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I YAZI
 - Ay qız, eşitmirsən, gün
səni vurar, keç kölgəyə!
Başımıza iş açma!
Anası artıq ikinci dəfə
idi ki, bayaqdan artırmanın üstüaçıq hissəsində
lal-dinməz dayanmış qızına səslənirdi. Günəş qüruba
enməyə hazırlaşsa da, qızmar
şüalarını yığışdırıb boğçasına
qoymağa tələsmirdi.
1922-ci ilin qorabişirən avqust ayı
idi. Abşeronun Novxanı bağlarına, günorta olduğu kimi, indi də od ələnirdi.
Amma Xəzərdən əsən yüngül meh
yağış həsrəti ilə çırpınan üzüm tənəklərinin, tut, əncir, püstə və
badam ağaclarının, xışıldayan qızıl qumlu bağlarda
dincələn adamların dadına çatırdı. Neçə gün idi
ki, xəzri tüğyan edirdi,
bağ camaatı quru alaq
otlarını, tikan kollarını
yandırmağa macal tapmamışdılar, külək də onları narın qumla
birlikdə havaya sovurmuş, ətrafa səpələmişdi. Səhərə yaxın hava sakitləşmişdi, dəniz küləyin təlatümündən yavaşyavaş özünə gəlməyə, sular durulmağa
başlamışdı. Dənizi sanki xətt çəkib iki
hissəyə bölmüşdülər. Sahilyanı sular
ﬁruzəyə çalırdı, xəttin arxasında isə
mavi dalğalar ləpələnirdi. Qayaların
başına fırlanan qağayıların şıltaq səsləri eşidilirdi, quşlar balıq ovlamaq üçün
gah özlərini suya vurur, gah da səs-küy
salıb havada pərvazlanırdılar. Artırmada dayanmış qızcığaz elə bil ovsunlanmışdı, gözünü bu sirli mənzərədən
çəkə bilmir, dənizin həzin səsini dinləməkdən doymurdu.
Kim bilir, anası səsləməsəydi, üstüaçıq artırmada hələ nə qədər dayanacaqdı.
- Bədurə, bir sözü nə qədər demək
olar? Niyə eşitmirsən. Atanın gələn
vaxtıdır. Bacınla birlikdə düşün həyətbacaya əl gəzdirin, samovara da çırpı
atın...
Ağamalovlar ailəsi, hər yay olduğu kimi, bu dəfə də Novxanıdakı bağ evlərində
dincəlirdi. Ailə başçısı Məlik Ağamalov
dövlət qulluğunda çalışdığından, hər gün
işə gedib-gəlirdi. Ziyalı adam idi, övladlarında elmə, ədəbiyyata və incəsənətə
maraq oyatmağa çalışırdı. Özü də vaxt tapanda ya rəsm çəkir, ya da uşaqları başına
toplayıb mütaliə edirdi. Elə Bədurə də kağız üzərində nəsə çəkməkdən həzz alırdı.

Uşaq təsəvvürünə həkk
olunmuş bağ mənzərələrini, dənizi, bir də sevimli gəlinciklərini çəkirdi. Anası bu marağa elə də əhəmiyyət vermirdi, amma atası çox bəyənir,
qızı həvəsləndirir, ona cürbəcür rəngli
karandaşlar alırdı. Bacısı Səyyarə isə torpaqda eşələnməyi sevir, yaş torpaqdan
müxtəlif ﬁqurlar düzəldirdi. Sonra külək
bu zərif ﬁqurları uçuranda ağlamsınırdı.
...Anasının təkliﬁ Bədurənin ürəyincə
olmadı. Sevimli məşğuliyyətindən – dənizi seyr etməkdən ayrılmaq istəmirdi.
Gözlərini dənizdən çəkməyərək yalnız
bunu dedi:
- Dənizə istəyirəm...
Xoşbəxtlikdən atası işdən tez qayıtdı
və qızları dənizə çimməyə apardı. Bacıların sevinci yerə-göyə sığmırdı. Ləpədöyəndə xeyli atılıb-düşdülər, sonra
yorulub qumda uzandılar. Səyyarə yenə
torpaqdan adam ﬁquru düzəltməyə başladı. Bədurə isə ləpədöyəndən alabəzək
balıqqulağı topladı. Balaca ovcuna güclə yerləşirdi. Günəşin axşam şəfəqləri
altında balıqqulağılar min rəngə çalırdı.
Bədurə atasına yaxınlaşıb ovcunu açdı,
yığdığı kiçik balıqqulağılarını göstərdi.
- Ata, onları kim rəngləyir?
- Dəniz.
- Bəs dəniz bu rəngləri hardan tapır?
Mənim bu rəngdə karandaşlarım yoxdur axı.
Atası gülümsündü. Bədurənin əlindəki balıqqulağından birini götürüb günəşə tərəf tutdu. Şəﬀaf idi, min rəngə çalıb
par-par yanırdı.
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- Bunlar dənizin balalarıdır, qızım.
Dənizin məhəbbətindən yaranıblar.
Dəniz onlara öz sevgisini, nəvazişini, bir də rəngini bəxş edib. Bu
rənglərə heç bir yerdə rast gəlməzsən. Çünki ən böyük rəssam
elə ana təbiətin özüdür. Ancaq
sən böyüyəndə rəssam olsan,
bundan da gözəl rənglər yarada bilərsən. Yetər ki, doğmalarını,
əzizlərini, təbiəti sevəsən, onların
qəlbini duya biləsən, gözəlliyi qiymətləndirməyi bacarasan...
İllər keçəndən sonra – Bədurə adlı-sanlı rəssam olanda, həmişə atasının
müdrik sözlərini xatırlayırdı:
“Təbiətin ən boz, sönük
mənzərəsinin də özünəməxsus rəng çaları, gözəlliyi var. Əgər rəssam onu
görüb, duyub çatdırmağı bacarırsa, deməli, xoşbəxt sənətçidir”.
Bədurə Əfqanlı da belə xoşbəxt
sənətçilərdən oldu, çağlayan dənizi, kükrəyib şahə qalxan, özünü sahilin
qumlarına, qayalara, daşlara çırpan dalğaları kətana köçürdü, fırça vasitəsilə
dənizin necə rəngdən-rəngə düşməsini
təsvir etdi.
Hər yay tətilindən dönəndən sonra Bədurə gördüklərini kağız üzərində
canlandırmağa çalışırdı. Çəkdiyi rəsmlər məktəb yoldaşlarının, müəlliminin
də diqqətini cəlb edirdi. Müəlliminin
ona “istedadlısan” deməsi Bədurəni
ümidləndirdi. Rəssamlığa marağı daha
da artdı. Ancaq orta məktəbi bitirəndə
sənədlərini Bakı Rəssamlıq Məktəbinə
verməyə cəsarət etmədi – 1929-cu ildə
Bakı Pedaqoji Texnikumuna daxil oldu.
Rəssam olmaq istəyi isə onu rahat buraxmırdı. Texnikumu bitirdikdən sonra 5 il orta məktəbdə müəllimlik etdi.
Elə həmin vaxtlarda – 1931-ci ildə Bakı
Rəssamlıq Məktəbinin qraﬁka şöbəsinə
qəbul olundu. Həm işləyir, həm də oxuyurdu. İncəsənət vurğunu olan böyük
bacısı Səyyarə isə heykəltəraşlığı seçdi...
Bədurə hələ tələbə ikən dünya incəsənət tarixini öyrənməyə başladı. Moskvada, Sankt-Peterburqda yerləşən qalereya,
teatr və etnoqraﬁya muzeylərini gəzdi,
dünya incəsənətinin nadir və əvəzsiz
nümunələri ilə yaxından tanış oldu. Rəssamlığı nadir sənət kimi qiymətləndirərək yeni əsərlər üzərində işləməyə başladı. Amma nədənsə, teatr rəssamlığı onu
daha çox cəlb edirdi. Odur ki, diplom
işinin mövzusu da Şekspirin “Otello”
faciəsi oldu. Və “Otello”dakı mövzudan
fərqli olaraq, ona xoşbəxtlik – ömür-gün
yoldaşı bəxş etdi...
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aha bir erməni fəal Azərbaycan, Ermənistan sülh platformasına qoşulub. Vahe
Avetyan, Süzan Caginyan və Vahan Martirosyandan sonra Yerevandan olan daha
bir fəal - Armen Virabyan erməni-Azərbaycan sülhməramlı Bakı platformasını dəstəklədiyini bildirib.
Armen Virabyan etirazçı “Elektromaydan”ın ön sıralarında gedən və müxalifət lideri, prezidentliyə namizəd Raﬃ Ovanisyanın etimad etdiyi şəxs olub. Lakin
o, Serj Sərkisyanın hərbi xuntasının qurbanına çevrilib
və Almaniyaya qaçmaq məcburiyyəti qarşısında qalıb.
A.Virabyan bildirib ki, yaxın günlərdə sülhməramlı
Bakı platformasını imzalayacaq və beləliklə, münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsini dəstəkləyən dördüncü Ermənistan fəalı olacaq.
A.Virabyan 1985-ci ildə anadan olub, Yerevandakı
Maliyyə-İqtisad İnstitutunu bitirib, bir neçə QHT-də
çalışıb. Daha sonra İsveçdə və Almaniyada iqtisadi və
siyasi təhsil alıb, Yerevana qayıtdıqdan sonra oradakı
Amerika Universitetində oxuyub, ingilis, rus, İsveç və
alman dillərini bilir.
Sülh platformasından danışarkən, A.Virabyan deyib:
“Bu, gözəl və hətta bir qədər gecikmiş təşəbbüsdür.
Aydın məsələdir ki, onu dəstəkləyirəm. Arzum budur
ki, gələcəkdə Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan İsveçrə kimi bir konfederasiyada yaşasınlar”.
Amma görünür, S.Sərkisyanın sülhməramlı platforma
barədə, ümumiyyətlə, anlayışı yoxdur. Onu sülh yox, qanlı müharibə, mənfur işğalçılıq siyasəti düşündürür. Burnundan o yanı görməyən dardüşüncəli “siyasətçi” dünya
ictimaiyyətini və erməni xalqını aldadaraq, Azərbaycanın
sülh danışıqlarından boyun qaçırdığını söyləyir. Əməldə
isə, bu danışıqlara hər vasitə ilə əngəl törətməyə çalışır.
Bugünlərdə Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə səfər edən Sərkisyan “Azadlıq” radiosunun erməni
xidmətinə bəyan edib ki, hazırda təmas xəttində xüsusi bir gərginlik yoxdur: “Adi vəziyyətdir, belə demək
olarsa, bir il əvvəlkindən xeyli sakitlikdir”.
İrəvan Kukla Teatrının direktoru (!) Ruben Babayan
Sərkisyana Qarabağa niyə məhz bugünlərdə getdiyini
sual edib. Sərkisyan da bildirib ki, bu səfər onun üçün
bir vəzifə borcudur. “Çünki indi elə dövrdür ki, ordu,
əhali, Dağlıq Qarabağın sakinləri artıq çətin dövrə hazır olmalıdır. Ordunun çoxlu tələbatı var və bu tələbatı
dəyərləndirmək lazımdır. Çünki bizim imkanlarımız
hüdudsuz deyil ki, bütün problemləri, bütün məsələlər
həll edək. Ona görə də tələbatı qiymətləndirmək, hansı
problemin ilk növbədə həll olunmalı olduğunu müəyyənləşdirmək və onları həll etmək lazımdır. Səfərimin
məqsədi bununla bağlıdır”.
Bundan sonra Serj əsl üzünü nümayiş etdirib. Onun
göstərişi ilə erməni fəalı A.Virabyanın ailəsinə qarşı repressiya maşını işə düşüb. Anası Karina, qardaşı Yelaken,
hətta xalası da ciddi sorğu-suala çəkilib. Serji daha çox qəzəbləndirən bu olub ki, Armenin xalası Ermənistan müdaﬁə nazirinin birinci müavininin həyat yoldaşı imiş.
Onun ailə üzvlərinə təzyiqlər hələ də davam edir. Serjin əlaltıları onlardan tələb edirlər ki, Armeni ﬁkrindən
daşındırsınlar. Başqa sözlə desək, erməni, fəal bəyanatla
səhv yola düşdüyünü, erməni-Azərbaycan sülhməramlı
Bakı platformasını dəstəkləmədiyini elan etməlidir.
Armenin anası jurnalistlərə bildirib ki, təzyiqlər elə
həddə çatıb ki, onun intihar etməkdən başqa, çarəsi
qalmayıb: “Serjin repressiya maşını bütün çirkin vasitələrdən istifadə edir: şantaj, ultimatum, hədə-qorxu. Hətta iş o yerə çatıb ki, respublika mətbuatında
həm oğlumu, həm də bacımın həyat yoldaşını – nazir
müavinini “vətən xaini” adlandırırlar. Lakin Armen
məsləkindən dönməyəcəyini və təkzib verməyəcəyini
deyir. Ailəmiz də Serjin hədələrindən qorxmur. Ovladımı sona qədər dəstəkləyəcəyəm”.
Ötən həftə A.Virabyan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək ondan kömək istəyib.
Bax belə! Ermənilər gec də olsa, başa düşüblər ki,
münaqişənin dinc yolla, qan tökülmədən həlli onlar
üçün ən münasib variantdır. Və Serj kimi iblislər bu
prosesin qarşısını ala bilməyəcəklər!

