcom. Eşidirson, İlyas
boy, bu monim qoti sözümdür. Mohommod Heydər, Seyid Mustafa,
men taqotdon düşmüşom, çox zəifəm. Məni evə aparın. Məni tutun,
yaram qanayır.
Qarabağ atının yalmdan yapışdım. Mohommod Heydorin kömoyi
ilo yəhərə qalxdım. İlyas bəy Ninoya yaxmlaşdı, qayğı ilo onu götürüb öz yumşaq kazak yohərino oturtdu. Nino müqavimot göstormirdi...
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İlyas bəy pencəyini çıxardıb nəvazişlə Ninonun əyninə atdı. Onun
rəngi hələ də solğun idi. O, başım mənə tə rə f çevirib, sağollaşdı.
Bilirəm, İlyas bəy Ninonu sağ-salamat aparıb evinə çatdıracaq.
İlyas bəylə Nino bizdən uzaqlaşdılar. Biz bir az gözlədik. Məhəmməd Heydər və Seyid Mustafa yammda qalmışdılar. M ən çox zəif
idim. Mən onlara söykənmişdim.
Məhəmməd Heydər yəhərə tullandı: “Əli xan, sən qəhrəmansan.
Sən mərdcəsinə vuruşdun, vəzifəni də yerinə yetirdin” .
Məhəmməd Heydər qolumdan tutdu. Seyid başmı aşağı sahb dedi:
Onun həyatı sənin əlindədir. Sən onu öldürə də bilərsən, bağışlaya da bilərsən. Hər ikisi caizdir. Şəriət belə hökm edir.
Seyid xəyalpərəst halda güldü. Məhəmməd Heydər yüyəni əlimə
verdi.
Biz dinməz-söyləməz gecə yolu ilə gedirdik. Bakınm işıqları
yumşaq və zəif idi.

ON SƏKK İZİNCİ FƏSİL
Dərin uçurumun qırağmdakı daş eyvandan qəribə bir mənzərə
açılır: quru, küləkdən kobudlaşmış, ağacsız sarı qayalar. İri, kələkötür daşlar səliqəsiz şəkildə bir-birinin üstünə qalanmışdı. Dördkünc, bəzəksiz və az qala bir-birinə yapışmış daxmalar dərin uçurumun ətrafmı bürümüşdü. İnsana elə gəlirdi ki, onları bir şeylə bu
keçilməz uçurumun qıraqlarından asıblar. Bir daxmanın hamar damı
о biri daxma üçün həyət rolunu oynayırdı. Uçurumun düz dibindən
bir arxm səsi gəlir, bu açıq havada qayalar parıldayırdılar. Bu qayalığın içindən aşağı gedən daş cığır uçurumun dibinə yaxmlaşdıqca
gözdən itirdi. Bu - auldur. Dağıstanm bir kəndidir. Daxmanın içi
qaranlıqdır, yerə qalın həsir sərilib. Bayırdan damm çıxıntısını iki
taxta sütun saxlayırdı. Qanadlarım bütöv açmış bir qartal bu sonsuz
səmada elə bil daşa dönmüşdü.
Mən balaca dam-həyətdə uzanmışdım. Ağzımda sulu qəlyanın
kəhrəba müştüyü var idi. Mən bu qəlyanın soyuq tüstüsünü ciyərlərimə çəkirdim. Gicgahım buz kimi soyuq idi. Z əif külək mavi tüstünü vurub aparırdı. Kiminsə qayğıkeş əli tütünün içinə anaşa qarışdırmışdı. Uçurumun dıbinə baxır və dumanlıqda dolaşan sifətləri
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görürdüm. Tanış simalar qarşımda peyda olurlar. Onlar, Bakıdakı otağımın divarından asılan xalçadakı Rüstəm Zalm surətini xatırladırdı.
Bəli, neçə vaxt bundan qabaq mən, qalın ipək yorğana bürünüb
о otaqda uzanmışdım. Qabırğam ağrıyırdı. О biri otaqdan addım səsləri gəlirdi. Kimsə yavaşca damşırdı. Qulaq asdım. Danışanm səsi
yüksəldi. Bu, atamın səsi idi: “Üzr istəyirəm, cənab polis komissarı,
heç mən özüm də bilmirəm oğlum harada qalır. Belə güman edirəm
ki, o, İrana, əmtsinin yamna qaçıb gedib. Çox təəssüf edirəm, cənab
polis komissan” .
Polis komissarının səsi gurultulu gəlirdi:
- Sizin oğlunuza qarşı adam öldünnək barədə cinayət işi qaldırılıb. Onun həbs edilməsinə dair artıq əırır də hazırdır. Biz onu hətta
İranda da tapıb həbs edəcəyik.
- Mən bunu ancaq alqışlayardım. Şübhəm yoxdur ki, hər bir məhkəmə mənim oğluma bəraot verəcək. Çünki hadisələrin inkişafı ilə
əlaqədar başqasının hərəkətinə cavab olaraq canini vurub öldürmək
cinayət deyildir. Bundan başqa...”
Mən təzə pulların xışıltısmı eşitdim, amma kim bilir, bəlkə mənə
elə gəlirdi. Bundan sonra sükut çökdü və yenə komissarın səsi gəldi:
- Bəli, bəli. Ah, bu cavanlar. Bir şey olan kimi о saat xəncər
çıxardırlar. Man vəzifə adamıyam. Amma sizi başa düşürəm. Oğlunuz artıq şəhərdo görünməməlidir. Həbs barədəki əmri iso man İrana
göndərməliyəm.
Addımlar uzaqlaşdı. Yeno dərin bir sükut çökdü. Xalçamn üstündəki zərif hərflər labirintə bənzəyirdi. Hərflərin xəttini izləməyə
başladım vo xətt yaraşıqlı bir tərzdə burula-burula bir “nun” hərfmdə
birləşdi...
Başım gicəllənirdi. Tanıya bilmədiyim simalar oyilib üzümə
baxır və dodaqları yavaşca, anlaşılmaz sözlər deyirdi. Sonra qalxıb
çarpayıda dümdüz oturdum və gördüm ki, İlyas bəylə Məhəmməd
Heydər qabağımda durublar. İkisi do gülümsəyir, ikisi də döyüş paltarında.
- Gəlmişik səninlə vidalaşaq. Bizi cəbhəyə göndorirlər.
- Niyə?
İlyas bəy patrondaşmı dartdı:
- Mən Ninonu evinə apardım. Bütün yol boyu susurdu. Sonra
kazarmaya qayıtdım. Bir neçə saatdan sonra hamı hər şeyi bilirdi.
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Alay komandam Melikov kabinetini bağlayıb, girişdi araq şüşosinə.
O, atını artıq görmək istəmirdi. Axşam isə əmr etdi ki, atı vursunlar.
Sonra xahiş etdi ki, onu cəbhəyə göndərsinlər. Atam hərbi tribunalın
öhdəsindən birtəhər gələ bildi, amma bundan artıq heç nə edə bilmədi. Bizi cəbhəyə yazdılar. Özü də cəbhənin ön xəttinə.
- Bağışlayın məni. Bu, mənim günahımdır.
Hər ikisi etiraz elədi:
- Yox, yox, sən qəhrəmansan. Sən özünü kişi kimi apardın. Biz
səninlə fəxr edirik.
- Ninonu görmüsünüzmü?
İkisinin də sifətində pərtlik ifadəsi var idi.
- Yox, biz Ninonu görməmişik.
Cavab çox soyuq səslənirdi. Biz qucaqlaşdıq.
- Bizdən heç narahat olma. Cəbhədə öziimüzə bir yer taparıq.
Gülüşdük, öpüşdük. Qapı bağlandı.
Başımı yastığa qoyub gözlərimi qırmızı rəngli xalçanın naxışlarına zilləmişdim. Yazıq dostlarım! Bu mənim günahımdır. Gözlərim
açıq ola-ola yuxuya dalmışdım. Hər şey gözlərimin qabağından çokilib yox oldu. Ninonun gah giilən, gah da ciddiləşən sifəti duırıanda
üzürdii. Yad əllər məni tərpodirdi. Kimsə fars dilində dedi: “Ona
anaşa vermək lazımdır. Vicdan əzabma qarşı çox kömək edir”.
Kimsə kəhrəba müştüyii ağzıma saldı vo bu gözüaçıq yuxulaınanın qırıq sayıqlığında qulağıma səs goldi:
-M öhtərəm xan, mən sarsılmışam. Bu no faciədir gəldi başımıza. Mən istoyirəm ki, qızım sizin oğlunuzun yanına getsin. Onlar
dərhal evlənməlidirlər.
-M öhtərəm knyaz, Əli xan evlonə bilməz. O, indi qanlıdır, Naxa
raryan ailəsi ilə aramızda qan davası var. Mən onu İrana göndorrnişəm. Onun həyatı hər dəqiqo təhlükə altındadır. O, sizin qızınıza
indi ər ola bilməz.
- Səfər xan, yalvarıram sizə. Biz uşaqlarımızı müdafio cdərik.
Onlar buradan çıxıb getməlidirlər Hindistana, yaxud İspaniyaya qaçıb
getməlidirlər. Mənim qızımın namusu lokələnib. Onun namusunu
ancaq nikah xilas edə bilər.
- Möhtərəm knyaz, bu, Əli xanın təqsiri deyil. Bundan əlavə,
qızmız üçün bir rus, yaxud erməni tapılar.
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-X ah iş edirəm. Elo bil zərərsiz bir gəzintiyə çıxırıq. Bu ciir
boğanaq havada belə gəzinti heç kimdə şiibhə oyandırmaz. Oğlunuz
tələsib bu işi görüb. Ona qarşı sürülən ittiham səhvdir. O, səhvi
düzəltməlidir.
- Nə olur olsun, knyaz,Əli xan qanlıdır, о evlənə bilməz.
- Səfər xan, axı mən də bir atayam.
Səslər kəsildi. Ağır bir sükut çökdii. Anaşanm dənləri yumrudur
və qarışqaya bənzəyir.
Nəhayət, sarıq açıldı. Mən yara yerinə əl vurdum. Bu, bədənimdə
ilk şərəfli nişanə idi. Sonra ayağa durdum. Asta-asta otağın içində
yeriməyə başladım. Nökərlər ehtiram və qorxu ilə mənə baxırdılar.
Otağm qapısı açıldı. Atam içəri girdi. Ürəyim bərk döyünməyə başladı. Nökərlər otaqdan çıxdılar.
Atam bir müddət susdu. O, otaqda var-gəl edirdi. Sonra yerində
dayanıb dedi:
- Hər giin evimizə polis gəlir. Təkcə polis yox, biitiin Naxararyanlar səni axtarır. Onların beşi artıq İrana yola düşiiblər. Mon evin
ətrafına iyirmi adam qoymuşam ki, onu qorusunlar. Hə, yadımdan
çıxmamış deyim ki, Melikovlar da atdan ötrü səni qan düşməni elan
ediblər. Dostların da cəbhoyo getməli oldular.
Mən susub yerə baxırdım. Atam olini çiynimo qoydu. Onun sosi
mehriban idi:
- Mən səninlə foxr edirom, Əli xan, fəxr cdirəm. Mon də bclo
edordim.
- Ata, son razısan?
- Özü do hədsiz razıyam, - deyo atam cavab vcrdi vo ırıəni
queaqlayıb gözlərimin içinə baxa-baxa soruşdu:
- Bircə şeyi mono başa sal görüm, nə üçün qadını öldürmodin?
- Bilmirəm, ata. Mon yorğun idim.
- Vursaydm yaxşı olardı, oğlum. İndi gecdir. Amma mən səni
bunun üçün təqsirləndirmirəm. Hamımız, bütün ailə səninlo foxr
edirik.
- Bos bunun axırı nə olacaq, ata?
O, otağın о başına gedib dala qayıtdı və həyəcanla ah çəkib dedi:
- Bəli, son burada qala bilməzsən. İrana da gedə bilməzsən. Polis
və iki qüdrətli ailə səni axtarırlar. Ən yaxşısı budur ki, Dağıstana
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gcdəsən. Oradakı aulların birində səni heç kirn tapa bilmoz. No bir
errnəni vo nə də polis nəfəri cürət edib oraya gedər.
- Bəs no vaxta kimi orada qalmalıyam, ata?
- Orada uzun zaman qalmalısan, Əli xan. О vaxta kimi ki, polis
hadisəni unutsun və düşmən ailələr bizimlə barışsın. Mən səno baş
çəkəcəm.
Gecə yola diişdürn. Əvvəlcə Mahaçqalaya, oradan da dağlara.
Uzun yallı, balacaboy atların belində dar dağ yolları ilo yuxarı dırmaşırdıq. Hodəfımiz dəhşətli uçurumun qırağındakı ucqar bir aul idi.
İndi mən burada, Dağıstan qonaqpərvərliyinin etibarlı himayəsində idim. Camaat mono “qanlı” kimi baxırdı. Zərif əllər tiitiino
anaşa qarışdırırdı. Mən çox çəkirdim. Xoyaliar içindo iizərək susurdum. Qanadının altında himayə tapdığım adam - Qazı Molla idi vo
о mono qayğı göstərirdi. Çox danışırdı və onun sözləri gözlorimin
qabağında canlanan qızdırmalı xəyallarımı dağıdırdı.
- Xoyala getmə, Əli xan! Mono qulaq as. Son Andalal əhvalatını
heç eşitmisən?
- Andalal, - deyə könülsüz dilləndim.
- Bilirsən Andalal nədir? Altı yüz il bundan qabaq Andalal gözəl
bir kond idi. Orada mərhəmətli, ağıllı və cəsur bir xan hökmdarlıq
edirdi. Xalq isə bu qədər səxavotə dözə bilmirdi. Buna göro də caınaat
hökmdarın yanma gəlib dedi: “Sənin əlindən təngə gəlmişik, çıx get
buradan”. Hökmdar ağladı, atını ınindi, yaxınları ilə vidalaşıb uzağaİrana getdi. Orada o, böyük bir adam oldu. Şahın özü ona qulaq asırdı.
O, ölkələri vo şəhərləri fəth edirdi. Lakin içində Andalala qarşı bir
kin gozdirirdi. Buna göro do bir gün о dedi: “Andalal vadisindo çoxlu
daş-qaş vo qızıl var. Biz orani foth etmoliyik” .
Şah nohong bir ordu ilə Dağıstana yola düşdü. Andalal xalqi
ordunu görüb dedi: “Siz sayca çoxsunuz, amma dorodosiniz. Bizim
sayimiz azdir, ancaq biz dağın başmdayıq. Lakin bizim ikimizdon do
qiidrotli olan tok Allahdır” . Beloliklə, xalq döyüşo girişdi. Döyüşdo
hamı iştirak edirdi: kişilor, qadınlar vo uşaqlar. Ən ön cobhodo iso
homin hökmdarın ölkodo qalan oğulları vuruşurdular. İranlılar moğlub oldular. Birinci olaraq şah qaçdı, axırda da şahı Andalala gotiron
hökmdar. Bu hadisənin üstiindon on il keçir. Hökmdar qocalır vo
votən üçün hosrot çokmoyə başlayır. O, Tehrandakı sarayını tork
edir və votono yola düşür. Düşmon ordusunu Andalala gotiron xaini
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camaat о saat tanıyır. Onlar onun üzüno tüpürür və qapılarını bağlayırlar. Hökmdar bütün günü kəndin içində dolaşır, amma özünə dost
tapa bilmir. Sonra o, qazının yanına golir və deyir: “Mən günahımın
cozasım çəkmək üçün vətono golmişom. Adətimizə osason mono
hökm et”. Qazı da əmr etdi ki, onun ol-ayağını bağlasınlar vo sonra
boyan edib dedi: “Əcdadlarımızın qanununa göro bu adaın diri-diri
basdırılmalıdır, ay camaat, siz no deyirsiniz?” Xalq da “Qoy elə
olsun!” - deyə qışqırdı. Lakin qazı odalətli adam idi vo ondan soruşdu:
“Öz müdafion üçün no dcyo bilorson?” Hökmdar da cavab verib dedi:
“Heç bir şey, mən toqsirkaram. Əcdadların qanununa burada belə
hönnətlo omol edilmosi yaxşı şeydir. Amma başqa bir qanun da vardır. Bu qanun da deyir ki, atasına qarşı vuruşan oğul öldürülsün. Mon
5z haqqımı təlob edirom. Oğullarım mono qarşı vuruşdular, buna göro
də onların başı mənim qobrimin üstündo vurulmalıdır” . Qazı “qoy
belo olsun” - deyib camaat ilo birlikdo ağladı. Çünki hökmdarm
oğlanları böyük hörmoto malik idilor.
Amma qanun qanundur, о yerino yctirilmoli idi. Beloliklo, xain
diri-diri basdırıldı vo ölkonin ən congavor döyüşçülori olan oğullarının başı da atalarının qobri üstündo vuruldu” .
Darıxdırıcı, şit bir hckayədir, - deyo donquldandım vo soruşdum: “Bundan yaxşı hekayon yoxdur danışasan? Danışdığın hekayodoki qohroman altı yüz il bundan qabaq öliib, özü do xain olub”.
Qazı Mollaya sözüm doydi. O, ağır nofos alıb soruşdu: “İmam
Şamildon xəborin varmı? Mon İmam Şamil haqqmda hor şeyi bilirom. Əlli il bundan qabaq Şamil buranın hökmdarı idi. Şaınilin hökıııranlıq günlorindo xalq xoşboxt idi, no şorab var idi, no do tütün. Oğrunun sağ olini kosordilor, amma dcmok olar, heç oğru da yox idi. Bu
xoşboxt günlor ruslar golono kimi davaın etdi. Ruslar golondo iso
peyğombor İmam Şamilo vohy oldu vo qazavat, müqoddos müharibo
aparmağı omretdi. Bütün xalqlarohd-peyman ilo Şamilin ınüttofiqi
idilor. Çeçen xalqı da onların arasında idi. Lakin ruslar güclü idilor.
Onlar çeçenlori tohdid edir, onların kondlorini yandırır vo tarlalarını
mohv edirdilor. О vaxt xalqın müdriklori Darqoya, Şamilin imarotino goliblor. Lakin Şamilin yanına getmozdon qabaq onun anası
Xanımla görüşdülor. Xanım üroyiyumşaq qadm idi vo çcçcnlorin
əzab-oziyyotindon xobor tutanda ağlamağa başladı: “Mon İmama
deyərom. 0 , sizi ohddon azad etmolidir” . Xanım böyük nüfuza malik
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idi. imam da yaxşı oğul idi. Bir dəfə İmam dcmişdi ki, “anasina dord
gətirənə lənət olsun” . Xanım İmamla danışanda, о cavab verdi:
“Quran xəyanəti qadağan cdir. Ancaq Quran həmçinin ananın sözünii
yerə salmağı və onun sözündən çıxmağı da qadağan edir. Mənim
müdrikliyim, idrakım bu müşkülatdan çıxmaq iiçün kifayot deyildir.
Man dua edib, oruc tutacağam ki, Allah mənə düz yol göstərsin.”
İmam üç gün, üç gecə oruc tutdu. Sonra xalqın qarşısına çıxıb dedi:
“Allah mənə bu əmri verdi: xəyanət barədə mənimlə danışan ilk
adam şallağa məhkum olunmalıdır. Mənimlə xoyanot haqqında ilk
danışan, mənim anam Xanım olub. Mən onu yüz şallaq cəzasma məhkum edirəm”.
Xanıırn apardılar. Döyüşçülər onun çadrasını başından dartdılar,
məscidin pillokənlərinə atıb şallaqları qaldırdılar. İmamın anasına
clə birinci şallağ vurulanda, Şamil diz üstə yıxıldı, hönkiir-hönkiir
ağladı və imdad edib dedi: “Küll-İxtiyarın qanunu pozulmazdır. Heç
kim onu ləğv edə bilməz. Mən də edə bilmərəm. Lakin Quran bir
şeyə icazə vcrir. Övladlar öz valideynlərinin cəzasını öz üzorlərinə
götürə bilərlər. Buna görə mən cozanın qalan hissəsini öz iistümə
götüriirəm”. İmam soyundu və biitün xalqın gözü qabağında məscidin pilləkənlərinə uzanıb qışqırdı: “Vurun məni, əgər hiss etsəm
ki şallağı var gücünüzlə vurmursunuz, başınızı vurdurmasam, mən
İmam deyiləm” . İmama doxsan doqquz şallaq vuruldu. Bədənindən
qan axa-axa o, yerdə sərilmişdi. Dərisi tikə-tikə olmuşdu. Xalq dohşətlə bu mənzərəyə baxırdı. Artıq heç kim xəyanətdən danışmağa
cəsarət ctmirdi. Bax, dağlarımızda əlli il bundan qabaq üsul-idarə bu
cür idi. Və xalq çox xoşbəxt idi”.
Mən susdum. Səmadakı qartal gözdən itmişdi. Qaranlıq çökürdü.
Balaca məscidin minarəsində molla göründü. Qazı Molla namaz xalçalarını yerə sərdi və biz üzümüzü Məkkoyo tutub namaz qıldıq. Ərəb
duaları köhnə döyüş mahmlarını xatırladırdı.
Get, Qazı Molla. Sən hoqiqoton dostumsan. Mon yatrnaq istoyirəm.
O, inamsız şəkildo monə baxdı. Sonra ah-uf edo-cdə anaşa donolərini cşdi, otaqdan çıxdı vo man onun qonşuya dcdiyi sözləri eşitdim: “Qanlı çox xəstədir!”.
Qonşu da: “Dağıstanda hcç kim uzun zaman xosto qalmır” , dcyo
cavab vcrdi.
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ON DOQQUZUNCU FƏSİL
Arvadlar vo uşaqlar qaz ycrişi ilo kondin içindən kcçirdilər.
Onların sifotindon yorğunluq vo gorginlik yağırdı. Bu arvad və uşaqlar uzaqlardan golirdilor. Əllorində torpaq və pcyinlo dolu torbalar
vardı. Onlar torpağı qiymotli bir xozino kimi qucaqlayıb bərk tutmuşdular. Çünki bıı toфağı onlar uzaq vadilordə toplamışdılar, ovozindo qoyun, gümiiş pul vo parça vermişdilər. Onlar istoyirdilor ki,
bu qiymətli U ^ ağ ı ycrə səpsinlor vo ohalini qidalandırmaq iiçün bu
yoxsul saholor taxıl versin.
Əkin saholori uçurumun toposindoki qıyqaclarda yerloşirdi. Bu
saholori bccərmok üçiin adamlar bellorinə kondir bağlayıb işloyirdilor. Onlar bu qayalıqlarda soliqo ilə toxum sopirdilor. Goləcok tarlaların yuxarı torofındo çiy korpicdən hasar höıülmüşdü ki, nazik tor
paq layını külokdən vo qar uçqunundan qorusun. Dağıstanın kobud,
dişli qayalıqlarınm ortasındakı tarlalar bu cür yaramrdı. Bu zomilorin
eni iiç, uzunluğu dörd addım idi. Kişilor lap alaqaranlıqdan zomiloro
gcdirdilor. Bərokotli torpaqda işlomoyo başlamazdan qabaq kondli
çox dua cdordi. Bork kiilok osondo iso qadınlar yorğanları gotirib qiy
motli torpağm üstiino sorordilor. Onlar zomini nazik, qabannış ollori
ilo ovvolco sığallayır vo sonra scyrok biton siinbüllori kosirdilor.
Sonra iso taxılı üyiidüb hamar, uzun çörok bişirirdilor. Xalq, bu daşkosokli torpağın göstordiyi möcüzoyo minnətdarlıq olamoti olaraq
ilk çöroyin içino bir sikko do qoyardı.
Mon balaca bir tarlanm hasan boyunca ycıiyirdim. Yuxarıda,
qayalıqların iistündo qoyunlar büdroyo-büdroyo ycriyirdilor. Başında
ağ vo cnli kcço papağı olan bir kondli ikiçarxlı arabası ilo qarşıma
çıxdı.
Aıabanın çarxları körponin çığırtısı kimi sos çıxardırdı. Bu sosi
lap uzaqlarda da cşitmok olardı.
- Qardaşım, - dedim. - Bakıya moktub yazacağam ki, sono mazut
göndorsinlor. Son gorok arabanm tokorloriııi yağlayasan.
Kondli güliimsodi.
- Eh, qardaş, mon sado adamam vo bıınu gizlotmirom do. Arabamın golişini hamı cşido bilor. Buna göro do tokorlori yağlamıram.
Bunu ancaq abrcklor cdor.

- Abreklər?
- Bəli, abreklor, icmadan qovulanlar.
- Hələ çox abrek var?
- Kifayət qədərdir. Onlar soyğunçu və qatildirlər. Bəziləri bunu
xalqın rifahı üçiin edirlər, bəziləri də öz mənfəətləri üçün. Lakin hər
bir abrek dəhşətli və ağır bir and içməlidir.
- No and?
Kəndli arabam dayandırdı və yerə düşdü. O, tarlasının hasarına
söykəndi, xurcunundan duzlu qoyun pendiri çıxardıb uzun barmaqları ilə kəsdi. Mənə də bir tikə verdi. Qurumuş pendirin içində qara
qoyun tükü var idi. Mən də yedim.
- Deməli, abrekin andından xoborin yoxdur. Abrek gecənin yarısında gizlicə məscidə soxulub belə and içir: “Hörmət etdiyim bu
miiqoddos yerə and içirəm ki, bu gündən etibarən mon icmadan tecrid olunmuş bir şəxsəm. Mon insan qanı tökmək istəyirəm və heç
kimə rəhmim gəlməyəcək. Mən insanları təqib edəcəyəm. And içirəm ki, insanların ürəyi, vicdanı, namusu üçün qiymotli no varsa, onu
oğurlayacağam. Men südomər кофо1оп anasının döşündəcə xəncərlə vurub öldürəcəyəm, dilənçilorin axırıncı daxmasına belə od
vurub yandıracağam və hor şeydon əvvəl, indiyədək şadlıq olan hər
bir evə, her bir yere dərd gətirəcəyəm. Əgor men andıma sadiq olmasam, sevgi ve yaxud mərhəmət qəlbimdə yer tapsa, qoy mon heç
zaman əcdadlanmın qobrini görməyim, su susuzluğumu, çörək aclığımı yatırmasın, cəsədim yolun üstündə sorilib qalsın vo murdar bir
it cəsədimə necisini töksün” .
Kəndlinin səsi ciddi vo təntənəli gelirdi. Onun üzü güneşə torəf
idi. Dərin, göy gözləri vardı.
- B o l i deye о dillendi, - abrekin andı budur.
- Bəs bu cür andı hansı adamlar vcrir?
- Hansı adamlar deyirsən? Lap çox ədalətsizliyə məruz qalan
adamlar.
О susdu. Mon eve qayıtdım. Aulun dördkünc daxmaları kuba bənzeyirdi. Güneş qızmar şiiaiarı ilə ycrə od püskürürdü. Görəsən mən
kimom? Mon do icmadan, comiyyotdən tocrid edilmiş, dağlara qovulmuş bir abrekommi? Bolko moıı do Dağıstan dağlarının quldurları
kimi gedib о andı içmoliyom? Kondin işino girdim. Abrek andının
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sort sözlori qulağımda səslonirdi. Daxmamın qabağında üç yohorli
yad at gördüm. Onların birinin gümüş yüyoni var idi. Evin eyvamnda
iso kəmorində qızıl xəncori olan on altı yaşlı gonbul bir oğlan oturmuşdu. О mene torof baxıb güldü. Bu, vaxtı ilo bizimle moktebdo
oxuyan Arslan ağa idi. Onun atasının çoxlu nefti olsa da, Arslan ağanın sehheti pis idi. Bu səbobdon do о, tez-tez Kislovodskdakı mine
ral sularda müalico olunmağa gederdi. О monden çox balaca olduğu
üçün onu yaxşı tammırdım. Lakin burada, qerib dağın başmdakı
kənddo onu bir qardaş kimi qucaqladım. O, qürurdan qızardı vo dedi:
“Nökorlerimlə kondin yanından keçirdim vo qorara goldim ki, səno
baş çokim” .
Əlimi dostcasına onun çiynino qoydum.
- Qonağım olun, Arslan ağa. Bu gün votonin şerəfınə yeyibiçoceyik.
Sonra üzümü daxmaya torof tutub qışqırdım:
- Qazı Molla, ziyafot üçün hazırlıq gör. Bakıdan qonağım golib.
Yarım saatdan sonra Arslan ağa qabağımda oturub qoyun otindon kabab vo şirin köko yeyib şadlanırdı.
- Sizi görmeyimo çox sevinirom, Əli xan. Siz qohrəman kimi uzaq
bir konddo yaşayır ve qan düşmoninizdon özünüzü qoruyursunuz.
Arxaym ola bilorsiniz. Mon gizləndiyiniz yeri heç kimo satmaram.
Mon arxaym ola bilerdim. Çünki görünür, Bakıda hami monim
harada olduğumu bilirdi.
- Sizin yerinizi mone Seyid Mustafa dedi. Sonra aydin oldu ki,
qaldığınız kond elo monim yolumun üstündodir. Buna göro Seyid
xahiş etdi ki, sizo salam deyim.
- Bes hara gedirsiniz, Arslan ağa?
- Kislovodska, mineral sulara. İki nökor do moni müşayiet cdir.
- Bele dc!
Mon giildiim. О da ziyansiz bir adam kimi iiziimo baxirdi.
- Onda deyin görüm, Arslan ağa, niyo siz qatara oturub diiz yolla
getmodiniz?
- Vallah, istedim bir az dağ havasında gezom. Mahaçqalada
qatardan düşdüm və diiz Kislovodsk yolu ilo getmoyo başladım.
О, ağzını şirin köko ilo doldurub lozzotlo yeyirdi.
- Amma Kislovodska düz yol, deyoson, buradan iiç günlük yol
mosafesi uzaqlığmdadır.
*s< ^>
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Arslan ağa incimiş adam kimi cavab verdi:
- Doğrudan? Eh, deməli mənə yanlış məlumat veriblər. Amma
yenə sevinirəm ki, heç olmasa, sizə baş çəkə bildim.
Bu gic, hər halda, yolunu bu qədər uzaq salıb ki, məni gördüyünü
gedib evdə damşa bilsin. Əgor belədirsə, demoli, mən gərək Bakıda
çox məşhur olaydım.
Onun qodəhinə çaxır tökdüm və o, iri qurtumlarla içdi. İçəndən
sonra da sadəlövhliiklə soruşdu:
- Əli xan, dcyin görüm, bu müddot orzində başqa bir adamı öldiirməmisiniz ki? Xahiş edirəm, yalvarıram, mono deyin. Vallah, heç
kimə danışmaram.
- Neco yoni öldürmomişom. Öldürmiişom, özü do iyirmi-otuz
nofəri.
- Yox, son Allah, düzünü deyirson!
O, heyrot içindo idi vo şorabını içirdi. Mon do onun qodohini doldururdum.
- Bos Nino ilo evlonocoksinizmi? Şohərdo camaat bu barədo
more qoşur. Camaat deyir ki, siz onu holo do sevirsiniz.
O, ürokdon qohqoho çəkib giildii vo yeno şorab içmoyo başladı.
- Bilirsiniz, biz hamımız elo tooccüblondik ki. Elo günümüz bun
dan danışmaqla keçir.
- Bıy, doğrudan? Bos Bakida no yenilik var, Arslan ağa?
- Bakida dcyirson? Heç no. Tozo bir qozet buraxmağa başlayıblar.
Fohlolor totil eloyir. Moktobdo miiollimlor deyirlor ki, siz homişo
belo hirsli idiniz. Axi deyin görüm, bu işin üstünü песо açdınız?
- Əzizim Arslan, gözol dostum, bosdir sual vcrdiniz. İndi növbo
monimdir. Ninonu görmüsünüzmü? Bos Naxararyanlardan birini
песо? Kipianilor neyloyirlor?
Köko yazıq Arslan ağanın boğazında qaldı.
- Vallah, bilmirəm, hcç no bilmirom. Mon heç kimi görmomişom.
Çiinki nadir hallarda küçoyo çıxırdım.
- Niyo, dostuın? Xosto idiniz?
- Ho, ho. Xosto idim. Özii do bork. Diftcriyaya tutulmuşdum.
Tosovvür edin ki, giindo bcş dofo imalo olunmalı idim.
- Difteriyaya qarşı?
- Boli.
- İçin, Arslan ağa. Sağlamhq iiçün yaxşıdır.
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İçdi. Sonra ona torof oyilib soruşdum:
- Əziz dostum, deyin göriim, axırıncı dofə no vaxt düz söz danışmısınız?
O, günahsız gözlori ilo mono baxdı vo somimi şokildo dedi:
- Moktəbdo, holo üç dofo üçiin cavabını bildiyim zaman.
Bu sadolövh cavan tamam sorxoş idi. Buna görə də onu dindirməyə başladım. Şorab çox şirin idi, Arslan ağa da holə çox cavan.
O, etiraf etdi ki, marağını öldürmok üçün bura golib, heç vaxt difte
riyaya tutulmayıb və Bakıda gedon bütün söz-söhbotlori bitto-bitto
bilir. O, çoronləmoyo başladı:
- Naxararyanlar soni öldürmok istoyirlor, amma olverişli bir fıirsot gözloyirlor. Onlar toləsmirlor. Kipianigilə bozon baş çokirdim.
Nino uzun zaman xosto oldu. Sonra onu Tifliso apardılar. İndi o,
şəhəro qayıdıb. Onu bolədiyyonin balında görmüşom. Bilirson, o,
çaxırı su kimi içir və daim gülürdü. O, ancaq ruslarla roqs edirdi.
Valideynlori onu Moskvaya göndormok istoyirlor, amma о istomir.
Nino hər gün şohoro çıxır vo bütün ruslar ona vurulublar. İlyas boy
bir orden alıb, Məhommod Heydor do yaralanıb. Naxararyanın villası
yanıb. Eşitmişom ki, villanı sonin dostların yandırıblar. Ho, bir do
Nino bir it alıb vo bütün günü onu rohmsizcosino döyür. İto no ad
qoyduğunu hcç kirn bilmir: boziləri deyir Əli xan, bozilori do deyir
lor ki, Naxararyan. Ancaq mono elo golir ki, iti “Seyid Mustafa” deyo çağırır. Sonin atam da görmüşom. О dedi ki, ogor yeno qcybotlo moşğul olsam, moni döyocok. Kipianilor Tiflisdo cv aliblar.
Boiko birdofolik köçüb orada ycrloşdilor.
Mon morhomotlo ona baxirdim.
- Arslan ağa, bos sondon axi no olacaq?
О sorxoş gözlori ilo mono baxdi vo dcdi: “Padşah”.
-N o ?
_
- Mon gözol bir ölkodo padşah olmaq istoyirom. İstoyirom ki,
çoxlu siivarim olsun.
- Sonra?
- Ölmok istoyirom,
- No üçün?
- Öz padşahlığımı foth cdorkon ölmok istoyirom!
Mon giildiim. Dcyoson o, bundan incidi.
- Yaramazlar moni iiç giinliiyo karsero saldilar.
- Harada, moktobdo?

- Hə, özü də bilirsən niyə? Çünki yenə qəzet üçün məqalə yazınışdım. Məqaləm də orta məktəblərdə uşaqlarla qoddar rəftar barədə.
Vallah, elə qiyamət qopmuşdu ki!
- Axı, ay Arslan ağa, tərbiyəli adam qəzet üçün məqalə yazmaz.
- Yazar. Görərsən, şəhərə qayıdanda sənin haqqında da yazacağam. Ancaq adını yazmayacağam, çünki həm ad çəkməkdən xoşum
gəlmir, həm də ki, sənin dostunam. Məqalənin sərlövhəsini belo
qoyacağam: “Qan düşməninin əlindən qaçış, yaxud xalqımızın bir
təəssüf ediləcək adəti” .
O, şüşəni dibinə kimi içdi, sonra döşəməyə sərilib dərhal yuxuya
getdi. Onun nökəri içəri girdi və narazılıqla mənə baxdı. Elə bil baxışı
ilə deyirdi: “Ayıb olsun sizə, Əli xan, bu cür torbiyəli uşağı niyə sorxoş eləyibsiniz?”
Bayıra çıxdım. Sən bu balaca pozğun cavana, Arslan ayağa bax!
Hər halda, dediklərinin yarısı yalandır. Yoxsa, Ninoya nə gəlib ki,
iti döysiin? Allah bilir о, itinə no ad qoyub!
Kənd yolu ilə aşağı getdim və hardasa bir qiraqda oturdum. Qaya
lar Ay işığı kimi yuxandan mono acıqlı-acıqlı baxırdılar. Görəsən
onlar nəyi xatırladırdılar: keçmişi, yoxsa insanların xəyalından keçonlori? Qaranlıq səmadakı ulduzlar Bakının işıqlarını xatırladırdı. Sonsuzluqdan golən minlorlo şüa monim göz bəboyimdo oksini tapırdı.
Beləco bir, ya da iki saat gözlorimi somaya zilloyib orada oturdum.
“Demoli, o, ruslarla roqs edir”, dcyo düşündüm vo birdon içimdə
bir arzu oyandı ki, şəhərə qayıdım vo о geconin dohşotli vaqiosini
axıra çatdınm. Birdon bir kortonkolo xışıltı ilo yammdan keçdi. Onu
tutdum. Onun qoflot qorxusıına biirünmüş iiroyi olimdo çırpınırdı.
Mon onun soyuq dərisini sığalladım. Balaca gözlori qorxudan, ya da
ağıldan kəlləsino qalxmışdı. Onu yuxarı qaldırıb diqqotlo baxdim.
Dərisi solmuş bu moxluq qodimdon qalmış, kobudlaşmış, birdonbiro dirilon bir daşı xatırladırdı:
Kortənkəloyə “Nino” dcyo miiraciot ctdim vo iti yadima saldim.
- Nino, soni döyüm? Amma... adam kortonkoloni песо döyor?
Birdon moxluq ağzını açdı. Ağzından haça dili çıxdı və dərhal
dala çokildi. Mon güldiim. Onun dili çcvik vo zorif idi. Əliıni açdım
vo kortonkolo qaranlıqda, daşların arasında itdi.
Ayağa durdum vo cvo qayıtdım. Arslan ağa həlo do sorilib yatırdı.
Onun başı toşviş kcçiron nökorin dizlorinin üstiindo idi.
Dama çıxdım vo namaz vaxtına kiıni anaşa çokdim.
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İYİRMİNCİ FƏSİL
Heç özüm do bilmirəm bu песо oldu. Bir gün oyanıb qarşımda
Ninonu gördüm.
- Yaman tənbəl olmusan, Əli xan, - dcyə o, dillondi vo döşoyimin qırağında oturdu. - Üstolik, yatanda xoruldayırsan, bu da sono
yaraşmır.
Qalxdım. Heç tooccüblonmodim. Acıqla cavab verdiın:
- Xoruldamaq anaşadan golir.
Nino başını yırğaladr.
- Onda anaşa çokmoyi dayandır.
- Ay monfur, о iti niyo döyürson?
- İti? Aha! Sol əlimlo quyruğundan yapışıram, sağ olimlo do
belindon о qodor ç ^ ıra m ki...
- Bəs döyəndə ona no ad deyirson?
Nino mülayimcosino:
- Onu Kilimancaro adlandırıram.
Gözlorimi ovxaladım vo birdon hor şcyi aydın şəkildo gördüm:
Naxararyanı, Qarabağ atını, Ay işığı diişmüş Mordokan yolunu vo
Seyidin yohorində oturan Ninonu.
“Nino” deyo qışqırdım vo yerimdon hoppandım: “Son bura песо
gəlmison?”
- Arslan ağa şohordo danışıb ki, son moni öldürmok istoyirson.
Elo о saat buraya goldim.
Onun gözlori yaşla dolu idi.
- Sonin üçün clo darıxınışaın ki, Əli xan, hcç inanmazsan.
Əlim Ninonun saçlarına batdı. Onu öpdiiın, dodaqları açıldı.
Dodaqlarının horaroti moni most clomişdi.
Onu döşoyo uzandırdım vo cold bir horokotlo oynindoki paltarı
çıxartdım. Dorisi yumşaq vo otirli idi. Mon onu incoliklo tumarlayırdım. O, tcz-tcz nofos almağa başladı. Nino gözlorimin içino baxırdı.
Onun balaca döşlori olirnin içindo titroyirdi. Onu qucağıına aldım vo
elo bork sıxdıın ki, zarıdı. Nino о qodor arıq idi ki, qabırğaları göriinürdü - inco, nazik... Mon iizümü onun döşlorino qoyduın.
“Nino” - dcdim. Vo bu sözdo clo bil sirli vo olçatmaz bir qi'ıvvot
var idi vo onu dcyondo real no vaıdısa, qcybo çıxdı. Bu rcallıqdan
yalnız iki iri, yaşarmış gürcü gözlori qalmışdı vo hor şcy - qorxu,
scvinc, maraq vo ani, koskin bir ağrı onda oks ctdirilirdi.
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О ağlamadı. Birdən-birə yorğanı qapıb, onun altında gizləndi.
Sifətini sinomdə gizlətdi, zərif bədəninin hər bir hərəkəti yağışa
susamış 1офа^т irndadınj xatırladırdı. Qayğıkeşliklə yorğanj yuxarı
qaldırdım. Zaman dayandı...
Taqətdən düşmüşdük, amma xoşbəxt idik. Susurduq. Nino birdən
dilləndi:
- Belə, indi evə qayıdacam, çünki görürəm ki, sən məni heç
öldürmək istəmirsən.
- Tək gəlmisən, Nino?
- Yox, Seyid Mustafa məni bura gətirib. О dedi ki, səni Əli xanın
yanına aparacağam, amma onu incitsən, soni öldürərəm. Odur, cşikdə
oturub, əlində də tapança. Əgər səni məyus etmişəmsə, get onu çağır.
Mon onu çağırmadım. Ninonu öpdüm.
- Elo buna göro buraya golmison?
- Yox, - deyo o, açıq cavab verdi.
- Danış, Nino.
- Nodon?
- О geco, Seyidin yəhərində niyo susurdun?
- Qürurdan.
- Bos indi no üçiin buradasan?
- О da qürurdan...
Onun olini əlimə aldım vo zorif barmaqlarını oynatdim.
- Bos Naxararyan?
Nino yavaşca dedi:
- Naxararyan? Heç fikirloşmo ki, о moni zorla qaçırdırdı. Mon
bilirdim no edirdim vo elo düşünürdiim ki, doğru horokot edirom.
Amma yox, sohv iş görürdüm. Günah mondo idi vo mon ölmoli idim.
Elo bu üzdon susurdum vo elo bu sobobdon do buraya golmişom.
Bax, indi hor şeyi bilirson.
Onun isti ovcunu öpdüırı. Hoqiqot onun üçün tohlüko törotso do o, düz danışırdı. Ayağa durdu, otağa nozor saldi, qomgin halda dedi:
- indi mon evo qayidiram. Son monimlo evlonmoli dcyilson. Mon
Moskvaya gedirom.
Mon qapıya yaxınlaşdım vo bir tayını açdım. Çopur bardaş qurub
eşikdo oturmuşdu, olindo do tapança. Onun yaşd komori belindo idi.
- Seyid, - dedim. - Bir molla çağır vo bir şahid. Bir saatdan sonra
evlonirom.
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Seyid cavab verdi:
- Molla çağırmayacağam, yalniz iki şahid gotirocoyom. Kobini
mon özüm kosorom. Monim buna solahiyyətim çatır.
Qapını bağladım. Nino çarpayıda oturmuşdu. Onun qara saçları
çiyinlorino tökülmüşdü. О güldü:
- Bir fıkirloş no cdirson, Əli xan. Son pozğun bir qizla evlonirson.
Mon onun yanina uzandim vo bodonlorimiz bir-birino bork
yapışdı.
- Son doğrudan da monimlo evlonmok istoyirson? - dcyo Nino
soruşdu.
- Ho, ogor moni istoson... Çünki qanlıyam, düşmonlorim moni
axtarirlar.
- Bilirom. Amma bura golib çıxmazlar. Gol elo burada qalaq.
-N in o , no dedin? Sen burda qalmaq istoyirson? Bu dağ yuvasında, cvsiz, nökorsiz?
- Boli, - dcyo о cavab verdi. Mon burada qalmaq istoyirom. Son
do burada qalmahsan, mon cvo baxacam, çörok bişirocom vo sonə
yaxşı arvad olacam.
- Bos darixmayacaqsan?
Nino cavab verdi:
- Yox, çünki axi biz bir yorğan altmda yatacağıq.
Kimso qapmi döydü. Paltarımı gcydim. Nino pijamami oynino
gcydi. Başında tozo ommamo olan Seyid Mustafa içori girdi. Dahnca
da iki şahid. Seyid ycrdo oturdu, komorindon biiriinc qolomdan
çıxartdı.
Qolomdan qabının üstündo “Yalniz Allah yolunda” sözlori yazılmışdı. О, bir tiko kağız götürüb sol ovcuna qoydu. Sonra qamış
qolomi mürokkobo batırdı. Gözol xotlo yazmağa başladı: “Bisınıllahir-Rohman-ir-rohim” .
Sonra üzünü mono tutub dedi:
- Ağa, adimz nodir?
- Şirvanşir noslindon olan Sofor xanın oğlu Əli xan.
- D ininiz?

- Miisolman. Şio toriqotinin imam Cofor mozhobino monsubam.
- İstoyiniz nodir?
- İstoyim bu qadmla cvlonmokdir.
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- Xanım, sizin admız nədir?
- Prinses Nino Kipiani.
- Dininiz.
- Yunan-ortodoks təriqəti.
- Siz nə istəyirsiniz?
- Bu kişinin arvadı olmaq istoyirom.
- Etiqadınızı saxlamaq fıkrindosiniz, yoxsa ərinizin dinino keçmək istoyirsiniz?
Nino bir anlığa toroddüd etdi, sonra başını qaldırıb, qürur və
qotiyyotlo dedi:
- Mon öz etiqadımı saxlamaq niyyotindoyəm.
Seyid yazdı. Kağız onun ovcunda sürüşür vo yaraşıqlı orob horflori onu bozoyirdi. Kobin kağızı hazır idi.
Seyid dilləndi:
- Qol çəkin.
Mon adımı kağıza yazdım.
Nino da soruşdu:
—Indı mon hansı adımı yazmalıyam?
- Tozo adımzı.
O, qolomi möhkəm sıxıb yazdı: “Nino xanım Şirvanşir” .
Sonra şahidlor qol çokdilor. Seyid Mustafa möhürünii çıxardıb
kağıza basdı vo gözol kufı xotti ilə orada bu sözlor hokk olundu:
“Küll-İxtiyarın qulu Hafiz Seyid Mustafa Moşodi” . O, kobin kağızını mono uzatdı. Sonra moni qucaqlayıb farsca dedi: “Əli xan, mon
yaxşı adam deyilom. Lakin Arslan ağa dedi ki, Ninosız son dağlarda
oldən gedorson vo oyyaş olarsan. Bu günahdır. Nino yalvardı ki, onu
buraya gətirim. Əgor onun dediklori hoqiqotdirso, onu sev. Əgər
hoqiqot deyilso, elo sabah onu öldürok”.
- Seyid Mustafa, onun dediklori hoqiqot dcyil, amma qoy yaşasin, onu öldürmoyok.
Seyid çaşqın halda otrafa baxdi vo sonra otağı nozordon keçirib
güldü.
Bir saat sonra da sulu qolyan tontono ilo uçurumdan aşağı tullandı. Bütün toy elo bundan ibarot idi.
Hoyat gözlonilmodon yeno gözolloşmoyo başladı. Özü do lap
gözolloşdi. Mon kiiçodon keçondo kond camaati giiliir, mon do cavabimda tab gotirmoyib giilürdüm, çünki xoşbəxt idim. Özümü çox
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yaxşı hiss edirdim. Özü do misilsiz dorəcodo yaxşı. İstoyirdim ki,
bütün ömrümü bizim damda keçirdim, Nino ilo təklikdo. Balaca
ayaqları olan Nino qıpqırmızı rongli Dağıstan şalvarı geyib gozirdi.
Heç nədon başa düşmok olmazdı ki, Nino auldakı bütün digor qadınlardan fərqli olaraq, başqa cür yaşamağa, başqa cür düşünməyo vo
horəkət etmoyə vərdiş edon bir qadındır. Konddo heç kimin qulluqçusu yox idi. Buna görə do Nino qulluqçu tutmaqdan qotiyyotlo
imtina edirdi. О, xörok bişirir, qonşuluqdakı qadınlarla laqqırtı vurur
vo konddo dolaşan qeybətlərdon mono danışardı. Mon do at çapır,
ova gedir, Ninoya ovladığım heyvanları gotirir, yalnız ona belli olan
yeməkləri yeyirdim.
Bizim gündəlik həyatımız belə keçirdi: sohor tezdən men Nino
nun ayaqyalın vo olindo sohong bulağa su gotirməyə getmosini seyr
edirdim. O, yalın ayaqlarmı kəle-kötür daşların üstüno astaca, ehtiyatla basa-basa dala qayıdırdı. Səhəngi sağ çiynindo daşıyırdı. Nazik
əli ilo sohongin dostoyindon bork yapışırdı. İndiyodok o, yalnız bircə
dəfə büdrəyib sohəngi əlindon yero yıxmışdı. Nino bu rüsvayçılıqdan ötrü acı göz yaşı tökürdü. Qonşuluqdakı qadınlar da ona tosolli
verirdilor. Nino hor gün kondin о biri qadınları ilə birlikdo su gotirmoyo gedirdi. Onlar qaz yerişi ilə dağa qalxırdılar vo mon uzaqdan
Ninonun yalın ayaqlarını görürdüm. Nino ciddiyyotlo ancaq qabağa
baxırdı. O, mono baxmazdı, mon do yana baxardım, onun üzüno yox.
O, dağlıların qanununu yaxşı qavramışdı. Qanun iso bu idi ki, qadın
heç bir vochlə başqa adamların yanında öz mohobbotini büruzo vermomolidir. Nino qaranlıq daxmaya girir, qapını bağlayır, sohongi
ycro qeyur, məno su verordi. Sonra küncdon çörok, pendir vo bal
götürordi vo biz kənd camaati kimi ol ilo ycmok ycyordik. Biz ycrdo
oturardıq - Nino bardaş qurub oturmağı dorhal öyronmişdi. Ycmokdən sonra Nino barmaqlarını yalayar vo ağappaq dişlorini göstorordi.
Sonra dillonib dcyordi:
Buradakı adoto göro, indi mon sonin ayaqlarım yumalıyam.
Amma biz tok olduğumuza vo mon çaya getdiyimo göro, gol son
monim ayaqlarımı yu.
Mon onun ayaq adlandırdığı balaca, gülmoli oyuncaqları suya
qoyurdum vo o, ayaqlarını uşaq kimi oynadır, su da üzümə sıçrayardı.
Sonra biz dama çıxardıq. Mon döşokdo eturardım, Nino da ayaqlanmın yanında oyloşordi. O, bozon posdon mahnı oxuyardı, bozon do
*s< ^ >
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madonnaya bənzor sifətini mono çcvirib susardı. Gecəlor do о, balaca
bir heyvan kimi bərk büziişüb yatardi. Bir dofə soruşdu:
- Əli xan, xoşbəxtsonmi?
- Çox. Bəs son? Bakıya qayitmaq istomirsonmi?
O, ciddi cavab verdi:
- Yox. Mən göstormək istəyirom ki, bütiin Asiya qadınlarının
bacardığım mon do bacarıram: öz orimo qulluq edo bilirom.
Neft lampası sönəndə Nino yanıma ıızanar, gözlərini qaranlığa
zilloyor vo öz-özüne danışmağa başlayardı: göroson qoyun qızartmasına bu qodor sarımsaq qatmaq lazım idi, ya yox? Görəson şair
Rustaveli ilo kraliça Tamara arasında bir məhobbot əlaqosi vardı,
yoxsa yox? Birdon diş ağrısı tutsa, konddo no edocoyəm vo nəyə görə
dünon qonşudakı arvad öz orini siipiirgo ilo amansızcasma döyürdü?
Nino: “Hoyat nə qədor sirli imiş”, dcyib yatardı. Gecolor oyanar, dirsəyimo toxunar, sonra qiirur və lovğalıqla: “Mon Ninoyam”, deyib
yeno yatardi vo man onun inco çiyinlorini yorğanla örtərdim.
Fikirləşirdim ki, Nino, diizüno qalsa son bundan da yaxşı yerdə
yaşamağa layiq adamsan.
Bir dofo yaxınlıqdakı balaca Qunzax şohorino gctmişdim. Dala
qayıdanda da neft lampası, lyutnya, qrammofon vo bir dono do ipok
şal gotirdim... Nino qrammofonu görondo gözlori kollosinə çıxdı.
Amma toəssiif ki, bütün Qunzaxda yalniz iki qrammofon valı var
idi. Onların biri dağlı roqsi, ikincisi do “Aida” opcrasından ariya. Biz
bu valları dalbadal, artıq onların ahonglori arasında forqi bilmoyincəyo qodər qoyub qulaq asdıq.
Bakıdan nadir hallarda xobor golirdi. Ninonun valideynlori bizo
yalvarırdılar ki, bir modoni ölkoyo gcdib yaşayaq, yoxsa bizə lonot
oxuyacaqlar. Ninonun atası birco dofo yanımıza goldi. Qızının daxmasmı görondo özündon çıxdı.
- Ay Allah, bu nodir? Tcz buradan çıxıb gcdin. Nino bu vohşixanada xostolonocok.
Nino da cavab verib dcdi:
~ Ata, ıııon hcç vaxt indiki kimi sağlam olmamışam. Biz buradan
çıxıb gcdo bilmorik. Çıinki mon dul qalmaq istomirom.
- Axı bitorof ölkolər var ki, Naxararyanlar oraya gedo bilmozlər.
Məsolon, İspaniya...
- Bos İspaniyaya ncco gctmok olar, ata?

- İsveç yolu ilə.
Nino qəzəblə cavab verdi ki, mən İsveç yolu ilə hcç yana gctmək
istəmirəm.
Knyaz da geri qayıtdı. О hər ay alt paltarı, kökələr və kitablar
göndərərdi. Nino da kitabları saxlayır, qalan şeylori də kənd camaatına hədiyyə verərdi.
Mənim atam da bir gün yanımıza gəldi. Nino onu utancaq bir
təbəssiimlə qarşıladı. O, məktəbdə oxuyanda yadların yanında belo
gülümsəyərdi.
- Son xörok bişirirsən?
- Bəli.
- Su daşıyırsan?
- Bəli.
- Yoldan yorğun gəlmişəm, ayaqlarımı yuya bilərsonmi?
Nino dərhal loyoni gətirdi vo atamın ayaqlarını yudu. Atam “sağ
ol”, deyib cibindən çohrayı mirvaridən düzülmüş boyunbağı çıxardıb, Ninonun boynuna taxdı. Sonra çörək yedi və belo qorara goldi:
- Əli xan, yaxşı arvadın var, aınma pis aşpazın. Səno Bakıdan bir
aşpaz göndərərəm.
Nino qışqırıb dedi ki, xahiş cdirəm göndərməyin, mon öz orimo
qulluq etmək istəyirom.
Atam güldü və şohoro qayıdan kimi Ninoya iki almaz qaşlı sırğa
göndordi.
Kəndimiz sakit kond idi. Yalniz bir dofo Qazı Molla böyük bir
xəbərlə yanımıza goldi ki, kondin civarında kimso bir namolum şoxsi
yaxalayıb. Deyirlər ki, bu şoxs erməni imiş, olindo do silah. Bütün
kond camaatı bir yero toplaşdı. Mon aulun qonağı idim. Monim ölümüm buradakı hor bir kondlinin adının üstündə ömürlük loko olardı.
Bayıra çıxdım ki, о adamı görüm. Boli, bu adam crmoni idi. Amma
heç kim onun Naxararyan nəslindon olub-olmadığını bilmirdi. Kon
din ağsaqqalları golib moslohotloşdilor vo belo qorara goldilor ki, о
adamı döyüb, konddon qovsunlar. Əgər o, Naxararyan noslindondirso, о zaman gedib о birilorino xobor verocok. Yox, ogor deyilso,
onda Allah kondlilorin xoş niyyotini görüb, onlarm giinahim bağışlayacaq.
Haradasa, başqa bir planetdo miiharibo gedirdi. Bizim bundan
xoborimiz yox idi. Dağlar Şamil dövrü barodo nağıllarla dolu idi.

Müharibə xəbərləri bizə heç gəlib çatmırdı. Bəzən dostlarımız bizə
qəzet göndərərdilər, lakin onu heç oxumazdım. Nino bir dofo soruşdu:
- Hələ yadmdan çıxmayıb ki, müharibə gedir?
Mən də gülə-gülə cavab verdim:
- Doğrudan, Nino, az qalmışdı yadımdan çıxsın.
Yox, bundan yaxşı həyat ola bilmozdi. Bu, Allahın Əli xana
hədiyyəsi idi.
Elə bu vaxt məktub gəldi. Onu, atından köpiik tökülən bir nəfər
evə gətirdi. Məktub nə atamdan idi, no do Seyiddon. Məktubun
üstündə: “Arslan ağadan Əli xana” sözləri yazılmışdı.
Nino təəcciiblə soruşdu:
- О nə istəyir?
Atlı dillənib dedi ki, sizə çoxlu məktub gəlir, yoldadır. Arslan
ağa mono çoxlu pul verdi ki, bu xəbori siz birinci olaraq ondan eşidosiniz.
“Aul həyatımız sona çatdı”, deyo düşüniib moktubu açdım. Moktubda yazılmışdı:
“Allahın adı ilə. Salam, Əli xan. Nccoson, atlarm, çaxırın, qoyunların və birlikdə yaşadığın adamların nccodirlor? Mon yaxşıyam,
atlarım, çaxırım, yaşadığım adamlar da yaxşıdırlar. Xəborin olsun ki,
şolıorimizdə böyük hadiso baş vcrib. Mohbuslar hobsxanadan çıxıb
indi şohorimizin küçolorini gozirlor. Bilirom, indi soruşursan ki, bos
polis haradadır? Amma bil ki, polislor indi mohbusların oturduqları
yerdodirlor. Donizin qırağındakı zindanda. Bos osgorlor? Əsgor-zad
yoxdur. Bilirom, dostum, indi başını yelloyib dcyirson ki, bizim qubernator necə bu işlərə yol verir. Agah ol ki, bizim müdrik qubemator
dünon şohərdon qaçıb. Bu cür pis adamları idaro etmokdon yorulub
qaçdı. Ondan ancaq bir dost şalvar vo bir köhno kokarda qalıb. Deyoson, indi giiliirson, Əli xan, fikirloşirson ki, yalan danışıram. Hcyrot
et, dostum, ırıon yalan damşmıram. Bilirom, indi özün-özüno sual
verirson ki, bos axı niyo çar ycni polis noforlorini vo yeni qubcrnatoru şohoro göndormir? Xobərin olsun ki, artıq çar mövcud dcyii.
Ümumiyyotlo, indi hcç bir şey mövcud dcyil. Holo bilmirom bütün
bu şeyloro nə ad vcrirlor, Iakin dünon biz moktob dircktorunu döyıib
ozişdirdik vo lıcç kiın bizo manc olmadı. Mon sonin dostunaın, ƏIi
xan, bu sobobdon do istoyirom ki, şohordon bir çox adam sono moktub yazsa da, bunu birinci məndon cşidoson: bütiin Naxararyanlar

evlərinə qaçıblar, daha polis do mövcud deyil. Sağ-salamat qal, Əli
xan. Sənin dostun və qulun Arslan ağa” .
Başımı qaldırdım. Ninonun üzü solmuşdu.
O, titrok soslo dillondi.
- Əli xan, yol açıqdır. Biz evə qayıdırıq, evo qayıdırıq, evə!
Güclü sevincdən vocdo golən Nino elo bu sözlori tokrar edirdi.
Boynuma sarılıb hönkür-hönkür ağlayırdı. О yalm ayaqları ilə həyotin tozu üstündə hoppamb-düşürdü.
- Ho, Nino, olbətto, biz evo qayıdırıq.
Mən həm sevinirdim, horn do kodorlonirdim. Sarımtıl qayalı dağlar bütün gözəlliyi vo cazibosilə uzaqda parıldayırdı. Daxmalar arı
yuvalarına oxşayırdı, balaca minaro do dinmoz bir xəbərdarlıq kimi
kəndin ortasmda ucalırdı.
Aul həyatımn sonu gəldi...

İYİRM İ BİRİNCİ FƏSİL
İnsanların üziində sevinclo qorxu hissinin qanşığını oxumaq mümkün idi. Küçəlorin bu başından о başına kimi uzanan qırmızı plakatlarda monasız sözlor yazılmışdı. Bazarda alver edon qadınlar tinlordo
durub Amerika hindularına vo Afrika zoncilorino azadlıq tolob edirdilor. Cobho dağılmışdı. Böyük knyaz qeybo çıxınışdı vo cır-cındır
içində olan əsgorlor küçolordo sorgordan dolaşırdılar. Gecəlor atışma
soslori eşidilir, gündüzlər do izdiham dükanları qarot edirdi.
Nino əyilib atlasa baxırdı. “Mon sakit bir ölko axtarıram” , deyon
Nino barmağım rongarong sorhodlərin üstündə gozdirirdi.
Mon do istehza ilo dedim:
- Bəlko Moskva, yaxud Peterburqa gedok?
Nino çiyinlorini çokdi. Onun barmaqları Norveçi tapdı.
- Əlbotto, sakit bir ölkodir, amma oraya песо gedib çata bilərik?
Nino ah çəkdi:
- Yox, oraya gedo bilmorik. Bos Amerika?
- Okean sualtı qayıqlarla doludur.
-Hindistan, İspaniya, Çin, Yaponiya?
- Oralarda da ya müharibodir, ya da gedib çıxa bilmorik.
- Əli xan, biz tələyə düşmüşük.
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- Düz başa düşmüsən, Nino. Qaçmaq mənasızdır. İndi biz oturub,
heç olınasa, türklər gələnə kimi şəhər əhlinin təmkinli olmasını təmin
etmək yollarını axtarmalıyıq.
Nino narazı halda dilləndi:
- Axı niyə mən qəhrəmana ərə getmişəm! Məndə plakatlara,
şliarlara və nitqlərə nifrət var. Əgər belə davam etsə, qaçıb İrana,
sənin əminin yanına gedəcəm.
- Belə davam edə bilməz, - deyib evi tərk etdim.
İslam Xeyriyyə Cəmiyyəti binasınm salonunda iclas var idi. Bir
vaxt atamın evində xalqın aqibətinə böyük qayğı göstərən alicənab
adamlar da burada idiiər. Qoluqüvvətli cavanlar salona doluşmuşdular. Qapıda İlyas bəyə rast gəldim. О və Məhəmməd Heydər
cəbhədən qayıtmışdılar. Çarın taxtdan imtina etməsini eşidib şəhərə
gəlmişdilər. Müharibə onlara fayda vermişdi: о biri dünyanı görmüşdülər və о diinyanın mənzərəsini birdəfəlik qəlblərində həkk
etdirmiş adamlara oxşayırdılar.
- Əli xan, - deyo İlyas boy mono miiraciot etdi - Biz horokot
etmoliyik. Düşmən şohərin qapısında dayanıb.
- Boli, biz özümüzü müdafıo etmoliyik.
- Yox, biz hiicum etmoliyik.
Vo Ilyas boy bunu deyib xitabot kürsüsüno qalxdı, amirano şokildo
danışmağa başladı: “Müsolmanlar! Mon bir daha şohorimizin voziyyotini sizo başa salmaq istoyirom. İnqilab başlanandan bori cobho
dağılır. Rus forarilori oli silahlı vo soyğunçuluğa hazir voziyyotdo
Bakının ağzında dayanıblar. Şohordo yalniz bir müsəlman horbi his—
sosi var. Bu hisso “Vohşi diviziya” nın könüllülori olan bizlorik. Biz
hom sayca, horn do horbi sursat baxımından zoifik. Şohorimizdoki
ikinci horbi hisso “Daşnaksütyun” adlı ermoni millotçi partiyasmin
horbi dostoloridir. Bu partiyanın başçıları olan Lalay vo Andronik
bizimlo tomas yaratmışlar. Onlar şohorin ermoni sakinlorindon ordu
düzoldirlor ki, Qarabağa vo Ermonistana, bu yerlori miidafio etmok
üçün göndorsinlor. Biz bu ordunun yaradilmasi, eloco do onun Erinonistan torofo yiiriiş etınosi barodoki planı tosvib etmişik. Bunun ovozindo do ermonilor bizimlo birloşib ruslara ultimatum verməyo razidirlar. Biz tolob edirik ki, rus osgorlori vo qaçqınları bir do bizim
şohərimizdən keçmosinlor. Ruslar bizim tolobimizi rodd etsolor, biz,

ermonilorlo ittifaqda 5z toloblorimizi horbi yolla yerino yetirmok
iqtidarındayıq. Müsolmanlar, “Vohşi diviziya”ya yazilin vo silaha
sanlin. Düşmon qapının ağzındadır” .
Mon qulaq asirdim. Döyüş vo qan iyi golirdi. Artıq neço gün idi
ki, kazarmamn hoyotindo puleınyotdan песо istifado etmoyi öyıonirdim. İndi bu yeni biliyi lazımlı işdo totbiq etmok olardi. Mohommod
Heydoryanımda dayamb patrondaşı ilo oynayırdı. Əyilib onun qulağına dedim: “İclasdan sonra ilyas boylo bizo golin. Seyid Mustafa da
bizdo olacaq. Biz voziyyoti miizakiro etmoliyik” . O, başını torpotdi.
Nino evdar qadin kimi tolosik çay hazırlamağa başladı. Dostlarim tez goldilor. Olar silahli idilor. Hotta Seyid yaşıl komorinin
altina bir xoncor taxmışdı. İçimizdo anlaşılmaz bir sakitlik var idi.
Döyüş axşamı şohor sıxıntılı vo yad görünürdü. Düzdür, holo insanlar küçolordo alver edir, yaxud gozişirdilor. Amma onlarin horokotlorindo artiq no iso qeyri-real, dohşotli cohotlori sezmok olurdu. Elo
bil onlar bu giindolik vordişlorinin tezliklo monasızlığa çevrilocoyini
indidon başa düşürdülor.
“Kifayot qodor silahınız varmi?” - deyo ilyas boy soruşdu.
- Beş tüfong, sokkiz tapança, bir pulemyot vo sursatimiz var.
Bundan başqa qadin vo uşaqlar üçün evdo zirzomi var.
Nino birdon başını qaldırdı vo qotiyyotlo dcdi:
- Mon zirzomiyo getmoyocoyom. Mon do evimi miidafio edocoyom.
O, sort vo acıqlı danışırdı.
Mohommod Heydor sakit torzdo cavab verdi:
- Nino, biz giillo atanq, siz do yaralarımızı sarıyarsınız.
Nino gözlorini yero dikdi. Onun sosi tutulmıış göriinürdü:
-A m an Allah, şohorimizin kiiçolori döyüş mcydanına, teatr
binası baş qorargaha çevrilocok. Bir az sonra, Nikolay kiiçosindon
keçmok vaxti ilo Çino getmokdon do çotin olacaq. Müqoddos Tamara
liseyino çatmaq üçün insan gorok ya dünyagöriişünii doyişsin, yaxud
bir ordunu moğlub etsin. Mon artıq sizin silahlanmış halda Qubernator bağının içindon qarnı üsto sürünocoyinizi vo vaxti ilo Əli xanla
görüşdüyüm hovuzun üstündo pulemyot qurulacağını xoyalimda canlandinram. Biz qoribo bir şohordo yaşayırıq.
İlyas boy sözo başladı:
- Döyüş olmayacaq. Ruslar bizim ultimatumu qobul edocoklor.
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Məhəmməd Heydər hirsli-hirsli güldü:
- Sizə deməyi yaddan çıxartdım: buraya gələnda Əsədullanı gördüm. О dedi ki, ruslar ultimatumu rədd ediblər. Onlar tələb edirlər
ki, biz silahımızı təslim edək. Mən silahımı onlara verməyəcəyəm.
İlyas bəy:
- Bu bizim və erməni müttəfıqlərimiz üçün döyüş deməkdir.
Nino susurdu. Onun sifəti pəncərəyə tərəf çevrilmişdi. Seyid
Mustafa əmmaməsini düzəltdi və dedi:
- Allah, Allah! Mən cəbhədə olmamışam. Mən Əli xan kimi
ağıllı da deyiləm. Amma şəriəti yaxşı bilirəm. Döyüş zamanı müsəlmanın kafırlərin sədaqətinə bel bağlaması yaxşı iş deyil. Ümumiyyətlə, kiməsə bel bağlamağın özü də pis işdir. Şəriət belə buyurur,
həyat da belədir. Erməni dəstələrinə kimlər rəhbərlik edir? Styopa
Lalay! Onu tanıyırsımz. 1905-ci ildə müsəlmanlar onun ata-anasmı
öldürdülər. İnanmıram ki, о bunu yaddan çıxartsın. Mən ümumiyyətlə, inanmıram ki, ennənilər bizim tərəfımizdə ruslara qarşı vuruşsunlar. Axı bu ruslar kimlərdir? Cındır içində olan həşəratlar, anarxistlər, quldurlar. Onların başçısınm adı Stepan Şaumyandır və о özü
də ermənidir. Və bir ennəni anarxisti ilə erməni millətçisi, müsəlman millətçisi ilə erməni millətçisindən daha tez birləşər. Hər şey
Quran kimi aydındır.
- Seyid, - deyə Nino sözə başladı, - ruslar qalib gəlsələr, nə
Lalayın bəxti gətirəcək, nə də Andronikin.
Məhəmməd Heydər birdən qaqqıltı çəkdi və dedi:
- Dostlar, məni bağışlayın, amma mən ancaq bunu fıkirləşirəm ki,
bəs biz qalib gəlsək ermənilərin vəziyyəti necə olacaq? Əgər türklər
Ermənistana girsələr, biz onların ölkəsini müdafıə etməyəcəyik?
İlyas bəy çox hirsləndi:
- Belə sözlər danışmayın, heç ağlınıza da gətirməyin. Erməni
məsələsi çox asan və sadə yolla holl olunacaq: Lalayın rəhbərlik
etdiyi batalyonlar Ermənistana gedəcək. Əsgərlərlə birlikdə onların
ailələri də çıxıb gedəcəklər. Beləliklə, bir ilin içində Bakıda enııoni
qalmayacaq. О vaxt onların öz ölkəsi, bizim do öz ölkəmiz olacaq.
Biz sadəcə iki qonşu xalq olacağıq.
Mən söz alıb dedim:
- İlyas boy, Scyid heç də haqsız deyil. Sən qan sirrini unudursan.
Valideynləri müsəlmanlar tərəfindən öldürülən Styopa Lalay yaramaz olmalıdır ki, intiqam hissini unutsun.

- Yaxud da bir siyasətçi olmalıdır, ƏIi xan. EIə bir adam olmalıdır ki, xalqını qırğından xilas etmək naminə öz qəlbindəki şəxsi
intiqam hissini boğsun. Əgər о ağıllıdırsa, bizim tərəfımizdə olacaq.
Bu həm onun, həm də onun xalqımn mənafeyinədir.
Biz qaranlıq düşənə kimi mübahisə etdik. Sonra Nino sözə başladı:
- N ə olursunuz olun, istər siyasətçi, istərsə də sadə insan, bir şey
istəyirəm: bir həftədən sonra sağ-salamat buraya qayıdasmız. Çünki
əgər şəhərdə döyüşlər başlasa...
O, sözünü axıra çatdırmadı. Gecə yammda uzandı, amma yatmadı.
Ağzı azacıq açıq, dodaqları da nəm idi. O, gözlərini pəncərəyə dikib
susurdu. Mən onu qucaqladım. O, üzünü mənə çevirdi və yavaşca
dedi: “Sən də döyüşəcəksən, Əli xan?”
- Əlbəttə, Nino.
О da: “Bəli, əlbəttə, vuruşacaqsan” - deyə təkrar etdi.
Birdən o, sifətimi əllərinin arasına aldı və köksünə sıxdı. Söz
demədən məni öpdü. Gözləri iriləşmişdi. Onu dərin birehtiras bürümüşdü. Bədənini bədənimə bərk yapışdırdı. Bütün vücudu dərin bir
şövq və qorxu içində idi. Simasmda elə bil yolu ancaq onun özünə
bəlli olan başqa bir dünyanm ifadəsi var idi.
Qəflətən başını dala əydi, başımı əllərinin arasmda bərk-bərk
sıxıb lap yavaşcadan pıçıldadı: “Mən uşağın admı Əli qoyacağam”.
Sonra yenə susub, narahat və fıkirli baxışlarmı pəncərəyə zillədi.
Köhnə minarə solğun Ay işığında incə və qəşəng bir çinarı xatırladırdı. Qala divarlarınm kölgəsi tutqun və qorxulu idi. Uzaqdan
dəmir cingiltisinin səsi gəlirdi. Kimsə xəncərini itiləyirdi və elə bil
gələcəkdən xəbər verirdi. Bu vaxt telefon zəng çaldı. Yerimdən durdum və qaranlıqda asta-asta yeriyib dəstəyi götürdüm. Dəstəkdən
İlyas bəyin səsi gəldi:
- Enrıonilər ruslarla birləşdilər. Onlar bütün müsəlmanların tərksilah edilməsini tələb edirlər. Sabah saat üçə kimi möhlət veriblor.
Əlbəttə, biz bunu rədd edirik. Sən pulemyotu götürüb, qala divarmda,
Sisianaşvili darvazasmm solunda mövqe tutarsan. Sana daha otuz
nafer göndaracəyəm. Darvazanı müdafıa etmak üçün hazırlıq gör.
Dastəyi yerə qoydum. Nino çarpayıda oturub, gözlərini mono
zillamişdi. Men xəncəri götürdüm va tiyəsini yoxladım.
- Nə olub, Əli xan?
- Düşmen qalanın ağzmda durub, Nino.
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Paltarımı geyib nökərləri çağırdım. Onlar gəldilər. Hamısı enlikürəkli, güclü və hündürboy idi. Hərəsinə bir tüfəng verdim vo atamın otağına getdim. O, güzgünün qabağında dayanmışdı, nökor də
onun çərkəz pencəyini təmizləyirdi.
- Yerin haradadır, Əli xan?
- Sisianaşvili darvazasında.
- Lap yaxşı. Mən İslam Xeyriyyə Cəıniyyətinin salonunda, qərargahda olacağam.
Onun qılıncı cingildədi və bığlarını sığallayıb sözünə davam etdi:
- Cəsur ol, Əli xan. Düşmənlər qaladan içəri girməməlidir. Onlar
darvaza qabağmdakı meydanı tutsalar, pulemyotla onlara atəş aç və
qabaqlarmı al. Əsədulla kəndliləri gətirəcək və Nikolay küçəsindən,
düşmənin arxasından hücuma keçəcək.
O, tapançasını cibino qoydu vo yorğun halda mono baxıb dedi:
- Saat səkkizdə İrana axırıncı gəmi gedir. Nino ınütləq çıxtb getməlidir. Çünki ruslar qalib golsolor, bütün qadınların namusunu ləkəloyocoklor.
Mon otağıma getdim. Nino telefonla damşırdt.
- Yox, mama, mon burada qaliram. Yox, yox, heç bir tohlüko yoxdur. Sag ol, ata, narahat olma, bizim kifayot qodor orzağımız var.
Boli, çox sag ol. Amma xahiş edirom daha ol çokin, qoyun sakit oturum. Yox, golmoyocoyom, yeno do tokrar edirom, golmok istomirəm, gəlməyəcəyəm.
Mon bu söhboto qulaq asirdim. Nino son sözlori qışqıra-qışqıra
dedi. О, dostoyi qoydu.
- Nino, - dedim. Son haqlısan. Çiinki atangildo do tohliikosiz ola
bilmozson. Saat sokkizdo irana gomi gedir. Əşyalarını yığ.
Onun sifəti qtpqırmızı oldu.
- Son moni qovursan, Əli xan?
Mon Ninonu indiyodok belo qozobli görmomişdim.
- Nino, Tehranda son tohlükosizson. Düşmonlor qalib golsolor,
biitiin qadmlarm namusunu lokoloyocoklor.
O, başını qaldırdı vo qotiyyotlo dedi:
- Monim namusuma heç kos toxuna bilmoz! Arxaym ol, ƏÜ.
- irana get, Nino. Holo vaxt var.
Nino ciddi torzdo:
- Bosdir, Ə1İ! Mon çox qorxuram. Düşmondən, döyüşdon, bizi
gözloyon bütün dohşotli şeylordon qorxuram. Buna baxmayaraq, mon

Geco aysız idi. Yelkonli qayıq Xozor donizinin dalğaları üstündən yelləno-yellonə üzürdü. Aeı və duzlu su dameıları lopədon qopub
qayığm içinə tökülürdü. Qayığın qara yelkoni geeo vaxtı böyük bir
quşun qanadına oxşayırdı.
Mən kürko bürünüb qayığın tamam yaş döşomosində uzanmışdım. Enli, saqqalsız sifoti olan sükançı laqeydliklo ulduzlara baxırdı.
Başımı qaldırdım və əlim bir kürko toxundu.
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burada qalıram. Səno köməyim doymoyocok, amma mon soninom.
Mon burada qalmalıyam, vossalam.
Belo do oldu. Onun gözlorindon öpdüm. Foxr edirdim ki, belə
arvadım var. Monə söz qaytarsa da, o, yaxşı qadın idi. Mon evdon
çıxdım.
Sohor açılırdı. Toz göyo qalxmışdı. Qalanm üstüno çıxdım.
Nökərlərim tüfongləri ilo daş çıxıntılarının arasmda uzanmışdılar.
İlyas boyin göndordiyi otuz nəfor adam boş qalmış Duma meydanına göz qoyurdu. Bığlı, giinoşdən qaralmış bu adamlar sossiz, ciddi
qozoblo yerdo uzanmışdılar. Pulemyot rusların enli fındıq burunlarına
oxşayırdı. Ətraf sükut içindo idi. Qorargahla olaqə saxlayan adamlar
qala divarınm üstündo ora-bura gedirdilor. Onlar qısa xobərlor gotirirdilər. Haradasa, uzaqlarda ruhanilor vo ağsaqqallar son anda barış
möcüzəsino nail olmağa çalışırdılar.
Gün çıxdı. Çevrilib evimə baxdım. Nino damda otunnuşdu. Onun
üzü günoşo çevrilmişdi. Günortaçağı o, yammıza goldi. Yemokiçmok gotirmişdi, gözlorini pulemyota zillomişdi. Onu evo göndorəno kimi səssiz-səmirsiz kölgodo durub otrafa baxırdı.
Saat bir idi. Minarədən Seyid Mustafanın kodorli vo tontonoli
azan səsi goldi. Sonra yanımıza gəldi. O, tüfəngi arxasmca sürüyürdü.
Onun komorindo Quran var idi. Mon qalanm о tayındakı Duma
meydanma baxdim. Yalniz toz, bir do qorxudan təloson bir neço
nəfəri gördüm. Bir çadralı qadın deyino-deyino meydanda oynayan
uşaqlarınm dalınea qaçırdı.'
Bir, iki, üç. Bolədiyyo binasındakı saatın sosi siikutu pozdu. Bu
sos elo bil başqa bir dünyanm qapısını açdı. Bu başqa dünya şohorin
konarından golon dünya idi. İlk güllolor...

İYİRMİ İKİNCİ FƏSİL

“Seyid Mustafa...?” - deyə soruşdum.
Çopur başını mənə tərəf əydi. O, qırmızı daşdan düzəldilən təsbehini çevirirdi... Elə bil təmiz bir əl qan damlaları ilə oynayırdı.
О dilləndi:
- Rahat uzan, Əli xan, mən buradayam.
Onun gözlərində yaş görüb, dikəlib oturdum.
- Məhərnməd Heydər həlak oldu, - dedim. - Meyitini Nikolay
küçəsində gördüm. Onun qulaqlarım və bumunu kəsmişdilər.
Seyid üzünü mono yaxınlaşdırdı:
- Ruslar Bayıl torofdon golib bulvarı mühasiroyo aldılar. Son
Duma meydanına soxulanları qırıb tökdün.
Men xatırladım:
- Boli, sonra Əsədulla goldi və hücum omri verdi. Biz süngü vo
xoncorlo hücuma keçdik. Son Yasin duasım oxuyurdun.
- Bos son? Son do düşmənlorinin qanını içirdin. Bilirson Haşım
tinindo kimlər dayanmışdı? Bütün Naxararyan nosli. Onların hamısı
qırıldı.
- Hamısı qırıldı, - deyo təkrar etdim. - Mon Haşım evinin damında
sokkiz pulemyot qoydurmuşdum. Biz bütün otrafa hakim idik...
Seyid Mustafa alnını ovxaladı. Onun üzünə elə bil kül sürtmüşdülor:
- Bütün giin orada pulemyot şaqqıldayırdı. Kimso dedi ki, son
ölmüson. Nino da eşitdi, amma susdu. O, zirzomiyo getmok istomodi.
Otağında oturub susurdu. О susurdu, pulemyotlar da şaqqıldayırdı.
Qofloton o, ollori ilo üzünü tutdu vo qışqırdı ki, bəsdir, mon artiq
istomirom, istomirom. Amma pulemyotlar şaqqıldamaqda davam
edirdilor. Та axşam sokkizo kimi belo davam etdi. Sonra sursat qurtardi. Amma düşmon bunu bilmirdi. O, elo bilirdi ki, bu bir tolodir.
Musa Nağı da öldü. Lalay onu boğub öldürdü...
Mən susurdum. Sükançı hole do ulduzlara baxırdı. Yüngül külok
onun ipok bürüncoyini yellodirdi.
Seyid sözüno davam etdi:
- Eşitdim ki, son Sisianaşvili darvazası yanında olboyaxa vuruşda
olmusan. Mon şoxson bunu görmomişom, çünki qala divannin о biri
başmda idim.
- Düzdür, mon olboyaxa döyüşdo oldum. Orada meşin bir comdok var idi. Mon onu xoncorlo deşdim vo o, qana boyandi. Monim
xalam qızı Ayişəni do öldürdülor.
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Doniz sakit idi. Qayıqdan qır iyi golirdi. Qayıq, Qizilqum sohrasmin sahillori kimi adsiz idi. Seyid yavaşca danışırdı:
-M oscidloro golon meyitlori üst-üsto qaladiq. Sonra xoncori
sıyırıb düşmonin üstüno cumduq. Demok olar, hami holak oldu.
Lakin moni Allah qoymadı ölüm. İlyas boy do sağdır. О, konddo
gizlonir. Heç bilirson evinizi neco soyub-taladılar! Heç bir şey qalmadi: no mebel, no qab-qacaq, hor şeyi soyub apardılar. Yalnız lüt
divarlar qaldi.
Gözlərimi yumdum. Bütün vücudum elo bil tok bir ağrıdan ibarot
idi. Bibiheybotin neft hopmuş sahilindo meyitlor qalanmış arabalar
vo olindo bağlama tutmuş Nino gözümün qabağına goldi. Sonra sohradan golon bu sükançının qayığını gördüm. Nargin adasındakı qüllodon işıq golirdi. Şohor geconin zülmot qaranlığında gözdon itdi.
Qara neft buruqları tohdidkar keşikçilori xatırladırdı..
İndi burada kürko büriinüb uzanmışam vo dözülmoz bir ağrı
sinomi deşirdi. Başımı qaldırdım. Qayığm balaca küncündo Nino
uzanmışdı. Onun sifoti nazik vo solğun idi. Onun soyuq olini olimo
aldım vo barmaqlarmın zoif titroyişini hiss etdim.
Bir az aşağıda, sükançınm yanında atam oturmuşdu. Mon qırıq
cümlolor eşidirdim: “Demoli, siz doğrudan deyirsiniz ki, Çarcou
vahosindo insanlar öz istoklori ilo gözlorinin rongini doyişdiro bilirlor?” Sükançı da buna cavab verib deyirdi ki, boli, xan, dünyanın
yalnız bir yerindo insanlar bunu edo bilirlor vo bu yer - Çarcou vahosidir. Bir miiqoddos kişi peyğomborlik eloyib...
Mon Ninoya miiraciotlo dedim:
-N ino, son işo bax, atam Çarcou vahosinin möcüzosi barodo söhbot edir. Hor halda diinyamn dordlorino tab gotirmok üçün insan
gorok belo olsun.
Nino cavab verdi:
Yox, Əli xan, mon belo edo bilmirom. Bacarmiram mon belo
etmoyi. Əli xan, bilirson, küçodoki toz da qandan qıpqırmızı olmuşdu.
О, üzünü ollorinin içino aldı vo sossiz ağlamağa başladı. Onun
çiyinlori titrəyirdi.
Mon onun yaninda oturdum vo böyük qalanın qabağındakı meydani, Mohommod Heydorin Nikolay küçəsində sorilmiş meyitini vo
birdən qırmızı rongo boyanan qara meşin pencəyi xatırladım.
Sağ qalmaq insana iztirab verirdi.
* s « c r>
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Uzaqdan atamın səsi gəldi: “Deyirsən Çələkən adasında ilanlar
var?”
- Bəli, xan, həddindən artıq uzun və zəhərli ilanlar. Amma indiyə
kimi ilanları heç kim gözü ilə görməyib. Yalnız Mərv vahəsində
yaşayan bir müqəddəs nəql edir ki...
Mən artıq tab gətirə bilmirdim. Sükana yaxınlaşdım və dediırı:
- Ata, Asiya məhv olub, dostlarımız döyüş meydanında həlak
olublar, biz də didərgin düşmüşük. Biz Allahın qəzəbinə gəlmişik,
sən isə burada oturub Çələkən adasındakı ilanlardan danışırsan.
Atamın sifətindəki sakit ifadə dəyişmədi. O, qayıqdakı balaca
sütuna söykənib uzun zaman üzümə baxdı:
- Asiya məhv olmayıb. Onun yalnız sərhədləri dəyişilib, özü də
birdəfəlik dəyişilib. Bakı indi Avropadır və bu, təsadüfı deyil. Çünki
Bakıda artıq Asiyalı qalmamışdı.
- Ata, mən üç gün ərzində Asiyam pulemyot, süngü və xəncərimlə müdafiə etmişəm axı.
- Sən qəhrəmansan, Əli xan! Amma cəsarət nə deməkdir? Avropalı da cəsurdur. Sən və səninlə birlikdə vuruşanların hamısı artıq
asiyalı deyilsiniz. Mən Avropaya nifrət etmirəm. Avropa mənim heç
vecimə də deyil. Avropanm bir tikəsini sən özündə daşıyırsan. Sən
rus məktəbinə getmisən, latmdan başm çıxır, sənin arvadın da avropalıdır. Sən hələ özünə asiyalı deyirsən? Axı sən qalib gəlsəydin,
heç istəmədən Avropa həyat tərzini Bakıya gətirəcəkdin. Nə fərqi
var, bizim ölkəmizdə avtomobil yollarını və fabrikləri kim tikəcək biz, yaxud ruslar. Başqa cür ola da bilməzdi. Qana susayıb saysızhesabsız düşmənini məhv etmək yaxşı asiyalı olmaq demək deyil.
- Bəs nə zaman yaxşı asiyalı sayılmaq olar?
- Sən yarıavropalısan, Əli xan. Buna görə də bu sualı verirsən.
Sənə izah etmək mənasızdır, çünki sənə yalnız gözlə gördüyün şeylər təsir göstərir. Sənin üzün yerə dikilib. Bax, buna görə moğlubiyyət səni ağrıdır vo buna görə də son ağrıdığmı büruzə verirson.
Atam susdu. Onun gözləri elə bil qapanmışdı. Bakı və İranda yaşayan bir çox qocalar kimi о da, hoqiqi dünyadan başqa, özünə sığınacaq
tapa biləcəyi və özünü əlçatmaz edəcəyi ikinci bir dünya yarada
bilirdi. Man bu son dərəcə sakit aləmdən xəbərdar idim. О aləmdə
insan öz dostlarını basdırıb, eyni zamanda da sükançı ilə Çarcou

vahəsinin möcüzəsi barodo söhbot etmok imkanına malik idi. Mən
də bu aləmin qapısını döymüşdiim, amma oraya yolu tapa bilmomişdim. Çünki mən kədərli həqiqətin möhkəm əsirinə çevrilmişdim.
Mən öziiın də artıq asiyalı deyildim. Bunu heç kim məno irad tutmurdu, amma dcyəsən hamı bunu bilirdi. Mən bir yada çevrilmişdim
vo bunun hosrətilə yaşayırdım ki, Asiyamn möcüzəli, xəyali aləmində
yenidən məskən sala bilim.
Mən qayıqda dayanıb donizin qara güzgü kimi parıldayan suyuna
baxırdım. Məhomməd Heydər öldü, Ayişə holak oldu, evimiz talan
edildi. Və indi mon balaca yelkənli qayıqla şahın ölkəsino, böyük
sakitliyin hökm sürdüyü İrana gedirdim.
Birdon Nino golib yammda durdu vo “Iran” deyib gözlərini yero
dikdi:
- Biz orada no edəcəyik?
- İstirahət edəcəyik, Nino.
- Düzdür, istirahət edəcoyik. Mən yatmaq istəyirəm. Əli xan, bir
ay, yaxud bir il yatmaq istoyirom. Yaşıl ağacları olan bir bağçada yat
maq istəyirom. Amma orada atoş sosləri eşidilmomolidir.
- Son elo ölkoyo gedirson. İran min ildir yatır və orada yalnız
nadir hallarda atoş açılır.
Biz balaca göyərtoyə qayıtdıq. Nino о saat yatdı. Mon iso oyaq
idim, Seyidi, onun barmaqlarındakı qan damlalarım seyr edirdim.
O, dua edirdi. Seyid о gizli dünyaya, hoqiqi həyatın sonunda başlayan alomo yaxşı bələd idi.
Günəşin doğduğu iiftiqün arxasında İran yerloşirdi. Qayığın döşəməsindo oturub quru balıq yeyərok, su içən zaman İranın artıq nəfəsini hiss edə bilirdik. Tokinen qobilosindən olan sükançı atamla
söhbət edir vo mono elo etinasızlıqla baxırdı ki...
Dördüncü günün axşamı üfüqdə sarımtıl bir zolaq göründü. Zolaq
buluda bonzoyirdi, amma yox, bu, bulud deyildi, Iran idi. Zolaq genişlonirdi. Mon komaları və çox kasib bir limam gördüm. Bu, şahın
limanı Ənzoli idi. Biz köhno vo taxtası çürümüş limana lövbor atdiq.
Uzunpencok və Buxara papaqli bir kişi bizo yaxınlaşdı. Onun papağında poncosini qaldırmış şir vo batan günoş romzi var idi.
Onun arxasinca da cır-cındır içində olan iki liman polis nofori
ayaqyalm səndəloyirdi. Birincisi iri, dəyirmi gözləri ilə bizo baxdı
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və dedi: “Uşaq doğulduğu gün günəşin ilk şüalarını salamlayan kirni,
rnən də, ey nəcib qonaqlar, sizi salamlayıram. Kağızınız varmı?”
Atam cavab verdi ki, biz Şirvanşirik.
- Şahın Almaz qapısının üzünə açıq olduğu, padşahlığın Şiri,
Ə səd-əs Səltənə Şirvanşir sizin damarlarımzda olan qana şərik
olmaq xoşbəxtliyinə malikdirmi?
- Bəli, о mənim qardaşımdır.
Biz qayıqdan düşdük. Kişi bizi müşayiət edirdi. Anbarın yanına
çatanda dedi: “Əsəd-əs Səltənə bilirdi ki, siz gələcəksiniz. Onun
göndərdiyi maşın şirdən güclü, maraldan iti, qartaldan gözəl, qayadan möhkəmdir”.
Biz tini döndük və onun təriflədiyi maşım gördük: köhnə, təkərləri bir neçə yerdən yamanmış, laxlayan bir “Ford” . Maşın elə bil
ləhləyirdi. Ona mindik. Maşm titrəyirdi. Sürücü, okeandakı nəhəng
səmişin gəmisinin kapitam kimi uzaqlara baxırdı. Vur-tut yarım saatdan sonra maşın yola düşdü. Biz Rəşt yolu ilə Tehrana gedirdik.

İYİRMİ ÜÇÜNCÜ FƏSİL
Ənzəlidən, Rəştdən, yollardan və yol üstündəki kəndlərdən səhra
tıəfəsi gəlirdi. Hərdənbir üffiqdə Abi-Yezid, Şeytan suyu görünürdü.
Bu, suya susamış səhranın kabusu idi. Bu, İratı səhrasmın kabusu idi.
Rəştə gedən yol çayın sahilindən keçirdi. Çayın özündə isə su yox
idi, onun dibi çatlaq-çatlaq olmuşdu. İran çaylarmda, adətən, su
olmur, ancaq bəzən baxımsız qalrnış nohur və gölməçələrə təsadüf
etmək mümkün olurdu. Qupquru sahildən ucalan qayaların kölgəsi
heybətli idi. Onlar ibtidai dövrün iri gövdəli, lovğa və tənbəl azmanlarına oxşayırdılar. Uzaqdan karvanın zınqırov səsi gəlirdi. Maşm
sürəti azaltdı. Dik bir yoxuşda dəvələr ehmal-ehmal, ağır yerişlə
təфənirdiIər. Əlində əsa tutmuş sarvan karvanm qabağmda gedirdi.
Onun dalınca da qara paltar geymiş adamlar yeriyirdilər. Yoxuşu çıxmaq dəvələr üçün çətin idi və onlar bütün güclərini yığıb yoxuşa dırmaşırdılar. Onların boğazından asılan zmqırovların səsi yavaş gəlirdi.
Dəvələrin boz omuzlarından torbalar asılmışdı. Bəs bu torbalarda nə
var idi? Isfahan parçalarımı? Gilan yunumu? Maşın dayandı. Dəvə148

lorin omuzlarmdakı yük cəsədlər idi. Onların sayı yüz, iki yüz idi və
meyitlər qara parçaya bükülmüşdü. Dəvələr ağır yerişlə yanımızdan
keçirdilər. Bu karvan öz yükünü sohralardan və dağlardan, duzlu
steplərin hamar səthindən, dənizlərin qırağındakı yamyaşıl vadilərdən keçib daşıyırdı. Lap uzaqda, qərbdə türk sərhədində dəvələr diz
çökəcəklər və qınnızı fəsli məmurlar meyitlərə əl vurub yoxladıqdan sonra, karvan yenə yola düzəlib ta müqəddəs Kərbəla şəhərinin
günbəzlərinə qədər məsafəni qət edəcəkdi.
Karvan İmam Hüseynin məzarına çatıb dayanmalı idi. Orada
qayğıkeş əllər meyitləri qəbrə qoyacaqlar ki, baş məlaikənin şeypur
səsi onları əbədiyyət yuxusundan oyadana kimi, Kərbəla qumunda
rahatlıq tapsınlar.
Əllərimizlə gözlərimizi bağlayıb, onların qabağında səcdə qıldıq.
Bərkdən qışqırıb dedik ki, “İmamın məzarında bizim üçün də dua
edin” . Sarvan da cavab verib dedi: “Biz özümüz bir duaya möhtacıq” .
Karvan yoluna davam etdi. O, böyük səhranm kabusu olan AbiYezid kimi sakiteəsinə uzaqlara hərəkət edirdi...
Biz Rəştin küçələrindən keçirdik. Taxta və palçıqdan tikilmiş
komalar üfuqün qabağını kəsmişdi. Burada biz keçən minilliklərin
nəfəsini duyurduq. Bircə baxışla palçıq evləri və dar küçələri nəzərdən keçirmək olurdu. Burada hər şey eyni rəngdə idi. Yalnız kül,
yaxud kömür rənginə təsadüf etmək olurdu. Şəhərdə hər şey balaca
idi və bu, görünür, qismətə tabeliyin nəticəsi idi. Ancaq hərdənbir
orda-burda məscid görünürdü.
İnsanların qırxılmış başlarında girdə və balqabağa oxşar papaqlar
var idi. Onlarm sifəti müqovvanı xatırladırdı.
Toz və çirk hər yeri bürümüşdü. Yox, ona görə yox ki, iranlılar
tozu, yaxud çirki sevirlər. Səbəb bu deyil. Səbəb о idi ki, insanlar
hər şeyi песо varsa, elə də saxlamaq istəyirdilər, çünki hər bir iranlı
bilirdi ki, nohayətdə hər şey toza çevriləcək. Biz balaca bir çayxanada oturub dincəldik. Otaqdan anaşa iyi gəlirdi. Hamı Ninoya əyriəyri baxırdı.
Paltarı cmdıra dönmüş, saçları dağınıq və ağzı açıq, dodaqları
tüpürcəklə dolu və əlində naxışlı mis piyalə tutan bir dərviş tində
dayanmışdı. O, hamıya baxırdısa da, heç kimi görmürdü. Elə bil var
gücünü, bütün vücud və şüurunu gözə görünməyən varlığm səsinə
^ £ = 0
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yönoltmişdi vo о varlıqdan işarə gözləyirdi. Birdon o, hələ də ağzı
açıq halda yerindən hoppandı və qışqırdı:
- Baxın, baxın, günəş qərbdən doğur!
Valinin clçisi çayxananm qapısında göründü:
- Əlahəzrət əmr edib ki, bu çılpaq qadmdan ötrü burada keşikçi
qoyulsun.
O, çadrasız Ninonu deyirdi. Ninonun tövrü dəyişmədi: çünki о
farsca başa düşmürdü.
Gecəni valinin evində keçirtdik. Səhər erkəndən keşikçilər atları
yəhərlədilər. Onlar üzünü örtməyən Ninonun çılpaqhğmdan, eləcə
də ölkəni bürümüş quldurlardan ötrü bizi Tehrana kimi müşayiət
etməli idilər.
Maşın yavaş-yavaş səhrada irəliləyirdi. Sokson, yetmiş, altmış
kilometr qalıb mənzil başına. Yol ilan kimi qıvrılırdı. Uzaq Demavəndin qarlı təpəsindən Tehran qapısmın dörd qülləsi görünürdü.
Qapının kaşıları rəngarəng, rənglər də mülayim və yumşaq idi. Qapının ərəb üslublu tağında inco hərflərlə həkk olunmuş müdrik kəlamlar elə bil İblisin qara gözləri kimi mono zillənmişdi. Bədənini dəhşətli yaralar bürümüş dilənçilər, dərvişlər, müxtəlif rəngli cır-cındır
geymiş səyyahlar böyük darvazanın qabağında, tozun içində oturmuşdular. Onlar incə barmaqlı arıq əllərini bizə uzadırdılar. Şah
şəhəri olan Tehranın gözəlliyi və ozomoti haqqında mədhiyyələr
oxuyurdular, amma səsləri qomgin və kədərli idi. Onlar da giinbəzlərlə dolu bu şəhərə böyük ümidlərlə golmişdilor. Aınrna iimidləri
puça çıxmışdı.
Balaca araba əyri-üyrü dar küçəlordən, Top meydanından və şah
sarayının Almaz darvazası yanmdan keçib, şəhərin о biri tərəfınə,
Tehranın civarındakı Şəmiran qəsəbəsino gedən geniş yola çıxdı.
Şəmiran sarayının darvazası taybatay açılmışdı. Bağçadakı qızılgüllərin iyi bumumuza vurdu. Divarların mavi kaşanları sərin idi.
Biz bağçadan, fəvvarənin yanından tələsik keçib saraya girdik. Pəncorolorinin pərdələri örtülmüş qaranlıq otaq soyuq bulaq kimi sərin
idi. Nino və mən başımızı yumşaq balışlara qoyub, sonsuz bir yuxuya
qərq olduq.
Biz yatır, oyanır, mürgüləyir, yuxu görür və yenə yatırdıq. Pəncərələri örtülmüş bu sərin otaq nə rahat idi! Saysız-hesabsız balışlar,
yastıq və döşəkjər alçaq divanın və döşəmənin üstünü bürümüşdü.
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Yuxulu-yuxulu bülbülün cohcohini eşidirdik. Qeyri-adi bir hiss biirüyürdü insanı. Biz bütün təhlükələrdən, Bakının viran edilmiş qalasından uzaqlarda iri, sakit bir evdə mürgüləyirdik. Saatlar keçirdi.
Nino hərdənbir ah çəkir, yuxudan most olmuş halda başını qaldırıb
mənim sinomo qoyurdu. Mon də üzümü İran hərəmxanasmın şirin,
cazibədar ətri gələn yumşaq yastığına batırıb yatırdım. Məni sonsuz
bir tənbəllik haqlamışdı. Saatlarla uzanıb tənbəllikdən əlimi qaldırıb geyişən bumumu qaşıınadığım üçün əziyyət çəkirdim.
Nəhayət, bumumun qaşıntısı öz-özünə dayandı və man yenə
yuxuya getdim.
Birdən Nino oyandı və başını qaldırıb dedi:
- Əli xan, qurd kimi acmışam.
Biz bağçaya çıxdıq. Fəvvarələrin ətrafını qızılgüllər bürümüşdü.
Sərv ağacları göyə ucalırdı. Rəngarəng qanadlarını yelpinc kimi açmış tovuz quşu batmaqda olan günəşi hərəkətsiz seyr edirdi. Uzaqda
Demavand dağmın toposi ucalırdı. Man al çaldım. Üzü şişmiş həram
xidmatçisi tez yammıza qaçdı. Onun dalınca da əlinda xalça və yastıqlar tutan qoca bir arvad galirdi. Biz bir sərv ağacının kölgəsinda
süfra saldıq. Harəm xidmatçisi su və layan gatirdi. Sonra yera sərilmiş xalçanın üstünü İranın laziz yemakləri ila doldurdu.
“Pulemyotun şaqqıltısmı eşitmakdənsa, alla yemək yaxşıdır”,
deyon Nino, sol alini buğlanan plova uzatdı. Xidmətçi ağız-bumunu
büzüb başını yana çevirdi. Man Ninoya, İranda düyünü neca yemak
lazım olduğunu öyrotdim: adam gorək sağ olinin üç barmağı ilo plovu
yeyo. Bakını tork etdiyimiz giindon bari ilk dafə olaraq Nino güldü
vo moni böyük bir rahatlıq vo arxayınçılıq bürüdü. Şah ölkosindo,
Şomiran sarayında, mömin şairlorin vo müdriklorin diyarında hoyat
çox gözol idi.
Nino birdon soruşdu:
- Ham bos sonin omin Əsod-os-Soltənə, onun bütün horomxanası?
- Hor halda, şohordoki saraydadır. Üç arvadı da onun yanındadır.
Horomxana deyirson? Axı Nino, bu bağça vo bağçaya çıxan bu otaq
elo horomxanadır da!
Nino güldü.
- Demoli, moni horomxanaya gotirmison. Mon bunu gorok elo
ovvolcədən biloydim.
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İkinci birhərəm xidmətçisi gəldi. Qurumuş qoca idi bu xidmotçi.
О bizə yaxınlaşıb soruşdu ki, bizə mahnı oxusun, ya yox. Biz istomədik. Üç nəfər qız gəlib xalçam bükdü. Əvvəlki qoca arvad da süfrədən artıq qalan yeməkləri yığışdırıb apardı. Bir balaca oğlan tovuzquşuna yem verirdi.
- Əli xan, bu adamlar nəçidirlər?
- Qulluqçu, nökər...
- Ay Allah, görəsən burada nə qədər qulluqçu var?
Mən bunu bilmirdim, buna görə də hərəm xidmətçisini çağırdım.
O, dodaqlarmı səssiz tərpədə-tərpədə çox fikirloşdi. Məlum oldu
ki, hərəmxanaya iyirmi səkkiz qulluqçu xidmət edir.
- Bəs burada neçə arvad yaşayır?
- Nə qədər istəsən, xan. Hal-hazırda yalniz biri, о da sənin yanında oturan qadındır. Amma burada kifayət qədər yer vardır. Əsod-osSəltəno arvadları ilə birlikdə şəhərdədir. Bu, sənin hərəmxanandır.
Və çöməlib oturduqdan sonra sözünə davam etdi:
- Mənim advm Yəhya Quludur. Mən sənin namusunun keşikçisiyəm, xan. Mon yazmağı, oxumağı və hesablamağı bilirəm. Evi idarə
etmok və qadınlarla əlaqodar bütün məsələlərdən başım çıxır. Monə
bel bağlaya bilərsən. Görürəm ki, bu qadın vəhşidir. Amma zorori
yoxdur, mon ona yaxşı əxlaq və rəftar qaydalarını öyrədərəm. Tokcə
deyin göriim, onun özünü yaxşı hiss etmədiyi vaxt nə zamandır ki,
yaddaş dəftərimə yazım. Onun şıltaqlığımn dərəcəsi barodo fıkir
yürütmok üçün bunu mütləq bilməliyəm. Mən onu şəxsən çimizdirib, qırxacam. Görürəm ki, onun qoltuqlarının altı da tüklüdür. Bəzi
ölkələrdo qadınların tərbiyəsinə fıkir verilməməsinə məəttəl qalıram.
Sabah onun dımaqlarına qırmızı boya vuracam və yatağa getmozdən
əvvəl onun ağzına baxacam.
- Ay Allah... daha bunlar nəyo lazımdır?
- Dişləri xarab olan qadınların ağzmdan pis iy golir. Man onun
dişlərini görməli və nəfəsini iyləməliyəm.
- Bu məxluq nə boşboğazlıq edir orada? - deyo Nino soruşdu.
- O, diş həkimi kimi öz xidmətini təklif edir. Qəribə adama
oxşayır.
Çətin vəziyyotə düşmüşdiim. Hərəm xidmətçisino miiraciət edib
dedim:
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- Yohya Qulu, göriirom son modoniyyəto aid bütün məsələlərdon xobəri olan soriştoli bir adamsan... Amma mənim arvadım hamilədir vo ondan muğayat olmaq lazımdır. Buna göro, golin uşaq dünyaya golənodək tərbiyəni təxiro salaq.
Bunu deyə-deyə yanaqlarımm necə qızardığını hiss cdirdim. Nino
doğrudan da hamilo idi, amma buna baxmayaraq, mon yeno yalan
danışırdım.
Hərəm xidmətçisi cavab verdi:
- Siz a ğ ıllı adamsınız, xan. Haınilə qadınlar anlaşılmaz olurlar.
Ho, yadımdan çıxmamış dcyim ki, uşağm oğlan olması üçün olac var.
Bunu deyib* Ninonun arıq vücudunu nozordon keçirtdi vo olavo
etdi:
- Mono elo golir ki, holo bir-iki ay vaxt var.
Eyvandan çoxlu ayaq sosi goldi. Xidmotçilor vo qadinlar birbirlorino qoribo işarolor edirdilor. Yohya Qulu eşiyo çıxdı vo dorhal
ciddi bir sifotlo dala qayitdi.
- Xan, çox hörmotli, elmli Hafiz Seyid Mustafa Moşhodi soni
salamlamaq istoyir. Horomxanada sizo mane olmağa ciirot clomozdim. Amma Seyid pcyğəmbor noslino monsub elmli adamdir. O, sizi
kişilor otağında gözloyir.
“Seyid” sözü golon kimi Nino başını qaldırdı. “Seyid Mustafa”,
dcyo о tokrar etdi: “Qoy golsin, biz birlikdo çay içorik” .
Şirvanşir cvinin nüfuz vo hörmotini xilas cdon horom xidmotçisinin rusca bilmomosi oldu. Hcç kim tosovviir edo bilmozdi ki, xanin
arvadi yad bir kişini horomxanada qobul cdor. Mon port vo bir az da
utancaq halda dedim:
- Seyid buraya golo bilmoz, Nino. Bura horomxanadir.
- Doğrudan? No giilünc adotlordir. Onda onu bayirda qobul cdok.
- Qorxuram ki, Nino... Sono neco başa salım... Bilirson, İranda
hor şey başqa ciirdiir. Yoni, axi Seyid kişidir.
Tooccübdon Ninonun gozlori toposino qalxdi:
- Yoni dcmok istoyirson ki, mon özümii Scyido göstormoli dcyiIom? Moni Dağıstana aparan Scyido?
- Qorxuram... ho, Nino, hcç olmasa, birco dofo...
Nino birdon soyııq tərzdo: “Yaxşı, - dedi - indi iso çıx get”.
Əzab çoko-çoko bayıra çıxdım. Böyük kitabxanada oturub Scyidlo
çay içiıdim. Seyid dcyirdi ki, Bakı kafirlorin olindon azad olunana

kimi istəyir Məşhədə, məşhur əmisinin yanına getsin. Dedim ki,
yaxşı fıkirdir. Seyid çox nəzakətli adam idi. O, Ninonu heç soruşmurdu və bir dəfə də olsun, onun adını çəkmədi. Qəflətən qapı açıldı.
- Axşamınız xeyir olsun, Seyid.
Ninonun səsi sakit, lakin boğuq idi.
Mustafa yerindən hoppandı. Onun çopur sifətində dəhşət ifadəsi
var idi.
Nino döşəyə əyləşdi: “Bir stəkan da çay içərsinizmi, Seyid?”
Saysız-hesabsız başmaq eşikdə təlaşla ora-bura get-gəl edirdi.
Şirvanşir evinin nüfuzu birdəfəlik yerə vurulmuşdu. Seyid yalmz bir
neçə dəqiqədən sonra özünə gəldi.
Nino qaşqabağını sallayıb güldü:
- Mən pulemyotdan qorxmamışam, sənin hərəm xidmətçindən
də qorxmaq niyyətində də deyiləm.
Beləliklə biz, axşama kimi bir yerdo qaldıq. Seyid nəzakotli bir
insan idi...
Yatmağa getməzdən qabaq hərəm xidmətçisi alçalmış bir adam
kimi mənə yaxınlaşdı və dedi:
- Ağa, mənim cəzamı ver. Mən onu gözümdən qoymalı deyildim. Amma kim fikirləşə bilərdi ki, o, bu qədər vəhşidir. Bu mənim
günahım, təqsirimdir, ağa.
Onun kök sifəti kədərli idi...

İYİRMİ DÖRDÜNCÜ FƏSİL
Qoribodir! Bibiheybotin neft hopmuş sahilindo son güllo sosini
eşidon zaman elo bilirdim ki, bir do özümü xoşbəxt hiss etməyocəyəm. Lakin Şəmiran sarayının gül otri golon bağçasında vur-tut
dörd həfto içorisində bütün vücudum rahatlıqla dolmuşdu. Mon, votonini yenidon tapan bir adama bonzoyirdim.
Şohoro nadir hallarda gedordim. Mon qohum və dostlara baş
çəkir vo qulluqçuların müşayiotindo Tehran bazarının qatmaqarışıq
dalanlarında gozirdim.
Nohəng çotiro bonzor damın altında cığırlar, çadıra oxşayan dükanlar uzanırdı. Bazarda vaxtımı qızılgüllori, xalça, şal, ipok əşyalar
vo ziynot şcylorini eşoloməklə kcçirirdim. Onlarm arasında qızılla
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işlənmiş səhənglər, qodim, zorif oşyalar, tumac balışlar vo nadir otirlər tapıb alırdım. Ağır gümüş tiimonlorim İran tacirlorinin cibino
axırdı. Qulluqçularım Şərqin cah-calallarını daşıyıb aparırdılar. Bunların hamısı Nino üçün idi.
Qulluqçuların beli yükün altında bükülürdü. Mon iso hole bazarda
gozirdim. Bir tindo tumac cildli Quran və miniatürlor satılırdı: birindo
sorv ağacının altinda bir qiz, yaninda da badam gözlü bir şahzado
dayanıb; ikincisində ova çıxmış padşah vo qaçmaqda olan bir ceyran
tosvirolunurdu. Yeno gümüş tiimonlorin səsi çıxır. Biraz aralida iki
tacir alçaq oturacaqda oyloşib. Onlarin biri enli cibindon bir giiınüş
tiimon çıxardıb о birisino vcrir. Bu adam da tüməni ehtiyatla gözdon
kcçirdir, dişloyir, balaca bir təroziyo qoyub çokir vo iri bir torbaya
doldururdu. Tacir borcunu tam ödoyonodok olini yiiz, min, bolko do
on min dofo torbaya salıb-çıxardır. Horokotlorindon vo üziinün ifadosindon loyaqotli adama oxşayır. Bu ticarotdir! Alverdir! Axı pcyğomborin özü do tacir olmuşdur!
Bazar labirinti xatırladırdı. Homin iki tacirin diikam yaninda miidrik bir qoca oturub kitabı voroqloyirdi. Qocanın sifoti yosun bağlamış
qodim qaya yazılarını yada salirdi. Uzun vo nocib barmaqlari onun
iltifatli vo rohmdil olduğuna dolalot edirdi. Kitabın saralmış vo kif
atmış voroqlorindon Şiraz lalozarının otri, İran bülbüliinün coh-cohi,
şon noğmolər ucalir, badam gözlorin, uzun kirpiklorin xoyali tosviri
duyulurdu. Qocanm inco barmaqlari bu qodim kitabi chtiyatla voroq
loyirdi.
Bazar pıçıltı, sos-küy vo qışqırtı ilo dolmuşdu. Çox qodim vo zorif
ronglori olan bir Kirman xalçasını görüb, sahibi ilo qiymot danışmağa
başladım. Üstündo bağça naxışları olan xalçalardan Ninonun xoşu
golirdi. Bazarda kimso qızılgül suyu vo qızılgül yağı satırdı.
Qulluqçular oldon düşmüş halda yanımda dayanmışdılar.
- Bunları tcz Şimrana aparın. Mon sonra golocom.
Qulluqçular izdihamın içino girib, gözdon itdilor. Bir ncço addım
da qabağa atıb İraıı çayxanasının alçaq qapısından başımı oyorok içori
kcçirom. Çayxana ağzına kimi adamla doludur. Çayxanamn ortasında
qınnızı saqqallı birkişi oturub. Gözlorini yanqapamış bu kişi Hafizin
bir qozolini oxuyurdu. Dinloyicilor dorindon ah çokir, lozzot aldıqlarını gizlotmirdilor.
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Sonra həmin kişi qəzet oxumağa başladı: “Amerikada elo bir
cihaz icad edilib ki, söylənən sözü bütün dünyaya eşitdirir. Parıltısı
günəş şofəqindən güclü, əli Marsa çatan, taxtı dünyadan uca olan
hökmdarırnız şahənşah Sultan Əhməd Şah Bageşah sarayında hazırda
Ingiltərədə hakimiyyətdə olan kralın elçilərini qəbul etmişdir. İspaniyada üçbaşlı və dördayaqlı bir uşaq dünyaya gəlib. Əhali bunu bəd
əlamət hesab edir” .
Dinləyicilər heyrətlə başlarım yırğalayırdılar. Qırmızı saqqalı
olan kişi qəzeti bükdü və yenə mahnı oxumağa başladı. Mahnı bu
dəfə cəngavər Rüstəmdən və onun oğlu Zöhrabdan bəhs edirdi. Mən
heç qulaq asmırdım. Mənim baxışlarım isti məxınəri çaya zillonmişdi.
Fikirləşirdim ki, işlər lazım olan tərzdə getmir.
Mən İrandayam, sarayda yaşayıram və həyatımdan razıyam.
Nino da eyni sarayda yaşayır, ancaq tamamilə narazıdır. Dağıstanda
о könüllü olaraq dağlı həyatının bütün əzab-əziyyətinə qatlaşırdı.
Burada isə dobdəbəli İran həyat tərzinin əxlaq qaydalarına uymaq
istəmirdi. O, mənimlə birlikdə küçələrdə gəzmək istəyirdi, - bunun
polis tərəfındən qadağan olunduğunu bilə-bilo. Polisin ənırinə əsason, orlo arvad no birlikdo qonaq qobul edo bilordi, no do bir yerdo
gozmoyo çıxa bilordi. Nino yalvarır ki, şohori ona göstorim. Onu fikrindon döndərmoyo çalışanda iso qozoblonir. Ona deyirom ki, “Nino,
mon momnuniyyotlo şohori sono göstorordim, amma soni şohoro
apara bilmorom, başa düş moni”.
Onun iri qara gözlorindo mozommot vo tono hissi oxumaq olurdu.
Axi ona neco başa salim ki, bir xanin arvadi hoqiqoton do çadrasız
küçolordo gozo bilmoz? Ona on bahalı çadra almışam: “Nino, bax
gör no qoşongdir. Gör qadının üzünü günoşdon vo tozdan песо qoruyur. Vallah, mon do momnuniyyotlo çadra örtordim...”
O, kodorlo giilür vo çadranı qırağa qoyub deyirdi: “Üzünü örtmok qadın üçiin loyaqotsizlikdir, Əli xan. Əgor çadra örtsom, mon
özüm-özümo nifrot edorom” .
Ona polisin omrini göstordim. Nino onu cırıb atdı, mon do onun
üçün horyeri bağlı, şüşolorino do pordo çokilmiş karct sifariş verdim.
Beloco, onunla şohordo gozdim. Top meydanında o, atamı gördü
vo istodi ona salam versin. Bu bir dohşot idi vo onun könlünü almaq
üçün indi bazarın yarısını almışam...
Tok oturub çay stokanına baxıram.
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Nino darıxmaqdan məhv olub gedirdi, mon iso heç bir şey edo
bilmirdim. O, buradakı avropalıların arvadları ilo görüşmək istəyir.
Amma buna yol vermok olmaz. Çünki bir xanm arvadı kafırlorin
arvadları ilo görüşmoli deyildir. Onlar, Ninonun horomxana hoyatına
neco tab gotirmosinə о qədor acıyacaqlar ki, nohayot о, doğrudan da
bu moşoqqətə dözo bilmoyocok...
Bu yaxmlarda о, xala vo bibilorimin yanına getmişdi vo oradan
dəhşət içindo qayıtmışdı. Otağa girən kimi qışqırıb dedi:
Əli xan, onlar bilmok istoyirdilor ki, son gündə neço dofo öz
mohobbotinlo moni xoşboxt edirson. Onlar deyirlor ki, son homişo
monim yammdasan, - orlorindon eşidiblor. Tosow ür edo bilmirlor
ki, biz başqa işlo moşğul ola bilorik. Onlar mono cinlordon qorunmaq üçün dorman verdilor vo moslohot gördülor ki, gözmuncuğu
taxım. Bunlar məni mütləq düşməndon qoruyacaq. Sonra sonin bibin
Sultan xanım soruşdu ki, belo cavan orin tok bir arvadi olmasi onu
darıxdırır yoqin... Bundan başqa, hamı çox maraqlanırdı: mon neco
edirom ki, son heç vaxt roqqas oğlan uşaqlarımn yanina getmirson.
Sonin xalan qızı Suata döno-döno soruşurdu, bilmok istoyirdi ki, son
indiyodok zöhrovi xostoliyo tutulmusan, ya yox. Onlar iddia edirdilor ki, mono qibto etmok lazimdir. Eşidirsonmi?
Bacardığım qodorona tosolli verdim. O, qanıqara uşaq kimi kiinco
qısılıb, dohşot dolu gözlori ilo baxir vo uzun vaxt özüno golo bilmirdi.
Çay lap soyumuşdu. Çayxanada oturmuşam ki, camaat monim
bütün ömrümü horomxanada keçirmodiyimin şahidi olsun. Kişinin
daim arvadinm yanmda olmasina burada yaxşı baxmirlar. Qohumlarim artiq moni olo salmağa başlamışlar. Günün yalnız müoyyon
vaxtlarını qadına sorfetmolison. Qalan vaxtın sahibi iso kişidir. Amma
Ninonun ycgano tosollisi monom, onun qozeti do, teatrı da, qohvoxanası da, dost-tanışı da, bunlardan başqa, onun ori do monom. Bax,
buna göro onu tok qoya bilmirom, bütün bazarı ona hodiyyo alıram.
Bazarı ona göro alıram ki, bu axşam omim atamın şorofino böyük
bir ziyafot vcrmoli idi, şahzadolordon biri do bu məcliso golmoli idi.
Nino iso evdo, onu torbiyolondirmok istoyon horom xidmotçilərinin
yanında qalmalı idi.
Bazarı tork edib, Şimrana yollandım. Nino xalça döşonmiş salonda
yerdo oturub düşüncoli halda sırğa, qolbağ, ipok şallar vo otriyyat
yığınına baxırdı. O, sakit vo inco torzdo moni öpdü. Birdon moni

ümidsizlik bürüdü. Hərəm xidmətçisi şərbət gətirdi və narazı halda
hədiyyələrə baxdı: kişi arvadının nazmı bu qədər çəkməz!..
İranlının həyatı gecə başlayır. Gecələr insanlar canlamr, fıkirlər
yüngülləşir, söhbət asanlaşır. Gündüzün həyatını isti, toz və çirk ağırlaşdırır. Gecələr isə qəribə İran alicənablığı - təcəhüd oyamr ki, bu
alicənablıq Bakı, Dağıstan, yaxud Gürcüstandakı aləmdən tamamilə
fərqlidir və mən ona heyran olmuşam.
Əmirnin karetləri saat səkkizdə cvimizin qabağında dayandı.
Onların biri atam üçün idi, biri mənim üçün. Dəb və üsul bclə tələb
cdirdi. Hər karetin qabağında əlində uzun fənərlər tutmuş üç nəfər
pişxidmət, həm qasid, həm də iti yüyürən xidmotçi gedirdi. Fənərlərin güclü işığı onların üzünə düşürdii. Cavanlıq vaxtında onların
dalağını kəsib çıxardırlar və belələri ömrü boyu bircə iş görməlidir:
karctin qabağına qaçıb vəcdlə: “Xobərdar!” - deyə qışqırmalıdır...
Yolda adam göriinmürdii, buna baxmayaraq, xidmətçilər eyni
ahəngdə “Xəbərdar!” - dcyə qışqırırddar. Biz dar küçələrdən, boz
rəngli palçıq divarların yanından kcçirdik. Divarların arxasında isə
kazarma, yaxud komalar, saraylar, yaxud idarələr gizlənirdi. Küçə
torəfə baxan bu boz palçıq divarlar İran hoyatını soriştəsiz adamların
nozorindon qoruyur.
Bazardakı dükanların günbozlori Ay işığında gözogörünməz bir ol
tərəfındon bir yerə toplanmış saysız-hesabsız hava balonlarını xatırladırdı. Biz, enli hasarında soliqo ilə düzoldilmiş bir bürünc darvaza
qarşısında dayandıq. Darvaza açıldı vo biz sarayın hoyotinə keçdik.
Mon bu cvə tək gələndə darvazanın qabağında cırıq paltargeymiş
qoca bir xidmotçi dayanardı. Bu gün iso sarayın qabağında çiçək
hörükləri və iri fənərlor asılmışdı, səkkiz nəfər adaırı da karetlər
kandara çatanda bizə baş əydi.
Nəhəng hoyot daha balaca hasarla iki ycrə bölünmüşdü. İçəri
torofdə hərəmxana ycrloşirdi. Orada fovvarolər sıçrayır, biilbüllor
oxuyurdu. Kişiloro aid hoyotdo iso içində qızıl balıqlar üzon sadə,
dördkünc bir hovuz var idi.
Biz karctdən düşdiik. Əmim kandara yaxınlaşdı. Onun balaca oli
üzünü örtmüşdü. O, tozim etdi vo bizi evo apardı. Siitunları qızıl
suyu ilə işlənmiş vo divar taxtaları naxışlarla bəzodilmiş böyük
salon adamla dolu idi. Adamların başında müxtolif gcyiınlor var idi:
buxara papaqlar, ommamolor. Libaslar da tünd qohvoyi parçadan idi.
Ortada iri əyri burnu, ağarmış başı və cnli qaşları olan bir adam otur-

muşdu. Bu, əlahəzrot şahzadə idi. Biz içəri girəndə hamı ayağa
qalxdı. Əvvəlcə şahzadoyə, sonra da о birilərə salam verdik. Sonra
da yumşaq döşəkçələrin üstündə əyləşdik. Qonaqlar da bizə baxıb
oturdular. Bir-iki doqiqə belə oturduq. Sonra hamımız yerimizdon
sıçradıq və ycnidən biri-birimizə baş əydik. Nəhayət, birdəfəlik otur
duq və nəzakətli bir sükuta qorq olduq. Nökərlər mavi fıncanlarda
ətirli çay gətirdilər. Meyvə ilə dolu səbətlər əldən-ələ gəzirdi.
Birinci olaraq sakitliyi pozan əlahəzrət oldu və о dedi:
- Çox uzaq diyarlara soyahət etmişom və bir çox ölkə gönnüşəm.
Amma heç ycrdo İrandakı qədor lozzətli xiyar, yaxud şaftalı görmədim.
O, bir xiyar götürüb soydu, duz səpdi və yavaş-yavaş yedi. Onun
gözlori kədərli idi. Bu dofə əırıim sözə başladı:
- Əlahəzrot haqlıdır. Mon do Avropada olmuşam vo kafırlorin
meyvəlorinin çox balaca olduğuna tooccüb etmişəm.
İran padşahlığını Avropa ölkələrinin birindo tomsil edon bir nəfor
dillonib dcdi:
- Homişo İrana qayıdanda mon rahat nəfəs alıraın. Dünyada clo
şey yoxdur ki, biz iranlılar ona qibto edok. Əslindo dünyada yalnız
iranlılar vo barbarlar mövcuddur.
Şahzadə də olavo ctdi:
- Bilirsiniz, bolko bir ncço hindlini də buraya olavo ctırıok olar.
Ncçə illor bundan qabaq mən Hindistanda olanda, orada da aliconab
vo az qala bizim modoniyyot soviyyomizo yüksolmiş adamlar gördiım. Tanıdığım bir aliconab hindli axirdan-axira ycno barbar olduğunu göstordi. Onunla bir süfrədo oturmuşdum vo təsovvür cdin ki,
о kahının qabığım ycyirdi.
Qonaqları dohşot bürüdii. İri oınmamoli, yanaqları batıq bir molla
asta, yorğun soslo dcdi:
- İranlılarla qcyri-iranlılar arasında forq budur ki, diinyada gözolliyin qodrini bilon yalnız bizik.
Əmim bununla razılaşdı:
- Düz dcyirsiniz. Mosolon, mono gözol bir qozol sos-küylü fabrikdon yaxşıdır. Rübailori ilk dofo bizim şeir odobiyyatımıza gotirdiyi üçiin mon Əbu Scyidin kafirliyini bağışlayıram.
Əınim boğazını arıtladı vo yarıınahm ahongilo şcri oxudu...
- Dohşotdir, dohşot. Amma son bu ahongo bir bax! - dcyon molla
şerin son misrasını təkrar etdi: “Yek bondo haqiqata müsolman ncşud” .
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Molla ayağa durdu vo zərif lülosi olan gümüş aftafanı götürüb,
yavaş-yavaş otaqdan çıxdı. Bir azdan sonra o, dala qayıtdı və aftafanı yerə qoydu.
Bu arada atam sözo başladı:
- Əlahozrot, bu diizdürmü ki, bizim baş nazir Vosuq-od-Dövlə
İngiltorə ilə yeni müqavilo bağlamaq istəyir?
Şahzado güldü:
- Bunu siz Əsəd-os-Səltənədon soruşmalısınız. Əslindo bu artıq
heç sirr deyil.
Əmim onun sözünü tosdiq etdi:
- Boli, bu, yaxşı bir müqavilədir. Çünki innən belo barbarlar
bizim kölomiz olacaqlar.
- No üçün?
- Bilirsiniz, ingilislorin işləmokdən xoşları gəlir, bizim isə gözəllikdən. Onlar döyüşü sevirlor, biz iso rahatlığı. Buna göro do biz
sazişo gəldik. Artıq biz öz sərhədlərimizin tohlükosizliyinin qeydinə
qalmamalıyıq. İngiltoro İranın müdafıosini boynuna götürür, yollar
tikir, binalar inşa edir vo bizo holo üstəlik pul da verir. Çünki ingil
toro, dünya modoniyyotinin bizo no qodor borclu olduğunu yaxşı
bilir.
Əmimin yaninda dayanan cavan oğlan - omioğlu Bohram xan
Şirvanşir idi. O, başını qaldırdı vo dedi:
- Heç inanırsınız ki, İngiltoro bizi modəniyyotimizdən ötrü müdafıo edir? Bəlko ncftimizdon ötrüdür bu işlor?
Əmim laqcyd şokildo cavab vcrdi:
- Hor ikisi, hoın modoniyyot, hoın do neft dünyaya nur saçdığı
iiçün qorunmağa layiqdir. Lakin biz özümüz osgor ola bilmorik!
Bu dofo sual vermək növbosi mono çatdı:
- Niyo yox? Mosolon, mon öz xalqım uğrunda vuruşmuşam vo
ominom ki, golocokdo do onun uğrunda vuruşacağam.
Əsod-os-Soltono narazı halda mono baxdı, şahzado çay fincanım
yero qoydu vo lovğa-lovğa dedi:
- Heç bilmirdim ki, Şirvanşirlor arasında osgorlor do varmış.
- Yox, olahozrot, başa düşmodiniz! Əli xan osgor yox, zabit olub.
Şahzado:
- Onların arasında forq yoxdur, Əsod-os-Səltənə - deyib, istchza
ilo tokrar etdi: “Son buna bax, zabit!”

Mon susdum. Tamamilo yaddan çıxartmışdım ki, aliconab bir
iranlının nozorindo osgor olmaq ləyaqətli iş deyil.
Tokcə əmim oğlu Bohram xan, deyəson, başqa fıkirdə idi. О holo
cavan idi. Şahzadonin yaninda oturan aliconab vo yiiksok riitbo sahibi
olan Muşir-od-Dövlo omim oğluna nosihot verirdi ki, Allahin qoruduğu İranın dünyada parlamaq üçün artıq qilinca ehtiyaci yoxdur.
Onun oğlanları keçmişdə öz cosarotlorini sübut etmişlor. Vo о, nosihotino yekun vurub dedi:
Şahənşahın xozinosindo saf qızıldan Yer kiirosinin modeli var.
Orada biitiin ölkəlor müxtolif daşlarla göstərilib. Lakin yalnız iran
orazisi tomiz almazla örtülüb. Bu, simvoldan daha çox, şeyi ifado edir.
Bu, hoqiqotdir.
Mon ölkəni işğal altında saxlayan ocnobi osgərləri vo Ənzolidoki
cır-cındır geymiş polislori yadnna saldim. Bu, Asiya idi, avropali
olmaq qorxusundan silahlanni Avropaya toslim edon Asiya! Şahzado
osgorlik peşosino nifrot edirdi. Halbuki о özü, vaxti ilo ocdadlarimin
iştirakı ilo Tifliso müzoffor yürüşlə giron şahın varislorindon biri idi.
О zamanlar İran başını uca tutub silahdan istifado etmoyi bacanrdi.
Zomano doyişib. Şahzado şeri pulemyotdan iistiin tutur. Boiko ona
görə ki, onun şeirdon daha yaxşı başı çıxırdı. Şahzado do, omim do
qocalmışdılar. İran can verirdi, amma zorif şokildə can verirdi.
Ömər Xoyyamın bu şcri yadıma düşdü:
Şah m at taxtasıdır g cco ylo gündüz,
O rda o yun oynar insanla folok.
O nu qaldıraraq şah vo mat dcyər,
Sonra üz ycrino qo yar salamat.

Hcç fikir vcrmodim ki, mon şcri iiroyimdo oxumaq istoyirdim,
amma borkdon oxumuşam. Şahzadonin qaşqabağı açıldı:
- Dcmoli, siz tosadiifon osgor olmusunuz. Bos mono niyo dcmirsiniz bunu? Görürom savadli adamsimz. Taleyinizi özünüz scçosi
olsaydınız, doğrudan da osgorlik peşosini seçordiniz?
Mon tozim edib dedim:
- Dcyirsiniz seçmoli olsaydim, no edordim, olahozrot? Tokco
dörd şeyi seçordim: yaqut dodaqlan, musiqini, miidrik kolamlan,
bir do qırmızı şorabı.
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Dəqiqinin məşhur şeri mənə bütün qonaqların ehtiramını qazandırdı. Hətta yanaqları batıq məlla belə, iltifatla gülümsədi.
Yemək otağına qapılar açılanda gecəyarısı idi. Biz içəri girdik.
Xalçaların üstünə ucsuz-bucaqsız bir süfrə sərilmişdi. Nökərlər əllərində fənər hərəkətsiz halda künclərdə durmuşdular. Süfrənin
üstündə iri ağ iavaşlar qoyulmuşdu. Ortada isə böyük mis məcməyidə plov qoymuşdular. Saysız-hesabsız balaca və böyük boşqablar
süfrəni bürümüşdü. Biz də əyləşdik və m üxtəlif yeməkləri növbə
ilə öz boşqabımızda yeməyə başladıq. Adətin tələb etdiyi kimi, biz
tez-tez yeyirdik, çünki yemək yeganə şeydir ki, iranlı onu yeyəndə
tələsər. Molla qısa bir dua oxudu.
Əmim oğlu Bəhram xan yanımda əyləşmişdi. O, az yeyirdi və
təəccüblə mənə tərəf baxırdı:
- İran xoşuna gəlir?
- Bəli, çox.
- Burada nə qədər qalacaqsan?
- Türklər Bakını tutana kimi.
- Mən sənə qibte edirəm, Əli xan.
Onun səsi heyranlıqla dolu idi. O, bir tikə lavaş götürüb içini isti
düyü ilə doldurdu.
- Sən pulemyotun arxasında oturmusan və düşməninin gözündə
yaş görmüsən. İranın qılıncı isə paslanıb. Biz, min il bundan qabaq
Firdovsinin yazdığı şeirlərdən vocdə gəlirik, Dəqiqinin şerini Rudəkinin şerindən dərhal seçə bilirik. Lakin heç kim avtomobil yolunu
песо tikməyi, yaxud alaya komandanlıq etməyi bilmir.
“Avtomobil yollarf’ sözünü eşidəndə Mordəkana gedən Ay işığı
düşmüş yolu yadıma saldım. No yaxşı ki, Asiyada avtomobil yollarını
salmağı heç kim bacarmır. Yoxsa Qarabağ atı Avropa avtomobilini
heç vaxt öto bilmozdi.
- Avtomobil yolları noyino lazımdır, Bohram xan?
- Əsgorlori yük maşınları ilo daşımaq üçün, baxmayaraq ki, nazir,
bizim osgoro ehtiyacımızın olmadığını iddia cdir. Lakin bizim osgoro
ehtiyacımız var! Bizo pulemyot, moktoblor, xostoxanalar, nizama
salınmış vergi sistcmi, yeni qanunlar vo sonin kimi adamlar lazımdır.
Bizo on az lazım olan şey İranın nalolorini oks ctdiron kölıno şeirlordir. Lakin başqa mahnı vo şeirlor do mövcuddur. Gilanlı şair Əşrofin şcirindon xoborin vannı?

Bohram xan əyilib şeri mono oxudu: “Kodor vo olom votonin
başı üstünü almışdır. Dur ayağa vo İranın tabutunun dalınca get. Iran
goncliyi dofn morasimlorindo holak olmuşdur. Ay, tarlalar, topolor
vo dorolor onların qanına boyanmışdır” .
- Şahzado bu şeri eşitsoydi, onu “iyronc misralar” adlandirardi vo
deyordi ki, onun şeir zövqü tohqir edilmişdir.
Bohram xan inadkarliqla davam edirdi:
- Bir dono do gözol şeir var. Onun müollifi Mirzo Ağa xandir.
Qulaq as: “Qoy Allah İranı kafır düşmonlorin hökmranlığı altına düşmok taleyindon uzaq saxlasın. İranın golini rus adaxhsmin otağına
girmosin. İran golinlorinin fbvqoltobii gözolliyi ingilis lordlarmin
moclislorino qismot olmasin” .
“Pis deyil”, dedim vo güldüm. Çünki Iran goncliyi köhno nosildon pis şeirlori ilo forqlonirdi.
- Amma Bohram xan, bir de görüm, son noyo nail olmaq istoyirson, moqsodin nodir?
Bohram xan açıq-qırmızı xalçanın üstündo gorgin oturub sözo
başladı:
- Sipoh meydanında heç olmusan? Orada yüz dono köhno, paslanmış top qoyulub vo onların lülolori hor yana yönolib: qorbo, şorqo,
şimala vo conuba. Heç bilirsonmi ki, batan bir noslin mirasi olan bu
monasız, toz basmış toplardan başqa İranda bir dono do olsun, top
yoxdur? Heç bilirsonmi ki, ölkodo bir dono do olsun istehkam, horb
gomisi vo rus kazaklan, ingilis mühafızo qoşunları vo sarayın keşiyini çokon dörd yüz nofor bahadurdan başqa bir nofor do iran osgori
yoxdur? Öz omino, şahzadoyo vo dobdoboli riitboloro malik digorlorino bir bax. Bulanıq baxışlar, gücsüz ollor! Onlar da Sipoh meydanindaki toplar kimi köhnolib paslanmışdır! Onlar çox yaşamayacaqlar. Buna göro do vaxtdir: onlar gcri çokilmolidirlor. Aqibotimiz
uzun zaman şahzadolorin vo şairlorin yorğun, taqotdon diişmüş
ollorindo qalıb. Bosdir! iran qoca bir dilonçinin açılmış ovcuna bonzoyir. Mon istoyirom ki, bu qoca ovuc möhkom bir gone yumruğuna
çevrilsin. Burada qal, Əli xan. Sonin haqqında bozi şeylor cşitmişom:
sonin pulemyot dalinda oturub Bakinin köhno qalasını qoruduğunu,
geco vaxti Ay işığında öz düşmoninin hulqumunu dişlorinlo üzdüyünii eşitmişom. Burada, İranda köhno qaladan daha çox şeyi miida
fio ctmok lazımdır vo sonin soroncamında pulcmyotdan dalıa güclii
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silah olacaqdır. Bu, hərəmxanada oturmaqdan, yaxud bazarın gözolliklərinə tamaşa etməkdən daha yaxşıdır.
Mən susdum. Fikrə getmişdim. Tehran! Dünyanın ən qədim
şəhəri. Babil sakinləri ona Roqa-Rey adı vermişdilor. Roqa-Rey padşah şəhəri. Köhnə əfsanələrin tozu, rəngi solmuş, qızıllan tökülmüş saraylar. Almas sarayının bükük sütunları, qədim xalçaların
solğun naxışları və müdrik rübailərin sakit, dinc ahəngi - bunların
hamısı - İranın keçmişi, indisi və gələcəyi mənim gözlərimin qabağmda dururdu!
- Bəhram xan, - dedim, - əgər öz məqsədinə çatsan, asfalt yollar
salsan, istehkamlar tikdirsən və ən pis şairləri müasir məktəblərə
göndərsən, bəs onda Asiyanın ruhu harada olacaq?
Bəhram güldü:
- Asiyanın ruhu deyirsən? Top meydanının axırında biz, iri bir
tikili inşa etdirəcəyik. Asiyanın ruhu olan məscid bayraqlarını, şairlərin əlyazmalarmı, miniatürləri və şəhvət yolunda əxlaqı pozulmuş
oğlan uşaqlarını о binaya yığacağıq, çünki bunların hamısı Asiyanın
ruhuna aiddir. Binanın ön tərəfındə də gözəl Kufı xətti ilə “Muzey”
sözü yazacağıq. Əmin Əsəd-əs-Səltənə muzeyin qarovulçusu və əlahəzrət şahzadə də muzey müdiri ola bilərlər. Bu binanı inşa etməkdə
bizə kömək etmək istəyirsənmi?
- Mən fıkirləşərəm, Bəhram xan.
Yemək qurtardı. Qonaqlar dostə-dəstə salonda oturub söhbət
edirdilor. Ayağa durub açıq eyvana çıxdım. Hava təmiz idi. Bağçadan İran qızılgülünün ətri gəlirdi. Yerə əyləşdim və gözlərimi qaranlığa zillədim. Orada, bazarın palçıq günbəzinin о tayında Şimran
sarayı yerləşirdi. Orada, yastıq və xalçaların içində mənim Ninom
qalıb. Bəlkə də azacıq açıq dodaqları, yaşdan nəm olmuş gözləri ilə
yatır. Moni dərin bir kədor, qəm bürüdü. Onun gözlərini bir daha
gülər görmək üçün bazarın bütün ləl-cavahiratı çatmazdı.
Iran! Mon burada, horəm xidmotçilori vo şahzadolor, dorviş vo
təlxəklər içərisindo qalmalıyammı? Qalıb asfalt yollar salmalı, ordu
qurmalı, Avropanı bir azacıq da Asiyanın içorisinə dartıb gotirmoliyornmi?
Vo birdon hiss etdim ki, heç bir şcy, dünyada hcç bir şey mono
Ninonun gülor gözlori qodor qiymotli vo oziz deyildir. Bu gözlor axinnci dofo no vaxt giiliib? No vaxtsa Bakida, qalanin yaninda. Moni
dorin vo dohşotli Voton hosroti bürüdü. Toz basmış qala vo Nargin
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adasının arxasında batan günoş gəlib gözlərimin qabağmda durdu.
Boz qurd darvazasında üzünü Aya tutub ulayan çaqqalın sosi goldi
qulağıma. Bakı yaxınlığındakı düzlori sohradan gəlon qum örtmüşdü.
Sahil boyunca neft hopmuş torpaq uzamrdi. Qiz qalasinin yaninda
alverçilər sövdoləşir, Nikolay küçosindən do yol miiqoddos Tamara
liseyinə aparır. Lisey həyotinin ağacları altinda Nino dayanmışdır,
əlində doftor, dolu, iri gözləri heyrotlo mono baxırdı. İran qızılgülünün ətri qoflətən yoxa çıxdı. Mon uşaq anasım çağırır kimi, Votonimi
sosloyirdim. Vo birdon başa düşdüm ki, о Voton artıq mövcud deyil.
Mon Bakinm tomiz səhra havasım, dənizin, qumun və neftin zəif iyini
hiss edirdim. Mon bu şohəri heç zaman tork etmoli deyildim. Allahin
moni dünyaya gotirdiyi bu şəhəri! Mon bu köhnə tobioto it öz komasına bağlı olan kimi bağlı idim. Somaya baxdım. İran ulduzları şahın
tacındakı qiymotli daşlar kimi iri vo uzaq idi. Mon qoriblik hissini
indiki kimi heç zaman duymamışdım. Mon Bakiya monsubam. Köhno
qalaya, kölgəsindo Ninonun gülor gözlori parlayan köhno qalaya mon
subam.
Bohram xan olini çiynimo qoydu:
- Əli xan, deyoson xoyala dalmısan? Monim sözlorimi götür-qoy
etdinmi? No qərara goldin, yeni İranın binasım tikmok istoyirsonmi?
- Əmioğlu Bohram xan, mon sono qibto edirom. Çünki yalmz
didorgin adam Votonin no olduğunu dork edir vo bilir. Mon iran
ölkosini yenidon qura bilmorom. Monim xoncorim Baki qalasinin
daşında itilonmişdir.
О mono kodorlo baxdi vo dedi: “Mocnun” . Ərobcə olan bu söz
hom aşiq, hem do sorsom demokdir.
Onun qam monim qanımdan olduğu üçün sirrimi başa düşmüşdü.
Ayağa durdum. Böyük salonda yüksək rütbo sahibləri yola düşən
şahzadoyo baş oyirdilor. Onun arıq olini, uzun barmaqlarını və qırmızı rəngo boyanmış dımaqlarını gördüm. Yox, yox! Mon buraya
gəlməmişom ki, Firdovsi şeirlorini, Hafızin eşqnamolorini vo Sodinin müdrik kəlamlarını möhtəşom bir muzey binasında qoruyum.
Salona girdim vo şahzadonin qabağında tozim etdim. Onun gözlori
kədərli və fıkri dağınıq idi, çünki qarşıda duran təhlükədən xəbordar
idi. Oradan çıxıb Şimrana yollandım. Yolda iso paslanmış toplar meydanını, şahzadənin yorğun baxışını, Ninonun itaotkarlığını fikirləşirdim.
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İYİRMİ BEŞİNCİ FƏSİL
Xəritəni divamn üstünə sərib oturmuşdum. Əlimdə balaca rəngbərəng bayraqlar tutmuşdum. Xəritədəki rənglər parlaq və qarışıq
idi. Yerlərin, dağların və çayların adlarını oxumaq mümkün deyildi,
çünki elə bil bir-birinin üstünə yapışdırılmışdı. Qəzeti yanıma qoyrnuşdum. Orada yerlərin, dağların və çayların adları xəritədəki kimi
səhv yazılmışdı. İkisini də diqqətlə izləyib, qəzetdəki səhvləri xəritədəki qarışıq adlarla uyğunlaşdırmağa çalışırdım. Bir balaca yaşıl
bayrağı kiçik deşiyə saldım. Onun yanında: “Yelizavetpol (Gəncə)”
sözü yazılmışdı. Son beş hərfın üstünü Zanquldaq dağları örtürdü.
Qəzetin yazdığına görə, Xoydan olan vəkil Fətəli xan Gəncədə azad
Azərbaycan Respublikasmı elan etmişdir. Xəritədə Gəncənin şərqində sancdığım balaca yaşıl bayraqlar Ənvərin ölkəmizi azad etmək
üçün göndərdiyi ordunun mövqelərini göstərirdi. Sağdan isə Nuru
Paşanın alayları Ağdaş şəhərinə yaxınlaşırdılar. Soldan Mürsəl Paşa
İlisu vadilərini tutmuşdu. Ortada isə Azərbaycan könüllülərindən
ibarət taborlar vuruşurdular. Tiirklərin həlqəsi yavaş-yavaş rusların
işğalı altmda olan Bakının ətrafında sıxlaşırdı. Yaşıl bayraqlan bir
azacıq da 1эфэ1зэк, düşməni göstərən qırmızı bayraq Bakmı ifadə
edən qarmaqarışıq nöqtədən sıxışdırılıb çıxarılardı.
Hərəm xidmətçisi Yəhya Qulu arxamda durub, ınənirn oynadığım qəribə oyunu gərginliklə izləyirdi. Deyəsən, balaca bayraqların
rəngarəng kağızın üstündə hərəkət etməsi ona qüdrətli bir sehrbazın
ağlasığmaz ovsunları kimi gəlirdi. Hər halda o, belə fıkirdə idi ki,
mən sehrbazlıq edib, yaşıl bayraqları Bakını göstərən qırmızı ləkəyə
sancmaqla fövqəltəbii qüvvənin köməyi ilə şəhəri kafirlərin əlindən
xilas edəcəyəm.
Yəhya Qulu bu sirli oyunuma mane olmaq istəmirdi vo bu səbəbdən o, vəzifəsini yerinə yetirərək yeknəsəq və ciddi səslə mənə
məlumat verməyə başladı:
Ay xan, gör başıma nə oyun gəlib. Nino xanımın dımaqlarına
xına qoymaq istəyirdim. Ən bahalı xına almışdım ki, dırnağa sürtən
kimi tutsun. Buna baxmayaraq, Nino boşqabı götürüb tulladı və məni
cırmaqladı. Səhər tezdən onu pəncərənin yanına apardım, başını lap
yavaşca əlimlə tutdum və istədim ki, ağzını açsın. Axı ay xan, onun
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dişlərini yoxlamaq mənim borcumdur. Amma o, dala sıçradı, sağ
əlini qaldırıb mənim sağ yanağıma bir şapalaq ilişdirdi. О qədər do
ağrıtmadı, amma... Bağışla nökərini, ey xan, amma mon onun bodəninin tüklərini qırxmağa cosarot etmirom. O, qəribə bir xanımdır.
O, gözmuncuğu taxmır və uşağını qorumaq üçün dərman içmir. Əgər
qız uşağı olsa, moni yox, ey xan, Nino xanımı məzommətləyərson.
Hor halda, onun içində murdar bir ruh var ki, ona toxunan kimi başlayır titroməyə. Əbdül-Əzim məscidindo bir qoca qarı tanıyıram.
Mono elo gəlir ki, о qarını buraya çağırsaq, yaxşı olar. Bir fıkirloş,
xan, o, üzünü buz kimi soyuq su ilə yuyur. Bu, onun dərisini xarab
edə bilor. O, dişlərini kobud bir fırça ilə elo yuyur ki, dişlərindon
qan gəlir. Başqa adamlar kimi sağ olinin şəhadət barmağı ilə yumur.
Onu belə davranmağa ancaq murdar bir ruh mocbur edo bilər.
Mon onun sözlərinə heç qulaq asmırdım. Demək olar, hor gün o,
otağıma gəlir və toxminən bir-birino oxşayan məlumatını mənə çatdırır. Onun gözlori şorofli bir qayğı hissi ilo dolu idi. Çünki o, mosuliyyətli adam idi və gələcok uşağım üçün məsuliyyət daşıdığmı hiss
edirdi.
Nino onunla uğursuz, amma inadkar bir mübarizə aparırdı. O,
yastıqları onun üstüno tullayır, evin ətrafındakı divarın üstünə çıxıb
orada çadrasız gəzir, gözmuncuqlarmı pəncorədən eşiyə atır və otağın divarlarına gürcü qohumlarınm şəkillərini yapışdırırdı. Yəhya
Qulu bütün bunları mono qomgin halda vo tolaşla xobor verirdi, Nino
iso axşamlar divanda oturub о biri gün üçün döyüş plamnı hazırlayırdı. O, düşüncoli halda çənəsini qaşıya-qaşıya planlarım məno noql
edirdi:
-N o deyirson, Əli xan, sabah no edim? Onun üzünə azacıq su fışqırdım, ya da üstüno pişik atım. Yox, mon başqa şey bilirom. Mən
hər gün fəvvarənin yanında gimnastika ilə meşğul olacağam, о da
monimlo birlikdo horokot etmolidir. Çünki çox kökolib.
Nino yuxuya gedənə kimi intiqam planları hazırlayırdı və ertosi
giin horom xidmətçisi dəhşot içindo gəlib mono dedi: ‘ Əli xan, Nino
xanım hovuzda durub, qolları vo ayaqları ilo qəribo hərəkotlor edir.
Qorxuram, ağa. O, bədonini qabağa oyir, sonra dala, elə bil ki, bodoni
sümüksüzdür. Bəlko o, bu üsulla naməlum bir bütə səcdə qılır. О istəyir ki, mon də onun hərəkətlərini təkrar edim. Amma xan, mon
mömin müsəlmanam vo yalniz Allah qarşısında özümü toza ataram’ .
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Hərəm xidmətçisini vəzifəsindən azad etməyin xeyri yox idi.
Çünki onun yerinə başqası gələcəkdi, hərəm xidmətçisi olmayan ev,
ev sayılmırdı. Ondan başqa heç kim evdə qulluq edən qadınlara nozarət edə bilməz, təsərrüfatı apara bilməz, pulun qeydini çəkə bilməzdi.
Arzusu olmayan və rüşvət almayan adam varsa, о da hərəm xidmətçisidir.
Buna görə də mən susurdum və bütün diqqətimi Bakını mühasirəyə alan yaşıl bayraqlara vermişdim...
Hərəm xidmətçisi yavaşca öskürüb dedi:
- Əbdül-Əziz məscidindəki arvadı evə çağırtdırım, ya yox?
- Niyə, Yəhya Qulu?
- Murdar ruhu Nino xanımın bədənindən çıxartmaq üçün.
Mən ah çəkdim. Çünki Əbdül-Əziz məscidindəki müdrik qadın
Avropa ruhlarının səviyyəsinə hələ çatmamışdı.
Buna görə xidmətçiyə dedim:
-B u n a ehtiyac yoxdur, Yəhya Qulu. Mənim özümün ruhları
ovsunlamaqdan başım çıxır. Yeri gələndə mən hər şeyi qaydaya salacağam. Amma indi, mənim sehrbaz qüvvətim bu balaca bayraqlardan asılıdır.
Xidmətçinin gözlərində qorxu və maraq hissi oyandı:
-Yaşıl bayraqlar qırmızını sıxışdırıb çıxartsalar, sənin vətənin
azad olacaq? Elədirmi, Əli xan?
- Boli, elədir, Yəhya Qulu.
- Bəs niyə yaşıl bayraqları götürüb elo indi öz yerinə sancmırsan?
- Bunu edə bilmərəm, Yəhya Qulu, buna mənim gücüm çatmır.
O, dorin bir qayğıkeşliklo mono baxdı:
- Allaha dua etmolison ki, sono bunun üçün qüw ot versin. Golon
hofto məhorromlik başlayır. Məhorrom aymda Allaha yalvarsan,
о mütloq sono qüvvot veror.
Mon xoritəlori bükdüm. Yorğun, çaşqın vo eyni zamanda qomgin idim. Xidmotçinin boşboğazlığına uzun zaman dözmok qeyrimümkün idi.
Nino evdo deyildi. Onun valideynləri Tehrana golmişdilor vo
Nino saatlarla knyaz ailosinin otaq kirayo götürdüyü evdo qalırdı.
Orada o, gizlinco başqa avropalılar ilo görüşürdü. Monim bundan
xoborim var idi, amma susurdum, çünki ona üroyim ağrıyırdı. Xid168 < ^ 2 *

motçi farağat durub mənim omrimi gözloyirdi. Seyid Mustafa yadıma
düşdü. Dostum qısa müddot üçün Moşhoddon Tehrana golmişdi. Onu
az-az görürdüm, çünki o, bütün gününü moscidlordo, müqoddəslorin
mozarları üstündo vo cır-cındır içindo olan dorvişlorlo müdrik söhbotlər etmoklo keçirirdi.
Nohayot, dillondim:
Yohya Qulu, Seyid Mustafanın yanma get. О, Sipohlezar moscidindo qalır. Ondan xahiş et ki, mono iltifat edib buraya toşrif gotirsin.
Xidmotçi getdi. Mon tok qaldım. Hoqiqoton do yaşıl bayraqları
Bakıya sancmaq üçün monim gücüm çatmırdı. Haradasa, votonimin
çöllorindo türk batalyonları, onlarla birlikdo do Azorbaycamn yeni
bayrağmı tutan könüllülərdon ibarot horbi hissolor düşmonlo vuruşurdular. Monim bu bayraqdan, qoşunların saymdan vo harada vuruşduqlarından da xoborim var idi. İlyas boy do azorbaycanlı könüllülorin corgosindo vuruşurdu. Mon do bu döyüşdo iştirak edib, sohor
şehinin otrini hiss etmoyin hosrotini çokirdim. Lakin cobhoyo gedon
yol bağlı idi. ingilis vo rus horbi hissolori sorhoddo keşik çokirdilor.
Araz çayı üstündo olan vo İranı müharibo meydanı ilo bağlayan geniş
köфüdə tikanlı moftil qoyulmuşdu. Кбфй pulemyot vo osgorlorin
mühasirosindo idi.
Iran iso qabığına girmiş ilbiz kimi öz rifahına gizlonib yaşayırdı.
Döyüşlor gedon, güllə atılan vo az şeir oxunan, zohorlənmiş adlanan
oraziyo no adam giro bilordi, no siçan, no do ki, quş. Bunun oksino
olaraq, Bakıdan çoxlu qaçqın golirdi İrana. Çoronçi vo uşaq kimi
təlaşlı Arslan ağa da onlarin arasmda idi. O, çayxanaları gozib moqalolor yazır və türklorin qolobosini İskondorin miizoffor yürüşlori ilo
miiqayiso edirdi. Onun yazdığı moqalolorin birini qadağan etmişdilor. Çünki senzor iskondorin modh edilmosini bir zamanlar homin
fateh torofindon moğlub edilon İrana qarşı gizli, odobsiz horokot
kimi başa düşmüşdü. Bu ohvalatdan sonra Arslan ağa özünü oqidosi
uğrunda şohid olan bir şoxs kimi qolomo verirdi. O, mono do baş çokir
vo Bakım müdafiə edorkon göstordiyim qohromanlıqları çox doqiq
tosvir edirdi. Onun xülyasmda guya düşmon legionlari yalmz monim
güllomdon ölmok üçün arxasında oturduğum pulemyotun qabağından yürüşlo keçiblormiş. Onun özü iso döyüşlor zamani bir motboonin zirzomisindo gizlonib, heç yerdo elan edilmomiş votonporvor
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müraciətnamələr hazırlayırmış. О, bunları mənə oxudu və xahiş etdi
ki, bir qəhrəmanm əlbəyaxa vuruşda duyduğu hissləri ona danışım.
Onun ağzını şimiyyatla doldurub bayıra qovdum. O, mətbəə boyasının iyi gələn, qatı açılmamış bir dəftəri otağımda qoyub getdi ki,
əlbəyaxa döyüşdə qəhrəmanm keçirdiyi hissləri oraya yazım. D əftərin ağ vərəqlərinə baxanda, Ninonun kədərli və fikirli baxışlarını
yada salıb, qarmaqarışıq həyatım barədə düşüncəyə daldım və qələmi
götürdüm. Yox, əlbəyaxa döyüşdə qəhrəmanm hisslərini yazmaq niyyətində deyildim. Əksinə, bizi - Nino ilə məni Şəmiran sarayının ətir
saçan bağçasına gətirib çıxardan və onun gözlərindən sevinci yex
edən yolu cızmaq üçün qələmə əl atdım.
Oturub İranm qamış qələmi ilə yazımı yazırdım. Hələ məktəb
illərində yazmağa başladığım dağmıq qeydləri səliqəyə salırdım.
Bütün keçmişim gözlərimin qabağında canlandı. Seyid Mustafa otağıma girib çepur sifətini monim çiynimə toxundurana kimi keçmişin
xəyalma dalmışdım.
- Seyid, - dedim, - mənim həyatım nizammı itirib, qarmaqarışıq
olub. Cəbhəyə yol bağlıdır. Nino artıq gülmür və mən qan yerinə
mürəkkəb axıdıram. Axı nə etməliyəm, Seyid Mustafa?
Dostum mono sakit və diqqətlə baxdı. Onun oynində qara libas
var idi, sifəti arıqlamışdı. Onun arıq vücudu elə bil bir sirrin yükü
altında bükülmüşdü. O, eyloşdi vo dedi:
- Əllərinlo heç bir şeyə nail ola bilməzsən, Əli xan. Lakin insan
yalmz əllərə sahib deyil. Mənim libasıma bax vo no dediyimi başa
düşorson. İnsanlar üzərində qüvvə Gözogörünməzin aləmindədir.
О sirrə toxun vo sən о qüvvəyə şərik olarsan.
- Səni başa düşmürəm, Seyid. Ruhum əzab çəkir və mən bu
qaranlıq zülmotdən çıxış yolu axtarıram.
- Çünki sən üzünü bəndolorə tutmusan, Əli xan! Sən bəndoləri
idarə edon Gözəgörünməzi yaddan çıxardırsan. Hicrotin 680-ci ilindo
din düşmənləri tərəfmdən təqib edilən peyğəmbərin novəsi Hüseyn
Kərbolada şohid edildi. Xilaskar və sirr sahibi о idi. Küll-İxtiyar onun
qanı ilə batan və doğan günəşi boyadı. Şiə icmasına, biz şiələrə on
iki Imam hökmranlıq etmişdir: birincisi Hüseyn idi, axırmcısı da holə
bu gün də gizlindən şiə cəmiyyətini idarə edən Sahib-əz-Zaman,
Gözəgörünməz İmamdır. Bu gizli İmam bütün əməllərindo zahir
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olur, amma buna baxmayaraq о, yeno do Gözogörünmoz olaraq qalır.
Mon onu, doğan günoşdo, toxumlarda, donizin tufanında görürəm.
Onun sosini pulemyotun şaqqıltısında, qadınların nalosindo vo oson
küloklordə eşidirom. Vo Gözogörünmoz buyurub deyir: şiolorin aqiboti kədərdir! Korbola səhrasının qumuna tökiılon Hüseyn qanı üçün
tutulan yas da bu aqibotin bir hissəsidir. İldə bir ay bu kədoro, yasa
həsr edilmişdir. Bu ay Məhorroın ayıdır. Dordi olan bu kədər ayında
ağlasm. Mohorromin onuncu günündo şionin aqibəti həqiqotə çevrilir.
Çünki bu onuncıı gün, şohidlərin ölüm güniidür... Körpo Hüseynin
öz üstüno götürdüyü dord, mohz bu dərd, möminlərin boynuna, belinə
qoyulmalıdır. Kim bu dordin bir hissəsini üstünə götürürso, o, morhəmətin də bir hissosinə şərik olur. Bax, buna göro möminlor Mohərrom ayında sino döyürlər, çünki çıxılmaza düşon, yolunu çaşan şoxso
morhomot yolu vo azadlıq lozzəti onun öz-özünü şallaqlayarkon çokdiyi ağrılar vasitosilə açılır.
Mon yorğun və acıqlı halda dcdim:
- Seyid, mon sondon soruşdum ki, cvimə soadoti nccə qaytarım,
çünki dərin bir qorxu içindoyom. Son isə mono din dorslorindoki
müdrik kolamları tokrar cdirson. No deyirson, di'ışüm moscidlorin
qapılarına və zoncirlo sino döyüm? Mon möminəm vo dinin buyruqlarım ycrino yetirirom. Mon do Gözogörünməzin sirrino inanıram,
amma mon inanmıram ki, monim soadotimo yol miiqoddos Hüscynin
şobihindon keçir.
- Mon buna inanıram, Əli xan. Son mondon yol soruşdun, mon do
sono onu göstərdim. Ayrı yol tanımıram. İlyas boy Gonco cobhosindo
qan tökür. Son Goncoyo gcdo bilmozson. Buna göro do öz qamm,
Mohorromin onuncu günündo sondon bunu tolob edon Gözogörünmoz üçün tök. Yox, sus, demo ki, bu müqoddos qurban monasızdır.
Bu kodor dünyasında hcç no monasız deyil. Məhorrom ayında son do
Gonco yanmda vuruşan İlyas boy kimi voton uğrunda döyüşo giriş.
Mən susdum. Poncorolori pordolonmiş karct hoyoto girdi. Tutqun
şüşodon Ninonun sifotini güclə görmok olurdu. Horomxana bağçasının qapısı açıldı vo Seyid Mustafa qəfloton durub dcdi ki, tolosir.
- Sabah Scpahlezar moscidino yanıma gol. Söhbotimizi orada
davam etdirorik.
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İYİRMİ ALTINCI FƏSİL
Divanın üstündə uzanıb nərdtaxta oynayırdıq. Nərdtaxta sədəflə
işlənmişdi, daşları da fıl sümüyündən qayrılmışdı. Nərdtaxta oynamağı Ninoya mən öyrətmişdim və о zamandan bəri biz tümən, sırğa,
öpüş və gələcək uşaqlarımızın adları üçün oynayırdıq. Nino uduzur,
borcunu verir və ycnə zər atırdı. Onun gözləri gərginlikdən parlayır,
barmaqlari da fıl sümüyündən olan daşları elə götürürdü ki, elə bil
onlar qiymətli inci idi.
Nino ah çəkərək elə indicə uduzduğu səkkiz gümüş tümoni məno
vcrdi və dedi:
- Əli xan, sən məni məhv edəcəkson.
Bunu deyib nərdtaxtam qatladı vo başım mənim dizimə qoyub,
düşüneəli halda gözlərini tavana zillədi və xəyala daldı. Çox xoşbəxt
gün idi bu gün, çünki Nino intiqammı alıb sakitləşmişdi. Əhvalat isə
belə oldu.
Lap səhər erkən evimiz ah-nalə və hönkürtü sosləri ilə dolmağa
başladı. Ninonun düşməni Yəhya Qulu yanağı şişıniş vo üz-gözü
büzüşmüş halda içəri girdi. O, intihar etmək istəyən bir adam kimi:
“Dişim ağrıyır”, dedi. Qələbə və ləzzət hissindon Ninonun gözləri
parıldadı. O, xidmətçini pəneərənin yanma apardı, ağzına baxdı və
qaşqabağını tökdü. Sonra təşvişlə başını yırğaladı. Möhkom bir sap
götürüb bir ucunu Yəhya Qulunun içiboş dişinə, о biri ucunu isə açıq
qapmın dostəyinə bağladı. Vo “belə” , deyib qapıya torəf qaçdı, var
gücü ilə onu itələdi. Dəhşətli bir qışqırıq çıxdı vo xidmətçi ycrə sorilib, qapınm incə dəstəyindən asılıb qalan dişinə baxdı.
- Əli xan, ona de ki, adam dişlərini sağ əlinin şəhadət barmağı ilə
yuyanda, nəticəsi belə olur.
Men onun dediyini sözbəsöz torcümo etdim və Yəhya Qulu əyilib
dişi yerdon götürdü.
Ninonun intiqam hissi holo do soyumamışdı:
- Əli xan, ona de ki, о holə sağalmayıb. Qoy gedib yorğan-döşoyə
girsin və altı saat orzində yanağına isti dosmal qoysun. Bundan başqa,
düz bir hofto şirin şey yemosin.
Yohya Qulu başını salladı vo otaqdan çıxdı. O, ağrıdan xilas
olduğu üçün sevinirdi.
- Nino, - dedim, - utan. Yazığın axırıncı sevincini do olindon aldın.
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Nino daşürokliliklo: “O öz paymı aldı” dcyib nordtaxtanı gotirdi.
Oyunu uduzduğu üçün odalot müoyyon dərocədo Ьофа edilmişdi.
İndi Nino tavana baxır və çonomi barmağı ilo sığallayıb soruşurdu:
- Əli, Bakı no vaxt azad cdilocok?
- Hor halda, iki hofto içindo.
O, ah çokdi: “On dörd gün” ...
- On dörd gün qalıb. Bakı üçün darıxmışam və türklorin şohoro
yürüşünün həsrətini çokirom. Bilirson, hər şcy doyişilib. Son burada
özünü rahat hiss etdiyin halda, moni hor gün biabır edirlor.
- Niyo biabır edirlor ki?
- Çünki bütün alom monimlo qiymotli vo kövrok bir oşya kiırıi
roftar edir. No qodor qiymotli olduğumu dəqiq bilmirəm, amma mən
no tez sınanam, no do oşya. Dağıstan yadındadır! Orada hoyat tamamilo başqa idi. Yox, bura mənim xoşuma golmir. Əgor Bakı tezliklo
azad edilmosə, biz gorok başqa yero köçüb gedok. Bu ölkonin foxr
etdiyi şairlorindon xoborim yoxdur, amma bilirom ki, Aşura günündo
insanlar burada sinolorini cırmaqlayır, başlarını xoncorlo yarır vo
zəncir vururlar. Bu tamaşanı görmomok üçün avropalılar bu gün
şohori tork edirlor. Mən bütiin bunlara nifrot edirom. Mon özüınii
her an mono basqın edə bilocok bir özbaşınalığın qurbanı kimi hiss
edirom.
Onun inco sifoti mono yönolmişdi. Onun gözlori heç vaxt olmayan qodor dorin vo anlaşılmaz idi. Göz boboklori böyümüşdü. Hamiloliyini yalnız gözlorindon bilmok olardi.
- Qorxursan, Nino?
- Nodon? - Onun sosi hoqiqoton tooccüblü soslonirdi.
- Elo qadmlar var ki, bundan qorxurlar.
Nino ciddiloşdi.
- Yox, mon qorxmuram. Mon siçanlardan, timsahlardan, imtahandan vo horom xidmotçilorindon qorxuram. Amma bundan yox.
Elo olsaydi, onda mon qışda zökomdon qorxmalı olardim.
Onun soyuq gözlorindon öpdüm. О, ayağa durdu vo saçlarım dala
darayıb dcdi:
- Mon valideynlorimin yamna gedirom, Əli xan.
Kipianigilin yaşadığı balaca villada horomxana qanunlarının
tamamilo pozulduğunu bildiyim halda, ycno razılıq vcrdiın. Knyaz
bu giin gürcii dostlarını vo avropalı diplomatları qobul edirdi. Nino
çay içib, ingilis şimiyyatı yeyocok vo Hollandiya konsulu ilo Rubcns
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vo Şərq qadınlarının problemlorindən danışacaq. Nino getdi. Şüşəlori cilalanmış karetin həyətdən çıxdığını gördüm.
Mon tək qalıb, rəngbərəng xəritədəki balaca yaşıl bayraqlar və
məni votonimdən ayıran bir neçə sərhəd məntəqələri barədə düşündüm. Otaq toran idi.
Divamn üstündoki yumşaq yastıqlardan Ninonun otri golirdi. Yero
uzandım vo tosbehimi oynatmağa başladım. Divardan İranın gümüş
şiri parıldayırdı. Mon aşağıdan yuxarıya ona baxırdım. Şirin poncosindo gümüş qılınc işıq saçırdı. Moni gücsüzlük və zoiflik hissi
bürüdü. Xalq Gənco çöllorindo qan axıtdığı bir zamanda İran şirinin
kölgosindo oturduğum üçün xocalot çokirdim. Mon özüm do qiymotli, qayğı ilo qorunan zorif bir oşya idim. Bir Şirvanşirin aqiboti
bir zaman dobdoboli saray rütbosi almaq, inco hissİorini klassik dildo
ifado etmok idi. Lakin bu anda mənim xalqımın Gonco düzonliyindo
qanı axırdı. Moni dorin ümidsizlik haqladı. İran şiri divardan mono
dişlorini ağardırdı. Araz üstündoki sorhod körpüsü bağlı idi vo İran
torpağından Ninonun ruhuna yollar da mövcud deyildi.
Mon osobi halda tosbehi çevirirdim. Sap qırıldı vo sari muncuqlar
yero sopolondi.
Uzaqdan şeypurun sönük sosi golirdi. Bu sos Gözogörünmozin
xobordarlığı qodor qorxunc vo cozbedici idi. Poncoroyo yaxınlaşdım.
Kiiço tozlu idi, istidon yanıb oriyirdi. Giinoş düz Şomiran saraymın
toposindo dayanmışdı. Tobilin sosi yavaş-yavaş yaxınlaşırdı. Onun
sosini minlorlo insanın tokrar etdiyi “Şaxsey... Vaxsey - Şah Hüseyn...
Vay Hüseyn” nidaları müşayiot edirdi.
Izdiham tindo göründü. Qızılla işlonmiş üç nohong bayrağı qüvvotli ollor izdihamın başı üstündə ucaldırdı. Onların birinin üstündo
böyük qızıl horflorlə Əlinin, Allahm yer üzündoki dostunun adı yazılmışdı. Ikinci bayrağın qara moxmor parçası üstündo sol olin qalxıb
düşon şokli çokilmişdi. Bu, peyğoınborin qızı Fatimonin oli idi.
Vo üçüncü bayraqda nohong horflorlo yalnız bir söz yazılmışdı:
“Hiiscyn”, peyğomborin novosi, Şohid vo Xilaskar.
İzdiham ağır addımlarla küçodon keçirdi. İzdihamın qabağında
qara matom libası geymiş, bellori çılpaq vo əllorindo ağır zoncirlor
tutmuş, giinahlarını tövbo edon möminlor gcdirdilor. Tobilin ahongino uyğun olaraq onlar ollorini qaldırır vo zoncirlor onların qanayan
çiyinlorini zolaq-zolaq edirdi. Onların dalınca geniş biryanmdairodo
daim iki addnn qabağa, bir addım dala atan enli kürokli kişilor gedir-

dilor. Onların sönük səsli: “Şaxsey... Vaxsey...” nidaları küçoni bürümüşdü vo hor bu nida golondo onlar nohong yumruqlari ilo borkdon
çılpaq, tüklü sinolorino vururdular. Onların ardınca bellorino yaşıl
komor bağlamış vo Peyğombor noslindon olan seyidlor golirdilor.
Dallarınca kofono bürünmüş mohorrom şohidlori, başı qırxılmış vo
ollorindo uzun xoncorlor tutmuş adamlar golirdi. Onlarm simasi
qozobli, qapali idi vo elo bil başqa bir dünyaya qorq olmuşdular.
“Şaxsey... Vaxsey...” Xoncorlor göydo parlayır vo aşağı, qırxılmış
kolloloro enirdi. Şohidlərin libasını qan bürümüşdü. Birinin başı
gicollondi vo yaninda gedon dostlan onu izdihamın içindon çıxartdilar. Onun dodaqlarında xoşboxt bir tobossüm var idi.
Mon poncoronin qabağında durmuşdum. İndiyodok mono molum
olmayan bir hiss almışdı caynağına moni. Bu nida monim ruhumda
xobordarliq kimi soslonirdi vo fodakarlıq arzusu içimi doldurdu. Mon
küçodoki tozun üstüno tökülon qan damlalarını gördüm. Şeypurun
sosi iso cazibodar vo qurtuluşa çağırış kimi soslonirdi. Gözogörünmozin sirri, xilasa aparan kodorin darvazasi bu idi. Mon dodaqlamm
sıxdım. Əlim poncoro dostoyini daha da bork sıxdı. Hüseynin bayrağı qabağımdan keçdi. Mon Fatimonin olini gördüm vo bütün aşkar
olan şeylor gözlorimin qabağından yox oldu.
Tobilin sönük sosini bir do eşitdim vo bu sosin cingiltisi içimdo
vohşi bir qışqırığa çevrildi. Qofloton, bir an içorisindo mon do bu
izdihamm bir hissosino çevrildim. Mon enliküroklilorin dairosindo
iroliloyir vo monim iri yumruqlarım çılpaq sinomo çokic kimi zorbo
endirirdi. Bir az sonra bir moscidin qaranliq sorinliyini hiss ctdim vo
İmamın nalo çokon nidasını eşitdim. Kimso mono ağır bir zoncir verdi
vo mon, kiiroyimdo iniltili bir ağrı hiss etdim. Saatlar kcçdi. Qabağımda geniş bir meydan gördüm vo boğazımdan elo ovvolki vohşi
vo şad bir nida çıxdı: “Şaxsey... Vaxsey” . Üzü oldon düşmiiş bir dorviş peyda oldu qarşımda. Bürüşük dorisinin altından qabırğaları görünürdii. İzdihamdakıların gözlorindo inadcıllıq ifadosi var idi. Onlar
oxuyurdular vo meydanda çulu qana bulaşmış bir at horokot edirdi.
Körpo Hüseynin atı. Əldon düşmüş dorviş var gücü ilo qışqırırdı.
O, mis fıncamnı qırağa tulladı vo özünü atın ayaqları altına atdı.
Başım gicollondi. İri yumruqlar çılpaq sinomo zorbo cndirirdi. “Şaxscy... Vaxsey”. İzdiham xoşboxt idi. Ağ libası qana batmış bir cavanı
yanımdan sürüyüb apardılar. Uzaqdan saysız-hesabsız moşollorgolib
moni do özü ilo apardı. Mon bir moscidin hoyotindo oturmuşdum vo

] 74

175

yanımdakı adamların hiindür, yumru papaqları var idi. Onların gözündən yaş gəlirdi. Kimsə кофо Hüseyn barədə mərsiyə oxumağa başladı. Kəskin ağrı onu boğurdu. Ayağa durdum. İzdiham sel kimi dala
axmağa başladı. Gecə sərin idi. Biz hökumət binasının yanına gəldik.
Binanın dirəklərindən qara bayraqlar asılmışdı. Sonsuz məşəl izdihamı ulduzlarm əks olunduğu çayı xatırladırdı. Üzü çadralı insanlar
tinlərdən baxırdılar. Konsulluğun qapısında süngünü sıyırmış keşikçilər dayanmışdılar.
Evlərin damları insanlarla dolu idi. Top meydanında ibadət edən
izdihamın yanından dəvə karvanı keçdi. Fəryad səsləri ucaldı. Qadınlar yerə sərildilər və onların ayaqları solğun Ay işığında açıq görünürdü. Dəvələrin belində qurulmuş taxt-rəvanda müqəddəs К оф еnin ailəsi oturmuşdu. Onun ardınca qara atın belində, müqəddəsin
qatili zalım xəlifə Yezid gedirdi. Meydandan atılan daşlar xəlifənin
niqabına dəyirdi. O, tələsik qaçıb Nəsrəddin şahın sərgi salonunun
həyətində gizləndi. Ertəsi gün orada К бф э barədə şəbeh olmalı idi.
Şah sarayının Almaz darvazasından da qara bayraqlar asılmışdı.
Keşikdə duran bahadırlar da matəm libası geyib, başlarını əymişdilər. Şah sarayda yox idi. O, Bageşahdakı yay sarayında idi. İzdiham
Əla-əd-Dövlə küçəsinə axışdı və birdən-birə mən qaranlığa qərq
olmuş, adamsız qalan Top meydanında tək qaldım. Paslanmış topların lülələri laqeyd-laqeyd mono baxırdı. Bodənim ağrıdan inildoyirdi. Elo bil mono min şallaq vurmuşdular. Əlimi belimo vurdum
vo qalın qan layı hiss etdim. Başım gicəllonirdi. Meydanı keçib bir
boş faytona yaxınlaşdım. Faytonçu anlayış və qayğıkeşliklə mənə
baxdı vo səriştoli adam kimi dedi:
- Bir az göyorçin nocisi tap, onu bitki yağı ilo qarışdır və yaralarına sürt. Çox kömək edir.
Yorğun halda faytonun döşoyino sorildim.
- Şomirana, Şirvanşirin evino sür! - deyo qışqırdım.
Faytonçu qamçını qaldırdı. O, faytonu xarab yollarla sürdü və
başını çevirib mono baxdı. Sonra hcyrot dolu səslo dedi:
- Siz, deyoson çox mömin adamsınız. Golon dofo mənim üçün do
dua edin. Çünki monim vaxtım yoxdur, işlomoliyom. Adım Zöhrab
Yusifdir.
Ninonun gözlorindon yaş sel kimi axırdı. O, divanda oturub,
kömoksiz əllorini qoynuna qoyaraq, sifotini gizlotmodon ağlayırdı.
Onun alt dodağı aşağı diişmüş, ağzı açıq idi. Yanaqları ilo bumu ara176

sında dərin qırışıqlar görünürdü. О hıçqırır vo balaca bədoni titroyirdi.
Bir söz belə demirdi. K ^iklorindən golən tomiz yaş damlaları yanağına tökülür və köməksiz sifətinə yayılırdı. Mon onun kədərino şərik
olmuş halda Ninonun qabağında dayanmışdım. 0,1 о ф эп тЫ 1 , göz
yaşını silmirdi, dodaqları isə payız уаф а |1 külokdə əson kimi osirdi.
Onun əllorini olimə aldım. Əllori soyuq, cansız vo yad idi. Onun yaşlı
gözlorindon öpdüm vo o, şaşqın, fikirli şokildə mono baxdı.
- Nino, - deyə qışqırdım, - Nino, sono nə olub?
O, əlini ağzma apardı vo sanki ağzını bağlamaq istəyirdi. Lakin
əlini aşağı salandı, əlinin üstündo diş yerlori aşkar görünürdü.
- Əli xan, mən sono nifrot edirəm.
Onun səsindo dorin bir dohşot hiss olunurdu.
- Nino, son xəstoson!
- Yox, man sono nifrot edirom.
О, alt dodağım dişlərinin arasına aldı vo gözlori incimiş bir uşağın gözlorinə bonzoyirdi. Nino, tiko-tikə olmuş paltarıma, zolaqzolaq olmuş çiyinlorimo vahimo ilə baxırdı.
- Nino, nə olub axı?
- Mon sono nifrot edirom.
О, divanın küncüno qısıldı, çənosini dizlorinin üstüno yapışdırdı.
Onun göz yaşları bir anlığa dayandı. Kodorli, sakit vo yad gözlori ilə
mono baxırdı.
- No etmişom, Nino?
O, ahongsiz, yavaş, xoyala dalmış torzdo danışmağa başladı:
- Son mono öz ruhunu açıb göstordin, Əli xan. Mon validcynlorimin evindo idim. Biz çay içirdik vo Hollandiya konsulu bizi cvino
dovot etdi. Onun evi Top meydanmdadır. O, Şorqin barbar bayrammı ,
bizo göstərmok istoyirdi. Biz pəncəronin qabağında dayanmışdıq vo
təossübkeşlorin dalğası yanımızdan keçirdi. Mən şeypursosini eşitdim,
vəhşiloşmiş sifotlori gördüm. Üroyim bulandı. Konsul: “İşgənco çılğınlığı”, deyib poncorəni bağladı, çünki bayırdan tor vo çirk iyi golirdi.
Birdon biz vohşi qışqırıqlar eşitdik. Eşiyə baxdıq və cır-cındır içindo
olan birdərvişin özünü atın ayaqları altına atdığını gördük. Vo sonra,
sonra konsul olini uzatdı vo tooccüblə dedi: “Bu, o?..” O, cümlosini
qurtarmadı. Mon onun barmağının istiqamotino baxdım vo ağlını itirmiş izdihamın içindo sino döyon vo bir zoncirlo küroklorini zolaqzolaq edon bir yerlini gördüm. О yerli son idin, Əli xan! Mon, sonin
arvadın. fanatik bir vohşinin arvadı olduğum üçün utanıb yero girdim.
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Mən sənin hər bir hərəkətini izləyirdim və konsulun ürəyiyanan
baxışlarını hiss edirdim. Mənə elə gəlir ki, ondan sonra çay içdik,
yoxsa yemək yedik - dəqiq bilmirəm. Mən güc-bəla ilə özümü orada
saxladım, çünki bizi ayıran uçurum qəflətən gəlib gözlərimin qabağında durdu. Əli xan, körpə Hüseyn bizim xoşbəxtliyimizi məhv etdi.
Mən səni о təəssübkeş vəhşilərin arasında görürəm və heç zaman
sənə başqa gözlə baxa bilməyəcəyəm.
O, susdu və kədərli tövrdə oturdu. O, əzab çəkirdi, çünki mən öz
vətənimi və dincliyimi Gözəgörünməzdə tapmaq istəyirdim.
- İndi nə olacaq, Nino?
- Bilmirəm. Biz artıq xoşbəxt ola bilmərik. Mən buradan çıxıb
getmək istəyirəm. Haraya olsa, elə yerə ki, Top meydanındakı о
dəlini görrnəyim, sənin gözlərinə bir də baxa bilim. Əli xan, burax
məni çıxım gedim.
- Hara, Nino?
- Eh, bilmirəm, - dedi və onun barmaqları kürəyimdəki yaralara
toxundu. - Axı nə üçün belə elədin?
- Sənə görə, Nino, amma son bunu başa düşməzsən.
-Y o x ! - deyə о, təsəlli tapmayan şəkildə cavab verdi. - Mən
buradan çıxıb getmək istəyirəm. Mən yorulmuşam, Əli xan. Asiya
çirkindir.
- Məni sevirsən?
O, tərəddüdlə: “H ə” cavabı verdi və əllərini dizlərinin üstünə
qoydu. Mən onu qucağıma götürüb yataq otağına apardım. Onu soyundurdum və yerinə qoydum. O, dərin bir qorxu içindo sərsəm sözlər
söyləyirdi.
- Nino, - dedim, - bir-iki həftə də döz, sonra biz Bakıya gedərik.
O, yorğun halda başını tərpətdi və gözlərini yuırıdu. Yuxuluyuxulu əlimi götürüb öz sinəsinin üstüno qoydu. Uzun zaman oturub
ovcumun içində onun qəlbinin döyüntüsünü hiss etdim. Sonra özüm
soyundum və onun yanında uzandım. Onun bədəni isti idi və o, uşaq
kimi sol tərəfımdə, dizlorini yuxarı qaldırıb, başını yorğamn altına
salıb yatmışdı.
O, səhor erkon durdu. Üstümdon hoppanıb, о biri otağa qaçdı.
Çox yuyundu. Suyu şıppıldada-şıppıldada yuyunurdu və məni içəri
buraxrnırdı... Sonra oradan çıxdı, amma gözümə baxmaqdan çəkinirdi. Onun olində məlhomlo dolu bir qab var idi. O, təqsirini başa
diişən adam kimi məlhomi belimo sürtdü. Sonra nozakotlə dedi:

- Sən moni döyməli idin, Əli xan.
- Bacara bilməzdim, çünki bütün giinü özüm-özümü döymiişdüm və gücüm qalmamışdı.
O, məlhəmi yana qoydu və xidmotçi çay gətirdi. O, toləsik içirdi
və pərt halda bağçaya baxirdi. Vo birdən diqqotlo gözlərimin içino
baxıb dedi:
- Bunun mənası yoxdur, Əli xan. Mən sonə nifrət edirəm vo
İranda qaldığımız müddətdə nifrot edocəyoın. Mən bunu doyişo
bilmərəm.
Biz ayağa durduq. Bağçaya keçib fəvvarənin yanında oyləşdik.
Tovuz quşu yanımızdan keçdi. Atamın kareti gurultu ilo kişiloro aid
evin həyətindən keçdi. Birdən Nino başını yana əydi və utancaq
şəkildə dedi:
- Mən, nifrət etdiyim bir adamla nərd oynaya bilərom?
Mən nərdtaxtanı gətirdim və biz pərt və çaşqın halda oynamağa
başladıq... Sonra clə yerdəcə uzandıq, hovuza oyilib, suda əksimizo
tamaşa etdik. Nino əlini tomiz suya saldı vo oksiıniz balaca dalğalarda pozulub getdi.
-Q ə m ycmə, Əli xan. Mon səno nifrət ctmiram. Mon bu yad
ölkəyə və yad adamlara nifrot edirəm. Elo ki evimizo çatdıq, hor
şey keçib gedəcək. Elə ki...
O, sifətini suyun üzüno qoydu vo bir müddot bclo saxladıqdan
sonra başım qaldırdı. Su damlaları onun yanağından vo çonosindon
töküliirdü.
- Miitloq oğlan olacaq, lakin о vaxta holo ycddi ay qalıb.
Nino bunu qoti dcdi vo onun üziindo qiirur ifadosi var idi. Mon
onun üzünü sildim vo soyuq yanaqlarını öpdüın. О da güliirdü.
İndi bizim talcyimiz Azorbaycanm qızmar günoş altında yanan
düzonliyindon kcçib, ncft qüllolorinin ohatosindo vo düşmonin işğalı
altmda olan köhno Bakıya torof iroliloyon alaylardan asılı idi.
Uzaqdan ycno miiqoddos Hiiscynin şcypur sosi goldi. Mon Nino
nun olini tutub, onu tcv, cvin içino apardım vo poncoroni bağladım.
Sonra qrammofonu vo on giiclü iynoni gotirdim. Bir val qoydum vo
Qunonun “Faust” opcrasından güclü bir bas sosi quhığı batıran bir
ariya oxumağa başhıdı. Bu, on uca sosli val idi vo Nino qorxıı içiııdo
moni qucaqlayan vaxt, Mcfistofclin qiidrotli bası şcypurun söniik
sosini vo qodim “Şaxscy... Vaxscy” nidalarını batırırdı.
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İYİRMİ YEDDİNCİ FƏSİL
İran payızınm ilk günlərində Ənvərin ordusu Bakını tutdu. Bu
xəbər bazara, çayxanalara və nazirliklərə yayıidı. Şəhərin axırıncı
rus müdafiəçiləri ac-yalavac İran və Türküstan limanlarına qaçıb
gəldilər. Onlar şəhərin qədim qalasmın üstündə dalğalanan ağ hilallı
müzəffər qırmızı bayraqdan danışırdılar. Arslan ağa türklərin Bakıya
girməsini əfsanəvi şəkildə Tehran qəzetlərində təsvir etdi. Ərnim
Əsəd-əs-Səltənə isə türklərə nifrət etdiyi və eyni zamanda, bununla
ingilislərin qılığına girmək istədiyi üçün qəzetləri qadağan etdi. Atam
baş nazirin yanına getdi və o, bir az tərəddüddən sonra Bakı ilə İran
arasında gəmi rabitəsinin bərpa edilməsinə icazə verdi. Biz Ənzəliyə
getdik və orada “Nəsrəddin” gəmisi azad edilmiş vətənlərinə qayıtmaq istəyən bir dostə qaçqını göyərtəsinə götürdü.
Bakı limanında uzun xəz papaqlar geymiş gümrah əsgərlər dayanmışdılar. İlyas bəy qılıncı sıyırıb gəmini salamladı, türk mayoru da
təntənəli bir nitq söylədi. Və о çalışırdı ki, yumşaq Istanbul türkcosini bizim vətənimizdəki sərt şivə ilə uyğunlaşdırsın. Biz, viran edilmiş və talana məruz qalmış evimizə getdik və Nino günlərlə, həftələrlə evdar qadin rolunu ifa edirdi. О, dülgərlərlə miibahisə edir,
mebel mağazalarını gəzir, üzünü ciddiləşdirib otağımızın uzunluğu
və enini ölçürdü. O, memar ilo məxfi danışıqlar aparandan sonra
günlərin bir günü evdə fəhləlorin səs-küyünii, boya, taxta və suvaq
iyi hiss etdim.
Bütün bu gündolik qarmaqanşıqlığın mərkəzində isə Nino dururdu
və o, məsuliyyətini hiss edən bir adam kimi sevinirdi.
Çünki o, mebel, onlarm qoyuluş üslubu və divar kağızlarını seçməkdə tam azad idi.
Axşamlar isə o, utancaq vo eyni zamanda sevinc hissi ilə mənə
məlumat verirdi:
Əli xan, Ninoya acığın tutmasın. Mən divan yerinə çarpayı, əsil
çarpayı sifariş vermişəm. Divar kağızlarımn rongi açıq olacaq, döşəməni də xalçalar bürüyəcək. Uşaq otağına ağ boya vurulacaq. Hor
yer İrandakı hərəmxanadan forqli olacaq.
О, boynuma sarıldı və üzünii yanağıma sürtdü. Çiinki o, vicdan
əzabı çəkirdi. Sonra o, başını yana çevirdi, nazik dilini çıxartdı, burnunun ucuna çatdırmağa çalışdı. Hoyatın on ağır çağında, imtahan
zamanı, həkimə gedondo, yaxud dofn mərasimində iştirak edəndo o,
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həmişə belo edərdi. Mən кбфо Hüseynin şobehini yada saldım və
xalçaları ayaq altına salmaq, eloco də avropasayağı miz arxasında
oturmaq mənə ağır gəlsə də, Ninoya bu işdə tam azadlıq vcrdim.
Mənim sərəncamımda isə yalnız damımız vo səhraya açılan mənzərə qalmışdı. Çünki Nino damı yenidon qurmağı planlaşdırmamışdı.
Əhəng, toz və səs-küy evi doldurdu. Mon iso atamla damda otu
rub, Nino kimi başımı yana çcvirərək, günahkar adam kimi dilimi
çıxartmışdım. Atamın baxışlarında istehza oxumaq olardi:
- Heç no etmok olmaz, Əli xan. Ev işi - qadin işidir. Nino özünü
İranda yaxşı apardı, horçond bu, asan deyildi. İndi növbo sonindir.
Sono dediyim sözlori unutma: Bakı avropalaşıb. Özü do birdofolik!
Qapalı otaqların sorin qaranhğı vo divarlardan asilan rongarong xalçalar İrana aiddir.
- Bos son no edocokson, ata?
- Mon do İrana aidom vo sonin uşağını göron kimi ora gcdocoyom. Mon Şomirandakı evimizdo yaşayıb, orada da ağ divar kağızlarının vo фафауПапп evloro golişini gözloyocoyom.
- Mon iso burada qalmaliyam, ata.
O, ciddi torzdo başınt torpotdi:
- Bilirom. Son bu şohori sevirson, Nino da Avropani. Amma bu
yeni bayraq, yeni şohorin sos-küyü vo şohori biirümüş allahsızlıq
havasi monim xoşuma golmir.
О, sakitco başını aşağı saldı vo bu anda öz qardaşı Əsod-osSoltonəyə bonzodi.
- Mon qoca adamam, Əli xan. Yeniliklo işim yoxdur. Son burada
qalmalısan. Son cavan vo cosursan, Azorbaycan ölkosinin sono chtiyaci var.
Alaqaranlıqda şohorimin küçolorindo gozirdim. Tiirk patrullari
tinlordo keşik çokirdilor. Onlar sort vo qivraq idilor, baxışları da fikirsiz idi. Mon zabitlorlo söhbot etdim vo onlar İstanbul moscidlorindon, Tatlı-sudakı yay gecolorindon danışırdılar. Köhno qubernator
binasının iistündo yeni dövlotin bayrağı dalğalanırdı, moktob binasinda da parlament ycrloşirdi. Köhno şohor elo bil yeni bir hoyata
qodom basmışdı. Vokil Fotoli xan baş nazir idi vo o, qanunlar çıxardır, göstorişlor vo omrlor verirdi. Şohordo bütün ruslari mohv etmok
istoyon Əsodullanm qardaşı Mirzo Əsodulla xarici işlor naziri idi vo o,
qonşu ölkolorlo müqavilolor bağlayırdı. İndiyodok adot etmodiyim
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dövlət müstəqilliyi hissi ınəni bürümiişdü və ınərı yeni dövlət gerbini,
uniformanı, vəzifə və qanunları birdən sevməyə başladım. Birinci
dəfə idi ki, mən özümü öz vətənimin sahibi hiss edirdim. Ruslar
utancaq halda yanımdan keçir və keçıniş müəllimlərim də mənə
chtiramla salam verirdilər.
Axşaırı ycrli klubda xalq mahnıları oxunur, milli musiqi çahmr və
hər kəs papağını çıxartmadan orada otura bilərdi. İlyas bəylə mən
cəbhədən qayıdan və oraya gedən tiirk zabitlərini qonaq edirdik.
Onlar Bağdadın ınühasirəsindən və Sina səhrasındakı horbi yiirüşlərdən danışırdılar. Bu adamlar Liviya səhralarına, Qalisiyanın palçıqlı yollarına, Ermənistan dağlarının qar tufanlarına bələd idilər.
Onlar - Peyğəmbərin buyruğuna məhəl qoymayan tiirk zabitləri
şampan şərabı içir, Ənvərdən və damarlarında türk qanı axan bütün
insanları birləşdirəcək Turan imperiyasından danışırdılar. Mən onların
söhbətlərinə böyiik hcyrət və həvəslə qulaq asırdım, çünki bütün bu
mənzərə, gözəl və unudulmaz bir yuxu qədər cazibədar idi. Böyük
rəsmi keçid günü şəhərin küçələrində hərbi musiqi sədaları eşidildi.
At bclində oturan və sinəsi ulduzlarla dolu olan paşa hərbi hissənin
qarşısından çapdı və ycni bayrağı salamladı. Qiirur və razılıq hissi
bürümüşdü bizi. Biz sünnilərlo şiolor arasında biitün fərqlori unudub
paşanın əlini öpməyə və osmanlı xolifəsi üçün ölməyə hazır idik.
Təkcə Seyid Mustafa qıraqda dayanmışdı vo onun simasında nifrət
və qozəb hissi oxunurdu. O, paşanın sinəsini bozoyon ulduzlar vo
ayparalar arasında bir bolqar horbi xaçını görmüşdü. Müsolmanın
sinosində yad dinin olaməti Scyidi qozoblondirmişdi.
Hərbi kcçiddən sonra İlyas, Seyid vo ırıon bulvarda oturmuşduq.
Payız xəzoli ağaclardan tökülürdü vo dostlarım ycni dövlətin osas
qanunları barodə miibahisə cdirdilor. Gonco yaxınlığındakı hərbi
yürüşlərdon və döyüşlordən, gone tiirk zabitlori ilo söhbotlərdon vo
miiharibə təcriibəsindon İlyas boy bclo birqoti oqidoyo golmişdi ki,
yalnız ölkodo tocili olaraq avropasayağı islahatlar keçirilmosi votonimizi rusların ycni işğalından qoruya bilor.
İlyas hoyocanla deyirdi:
Biz istchkamlar tiksok, islahatlar hoyata kcçirtsok vo yollar salsaq da, ycno yaxşı müsolman olaraq qala bilorik.
Seyid qaşqabağını salladı, onun gözlorindon yorğvınluq töküliirdü.
O, soyuqqanlılıqla dcdi:

- Bir addım da irəli get, İlyas boy. De ki, adam şorab içsə də,
donuz oti yeso do, yeno yaxşı müsolman olaraq qala bilor. Çünki
avropalılar çoxdan koşf ediblor ki, şorab sağlamlıq üçün xeyirlidir,
donuz oti do qidalıdır. Əlbotto, insan yaxşı müsolman olaraq qala
bilor, amma connotin kandarında duran baş molaiko buna inanmaq
istomoyocok.
İlyas güldü:
- Tolim ilo donuz oti yemok arasında böyük forq var.
- Lakin donuz oti yemoklo şorab içmok arasinda forq yoxdur.
Dostlarima qulaq asirdim. Birdon soruşdum:
- Seyid, bos çarpayıda yatıb, çongol-bıçaqla yemok yeyilso, yeno
yaxşı müsolman olaraq qalmaq olarmi?
Seyid novazişlo güldü:
- Son homişo yaxşı müsolman olaraq qalacaqsan. Mon soni
Mohorrom günündo görmüşəm.
Mon susdum. ilyas boy horbi papağını düzoltdi:
- Diizdiir ki sonin evin miiasir mebcl vo açıq rongli divar kağızı
olan avropali evi olacaq?
- Boli, ilyas boy, diizdiir.
O, qotiyyotlo dedi:
- Lap yaxşı işdir. Baki indi paytaxtdır. Əcnobi elçilor golocok
ölkoyo. Bizim onları qobul ctmok üçün belo evloro, diplomatlarm
arvadlan ilo söhbot edo bilon xanimlara chtiyacımız vardır. Əli xan,
sonin bclo bir arvadin var vo tezliklo miinasib cvin do olacaq. Son
gorok xarici işlor nazirliyindo işloyoson.
Mon giildiim.
- ilyas boy, son monim arvadim, cvim vo monim özüınlo clo roftar edirson ki, clo bil biz bcynolxalq anlaşma mcydamnda yarışa
hazırlanmış atlanq. Yoxsa, d o fikirloşirson ki, mon öz cvimi bizim
bcynolxalq monafclorimiz namino ycnidon tikdirınişom?
- Belo olmahdir, - dcyo ilyas boy qoti şokildo fikrini ifado etdi.
Vo mon birdon-biro hiss etdim ki, о düz dcyir. О düz dcyir ki, noyimiz varsa, Azorbaycamn yoxsul vo qızmar giinoşdon yanmış torpağından yoğurub qurmaq istodiyimiz yeni dövloto xidmot ctmolidir.
Mon evo goldim vo Nino eşidondo ki mon parkct döşomoyo,
avropasayağı rosmlorin divardan asılmasına qarşı dcyilom, ürokdon
giildii vo onun gözlori bir vaxt Pcxaçpür bulağı yamndakı mcşodoki
kimi parıldadı.
* s o
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Bu vaxtlar mən atla səhraya tez-tcz gedirdim. Orada yumşaq
qumun içində oturub al-qırmızı günəşin qərbdə batmasını izləyirdim.
Tiirk qoşunları yanırndan keçirdi. Zabitlərin sifətini gözlənilmədən
qəm və həyəcan biirümüşdü. Dövlətimizin səs-küyü dünya müharibəsinin uzaqlarda atılan top səslərini batırmışdı. Lakin haradasa,
çox-çox uzaqlarda türklorlə müttəfıq olan bolqarlann qoşunları düşmənin həmlələri qarşısında geri çəkilməyə başlamışdılar.
Türklər: “Cəbhə yarılmışdır. Onu Ьэф а etmok artıq qeyrimümkündür”, deyir, amma daha şampan şərabı içınirdilər.
Cəbhədən az xəbər gəlirdi. Gələndə də ildırım kimi təsir göstərirdi. Mudros limamnda beli bükülmüş bir adam Britaniyanın “Aqamemnon” adlı zirehli gəmisinə çıxmışdı. Beli bükülmiiş adam Hüseyn
Rauf bəy idi. Böyük Osmanlı imperiyasınm donanma naziri olan Rauf
bəy atəşin dayandırılmasına dair müqavilə bağlamaq barədə xəlifədən vəkalət almışdı. O, masanın üstüno əyildi vo bir tikə kağızın
üstünə adını yazdı. Bu an da bizim şəlıordo hökmranlıq edən paşaların gözləri yaşla doldu.
Turan imperiyası barodəki mahnı daha bir dofo Bakının küçələrində eşidildi, amma bu dəfo о mahnı morsiyo, matom mahmsı
kimi soslənirdi. Yuınşaq olcək gcymiş paşa yohordə qıvraq oturaraq, hərbi hissələrin qabağından keçdi. Türklorin üzü horokotsiz idi.
Müqoddəs Osman evinin bayrağı büküldü, tobil çalmdı vo paşa yumşaq əlcəkli əlini alnına qaldırdı. Horbi hissolor şohordon çıxırdılar
və onlar İstanbul məscidlorinin, Bosfordakı nocib sarayların, xolifo
olan arıq kişinin və onun belindoki pcyğəmbər obasının xoyali mənzərəsini yaddaşımızda qoyub gedirdilor.
Üç gün sonra ingilis işğal qoşunlarım gotiron ilk gomilor Nargin
adasınm arxasında görünondo, mon sahildo dayanmışdım. Generalın
mavi gözlori, nazik bığları vo cnli, giiclü ollori var idi. Yeni Zelandiyalı, kanadalı vo avstriyalılar şohoro axışırdılar. Britaniya bayrağı
bizim ölkonin bayrağı yanında dalğalanırdı vo Fotoli xan moni çağırıb xahiş etdi ki, onun nazirliyino golim.
Mən onun yanına getdim. О, yumşaq bir krcsloda oturub, odlu
baxışlarmı mono zilləmişdi:
- Əli xan, no üçiin siz dövlot vozifbsindo deyilsiniz?

Mən özüm də bunu bilmirdim. Onun masasının üstündəki xoritələrə baxıb, vicdan əzabı çokə-çəko dedim:
- Fətəli xan, mən bütün varlığımla vətənimo bağlıyam, əmriniz
nədir?
- Eşitmişəm ki, sizdə xarici dilləri öyronmək istedadı qüvvətlidir.
İngilis dilini neçə vaxta öyronə bilərsiniz?
Mən çaşqınlıqla güldüm.
- Fətəli xan, mən ingilis dilini öyronməli deyiləm. Onu çoxdan
bilirəm.
O, iri başını kreslonun arxasına söykəyib, susdu. Və birdən
soruşdu:
- Nino necədir?
Mən baş nazirin bütün adot qaydalarını pozub monim arvadımın
necə olmasmı soruşmasına tooccübləndim.
- Sağ olun, əlahəzrət, arvadım yaxşıdır.
- О da ingilis dilini bilir?
- Bəli.
О yenə susdu və enli bığlarını eşmoyo başladı. Mon sakit torzdo
dedim:
- Fotəli xan, no istodiyinizi bilirom. Mənim evim bir hoftoyo
hazır olacaq. Ninonun şifonerindo çoxlu axşam libasları var. Biz ingiliscə danışırıq və şampan şorablarınm hesabını özüm ödoyorom.
Baş nazir bığlarının altından güldü. Onun gözlori yaşardı:
- Bağışlayın məni, Əli xan. Mən sizi təhqir etmok istəmirdim.
Bizim sizin kimi adamlara chtiyacımız var. Bizim ölko avropalı arvadı
olan, qədim nosildon çıxan, ingilisco danışan vo evo sahib olan adam
lar baxımından kasıbdır. Mosolon, monim ingilis dilini öyronmoyo
heç vaxt pulum olmayıb, holo qalmışdı ki, evim, yaxud avropalı arvadım olsun.
O, yorğun idi. Qəlomi götürüb dedi:
- Bu gündon etibaron siz, Qorbi Avropa şöbəsinin attaşesi toyin
olunursunuz. Xarici işlor naziri Əsodullanın yanına gedin. O, vozifonizi sizo izah edəcək. Və... vo... amma incimoyin... eviniz beş günə
hazır ola bilormi? Bu eür xahişlo sizo müraciot etmoyimo özüm
utanıram.
- Baş üsto, əlahozrət! - deyo qoti cavab verdim vo elə bil köhno,
sadiq vo sevimli dostumu pis niyyətlo aldadıb, oradan çıxdım.
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Evə getdim. Ninonun barmaqları suvaq və bəyaya batmışdı. O,
nərdivanda durub, divara mix vururdu. Bu mıxdan şəkil asılmalı idi.
Əgər Ninoya desəydim ki, bu mıxı vunnaqla vətənə xidmət göstərir,
о çox təəccüblənərdi. Mon bunu ona demədim, onun çirkli barmaqlarım öpdüm və əcnəbi çaxırlan saxlamaq üçün soyuducu almaq təklifini bəyəndim.

İYİRMİ SƏKKİZİNCİ FƏSİL
“Sizin xalanız varırıı?” - “Yox, xalam yoxdur, amma qulluqçum
sağ ayağını sındırıb” .
“Soyahotdon xoşunuz golirmi?” - “Boli, soyahotdon xoşum golir,
amma mon axşamlar yalnız meyvo yemoyi üstün tuturam” .
İngilis dili dorsliyinin tapşırıqları axmaq soslonirdi. Nino kitabı
bağladı.
- Mono elo golir ki, “döyüşdon” qalib çıxmaq üçün ingilis dilini
kifayot qodor bilirik. Amma de görüm, heç ömründo viski içmisonmi?
Dəhşotlo qışqırdım:
- Nino, son bu dorsliyin müollifı kimi danışırsan.
- Bağışla, Əli xan, votono xidmoti yanlış başa düşdüyüm üçün
belo axmaq söz danışdım. De görüm, axı bu axşam bizo kim golocok?
Ninonun sosindo süni bir etinasızlıq hiss olunurdu.
Mon bu gün evimizo toşrif buyuracaq ingilis məmur vo zabitIorinin adlarım sadaladım. Nino qürurla gözlorini qabağa zillomişdi.
O, yaxşı bilirdi ki, Azorbaycanm bir dono do olsun naziri vo generah,
onun orinin sahib olduğuna malik deyildir - ziyalı, Qorb adotlorino
bolod, ingilis dilini bilon vo knyaz valideynlori olan arvada.
O, qaşqabağını sallayib dedi:
- Mon viskinin dadına baxmışam, aci vo iyronc dadi var. Hor
halda, buna göro onu sodali su ilo qarışdırırlar.
Mon olimi onun çiynino qoydum vo onun gözlori razılıq hissi ilo
doldu:
- Qoribo hoyat keçiririk, Əli xan. Bir dofo aparib moni horomxanaya saldin, indi iso yeno ölkomizin modoni inkişafına xidmot edon
bir oşya rolunu oynayiram.
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Biz aşağı, qobul otağına diişdiik. Yaxşı tolim keçmiş qulluqçular
divarlara söykonib durmuşdular. Divarlarda iso monzoro vo heyvan
şokillori asılmışdı. Yumşaq kreslolar kiinclordo qoyulmuş, masamn
üstiinü do çiçoklor bozoyirdi.
- Yadındadır, Əli xan - deyo Nino soruşdu. Bir dofo mon sono
dorodon aula su daşımaqla qulluq etmişom.
- Hansı xidmot daha çox xoşuna golir?
Ninonun gözlori xoyalla doldu vo o, cavab vennodi. Qapının zongi
çalındı vo Ninonun dodaqları hoyocandan titromoyo başladı. Lakin
golonlor knyaz valideynlori idilor. Onlarla birlikdo, rosmi keçid forması geymiş İlyas boy goldi. O, ağır-ağır salonu gozdi vo heyrotdon
başını yırğaladı.
- Mon do evlonmoliyom, Əli xan. Göroson Ninonun xalası qızı
yoxdur ki?
***
Biz qapının ağzında dayanmışdıq. Nino ilo mon ırıöhkom ingilis
ollorini sıxırdıq. Zabitlor hündüıboy vo qırmızısifot idilor. Qadınların
olində oleok var idi. Bu göygöz xanıınlar morhomotlo giilür vo otrafa
maraqla baxırdılar. Hor halda, onlar gözloyirdilor ki, horom xidmotçilori onlara qulluq etsin vo yarnnlüt qızlar onların qabağında roqs
etsinlor. Bunun ovozindo iso yaxşı tolim keçmiş qulluqçular peyda
oldular, yemoklor masamn üstüno sol torofdon qoyuldu.
Divanlarda çomonliklor vo yarış atlarınm rosmlori as\lmışdı.
Gone bir leytenant qodohi ağzına kimi viski ilo doldurub, içino
qazlı su da tökmodon bir dofoyo başına çokondo Ninonun nofosi
tutuldu. Salonu sos-küy büriimüşdü vo sual-cavabların oksoriyyoti
dorslikdoki tapşırıqlar kimi axmaq soslonirdi: “Çoxdan evlisiniz,
xanım Şirvanşir?” - “Az qala iki ildir”. - “Boli, toy soyahotino İrana
getmişdik”. - “Ərimin at sürmokdon xoşu golir”. “Yox, o, polo oynamır” . - “Şohorimiz xoşunuza golir?” - “Boli, buranı görmoyimo
sevinirom” . - “Allah elomosin! Axı biz vohşi deyilik! Azorbaycanda
artıq çoxdandır çoxarvadlıhq yoxdur. Horomağalardan iso mon romanlarda oxumuşam” .
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Nino üzümə baxdı və gülməyini güclə saxladığı üçün onun balaca
burnu tərpənirdi. Bir mayor arvadı hətta ondan soruşdu ki, görəsən
Nino heç operada olubmu? Nino mülayim tərzdə cavab verdi ki,
“bəli, oxumağı və yazmağı da bilirəm”.
Mayor arvadı məğlub oldu və Nino ona sendviç uzatdı.
Gənc ingilislər, məmur və zabitlər Ninoya baş əyir, onların əlləri
onun incə barmaqlarına toxunur, baxışları Ninonun çılpaq kürəyinə
sataşırdı.
Mən üzümü yana çevirdim. Əsədulla küncdə dayanıb arxayın
tərzdə siqar çəkirdi. О özü arvadını heç zaman, heç vəchlə bu qədər
yad adamın baxışlarına təslim etməzdi. Amma Nino gürcü idi, xristian idi və Əsədullanın fıkrincə o, öz əllərini, gözlərini, çiyinlərini
yad nəzərlərinə təslim etmək üçün yaranmışdı.
Məni qəzəb və xəcalət bürüdü. Qulağıma çatan qırıq-qırıq sözlər
həyasız və təhqiredici səslənirdi. Mən gözlərimi yerə dikdim. Nino
salonun о biri başında yadların ortasında durmuşdu.
“Sağ olun” , deyə o, birdən boğuq səslə cavab verdi: “Sağ olun,
siz çox mehribansımz” .
Başımı qaldırdım və onun qıpqırmızı olmuş, vahimə bürümüş
sifətini gördüm. Salonun о başından gəlib qabağımda dayandı, əlini
qoluma saldı, elə bil arxa, sığmacaq axtarırdı. Sonra yavaşca dedi:
Əli xan, indi sənin vəziyyətin, о vaxt Tehranda xalaların və
xalaqızılarınla görüşəndo mənim düşdüyüm vəziyyətə oxşayır. Bu
qədər kişi ilə mən nə edim? Mən istəmirəm onlar mənə belə baxsınlar.
Bunu deyib məndən aralandı və mayor arvadının əlindən tutdu.
Mən onun mayor arvadına dediyi sözləri eşitdim: “Siz mütləq bir
dəfə bizim yerli teatra gəlməlisiniz. Hazırda Şekspiri Azorbaycan
dilinə tərcümə edirlər. Gələn həftə “Hamlet” in ilk tamaşası olacaq”.
Alnımdakı təri sildim və qonaqpərvərliyin sərt qayda-qanunlarını
yada saldım. Köhnə bir zerb-məsəldə deyilirdi ki, “əgər qonaq sənin
oğlunun başım kəsib, onunla evinə girsə də, onu qəbul etməli, yedirtməli və qonaq kimi ona ehtiram göstərməlisən”. Ağıllı adətdir. Amma
ona əməl etmək bəzən çox ağır olur.
Qədəhləri viski və konyakla doldurub qonaqlara payladım. Zabitlər siqar çəkirdilər. Ancaq heç kim, gözlədiyimə zidd olaraq, ayağını
mizin üstünə qoymadı.
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Bir gənc zabit mənim əzabımı daha da artırıb dedi:
- Gözəl xammınız və gözəl eviniz vardır, Əli xan.
Siyasi səbəblərə görə bu sözlərin üstündən şapalaq yemədiyini
bilsəydi, bu zabit, hər halda, çox heyrətlənərdi. Sən bir işə bax: bir
kafır it açıq-aşkar mənim arvadımın gözəlliyini mədh etməyə cəsarət edir! Konyakı paylayarkən əllərim əsirdi və bir neçə damcı yerə
də töküldü.
Ağ bığı olan və ağ smokinq köynək geymiş qoca bir məmur
küncdə oturmuşdu. Ona şəkərçörəyi uzatdım. Onun həvə dişləri
sapsarı, barmaqları da gödək idi.
O, təmiz fars dilində mənə müraciət etdi:
- Eviniz əsil Avropa evidir, Əli xan.
- Mən ölkəmizdəki adət üzrə yaşayıram.
O, diqqətlə mənə baxdı:
- İranla Azərbaycan arasında böyük mədəni fərq var.
- Şübhəsiz. Biz İrandan yüz il qabaqdayıq. Nəzərə almalısımz ki,
bizim nəhəng sənayemiz və dəmiryolu şəbəkəmiz vardır. Amma
təəssüf ki, ruslar bizim mədəni inkişafımızı sıxışdırmışlar. Bizdə çox
az həkim və müəllim vardır. Eşitdiyimə görə, hökumətimiz bir sıra
istedadlı cavanı Avropaya göndərmək istəyir ki, Rusiyamn boyunduruğu altında fövtə verdiklərini əldə etsinlər.
Bir müddət belə söhbot etdim və sonra ona viski vermək istədim.
Lakin о içmədi və sözə başladı:
-M ə n iyirmi il İranda konsul olmuşam. Şərq mədəniyyotinin saf
qaydalarmın itib getməsini, müasir şərqlilorin bizim sivilizasiyanı
təqlid etmələrini və öz əcdadlarının adətlerino hörmət etməmələrini
gönnək insana əzab verir. Ancaq bolkə də siz haqlısınız. Çünki yaşayış tərzi hər kəsin şəxsi işidir. Amma nə olursa olsun, etiraf etmoliyəm ki, sizin ölkə, mosələn, Mərkəzi Amerika respublikaları qədər
müstəqil olmaq üçün yetişmişdir. Mənim fikrimcə, bizim hökumət
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tezliklə tanıyacaqdır.
Salonun о biri başında Ninonun valideynlərinin və İlyas bəyin
əhatəsində xarici işlər naziri Əsədulla dayanmışdı. Mən salonun о
başma getdim. Əsədulla tələsik soruşdu:
- Qoca nə deyirdi?
- О dedi ki, mən ağılsızam, amma İngiltərə bizim müstoqilliyimizi tezlikle tanıyacaq.
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Mirzo Əsədulla rahat nəfəs aldı.
- Siz heç ağılsız deyilsiniz, Əli xan.
- Çox sağ olun, cənab nazir, amma mənə elə gəlir ki, doğrudan
da ağılsızam.
O, əliırıi sıxdı və qonaqlarla vidalaşıb getdi. Qapıda o, Ninonun
əlini öpəndə eşitdim ki, Nino sirli bir təbəssümlə ona nə isə pıçıldayır. Əsədulla anlayışla başını təфətdi.
Qonaqlar gecə yarısı dağılışdılar. Salondan tütiin və alkoqol iyi
gəlirdi. Taqətdən düşmüş və eyni zamanda yüngülləşmiş halda pilləkənlərlə yuxarı, öz yataq otağımıza qalxdıq və birdən qoribə bir
dəcəllik hissi bürüdü bizi. Nino bal ayaqqabılarını küncə vıyıldatdı,
даф ауш т üstiinə hoppandı və yellənməyə başladı. O, alt dodağını
salladı və bumunu ovxaladı. Bu anda o, balaca meymuna bənzəyirdi.
Ovurdunu hava ilo doldurdu, sonra hər iki şəhadət barmağı ilə dərisinə
toxundu. Hava onun dodaqları arasından çıxanda güllə kimi səsləndi.
- De görüm, vətən xilaskarı xoşuna gəldimi? - deyo Nino qışqıraqışqıra çarpaymın üstündə hoppanıb düşdü. Sonra giizgünün qabağına qaçdı və özünü heyranlıqla nəzərdən keçirdib dedi: “Nino xanım
Şirvanşir - Azərbaycanın Janna d’Arkı. Ay mayor arvadı, gör sənə
nə kələk gəldim, - ömrümdə heç hərəm xidmətçisi görməmişəm!”
О gülür vo ol çalırdı. Ninonun oynindo açıqrongli və beli açıq
axşam paltarı var idi. Onun inco qulaqlarından uzun sırğalar asılmışdı.
Boynundakı mirvari boyunbağı lampanın işığında azacıq işıldayırdı.
Onun qolları qız qollarıtok gözol vo inco idi. Qara saçları boynundan aşağı tökülmüşdü. Güzgü qabağmda dayanmış Ninonun monim
üçün yeni olan bu gözəlliyi valehedici idi.
Mon ona yaxınlaşdım və qabağımda xoşboxtlikdon parlayan gözlori olan bir avropalı prinses zühur etdi. Onu qucaqladım vo mono
elo gəldi ki, onu ömrümdo ilk dəfədir bağrıma basıram. Ninonun
nazik vo otirli dorisi var idi, dodaqları arasından görünon dişlori ağ
mirvari kimi parlayırdı. Biz birinci dofo 9а ф а у т т qırağında oturduq. Monim qucağımdakı avropali bir qadin idi. Onun uzun vo zorif
к1ф1'к1оп yanağıma doyirdi. Gözlərindo nəvaziş dolu hiss var idi.
Bu hissi mon indiyodok keçirtmomişdim. Çonosindən tutub başını
qaldırdım. Yumşaq yumru sifotino, nom vo susamış dodaqlanna, yari
bağlı к1ф1к1оп altından görünon coşqun gözlorino baxdım. Ninonun
boynunun ardmı sığalladım vo onun balaca bodəni gücsüz halda
>S e c ^ >
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əHərimə yıxıldı. Sifoti coşqunluq vo şövqlo dolu idi. Hər şcy yadımdan çıxdı - onun axşam paltarını da, avropavari 9афауш 1 da, sorin
lakı da unutdum. Mon onun Dağıstan aulunda yarıçılpaq gil döşomonin üstündoki döşokdo uzanan surotini gözlorimin qabağına gotirdim.
Mon onun çiyinlorini qucaqlamışdım vo birdən ayılıb gördüm ki, ikimiz do paltarda, moğrur Avropa д а ф а у ^ т т ayaqları altında, açıqrongli Kirman xalçasmın üstündo uzanmışıq. Lozzotli ağrıdan qaşlarını
çatan Ninonun nofosini duyur, ombasını sığallayırdım, qoca ingilisi,
cavan zabitlori vo respublikamızın aqibotini yaddan çıxartmışdım.
Bir az sonra biz yanbayan uzanıb, başımızın üstündəki böyük
güzgüyo baxırdıq.
“Paltarım korlandı” - deyo Nino birdon dillondi, onun sosindon
xoşboxtlik yağırdı. Sonra xalçanın üstündə oturduq. Nino başını
dizimo qoyub fıkirloşirdi:
- Mayor arvadı buna no deyordi? Dcyordi ki, Əli xan bilmir
раф ау 1 no üçündür?
Nohayot o, ayağa durdu vo balaca ayağını çonomo vurdu:
- Conab attaşe lütf edib, diplomatiya dünyasının üınuıni qaydaqanunlarına riayot edorok, soyunub nikah yatağında yerini tuta
bilormi?
Yuxulu idim vo dcyino-dcyino ayağa durub soyundum, paltarimi
qırağa atib Ninonun yaninda uzandim. Bcloco biz yuxuya gctdik.
***
Günlor, hoftolor kcçdi. Qonaqlar golir, viski içir vo cvimizi torifloyirdilor. Ninonun gürcü qonaqporvorliyinin ucu-bucağı görünmiirdü.
О, cavan lcytenantlarla roqs edir, qocalarla podaqra xostoliyindon
danışırdı. Nino ingilis qadınlarına kraliça Tamaranin zomanosino aid
hekayolor söyloyir vo onlarda elo toossürat oyandırırdı ki, bu böyük
kraliça Azorbaycan üzorindo do hökmranlıq etmişdir.
Mon nazirlikdo, iri bir kabinetdo tok oturur, diplomatik notalarin
layiholərini cızır, xaricdoki tomsilçilorimizin məlumatlarını oxuyur
vo poncorodon donizo baxirdim.
Nino golib moni işdon götürürdü. О, daim scvinc vo şadlıq içindo
idi, elo bil hcç bir qayğısı da yox idi. Gözlənilmodon о, xarici işlor
naziri Əsodulla ilo dostlaşdı. Əsodulla bizo golondo Nino ona qayğı
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göstərir, cəmiyyət adətləri barədə ağıllı moslohotlor verirdi. Bəzən
onları evimizin uzaq künclərində gizlində pıçıldayan görürdüm.
- Mirzədən nə istəyirsən? - deyə soruşanda, о gülümsəyərək
izah etdi ki, xarici işlər nazirliyində protokol şöbəsinin ilk qadın
müdiri olmaq arzusuna qapılıb.
Masamın üstü məktublar, məlumatlar və bəyanatlarla dolu idi.
Yeni dövlətin quruluşu işi tam sürəti ilə gedirdi və baş tərəfındə bizim
yeni gerbimizin rəsmi olan məktubları açmaq insana zövq verirdi.
Kuryer mənə qəzetləri gətirəndə günortaya az qalmışdı. Hökumət qəzetini açdım və üçüncü səhifədə yağlı hərflərlə öz adımın çap
edildiyini gördüm. Adımın altında bunlar yazılmışdı: “Xarici işlər
nazirliyinin attaşesi Əli xan Şirvanşir eyni vəzifəsində Paris konsulluğuna təyin olunur” .
Bu qısa yazıdan sonra isə mənirn gözəl cəhətlərimi tərifləyən
məqalə gəlirdi və onun Arslan ağanın qələmindən çıxdığını başa
düşmək çətin deyildi.
Yerimdən sıçradım və otaqdan çıxıb nazirin kabinetinə tərəf
gəldim. Qapını var güeümlə dartıb açarkən, bərkdən dedim:
- Mirzə Əsədulla, bu nədir?
О güldü:
- Ah, dostum, sizin üçün gözlənilməyən bir bəxşiş! Xammıntza bu
barədə vəd vermişdim. Nino və siz Parisdə əsil yerinizi tapacaqsımz.
Qəzeti küncə tulladım, qəzəbdən partlayırdım. Qışqırıb dedim:
- Mirzə, məni vətənimi uzun illər üçün tərk etməyə məcbur edə
bilən qanun mövcud deyil!
O, heyrotlo mono baxırdı:
- Əli xan, no istoyirsiniz? Xarici işlor nazirliyindo bu cür vozifo
on şorofli vozifodir. Siz bu vozifoyo çox yaraşırsınız.
- Amma mon Pariso getmok istomirom vo məni buna məcbur
etmok istoyirlorso, mon vozifomdon çıxıram. Mon yad alomo nifrot
edirom, yad küçolorə, yad insanlara vo yad adotloro nifrot edirom.
Ancaq siz bunu heç vaxt başa düşmozsiniz, Mirzo!
O, nozakotlo başını buladı, “amma tokid edirsinizso, burada da
qala bilorsiniz” - dedi.
Tolosik eve getdim. Pillokonlori tongnofos çıxıb ona dedim:
- Nino mon buna qol qoya bilmorom, bilmorom, başa düş moni.
Ninonun rongi qaçdı, ollori titrəmoyo başladı:

- Niyo, Əli xan?
- Nino, moni düz başa düş. Mon başımın üstündəki hamar damı,
sohranı, donizi sevirom. Mon bu şohori, köhno qalanı, dar dalanlardakı moscidləri sevirom vo balıq susuz boğulduğu kimi, mon do Şorq
xaricindo boğularam.
Nino bir anlığa gözlorini yumdu. Sonra süst halda köks ötürdü:
“H eyif’...
Yero oturub Ninonun olini olimo aldım.
- Son İranda olduğun kimi, mon do Parisdo özümü bodboxt hiss
edocoyom. Mon özümü orada yad bir qasırğaya, burulğana toslim
olmuş kimi hiss edocoyom. Şomirandakı horomxanam yadina sal.
Son Asiyaya dözo bilmodiyin kimi, mən do Avropaya dözo bilmoyoeoyom. Gol burada, Asiya vo Avropanm hiss edilmoyon şokildo
bir-birino qarışdığı Bakida qalaq. Mon Pariso gedo bilmorom. Orada
no moscid var, no köhno qala, no do Seyid Mustafa. Mon vaxtdanvaxta Asiyamn ruhu ilo qidalanmaliyam ki, bizim ölkomizo golon
çoxlu ocnobiyo dözo bilim. Son mono mohorromlikdo nifrot etdiyin
kimi, mon do sono Parisdo nifrot edocoyom. О saat yox, amma zaman
keçdikco bir kamavaldan, yaxud baldan sonra moni mocburon dartib
gotirdiyin yad dünyadan ötrü sono nifrot etmoyo başlayacağam. Bax,
bu sobobdon, no olursa olsun, mon burada qalacağam. Mon bu ölkodo
anadan olmuşam, burada da ölmok istoyirom.
Mon danışdığım müddotdo Nino susurdu. Sözümü qurtaranda о
mono torof oyildi, ollori ilo saçlarımı sığalladı:
- Öz Ninonu bağışla, Əli xan. Mon axmaq olmuşam. Bilmirom
noyo göro fıkirloşirdim ki, son asanca hor şeyo, hor yero alışa bilorson. Biz burada qaliriq, daha Paris barodo söhbot elomoyok.
О moni mehribanlıqla öpdü.
- Nino, monim kimisino arvad olmaq da asan deyil.
- Yox, Əli xan, yox...
O, barmaqlari ilo üzümü sığalladı. Monim Ninom möhkəm qadm
idi. Mon bilirdim ki, onun hoyatinin on gözol xülyasını yox etmişom.
Onu dizlorimin üstüno oturtdum:
- Nino, uşaq olan kimi biz Pariso, Londona, Berlino, yaxud
Romaya gedorik. Axi biz hole toy soyahotino çıxmamışıq. Sonin
haradan xoşun golsə, orada bütün yayı qalariq. Vo biz hor yay Avro
paya gedorik, çünki mon miistobid deyilom. Amma daimi evim, -
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mənsub olduğum doğmaca U ^aq d a olmalıdır. Çünki mən öz səhramızın, şəhərimizin və günəşimizin övladıyam.
Nino təsdiq etdi:
- Bəli, özü də yaxşı bir övladısan, biz Avropanı unuduruq. Amma
səndən olan bu uşaq nə səhranın övladı olmalıdır, nə də qumun. Qoy
bu uşaq sadəcə, Əli ilə Ninonun övladı olsun. Razısanmı?
- Razıyam, - dedim və bilirdim ki, bununla mən bir avropalınm
atası olmağa razılıq verirəm...

- Sənin doğuluşun çox ağır keçdi, Əli xan. Amma о zamanlar biz,
öz arvadlarımızın yanına avropalı həkimlər çağırmazdıq.
Atamla evimizin damında oturmuşduq, o, qəmgin səslə yavaşca
danışırdı:
- Ananın sancıları güclənəndə biz ona fıruzə və almaz tozu verdik. Amma bu ona çox kömək etmədi. Son mömin və cəsur olasan
deyə, biz sənin göbək bağını otağın Şərq divarından, qılmcla Quranın
arasmdan asdıq. Sonra sən onu tilsim kimi boynunda gəzdirdin və
xəstəlik nədir bilmədin. Üç yaşında olanda boynundakı göbək bağını
çıxardıb atdın və о gündən etibarən xəstələnməyə başladın. Əvvəlcə
xəstəliyi səndon azdırmaq üçün otağında şərab və şimiyyat qoyduq.
Bir xoruzu rəngloyib otağına buraxdıq, amma xəstəlik yeno səndən
əl çəkmədi. Sonra bir müdrik adam gəldi dağlardan vo özü ilə bir
inək gətirdi. Biz inəyi kəsdik və müdrik adam onun qarnını yarıb,
bağırsaqlarını çıxartdı. Səni götürüb inəyin qamına saldıq. Üç saatdan sonra səni oradan çıxardanda, bədənin qıpqırmızı idi. Və о andan
etibarən son sağaldın.
Evin içindən boğuq və sürəkli nalə səslori gəlirdi. Mən yerimdo
hərəkətsiz oturmuşdum və bütün vücudum о səsə tabe olmuşdu. Nalə
təkrar oldu, ancaq bu dəfə daha uzun və daha acı idi. Atam sakit
tərzdə dedi:
- Bax, indi o, sənə lənət oxuyur. Hər bir qadm doğuş vaxtı öz
ərinə lənət oxuyur. Qədim zamanlarda qadm doğuşdan sonra bir
qoyunu kəsib, doğan zaman söylədiyi lənətlorin təsirini evdən çıxartmaq üçün onun qanını orinin vo uşağının yatağına çiloyərdi.

- Bu nə qədər süro bilor, ata?
- Beş, altı, bəlkə də on saat. Ninonun omba nahiyəsi çox dardır.
0 susdu. Bəlkə о öz arvadını, doğuş vaxtı vəfat edən anarm yada
saldı. Birdən ayağa durdu. Mono “gəl” dedi. Biz damın ortasında
sərilmiş qırmızı namaz xalçalarına yaxınlaşdıq. Xalçaların baş tərofı
Mokkəyo, müqəddos Koboyo baxırdı. Ayaqqabılarımızı çıxardıb,
xalçanın üstündə oturduq. Sağ əlimizi sol olimizin üstünə qoyduq və
atam dedi:
- Bizim əlimizdən golən iş ancaq budur, amma bu, həkimlərin
bildiyindən daha üstün şeydir.
Atam oyildi və duanın oıəbco sözlorini söyləməyə başladı:
- Bismillahir-rəhmanir-rəhim (Morhəmətli, Rohmli Allahın adı
ilə).
Mən sözləri təkrar etdim. Namaz xalçasının üstiində diz çöküb,
almmı yerə vurdum:
- Əl-həmdü-lillahi-Rəbbil-aləmin, Ər-rəhmanir-rohim-Maliki
yovmid-din (Dünyanın, Qiyamotin Rəbbi, Ən Mərhəmotli, Ən Rohmli
Allaha həmd olsun).
Xalçanın üstündo oturmuşdum vo ollərim iizümii qapamışdı. Artıq
Ninonun qulaqlarımı deşon nalosinin təsirindon uzaq idim. Dodaqlarım öz-özlüyündə Quranın ayolərini tokrar edirdi:
- İyyako-nəbudu vo iyyakə-nəstəin (Sono ehtiram edirik vo
Səndən mərhəmət diloyirik...).
Əllorim indi dizlorimin üstündo idi. Tam bir sakitlik çökmüşdü
vo mən atamın pıçıltısmı cşidirdim:
- İhdinas-sirat-ol-mustoqim, Siratəl-lozino-ənomto əleyhim
(Bizi düz yolla, Sonin morhəmot göstərdiklorinin yolu ilo apar).
Namaz xalçasının üstündoki qırmızı naxışlar gözlorimin qabağında qarışmışdı. Üzüm xalçanm üstüno yapışmışdı:
- Ğeyril məğzubi oleyhim volozzalin (Qozobino golmoyonlor vo
sohv yolla aparmadıqların...)
Beloco tozun içindo, Robbin hüzurunda üzüqoylu uzanmışdıq.
Biz, bir zamanlar Allahm peyğombəro Mokkədo, orob bədovilorinin
yad dilindo söylədiyi duanın sözlorini dönə-döno təkrar etdik. Nino
nun qışqırıqları kəsildi. Xalçanm üstündə bardaş qurub oturmuşdum.
Əlimdə təsbehi çevirə-çevirə Rəbbin otuz üç adını pıçıldayırdım.
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İYİRMİ DOQQUZUNCU FƏSİL

Kimso çiynimo toxundu. Başımı qaldınb, kiminso gülər üzünü
gördüm vo anlaşılmaz sözlər eşitdim.
Ayağa durdum. Atamın тэп э yönolon baxışlannı hiss edib, yavaşyavaş pillokonlorlo aşağı düşdüm.
Ninonun otağındakı poncorolor pordolonmişdi. Çarpayıyayanaşdım. Ninonun gözlori yaşla dolu idi. Yanaqlan solmuşdu. O, səssiz
gülümsoyirdi vo heç bilmədiyi tatar (Azorbaycan) dilindo. xalqımızın
sadə dilindo dedi: “Qızdır, Əli xan, çox gözəl bir qız. О qədər bəxtiyaram!”
Onun soyuq ollorindon yapışdım, o, gözbrini yumdu. Vo kimso
arxamdan dedi:
- Qoyma onu yatsın, Əli xan, о lıolo bir müddot ayıq qalmalıdır.
Man onun qurumuş dodaqlannı sığalladım, o, taqotdon düşmüş,
sakit halda üzümo baxdı. Ağ önlük taxmış bir qadın çarpayıya yaxınlaşdı. О, тэп э bir bağlama uzatdı və т эп , balaca, bürüşmüş bir oyuncaq gördüm. Onun balaca oyuncaq barmaqlan vo iri, ifadəsiz gözlori
var idi. “Oyuncaq” ağzını açıb ağlayırdı.
“Gör nə gözoldir". - dcyo Nino oyuncağın barmaqlannı oynatdı.
Əlimi qaldırdım vo qorxa-qorxa bağlamaya toxundum, amma oyun
caq artıq yatmışdı vo onun bürüşmüş sifoti çox ciddi idi.
Nino pıçıltı ilo: “Onun adını Tamara qoyarıq, liseyin şorofıno". dedi. Mən razılıqla başımı tərpətdim, çünki Tamara adına lıonı xristianlarda, lıonı do müsolmanlarda tosadüf edilirdi.
Kimso moııi otaqdan çıxartdı. Baxışlar т эп э zilbnmişdi. Atam
əlimdən tutdu, biz hoyoto çıxdıq. “Biz səhraya gcdok. - dedi, - Nino
bir azdan yata bilər”.
Atlan minib, sarı qum təpəbrdən dördnala çapdıq. Atam пэ iso
deyirdi, amma т э п güc-bəla ilə başa düşdüm ki, т эп э təsəlli verт э у э çalışır. Bilmədim ııiyo. çünki özüm yuxulu, xoyalporost. ifadosiz gözbri olan bir qızım olduğu üçün çox moğrur idim.

G ünbr təsbehdəki muncuqlar kimi keçib gedirdi. Nino “oyuncağ”! döşündo tuturdu. Gccolor ona yavaşcadan gürcü mahnıları
oxuyur vo öz balaca, bürüş bənzəyişinə baxanda fıkirli-fıkirli başını

sirkəbyirdi. Mənimlə pis, rəhmsiz roftar edirdi, çünki т э п uşağı
Ь эЬ тэуэ qadir olmayan kişi idim. Мэп nazirlikdo oturub qovluqlann içindo cşolonirdim. Bir do görürdün ki, Nino mərhəmətə gəlib
т эп э zəng edir və böyük hadisolordon. fövqolado horokotlordon
xəbərdar edirdi: “Əli xan, “oyuncaq” güldü vo əlini günəş tərəfə
uzatdı”. - “Yaman ağıllı “oyuncaq” dır, Əli xan, ona yumru şüşoni
göstərdim, baxdı”. - “Qulaq as, Əli xan, “oyuncaq” barmağı ilə qarnında xott çokir. Görünür, çox istedadlı “oyuncaq” dır.
Balaca “oyuncaq” qamında xott çokdiyi vo gərgin baxışlarını
yumru şüşoyo zilbdiyi bir zamanda, uzaq Avropada yaşlı adamlar
sorhodlor. ordular vo d ö v b tb rb oynayırdılar. Masamın üstündoki
molumatı oxudum vo xoritoyo. hazırkı dünyanın şübhəli sərhədbri
cızılmış xoritoyo baxdım. Adlan çotin toloffıız edibn osrarongiz
adamlar Versalda oturub, Şorqin aqibotini lıoll edirdibr. Yalnız bir
nofor. Ankaradan golmiş sarışın general qalibloro ümidsiz müqavimot göstormoyo cıırot edirdi. Votonimiz Azorbaycan Avropa dövb tb ri torəfindən mııstoqil dövbt kimi tanındı. İngilis alaylarının
suveren respublikamızın orazisindon çıxıb gctmosino dair xobordon
cuşa golon İlyas boyin horarotini soyutmaq üçün çox soy ctmoli
oldum, Vocdo golmiş İlyas deyirdi:
- İndi biz birdofəlik azadıq, ölkomizin orazisindo bir do no do
olsun, ocnobi qalmadı.
Мэп onu xoritoyo yaxınlaşdırdım vo dedim:
- Bura bax, İlyas boy. bizim tobii müdafıoçilorimiz Türkiyo vo
İran idibr, amma hor ikisi indi gücsüzdür. Biz boşluqda qalmışıq vo
ncftimizo susamış yüz altmış milyon rus bizi sıxışdırır. İngilisbr
burada qaldıqca, istor qırmızı, istorso do ağ, heç bir rus sorhodlorimizi kcçmoyo cıırot cdo bilmoz. İngilisbr çıxıb gctsolor. Azorbaycanı
müdafıo etmok üçün bir son qalırsan, bir do т э п və ölkomizin yarada
bilocoyi bir-iki alay.
İlyas boy qayğısızlıqla başını yırğaladı:
- Əşşi, son пэ danışırsan! Ruslarla sülh m üqavibbri bağlamaq
üçün bizim diplomatlarımız var. Ordunun vəzifəbri başqadır.
Vo o, xoritodə ölkomizin qorb sorhodini göstarib davam etdi:
- Bax, ordu buraya, Ermonistanla sorhodo getmolidir. О torofdo
üsyan qalxıb. Horbiyyo naziri general Mehmandarov artıq əmr verib.
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Bütün diplomatiyanm yalnız hərbçilər tərəfındən əməlli-başlı
himayə olunduğu zaman məna kəsb etdiyinə İlyas bəyi inandınnağa
çalışmaq əbəs idi.
Ingilis alayları şəhəri tərk edirdilər. Küçələr bayramsayağı bayraqlarla bəzədilmişdi, qoşunlarımız Ermənistan sorhodino tərəf horəkət edirdilər. Yalamada - rus-Azərbaycan sərhədində yalmz sərhəd
keşikçiləri və bir neçə məmur qalmışdı. Nazirlikdə isə biz həm ağ,
həm də qırmızı məmurlarla müqavilələr hazırlamağa başladıq. Atam
isə İrana qayıdırdı. Nino və mən onu limana apardıq. O, kədərlə bizə
baxdı, ancaq onun dalınca getmək istəyib-istəmədiyimizi soruşmadı.
- İranda nə edəcəksən, ata?
- Ola bilsin evlənəcəyəm...
O, fıkri dağınıq halda bizi öpdü:
- Mən hərdən gəlib sizə baş çəkəcəyəm, bu dövlət dağılsa, qəırı
yeməyin, mənim Mazandaranda bir neçə malikanəm var.
O, gəmiyə çıxdı və göyərtədə dayamb uzun müddət bizə, köhnə,
nəhəng Qız qalasma, şəhərə və səhraya baxdı.
Şəhər isti idi, nazirliyin pəncərəlorindəki pordələr yarı bağlanmışdı. Rus təmsilçiləri gəldilor. Onların darıxdırıcı, hiylogor sifotləri vardı. Saysız-hesabsız müqavilələri, maddələri, bəndləri, qeydləri laqeydliklə və tələsik imzaladılar.
Şəhərin küçələrini toz və qum bürümüşdü. Külək kağız tikəlorini
göyə sovururdu. Qayınatamla qayınanam yayda dincəlməyə Gürcüstana getmişdilər, Yalamada isə əvvəlki kimi bir neçə sərhod keşikçisi və üç-dörd nəfər məmur qalmışdı.
Mən nazirə üzümü tutub dedim:
- Əsədulla, Yalamanın о biri tayında otuz min rus dayanıb.
О, hirslə üzümə baxdı:
- Bizim vəzifəmiz müqaviləlor bağlamaqdır. Qalan hər şcy
Allahın əlindədir.
Küçəyə çıxdım. Süngiiləri par-par yanan iki əsgər parlament
binasının qapısmda keşik çəkirdi. Parlamcntin özündo müxtəlif partiyalar mübahisə edir, şəhərin civarında yaşayan rus fəhlələri də
hədələyirdilər ki, hökumət Rusiyaya neft tədarükünə icazo vcrmoso,
onlar tətilə başlayacaqlar.
Kişilər çayxanalara doluşmuşdular. Onlar qozct oxuyur və nord
oynayırdılar. Uşaqlar qızmar tozun içində savaşırdılar. Şohoro elo bil
göydən od yağırdı. Minarədən azan səsi gəldi:
198 с

? * 4

- İbadətə qalxın! İbadətə qalxın! İbadət yatmaqdan yaxşıdır!
Mən yatmırdım, gözlərimi yumub xalçanın üstündə uzanmışdım.
Sərhəd stansiyası olan Yalamada təhdid edən otuz min rus əsgəri
gözlərimin qabağından getmirdi.
- Nino, - dedim. - Çox istidir, “oyuncağ”ımız da bu cür istiyə
vərdiş etməyib. Sən də ki, ağacları, kölgəni və suyu sevirsən. Yay
vaxtı Gürcüstana, valideynlərinin yanına getsən yaxşı olmazmı?
- Yox, - deyo Nino ciddi cavab verdi, - mən getmək istəmirəm.
Mən susdum və Nino fikirli-fikirli qaşqabağını tökdü.
- Biz birlikdə çıxıb getməliyik, Əli xan, şəhər çox istidir. Axı
sənin Gəncə yaxınlığında bağların və üzümlüyün ortasmda bir malikanən var. Gəl gedək oraya. Ora sənin yurdundur, “oyuncağ” ımızın
da kölgəsi olar.
Mon buna etiraz edə bilməzdim. Biz yola düşdük. Vaqonumuz
Azərbaycanın yeni gerbi ilə bəzənmişdi.
Dəmiryolu stansiyasmdan Gəncəyə geniş, tozlu bir yol uzanırdı.
Şəhərin müsəlman və erməni məhəllələrini bir-birindon quru bir
çay ayırırdı. Mən Ninoya yüz il bundan qabaq əcdadım İbrahimin
rus gülləsi ilo vurulub öldürüldüyü daşı göstordim. Malikanəmizdo
tənbəl və hərəkətsiz camışlar suyun içində uzanmışdılar. Süd iyi
gəlirdi, üzüm giləlori isə inək gözləri boydaydı. Kəndlilorin başı
ortadan ülgüclə qırxılmışdı və onların kəkilləri sağdan və soldan
daranmışdı. Ağacların arasında isə taxta eyvanlı balaca cv dayanırdı.
“Oyuncağ” ımız atları, itlori vo toyuqları görondo gülümsodi.
Biz evi soliqoyo salıb, burada yerləşdik və mon bir ncço hoftoliyo nazirliyi, müqavilolori vo sorhod stansiyası olan Yalamanı yad
dan çıxartdım.
Biz çomonlikdo uzanmışdıq, Nino acı saplaqları çcynoyirdi.
Günoşdon qaralmış sifoti Goncə soması kimi aydın vo sakit idi.
Onun iyirıni yaşı var idi vo şorqli gözü ilo baxılsaydı, çox arıq idi.
- Əli xan, bu “oyuncaq” monimdir. Golon dofo oğlan olacaq, onu
son götürorson.
Sonra о, “oyuncağ”ın golocok planlarını toforrüatı ilo noql ctmoyo
başladı vo bu planda tennis, Oksford, fransiz vo ingilis dillori... tam
Avropa niimunosi.
Mon susdum, çünki “oyuncaq” holo lap balaca idi vo Yalama
qabaginda otuz min rus dayanmışdı. Biz çomonlikdo oynayır vo ağac199

ların kölgəsində xalça sərib yemək yeyirdik. Nino camışların uzandığı yerdən bir az aralıda çayda çimirdi. Balaca, yumru papaqları olan
kəndlilər yanımızdan keçir, öz xanlarma baş əyir, bizə şaftalı, alma
və üzüm dolu səbətlər gətirirdilər. Biz heç qəzet oxumurduq, məktub da almırdıq; dünya bizim üçün malikanəmizin sərhədində qurtarırdı və bura az qala Dağıstandakı aul qədər gözəl idi.
İsti yay günlərinin birində biz otaqda oturmuşduq, uzaqdan at
nallarınm boğuq səsi gəldi. Eyvana çıxdım. Qara çərkəz libası geymiş arıq bir adam atdan yerə hoppandı. “İlyas bəy” , deyə qışqırdım
və əlimi ona uzatdım. Salamımı almadı. O, neft lampasmın işığında
dayanmışdı, sifəti ağarmış, yanaqları çuxura düşmüşdü. О tələsik:
“Ruslar Bakıya giriblər”, dedi.
Mən başımı təфətdim, elə bil, bu mənə çoxdan bəlli idi. Nino
arxamda dayanmışdı və yavaşca soruşdu:
- İlyas bəy, de görək, bu necə oldu?
- Gecə Yalamadan rus əsgərləri ilə dolu qatarlar gəldilər. Onlar
şəhəri mühasirəyə aldılar və parlament təslim oldu. Qaça bilməyən
bütün nazirlər həbs olundu, parlament də ləğv edildi. Rus fohlələri
öz həmvətənlərinin tərəfinə keçdilər. Bakıda bir dənə də olsun,
əsgərimiz yox idi. Ordumuz isə Ermənistan ilə sərhəddə itirdikləri
mövqelərdə dayanmışdı. Mən könüllü partizan dəstəsi yaratmaq
istəyirəm.
Mən geri döndüm. Nino otaqda idi, qulluqçular da atları arabaya
qoşurdular. Nino əşyaları yığa-yığa “oyuncaq’Ma öz əcdadlarının
dilində nə isə danışırdı. Sonra tarlalardan keçdik. İlyas yanımızca atla
gedirdi. Uzaqda Gəncənin işıqları görüniirdü və bir anlığa indi ilo
keçmiş beynimdə bir-birinə qarışdı. Mərdəkanın yemiş bağlarında
kəmərində xəncər, üzü ağarmış və ciddi İlyas boy, sakit, qürurla
dayanmış Nino gəldi gözümün qabağına.
Goncəyə golondo geco idi. Küçolor narahat, həyəcanlı adamlarla
dolu idi. Erməniləri müsəlmanlardan ayıran körpüdo atəş açmağa
hazır əsgərlər dayanmışdılar. MoşəIIər do hökumot binasının balkonunda asılmış Azərbaycan bayrağına işıq saçırdı.

OTUZUNCU FƏSİL
Gəncənin böyük məscidinin divarı yanında oturmuşdum. Qabağımda bir boşqab şorba var idi. Əsgərlər yorğun halda həyətdə uzanmışdılar. Çay tərəfdən pulemyot səsi gəlirdi. Onun iyrənc ciyiltisi
məscidin həyətinə gəlirdi və Azərbaycan cümhuriyyətinin bir neçə
gün ömrü qalmışdı.
Həyətin bir küncünə keçdim. Dəftəri qabağıma qoyub, tələsik
onu doldururdum, vərəqələrinə keçmişi bir daha əbodiləşdirməli
olan cümlələri həkk edirdim.
Qoy yadıma salım, səkkiz gün bundan qabaq Gəncə mehmanxanasının balaca otağında nə baş vermişdi?
...İlyas bəy mənə müraciət edib: “Sən dəlisən, ağlını itirmisən”, dedi.
Gecə saat üç idi və Nino yan otaqda yatırdı.
“Sən dəlisən”, - deyə о təkrar etdi və otaqda var-gol ctməyə
başladı.
Mon mizin arxasında oturmuşdum və İlyas bəyin fikrinin monim
üçün heç bir əhəmiyyəti yox idi. Təkrarən dedim:
- Mən burada qaliram. Könüllü partizan dəstolori gəlirlor. Biz
döyüşəcəyik. Mən öz votənimdən hcç yana qaçmayacağam.
Mon yavaşca, clə bil yuxuda olan kimi damşırdım. İlyas boy
dayandı, kədorlo, tərs-tərs üzümə baxdı:
- Əli xan, biz bir ycrdo moktəbə getmişik vo böyük tonoffıisdo
birlikdo ruslarla savaşmışıq. Son Naxararyanın maşınını toqib cdondə
mon sənin ardınca çapırdım. Ninonu yohərimdə mon cvino aparmışdım və biz bir ycrdo Sisianaşvili darvazası yanında vuruşmuşuq.
İndi iso son çıxıb gctmolison. Ninodan ötrü, özündon ötrü vo bolko
bir daha sono chtiyacı olan votənin namino çıxıb gctmolison.
- İlyas boy, son burada qalirsansa, mon do qaliram.
- Mon burada ona göro qaliram ki, dünyada tokom, osgorlori
döyüşo aparmağı bacariram vo iki meydan müharibosindo tocriibom
var. irana get, Əli xan.
- İrana gcdo bilmərom, Avropaya da gedo bilmorom.
Mon poncoroyo yaxmlaşdım. Bayırda moşollor yamr vo domir
soslori golirdi.
- Əli xan, ciimhuriyyotimizin heç sokkiz giin do ömrü qalmayıb!
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Mən laqeydliklə başımı tərpətdim. Pəncərənin yanmdan insanlar
keçirdi və onların əllərində silahları gördüm.
Yan otaqda addım səsi eşitdim və üzümü о tərəfə çevirdim. Nino
yuxulu gözlərilə qapıda dayanmışdı.
- Nino, - dedim, - Tiflisə axırıncı qatar iki saatdan sonra gedir.
- Düzdür, Əli xan, biz gedirik.
- Yox, sən uşaqla gedirsən. Mən sonra gələcəyəm. Mən hələ
burada qalmalıyam. Sən isə getməlisən. Bu, о vaxt Bakıda olduğu
kimi deyil. Tamamilə başqa vəziyyətdir, sən burada qala bilməzsən
Nine, indi sənin uşağın var.
Mən danışırdım. Bayırda məşəllər yanır və İlyas bəy başını aşağı
salıb otağın bir küncündə dayanmışdı. Ninonun gözlərindən yuxu
silindi. O, yavaş-yavaş pəncərəyə tərəf getdi, eşiyə baxdı, İlyas bəyə
tərəf baxdı. İlyas nəzərini yana çəkdi. Nino otağın ortasına gəldi və
başını yana əydi.
- Bos “oyuncaq”? - dedi, körpomiz var, son bizimlo getmok istəmirson?
. - Gedo bilmorom, Nino.
- Sonin ulu baban Gonco köфüsündə şohid olmuşdu. Mon bunu
tarix imtahanmdan bilirom.
Nino qofloton, ölüm astanasinda olan yarali heyvan kimi nalo
çokib yero sorildi. Onun gözlori qupquru idi, bodoni titroyirdi. О foryad edərkon İlyas otaqdan eşiyo atıldı.
- Nino, mən dahnızca gəlocoyəm. Mütloq, bir neço güno yanimza golocoyom.
O, ah-nalo içindo idi vo bayirda insanlar can vcron cümhuriyyotin coşqun mahnısını oxuyurdular.
Nino birdon susdu vo baxışını mono zillodi. Sonra ayağa durdu.
Mon çamadanı götürdüm. “Oyuncağ” ın qundağı qucağımda idi vo
biz mehmanxananm pillokonlorindon sossiz-somirsiz aşağı düşdiik.
İlyas boy maşında gözloyirdi. Biz, ağzına kimi adamla dolu küçolordon keçib domiryolu stansiyasina getdik.
- Üç-dörd gün döz, Nino, - deyo İlyas boy onu sakitloşdirirdi, yalnız üç-dörd gün vo Əli xan yammzda olacaq...
Nino sakitco başını torpotdi:
- Bilirom. Biz ovvol Tiflisdo qalanq vo sonra Pariso gedorik.
Bizim bağçalı evimiz olacaq vo о biri uşağımız oğlan olacaq.
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- Boli, Nino, bax, elo bu ciir olacaq...
Monim sosim aydm vo inamla dolu idi. Nino olimi sıxdı vo uzağa
baxdi.
Domiryolu rclslori uzun ilanlara bonzoyirdi, qatar da qaranhqdan
bodheybot bir ojdaha kimi çıxdı.
Nino moni tolosik öpdü.
- Salamat qal, Ə1İ xan. Üç gündon sonra görüşorik.
- Əlbotto, Nino, sonra da Pariso gedorik.
О gülümsündü, gözlori yumşaq moxmor kimi idi. Mon stansiyada
qaldim. Elo bil bork asfalta mıxlanmış kimi yerimdon torpono bilmirdim. ilyas boy onu vaqona apardi. O, poncorodon baxdi. Nino
ürkmüş, azmış balaca bir quş kimi sakit idi. Qatar yola düşondo о,
ol elodi. ilyas boy do qatardan yero hoppandi.
Biz şohoro qayıtdıq vo mon bir neço gün ömrii qalan rcspublika
haqqında fıkirloşirdim.
Sohor açılırdı. Şohor silah anbarina bonzoyirdi. Kond sakinlori
goldilor, gizli saxladiqlari pulemyotlari vo sursati da özlori ilo gotirdilor. Çayın о biri torofindo, şohorin ermoni mohollosindo arabir
güllo sosi eşidilirdi. Çayın о tayı artiq Rusiya idi.
Qırmızı siivari dostolori ölkoni biirümüşdülor. Şohordo iso qalın
qaşlı, qartal burunlu vo gözlori çuxura düşmiiş bir adam pcyda oldu.
Bu, şahzado Monsur Mirzo Qaçar idi. Onun kim olduğu vo hardan
goldiyini hcç kim bilmirdi. O, Qaçarlar sülalosindon idi vo papağında giimüş İran şiri parıldayırdı. Özünii böyük Ağa Mohommodin
varisi hcsab cdon bu adam rohborliyi olino aldı. Rus batalyonları Goncoyo qarşı lıorokoto kcçdilor. Şohor Bakıdan xilas olan qaçqınlarla
dolmuşdu. Onlar nazirlorin güllolonmosindon, parlamcnt dcputatIarımn hobso alınmasından, daş bağlanıb Xozor donizinin girdabma
atılan mcyitlordon danışırdılar.
“Tozopir moscidini klııba çcviriblor, ruslar qala divarında ibadot ctmok istoyon Scyid Mustafanı döydiilor. Qollanm bağladılar
vo ağzına donuz oti soxdular. Sonra o, İrana, Moşhoddoki omisinin
yanına qaça bildi. Onun atasmı rııslar öldürdiilor”.
Bıı molumatı gotiron Arslan ağa qabağımda dayanıb, payladığım
silalılara baxırdı.
- Əli xan, mon do sizinlo birlikdo vuruşmaq istoyirom.

- Sən? Ay mürəkkəbə bulaşmış donuz çoşqası, sən də vuruşmaq
istəyirsən?
- Mən donuz çoşqası deyiləm, Əli xan. Mən də hamı kimi öz
vətənimi sevirəm. Atam Tiflisə qaçdı. Mənə silah ver.
Onun sifəti ciddi idi, gözlərini döyə-döyə üzümə baxırdı.
Ona silah verdim və о rnənim komandanlığım altında körpünün
başında vuruşan dəstəyə qoşuldu. Rus əsgərləri кофйпйп о tayındakı
küçolori tutdular. Günorta günəşinin qızmar istisində biz əlbəyaxa
döyüşə girişdik; enli sir-sifətləri, üçkünc süngüləri gördüm, məni
vəhşi bir qəzəb bürüdü.
Kimsə “İrəli!” - deyə qışqırdı və biz süngüləri aşağı saldıq.
Qanla tər bir-birinə qarışmışdı. Mən qundağı qaldıranda bir güllə
çiynimi sıyırdı. Qundağın zərbəsindən bir rusun kəlləsi partladı.
Onun beyninin iliyi-qanı küçənin tozuna töküldü. Xəncerimi sıyırıb
bir düşmənin üstünə cumanda və onun yıxıldığını görəndə, Arslan
ağanın bir rus əsgərinin gözünə xəncər soxduğu gözümə sataşdı.
Uzaqdan şeypurun dəmir səsi gəldi. Biz bir küçənin tinində uzanıb, erməni evlərini kor-koranə atəşə tuturduq. Gecələr sürünəsürünə кофйпйп üstündən şəhərə qayıdırdıq. Patrondaşa sarılmış
İlyas bəy köфüdə oturub pulemyotu sazlayırdı.
Biz məscidin həyətinə getdik. Ulduzların işığında İlyas bəy danışırdı ki, balaca olanda dənizə çimməyə getmişdi, burulğana düşmüşdü
və az qala batmışdı... Sonra şorba içdik, şaftalı yedik. Arslan ağa da
yanımızda oturmuşdu və onun ağzından, tökülmiiş dişlərinin ycrindən qan gəlirdi.
- Qorxuram, Əli xan, mən çox qorxağam.
- Onda qoy silahı yerə, tarlalardan keçib Pula çayından Gürcüstana qaç.
- Bunu edə bilmərəm, mon vuruşmaq istoyirom, çünki qorxaq da
olsam, votonimi о birilor kimi scvirom.
Mon susdum. Ycno sohor açılmağa başladı. Uzaqdan top soslori
golirdi. İlyas boy do moscidin minarosindo, durbin olindo Qacarlar
noslindon olan şahzadonin yanında dayanmışdı. Şeypurun naloli vo
eyni zamanda cozbcdici sosi goldi. Minarodon bayraq dalğalanırdı vo
kimso Turan dövloti barodo mahnını oxumağa başladı. Sifoti mcyit
sifoti kimi ağarmış, gözlori xoyalla dolu biri dcdi: “Mon bozi şcylor
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eşitmişom. iranda Rza adli bir nofor peyda olub. O, osgorloro komandanhq edir vo düşmoni qovur. Kamal Ankarada oturub. Onun otrafina bir ordu yığılıb. Biz obos yero vuruşmuruq. İyirmi beş min osgor
bizim kömoyimizo tolosir”. “Yox, - dedim, - iyirmi beş min nofor
yox, iki yüz olli milyon nofor adam, bütün dünya müsəlmanları bizim
harayimiza golirlor. Amma onlann vaxtinda golib buraya çatıbçatmayacaqlarını tok Allah bilir” .
Mon кбфй torofo getdim. Pulemyotun arxasinda uzandim vo
patrondaş barmaqlarımın arasindan tosbeh kimi sürüşmoyo başladı.
Arslan ağa yammda oturub mono patrendaşı uzadırdı. Onun rongi
qaçmışdı, gülürdü. Rus torofdo horokot hiss olundu vo monim pulemyotum fasilosiz şaqqıldadı. О tayda hücum şeypuru çalındı. Haradasa о yanda, ermoni evlorinin arxasinda Budyonnı marşınm sosi
goldi. Başımı qa oldırıb nohong quru çayı gördüm. Ruslar meydançanı keçir, aşağı oyilir, nişan alır vo atoş açırdılar. Onlann güllolori
кофйуо doyirdi. Mon do qızğm bir atoşlo cavab verdim. Ruslar
oyuncaq kimi yero sorildilor, amma çaya torof axışıb, kollosi iisto
çayın içino tökülon osgorlorin yerini yenilori doldururdu. Onlarin
sayi minlorlo idi vo tonha qalmış bir pulemyotun vongiltisi Gonco
köфüsündə gücsüz soslonirdi.
Arslan ağa balaca uşaq kimi borkdon nalo çokib qışqırdı. Gözucu
ona torof baxdim. О, кофйпйп üstündo sorilib qalmışdı, açıq qalmış
ağzından qan golirdi. Mon pulemyotun totiyini basdım. Güllolor ruslarm başına yağış kimi yağırdı. Şeypur yeno onları hücuma qaldirdi.
Papağım çaya düşdü: bolko giillo doydi, bolko do üzümo çırpan
külok onu oraya atdi.
Mon köynoyimin yaxasını bütöv açdım. Düşmonlo monim aramda
yalmz Arslan ağanın meyiti durmuşdu. Demoli, insan qorxaq da olsa,
yeno öz votoni uğrunda qohroman kimi ölo bilormiş.
О tayda şeypur osgorlori geri çağırdı. Pulemyot susdu vo mon tor
içindo, ас, köфüdo oturub ovoz edilmoyimi gözloyirdim. Onlar goldilor. Yöndomsiz vo ağır adamlar Arslan ağanın mcyitini sipor kimi
pulemyotun qabağına qoydular. Mon şohoro getdim.
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İndi men burada, məscid divarmın kölgəsində oturub, şorbanı
qaşıqlayıram. О biri tərəfdə, məscidin girişində şahzadə Mənsur
dayanıb, İlyas bəy də əyilib xəritəyə baxır. Güclü bir yorğunluq basıb
məni. Bir neçə saatdan sonra mən yenə кофйпйп üstündə dayanacağam, bilirəm ki, Azərbaycan cümhuriyyətinin yalmz bir neçə günlük ömrü qalıb...
Bəsdir. Mən yatmaq istəyirəm. Ulu babam İbrahim xan Şirvanşirin xalqın azadhğı uğrunda canını verdiyi sahilə şeypur məni yenidən çağıranadək yatmaq istəyirəm.
“Əli xan Şirvanşir altıya on beş dəqiqə işləmiş Gəncə körpüsündə, pulem yot arxasmdakı mövqeyində həlak oldu. Onun meyiti
qurumuş çaya düşmüşdü. Bədənini səkkiz güllə deşmişdi. Cıbindən
bu dəftəri tapdım. Allah imkan versə, dəftəri onun arvadına çatdıracağam. Biz səhər erkən, ruslar sonuncu hücuma keçməzdərı bir az
qabaq onu məscidin həyətirıdə dəfn elədik. Cümhuriyyətimizin ömrii
Əli xan Şirvanşirin ömrii kimi sona çatdı.

Bakının Binoqodi qosobosindon olan
Zeynal Ağanın oğlu, rotmistr İlyas boy”.
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