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SEvgİSİ İlƏ dƏrdƏ MEydAN 
oxuyAN ŞAİrƏ

Son illər qadın şairələrimizin arasında tutarlı poeziya 
nümunələri yaradanları az deyil. Geniş oxucu kütləsinin, 
xüsusən də poeziya həvəskarlarının diqqətini cəlb edən bu 
müəlliflər həm də poeziyamıza yeni söz, yeni nəfəs, yeni 
ab-hava gətirən istedadlı qadınlardır. Belə yaradıcı qadın-
lardan biri də oxucu kütləsinin dərin rəğbətini qazanmış 
şairə xanım Sənəm Səbayeldir.

Şəxsiyyətinə və poeziyasına, keçdiyi çətin, eyni za-
manda mənalı həyat yoluna rəğbət bəslədiyim Sənəm 
xanım Səbayelin daxili duyğularını əks etdirən oxucula-
ra təqdim etdiyimiz bu kitabda insanı düşündürən, bəzi 
məqamlarda oxucunu heyrətləndirən anlarla sıx-sıx rast-
laşmaq mümkündür. Onun söz çeşməsinin gözündən sü-
zülüb gələn dadlı-duzlu şeirlərini oxuduqca şairənin deyim 
tərzinə, ifadə yeniliyinə sevinməyə bilmirsən. 

Sənəm Saəbayelin deyim tərzi, söz  seçimi, ifadə 
zənginliyi, atalar sözü qədər obrazlı və yığcam fikir 
təqdimatı necə də ibrətamizdir: 

...Əsilsiz haqq bilməz, - haqqı satıbdı,
Namusu itirib, arı satıbdı.
Araba altında kölgə tapıbdı,
Çoxu elə bilir öz kölgəsidi.

Müllif şeirlərinin bir çoxunda əsrarəngiz Vətən torpa-
ğımızın, yağı torpağında inildəyən Qarabağımızın, Qərbi 
Azərbaycanımızın dərdi-məlalı poetik dillə təsvir olunur. 
Və şairə bu torpaqları əsarətdən qurtarmağın yolunu da 
göstərir. Bu hissi “İgid əsgər istərəm” şeirində qəzəb və 
tələblə necə də poetik dildə deyə bilir:
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Daha bəsdi! Qarabağda qan ağladı bulaqlar,
Daha bəsdi! Yağılarda girov qaldı yaylaqlar.
Daha dözmə, Vətən oğlu, nə qədər dözmək olar?
Atıl döyüş səngərinə, göstər hünər – istərəm,
     İgid əsgər istərəm!

Kitabda şairənin bu qəbil şeirləri az deyildir. Belə 
şerlərində şairənin bir qeyrətli vətəndaş kimi Vətən, tor-
paq, millət təəssübkeşliyi odlu misralarla əks olunmuşdur.

Sənəm Səbayel doğma Azərbaycanımızı, Borçalı-
nı və başqa regionları qarış-qarış gəzib gördüklərini po-
etik sözün gücü ilə ürəklə, böyük sevgi ilə qələmə alan 
yorulmaz xanım şairədir. Onun Şirvana, Borçalıya, Gü-
ney Azərbaycana, Qəbələyə, Göyçəyə, Gəncəyə, Qaza-
xa və başqa yurd yerlərimizə həsr etdiyi şerlərində bö-
yük vətəndaş ürəyinin döyüntüsünü, Vətənə sonsuz və 
nəhayətsiz sevginin tərənnümünü aydın görürük. “Qalır-
mı” rədifli qoşmasında Borçalıda yaşayan soydaşlarımıza 
üz tutaraq Sənəm xanım görək necə soruşur:

Sizdən soruşuram, Borçalı eli,
“Şindi” zirvəsinin çəni qalırmı?
Boldumu bağların barı, bəhəri,
Zəminin sünbülü, dəni qalırmı?

... Varmı Borçalının gözəl növrağı?
Dişi göynədirmi “Nazlı” bulağı?
Varmı “Armuddu”da elin yığnağı,
“Lök”ün güneyinin günü qalırmı?

Azərbaycanın bölgələrinə fərq qoymadan hamısını 
eyni məhəbbətlə tərənnüm edən şairə “Şirvan” rədifli qoş-
masında bu diyara vurğunluğunu çox təbii şəkildə bildirir:
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... Aşıq İbrahimlə aşıq Şakiri,
Tanrı töhfəsidi səsində sehri.
Mirzə Bilal şikəstənin möhürü,
Hadidi, Sabirdi gözü Şirvanın.

Şirvan əzizləyir Əzizəsini, 
Alim Qızıl fonda yazıb səsini 
Yaşadır aşıqlar şəcərəsini,
“Şəşəngi”də dinir sazı Şirvanın...

Sənəm Səbayel yaradıcılığı ilə yaxından tanış ol-
duqda məlum olur ki, onun poetik yaradıcılığında möv-
zu məhdudiyyəti yoxdur. Cəsarətlə demək olar ki, o 
vətənpərvər, yurdsevər, təbiətsevər, hətta dərdsevər (belə 
demək mümkünsə - E.M.) olduğu qədər də insansevərdir, 
qohum-qardaş, dost-tanış sevərdir və bu insani hissləri 
dilə gətirib poetik vüsətə çatdıran Sənəm Səbayel yuxarı-
da sadaladıqlarım keyfiyyət və əlamətləri ilə yanaşı “İlahi 
Sevgi” deyilən bir məqamı yaşayan; bəzən həqiqi, bəzən 
də əflatuni bir məhəbbətin əsiri olaraq şam işığına yanan 
pərvanə kimi özünü dağa, daşa, oda, suya vuran, bəzən də 
məhəbbətin hiddətindən özünü göydən yerə çırpan, bəzən 
də göyə qaldıra bilən güclü bir məhəbbət-sevgi fədaisidir. 
Məhəbbət, eşq, sevgi, sevib sevilmək, vüsalla həsrət arasın-
da Səməndər quşu olmağa hazır olan söz və əməl adamdır.

Dodağın çatlasın, ay gül qönçəsi,
Bağrını çatlatma sarı bülbülün.
Bəsdi oxutdurdun hicran nəğməsi,
Rəhm eylə yarasın sarı bülbülün...

Onun məhəbbət şerlərində çox vaxt poetik mən, lirik 
qəhrəmanın özü sanki, şairənin özüdür. Oxucu belə şeirləri 
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çox təbii qəbul edə bilir. Hətta Sənəmin poeziyasında 
təsadüf etdiyimiz ümumiləşmiş obrazlar hamısı şairənin 
özünə bənzəyir. İnanırsan ki, bu hisslər lirik qəhrəmana 
yox, şairənin özünə aiddir:

Öz evimdə ürəyimi üşüdən,
Özgə evdə odum, qorum, necəsən?
Qəlb evimin qapısını açmağa,
Yad əlində tək açarım, necəsən?

...Köçüm gedir duyğuların köçündə,
Dünyam olub sən boyda, sən biçimdə.
Kəcavəyəm, dərd oturub içimdə,
Əldən gedən ixtiyarım, necəsən?

Sənəm Səbayelin məhəbbət şeirlərində bəzən nikbin-
lik, özünə və eşqinə inam, bəzən də şübhə, bədbinlik aydın 
hiss olunmaqdadır. “Qorxuram” rədifli şeirini buna misal 
göstərmək olar:

...Ay mürgülü bəxtim, ay kəm taleyim,
Baş alım əlindən hayana gedim?
Ömrüm boyu qorxu nədi bilmədim,
Səni itirməkdən yaman qorxuram.

Bir neçə kəlmə də Sənam xanımın nəsrindən bəhs 
etmək istərdim. Onu da deməyi lazım bilirəm ki, uzun illər 
yaxın ünsiyyətimiz, bir-bimizə xətir-hörmətimizin olması-
na baxmayaraq, Sənəm Səabayel nəsr əsərləri yazmasını, 
xüsusən də gözəl povest və hekayələr yazdığını bilmir-
dim.  Düzü çapa hazırladığımız bu kitabda rast gəldiyim 
və diqqətlə oxuduğum bu nəsr əsərləri onun müəllifinin 
səriştəli bir qələm adamı olduğunu da göstərməkdədir. 
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Müəllifin təqdim etdiyi “Şahanə” povesti və üç hekayəsi 
belə bilirəm bir nasir kimi Sənəm xanıma poeziyada ol-
duğu kimi, nəsr sahəsində də uğur gətirəcəkdir. Xüsusən  
“Şahanə” povestində əks olunan erməni-azərbaycan prob-
lemi, erməni nankorluğu, burada təsvir olunan dramatizm 
oxucunu hiddətləndirməyə bilməz. Bu povesti oxuyan hər 
bir insan son anda bir daha sübutlarla inanır ki, erməni hər 
yerdə erməni olaraq qalır. O məkirlidir, qəddardır, etibar-
sızdır, dönükdür, duz-çörəyə arxa çevirəndir və soyu bu-
laşıqdır. Belə bir atalar sözünün bir daha ölçülüb-biçilib 
erməniyə aid olduğunu sübut olunur: “İlanın ağına da, qa-
rasına da lənət!”.

İnanırıq ki, müəllifin povest və hekayələri də şeirləri 
kimi seviləcək və müəllifinə hörmət gətirəcəkdir.      

Əziz oxucu, Sənəm Səbayelin janr baxımından geniş 
əhatəli yaradıcılıgında Sizlərə ərməğan etdiyimiz bu ki-
tabdan çox bəhs etmək olar və bu həm də lazımdı. Ancaq 
bir redaktor kimi mən müxtəsər olaraq düşüncələrimi qısa 
şəkildə belə çatdıra bildim. İndi söz sizlərindi. Mənsə bir 
daha gözəl şair və ədibimizə möhkəm can sağlığı,  yaradı-
cılığında uğurlar diləyirəm! 

Elxan Məmmədli 
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
Əməkdar mədəniyyət işçisi.
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ŞAN- ŞAN OLAN 
MƏHƏBBƏT, 

PƏTƏK-PƏTƏK 
BALLANIR...
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MƏHƏBBƏTdƏN dANIŞAQ

Qovaq könlümüzdən qəmi, kədəri,
Gəlin dostlar, məhəbbətdən danışaq.
Ürəklərdə şah nöqtədə dayanan,
Sirli qalan həqiqətdən danışaq,
Gəlin dostlar, məhəbbətdən danışaq.

Ələsə də saçımıza sevgi dən,
Hər birimiz doğulmuşuq sevgidən.
Qorumasaq, könlümüzü tərk edən,
Küsüb gedən səadətdən danışaq,
Gəlin dostlar, məhəbbətdən danışaq.

Odu Səbayelin sığınacağı,
Səcdəgahı, od-alovu, ocağı.
Bəndədən yuxarı, Haqdan aşağı,
Eşq adlanan ibadətdən danışaq,
Gəlin dostlar, məhəbbətdən danışaq.
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SEvgİ ŞEİrlƏrİMdƏ

Şan-şan olan məhəbbət,
Pətək-pətək ballanır.
Bir nazəndə gözəlin,
Yanaqları allanır
Sevgi şeirlərimdə.

Allah verən canımı,
Eşqim almaq istəyir.
Bir igid sevdalanır,
Bir gözəl yol gözləyir,
Sevgi şeirlərimdə.

Sevgililər görüşür,
Məhəbbətnən süslənir...
Dil, dodaq susur, durur,
Göz-gözə elçi gəlir,
Sevgi şeirlərimdə.

Sevirəm kəlməsini, 
Dodaq-dodağa yazır.
Bir qıyğacı baxışı,
Ürək min yerə yozur,
Sevgi şeirlərimdə.

Səbayel sevdalanır,
Sevgili yar gözləyir,
Bir gecikən sevgiyə,
Mini min cür söz deyir,
Sevgi şeirlərimdə.
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SEvgİMİ 

Xəyalınla ovuduram,
Könlümdə köz sevgimi.
Qoruyub saxlayıram,
Bakirə qız sevgimi

Üzündə duvağı var,
Atəşə marağı var,
Bir özgə növrağı var,
Qısqandı yaz sevgimi.

Dəlidi dil bilməyir
Göydən yerə enməyir
Bir igid əzizləyir 
Nazəndə naz sevgimi

Səmanı gərdək istər,
Çəməni döşək istər,
Gəlinlik geymək istər,
Saxlamır döz sevgimi.

Səbayel daşa tutdu,
Ürəyim başa tutdu,
Gözdərim yaşa tutdu
Ömrümə iz sevgimi.
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gƏTİrdİM

Əzizim mən sənə sovqat əvəzi,
Bənövşə mürgülü sevgi gətirdim.
Gözdərimə yığdım gözəllikləri
Sən gözümə baxıb gör ki, gətirdim.

Saçımda dağların şəlaləsi var,
Duysan nəfəsimdə dağ havası var,
Orda təbiətin eşq laylası var,
O laylanı mənə çal ki, gətirdim.

Sübh çağı bulağın gözündən öpdüm,
Sevgi pıçıldadı, sözündən öpdüm,
Nazəndə baharın izindən öpdüm,
Dodağım gül açdı, gül ki, gətirdim.

Bağda qızılgülnən durdum üz-üzə,
Sevdalı bülbülnən gəldim söz-sözə,
Durnalar telini qıymadı bizə,
Durna teli kimi tel ki, gətirdim.

Bir dastan başladım, bitirəmmədim,
Bir igid gül verdi, götürəmmədim,
Bəlkə də çox şeyi gətirəmmədim,
Ürəkdən-ürəyə yol ki, gətirdim.

Sənəm Səbayelin öz ədası var,
Könlü kürrük edir bir xətası var,
Xəbərə çatmayan mübtədası var...
Tuti kimi ötən dil ki, gətirdim.
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ПЯРДЯЛЯНИБДИ

Эизли-эизли бахыб, эизли одланан,
Эюзdярин севэийнян сещирлянибди.
Цзцмя баханда киприк гырпмайан,
Эюзdярин эюзцмя елчи эялибди.

Сюндцрмя гялбиндя атяши, кюзц,
Ярит цряйими цшцдян бузу.
Сянин эюзлядийин «севирям» сюзц,
Мяним додаьымда дцймялянибди.

Сябайел гар йаьыр йазыма мяним,
Тянщалыг даь дцзцр дцзцмя мяним,
Севилмяк лазымдыр юзцмя мяним,
Бу арзум щяйамла пярдялянибди.
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gƏTİr gƏl

Qızılgülün qönçəsini üz götür,
Üzərində şeh çətrini gətir gəl.
Yasəmənin salxımını sığalla
Ara-axtar gülxətmini gətir gəl.

Yamacların yaxasından iz götür,
Ocağının atəşindən köz götür,
Ağsaqqalın söhbətindən söz götür,
Şeirlərin şah sətrini gətir gəl.

Qatar-qatar durnalardan tel götür,
Gecəyarı anadildən dil götür,
Coşub-daşan dağ çayından sel götür,
Bülbülnən gül ülfətini gətir gəl.

Körüklənən dərələrdən çən götür,
Zirvələrdə buludlardan nəm götür,
Zəmilərin sünbülündən dən götür,
Təndirin çörək ətrini gətir gəl.

Səbayel gözləyir tez ol yol götür, 
Söhbətinə qalmaq üçün bal götür,
Kalağayı, ya da tirmə şal götür,
Vüsal üçün həsrətini gətir gəl.
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SƏNİ gÖZlƏyİr

Bir əzəmətli kişi səsinə, 
Dodağında sıxılan siqaret tüstüsünə
Möhtac otağım.
Əllərinin istisinə təşnə əlim,
Barmaqlarınla daranmaq 
İstəyində olan telim
Səni gözləyir.

Döşəməyə sərdiyim
Ayağını öpmək istəyən xalı,
Qulağına pıçıldamaq üçün
Ürəyimdə saxladığım
Sevgi dolu sözdərin balı,
Üzünə açılmağa müntəzir qapım,
Bundan sonra yaşanacaq həyatım,
Səni gözləyir.

Gözdərimdə qoyub getdiyin
Baxışının izi
Məni məndən eliyən,
Hicranın közü,
İndiyədək axtardığım
Sirdaşa ehtiyacım,
Ömrümün sonunda 
Ölümdən qorxmayım deyə
Sənə sığınmaq əlacım
Səni gözləyir... Səni gözləyir... 
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НЕCЯСЯН?

Юз евимдя цряйими цшцдян,
Юзэя евдя одум, горум, неcясян?
Гялб евимин гапысыны ачмаьа
Йад ялиндя тяк ачарым, неcясян?

  Юзцн йохсан интизарын мянимди,
Хатиряляр динcлийимя гянимди.
Юз евимин гонаьыйам мян инди,
Щарадасан, йохум, варым, неcясян?

Кючцм эедир дуйьуларын кючцндя,
Дцнйам олуб сян бойда, сян бичимдя,
Кяcавяйям, дярд отуруб ичимдя,
Ялдян эедян ихтийарым, неcясян?

Гямин мяни гямхар сечди, билмядин,
Гямдян мяня кюйняк бичди, билмядин,
Айым, илим неcя кечди, билмядин.
Унутганым, биилгарым, неcясян?

Нийя йада салмырсан щеч сян мяни?
Азмы билдин мяня олан ситями?
Сябайеля гяним чыхдын сяндями?
Ай зцлцмцм, зцлцмкарым, неcясян?
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QorxurAM

Taleyimin o tayından baxırsan,
Səni itirməkdən yaman qorxuram.
Hara getsəm qarşıma sən çıxırsan,
Səni itirməkdən yaman qorxuram.

Bu sevdanın yönümü nə, səmti nə?
Ağlım ürəyimi qoymur səmtinə.
Bənzəyir bülbüllə gül ülfətinə,
Səni itirməkdən yaman qoxuram.

Bir dəli sevdanın əli yaxamda,
Gündüz gözümdəsən, gecə yuxumda...
Təklik məni məngənə tək sıxanda,
Səni itirməkdən yaman qorxuram.

Ay mürgülü bəxtim, ay kəm taleyim,
Baş alım əlindən hayana gedim? 
Ömrüm boyu qorxu nədi bilmədim,
Səni itirməkdən yaman qorxuram.

Səbayel, xoşbəxtlik andı, bilirəm,
Bu anda çoxları yandı, bilirəm,
Bu sevda bir çanax qandı, bilirəm,
Səni itirməkdən yaman qorxuram. 
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SƏNİ uNuduM dEyƏ

Sənli xatirələri
Yaddaşımdan pozuram.
Eşqimi ürəyimdə 
Saxlayıram, susuram.
Barmağımı kəsirəm,
Yarama duz basıram 
Dözürəm göynərtiyə
Səni unudum deyə

Aldı quş qanadına 
Aparır zaman məni.
Düşdüm hicran oduna
Yandırır yaman məni.
Saralır gül bənizim,
Soldurur dövran məni.
Qəlbimdə gor qazıram,
Sənə olan sevgiyə...
Səni unudum deyə.

Çox keçmişəm Fələyin,
Çarxından, gərdişindən. 
Çabalayıb çıxmışam,
Aslannarın dişindən,
Ayırıram könlümü,
Sənə pərəstişindən,
Beşiyində boğuram
Sevgi adlı körpəni.
Fərmanı sən veribsən,
Qarğışı tutmaz məni
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Hamının sevdiyi mən,
Sevmək istədim səni.
İndi nöqtə qoyuram 
Sənli olan hər şeyə
Səni unudum deyə.



22

Sənəm Səbayel

СЯНИ СЕВМЯК УНУТМАГДАН АСАНДЫ…

Сяни севиб сяня ня веряcяйям?..
Фикрим бу суалын цстя дайанды…
Сяни унуда да билмяйяcяйям,
Бу севэинин мющтаcыйам щачанды,
Сяни севмяк унутмагдан асанды…

Бахышындан cана дцшдц од, атяш,
Цряйимля аьлым тутду cянэ, саваş.
Дедим цряк, аьлым иля щесаблаш,
Деди севдийими ахы о данды.
Сяни севмяк унутмагдан асанды…

Сябайел, бал йыьдым севэи шанында,
О балдан дад алдым, нащар да, шам да.
Илщамлар йандыран севэи шамында,
Фяризя тяк пярваняляр одланды,
Сяни севмяк унутмагдан асанды…
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ИТИРДИН

Дейирляр гисмятдян гачылмыр ахы,
Эяздин гисмятиндян эендя, итирдин.
Цряк сцфря дейил, ачылмыр ахы,
Сян мяни щям тапдын, щям дя итирдин.

Демядим эюйлярдян улдузу гопар,
Демядим дянизи эюйляря апар,
Дедим мяни тапыб, юзцня гайтар,
Сян ися юзцнц мяндя итирдин.

Итиря-итиря йашадыг йашы,
Цряк ешг мязары, севэим башдашы.
Чятин бундан сонра эедяк йанашы,
Сяням Сябайели сян дя итирдин.



24

Sənəm Səbayel

МЯНИМ

Эюряндя юнцмдя эцзэц тяк дуран,
Дяря - даь сянинди, даранмаг мяним.
Яфлатуни ешгин дуйьуларыйнан,
Доланмаг сянинди, дайанмаг мяним.
 
Севиб – севилянляр дярсин аласы,
Йаддаша йазылыб дастан оласы,
Ешгин эюйляриндя севэи галасы,
Йаратмаг сянинди, йаранмаг мяним.

Сябайел йараныб мярданя эюзял,
Чякмяз севдийиндян мярданя, эюз, ял.
Щямишя тапылмаз мярданя, эюзял,
Арамаг сянинди, аранмаг мяним.
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ЦРЯЙИМ СЯНИ ИСТЯДИ

Эцl фяслиди эцл ачылыр, бцлбцлляр будаг цстяди,
Щардасан эял, ай цряксиз, цряйим сяни истяди.
Ган аьлайыр кювряк севэим,cан верир сон няфясдяди,
Щардасан эял, ай цряксиз, цряйим сяни истяди.

Сян щясрятим аc гурд кими варлыьымы йейир ахы,
Дяли севдам сяндян дюнмцр вцгарымы яйир ахы,
Цряк сянсиз ган аьлайыр, аьлым “унут”- дейир ахы,
Каш биляйдин дярйа дярдим дибиндя няйи эизляди,
Щардасан эял, ай цряксиз, цряйим сяни истяди.

Язял эцндян Сябайеля зяманя йаьы кясилди,
Йарынмады йаьысына, эцнцнцн аьы кясилди.
Ураланды кюнцл баьы, эюзял нювраьы кясилди,
Мин дярдинин бир дярманы кюнцл вердийи кясдяди
Щардасан эял, ай цряксиз, цряйим сяни истяди.
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ДЮНМЯЙЯCЯYЯМ

Даща сяня дейиляси сюзцм йох,
Даща сяня эери дюнмяйяcяйям.
Даща мяндя сянли дярдя дюзцм йох,
Сянсиз йашамаьы юйряняcяйям,
Даща сяня эери дюнмяйяcяйям.

Эялдин щяйатыма эюзлянилмядян,
Сяня кюнцл вердим юзцм билмядян,
Алышды кцл алтда кюзцм билмядян,
Алову сюндцрцб, кюзяряcяйям,
Даща сяня эери дюнмяйяcяйям.

Сябайелин кюнлц алынмаз гала,
Чохлары cан атды ачарын ала.
Цряк йар сечирди сяни аз гала,
Ону севдасындан дюндяряcяйям,
Даща сяня эери дюнмяйяcяйям.
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dAHA gECdİ

Mən o eşqi yana-yana yaşadım. 
Unut məni, daha gecdi, daha gec.
Yoxluğunu dana-dana yaşadım,
İndi göynəməyin yeridimi heç?
Unut məni daha gecdi, daha gec.

Dola-dola çəkmə can yaxan ahı,
Mən kötük deyiləm, insaman axı...
Peşimanlıq yumaz belə günahı,
Səndən ötrü ağlamağım olar suç.
Unut məni daha gecdi, daha gec.

Bu sənin qərarın, sənin seçimin,
Əynində od köynək sənin biçimin,
Səbayelin qəlbindəki sevginin,
Başqa ünvanı var, ümüdlənmə heç
Unut məni, daha gecdi, daha gec.

 



28

Sənəm Səbayel

ЩАРА ЭЕДИРСЯН?

Гаршында лал едиб тути дилими,
Cан евими йыхыб щара эедирсян?
Хялвяти вердийим сирр щядиййями
Цряйиня сыхыб щара эедирсян?

Эизли дуйьулардан данышдын ачыг,
Бу севда йашанды йары – йарымчыг,
Мящяббят дцнйамда гуруб алачыг,
Сонра ода йахыб щара эедирсян?

Вахтында эяляйдин каш талейимя,
Инди Фяляк тюкцр даш талейимя,
Йазын оьлан чаьы, гыш талейимя,
Илдырым тяк чахыб щара эедирсян?

Бир ешг йувасындан учасан дейя,
Бир накам севэидян гачасан дейя,
Башыны иш – эцcнян гатасан дейя,
Арамыздан чыхыб щара эедирсян?

Сяням Сябайели унутмаг чятин,
Башы бялалыды бу мящяббятин,
Нюгтясини гойуб щаггын – щюрмятин,
Эюзляримя бахыб щара эедирсян?
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ЙЕРИМДЯН – ЙУРДУМДАН
ЕЛЯМЯ МЯНИ

Салыб цряйими ешг адлы дярдя,
Йеримдян- йурдумдан елямя мяни.
Сян Аллащ, гой юлцм юлдцйцм йердя,
Йар дейиб дилиня долама мяни,
Йеримдян – йурдумдан елямя мяни.

Эюзцмдян кюнлцмя эетмя, ня олар,
Мяни гынаг йери етмя, ня олар,
Чинар тяк йолумда битмя, ня олар,
Ял ачыб Танрыдан дилямя мяни,
Йеримдян – йурдумдан елямя мяни.

Бир лал мящяббятин эюз сющбятийнян,
Щяр одлу бахышын юз сющбятийнян,
Сябайел, йаранан сюз – сющбятийнян,
Бу севда севдирмяз елимя мяни,
Йеримдян – йурдумдан елямя мяни.
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НЕЙНИЙИМ

Мящяббятин бахчасында бар идим,
Мящяббятдян йоьрулана йар идим.
Ня йарытдым, ня дя юзцм йарыдым,
Бу кяляфи ачмаг олмур, нейнийим.

Су цстцндя сусузлугдан созалдым,
Бу севдада чох итирдим, аз алдым.
Щярcайыдан тяня алдым, сюз алдым,
Бу qismətdi, qaçmaq олмур, нейнийим.

Щяйат мяни сындырмады, сынады,
Ганан ганды, ганмайанлар гынады,
Гырылды ешгимин голу, ганады,
Бу halətnən uçmaq олмур, нейнийим.

Сябайел солухур эюз эюря – эюря,
Баьрына басылыр кюз, эюря – эюря,
Фяляйин цзцнц боз эюря – эюря,
Эцн тяк ишыг сачмаг olmur, нейнийим.
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АРТЫГ ЙЕТЯР

Сянинля чятинди,
Сянсиз дя чятинди.
Сянля йашамаг олмур,
Сянсиз дя йашамаг олмур.
Сян Танрынын мяня вердийи
Зцлцмсян, зиллятсян.
Сян мяним щяйатымда
Явяз олунмаз зярурятсян.
Варлыьын да дярдди,
Йохлуьун да дярд.
Кимся танымырам
Бу дярдя щямдярд.
   Юзцн бойда мюcцзясян,
          мящарятсян
Юзцн бойда мящяббятсян.
Щеч билирсян нейнямисян?
Йар синями, бах гялбимя,
Эюр бир нечя йарам вар.
Эюр йарасыз щарам вар.
Бясди даща, зцлмцн йетяр.
Чяк эюзцнц эюзцмдян!
Сил изини изимдян!
Йетяр! Артыг йетяр!
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gÖZdƏrİN

Hər baxanda od ələyir üstümə,
Taleyim tək qara olan gözdərin.
Fikri var yandırıb baxsın tüstümə,
Gözlərimdən sevgi uman gözdərin.

Baxışından buz ürəyim od tutur,
Quşqonmaz könlümün tərlanı odur.
Sübhəcən mənimlə həmsöhbət olur,
Gözümdən yuxumu alan gözdərin.

Mürgüləmiş duyğuları oyatdı,
Gecə-gündüz ruhumda at oynatdı.
Səbayeli uşaq kimi ağlatdı,
Söhbəti sevgidən salan gözdərin.
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gÖTÜrMÜŞƏM

Bizim də dağlara qar yağıb dostum.
Mən də qar altında iz itirmişəm.
Baxışdan söz salma qurbanın olum, 
Mən də od baxışdan köz götürmüşəm.

Mənim də can evim dağım-dağımdı,
Qüssə həmdəmimdi, qəm oylağımdı...
Onda yar dediyim indi yağımdı,
Bir səhvin cəzasın yüz götürmüşəm.

Səbayel, bir dolu bulud kimiyəm,
Məqam gözləyirəm yağam kiriyəm.
Əhli-hala möhtac tənha biriyəm,
Hərcayı dillərdən söz götürmüşəm.
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SEvMƏ MƏNİ

Öləziyib odum-közüm,
Buz bağlayıb yolum-izim,
Özümdən inciyəm özüm,
Sevmə məni, sevmə məni!...

Bəxtim bir də qaralandı,
Ömrüm-günüm yarılandı,
Könlümün evi talandı,
Sevmə məni, sevmə məni!...

Bir çəmənsiz çöləm indi,
Bir soluxmuş güləm indi,
Bir lal olmuş diləm indi,
Sevmə məni, sevmə məni!...

Qumral telə qar ələnir,
Gözdərindən nur tükənir.
Səbayel dərdə sevilir,
Sevmə məni, sevmə məni!...
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dƏlİ SEvgİ!...

Qəfil şimşək tək çaxdı,
Dağ seli kimi axdı.
Kişnəyib şahə qalxdı,
Bir dəli sevgi!...

Öyüd filan qanmadı,
Başa salmaq olmadı,
Yeri, göyü odladı,
Bir dəli sevgi!...

Qorxu nədi, bilmədi,
Göydən yerə enmədi.
Məni məndən elədi,
Bir dəli sevgi!...

Ay Səbayel, cəncəldi,
Müəmmadı, əngəldi,
Bəlkə belə gözəldi,
Belədi sevgi!?...
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vAllAH!...

Üzü gözümdən nur alır,
Baxışı oddan qor alır,
Gedib ürəkdən yer alır,
Müəmmadı, sirrdi vallah!...

Şahənşah iddiası var,
Harda olsa sədası var,
Alınası qadası var,
Yəqin özü bilmir Vallah!...

Görənlərin arzusudu,
Bilmək olmur oddu, sudu,
Səbayel, baş bəlasıdı,
Yanmış bəxtəvərdi Vallah!....
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NƏ gÖZƏldİ MƏHƏBBƏT

Dünyanın şahlıq tacı,
Hər anın ehtiyacı.
Yaradandan töhfədi,
Yaranana zərurət,
Nə gözəldi məhəbbət.

Yerlə göy arasında,
Ulduzlar sırasında,
Əllərin təmasında
Yaradır mehr, ülfət,
Nə gözəldir məhəbbət.

Beşiyi ürəklərdə,
Həyatı əbədiyyət.
Onun varlığı üstə,
Dayanır bəşəriyyət,
Nə gözəldir məhəbbət.

Nadanlar nəşəsində,
Anlamaz tənəsində,
Bu adın kölgəsində,
İtərsə həya, ismət.
Üz çevirər məhəbbət
Nə gözəldir məhəbbət.

  



38

Sənəm Səbayel

FƏlƏK oyAQdI

Bir igid eşq ilə alışıb – yanır,
İsinmək istərdim, sazaqdı axı...
İcazəsiz girdi könül evimə,
Qova da bilmirəm, qonaqdı axı...

Yox! - söylədim, söndü alışan ocaq,
Dolub durdu, sanki leysan yağacaq,
Düşündüm, ağlasa dayanmayacaq,
Gözləri qaynayan bulaqdı axı...

“Yarım” deyir, alır mənimdən məni,
Can atır ömürdən dağıtsın çəni...
Səbayel sevmədi onu sevəni.
Bəxti yatır, fələk oyaqdı axı...
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Bu SEvgİ

Qəfil gəldi, məni məndən elədi,
Odsuz, közsüz alovlandı bu sevgi.
Nə dil qandı, nə nəsihət dinlədi,
Ömrün xəzanını dandı bu sevgi.

Dağ seli tək sığışmadı məcraya,
Ha çalışdım, gəlmədik bir araya.
Əl çəkmədi, üz tutdumsa haraya,
Gördüm ki, bir çanaq qandı bu sevgi.

Çəmin bilib saldım onu kəməndə,
Zülüm çəkdim, dustaq edib sinəmdə.
Sonra qara bəxti görüb Sənəmdə,
Qınında qovruldu, yandı bu sevgi....
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gÖrÜŞƏ gƏl, SEvgİlİM...

Görüşə gəl, sevgilim,
Əlimi sıxsın əlin.
Yolunu gözləyirəm...
Gəl ki, bilim həyatda,
Tək, köməksiz deyiləm.
görüşümə gəl... 

Gəlməsən bir andaca,
Bir ömür qocalaram...
Həyat heçliyə dönər,
Əriyib yox olaram.
Keç qadağan səddini,
Sevindir sevdiyini,
Görüşümə gəl...

Sevgi dolu bir ürək,
Hədiyyə gətir mənə...
Qulaq as, əməl elə,
Ürəyinin səsinə...
Sən ki, uşaq deyilsən,
Sevgi öyrədəm sənə,
Görüşümə gəl...

Gəl, şahanə duruşun,
Məhəbbətli baxışın,
Gözümü qamaşdırsın...
Çiçək yağışı kimi,
Bahar gəlişi kimi,
Ömrümü dəyişdirsin
Görüşümə gəl...
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yuxudA gÖrMÜŞdÜM

Yuxuda görmüşdüm, sevgilim səni,
Təzə toylu idik, təzə gəlindim.
Əlindən tutaraq səninlə birgə,
Dağın ətəyinə, bulağa gəldim.

Bulağın gözünə düşdü şəklimiz,
Külək ayna suyu ləpələyirdi.
Bir-birindən bərk-bərk tutdu əlimiz,
Ay yerə aydınlıq səpələyirdi.

Dilim söz tutmurdu, nə isə deyəm,
Bulaqda şəklimiz qucaqlaşırdı...
Bəlkə də bulağa oxşasın deyə,
Gözlərimiz dolub bulaqlaşırdı...

Elə bəxtəvərdik bu halımızla,
Sanki, mələklərdən qanad alırdıq.
Göyləri dolaşan xəyalımızla,
Birləşib səmada qanad çalırdıq....

Uçurduq göylərin yeddi qatında,
Yerdə gəzdiyimiz vüsala doğru...
Düşünürdüm, kaş Allahın altında,
Yarını tapaydı hər insan oğlu.

Beləcə xoşbəxtdim yuxuda sənnən,
Əsdi üstümüzdən səbanın yeli,
Yuxudan oyandım sübh şəfəqiynən,
Gördüm yatağında tək Səbayeli.
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TƏBİƏTİN yAĞIŞ dİlİ

Yağış yağır... Təbiət yağış diliyəm danışır
Yer sevgilisinən...
Göy nakam sevgidən həzin-həzin ağlayır.
Göz yaşlarını yağış damcısına çevirib göndərir
Yer sevgilisinə...
Buludlar asılı qalıb ahından...
Pəncərənin önündə dayanıb seyr edirəm bu mənzərəni.
Damcıların ritmi ilə söhbətləşirəm, 
Görmək istədiyim tək  görürəm səni.
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MƏHƏBBƏT ÜÇBuCAĞI
(Mən, O və dəniz)

Mən-  Məhəbbətlə baxma mənə. Qısqanar dəniz, 
   sevgilim!...
O-  Nə dedin?... Kim?...
Mən-  Dəniz. Mənim sevgilim. Dünyadan, adamlardan 
   qaçanda üz tutduğum ümid yerim, sirdaşım. 
   Tənha qadın duyğularını paylaşdığım, 
   ləpədöyənində dayanıb ən düzgün qərarlar
   verdiyim sığınacağım... Dənizi çox sevirəm...
O-  Mən dənizi bir qurtuma içərəm... Qurudaram, 
   o tayına keçərəm!..
Mən-  Suss!...Dəniz eşidər, coşub – daşar, səni 
   boğar o.
O-  Səni qollarımın arasına alıb ulduzlara köçərəm. 
  Baxa-baxa qalar o...
Mən-  Mən də dənizi gözlərimə köçürüb, qollarımı   
 açaram. Vüsal üçün şahə qalxan dalğaları qucaram. 
 Ya da uçan balıq olub dənizimin  üzərində uçaram...
O-  Mən də Albatros quşu olub uçan balığı tutaram.
Mən- Mən dənizi göylərə apararam, Göydə dəniz boyda  
 ulduz olaram.
O-  Mən də Göydən o ulduzu qopararam, dənizi sənə  
 həsrət qoyaram.
Mən-  Suss!.. Sevgisini danışır dəniz dalğa diliynən.
O-  Sevgi pıçıltıdı, danışıq deyil...
Mən-  Ayrılığı hiss edib hönkür-hönkür ağlayır 
   mənim dənizim...
O-  Sevgi həzin-həzin ağladar, hönkür-hönkür 
  yox!... Mən ağ güllər səpərəm səni mənə 
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   gətirən yollara...
Mən-  Mən də o gülləri ataram dənizin  dalğalarına...
O-  Mən elə indi, dəniz “rəqib”imin yanında 
  “Sevirəm” sözünü dodaqlarımla yazaram 
  dodaqlarına...
Mən-  Sən dəlisən!...
O-   Sənin dəlinəm...
Mən-  Mən dənizi sevirəm...
O-  Mən dənizi bir qurtuma içərəm...
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SƏNİ

Səsin qulağımda, adın dilimdə
Apardım özümnən hər yerə səni.
Neyniyim ürəyim sözümə baxmır
Yaman qısqanıram dağlara səni

Dağ danışır bulaqların diliynən,
Göz oxşayır çiçəyiynən, gülüynən,
Qorxuram ki, yağışıynan, seliynən
Alıb əllərimdən apara səni.

Ayrılığın bütöv ömrə tən gedir,
Payız gəlir, duman gəlir, çən gəlir,
Həsrətimin göynərtisi səngimir,
Tez gəl and verirəm ilqara səni.

Ürək sənsiz quzu kimi mələdi,
Ovunmadı məndən yarı dilədi,
Səbayelə dağ yolları Lələdi,
Qalmışam axtara-axtara səni.
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dƏlİyƏM İNdİ

Kaş görəsən...
Mən xoş günün xəyalıyla dolanan,
Özü yazdığı nağıla özü inanan,
Yaşanan dəli bir sevdanın həsrətində olan,
Xəyalpərvər biriyəm indi.
Kaş biləsən...
Mən hər günü ağırlaşan, vücudu daşlaşan,
Dünyadan bezikən, doyan,
Müqəddəs saydığı bir günahın izini,
Göz yaşıyla yumağa çalışan,
Sevgisini ilk və son dəfə,
Qu quşu tək 
Şövqlə oxuyub əbədilik susan,
Duyğuları pərən-pərən, özü laməkan,
Yeriyən, danışan ölüyəm indi,
Sənin və hamının,
ağilli bildiyi dəliyəm indi...
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gÖr NƏlƏr ÇƏKdİrdİ MƏHƏBBƏT BİZƏ

Yarımcan yaşadıq, bilmədi heç kim,
Gör nələr çəkdirdi məhəbbət bizə...
Əhli-hal axtardıq danışmaq üçün,
Döndük korun yanan ocağa, közə,
Gör nələr çəkdirdi məhəbbət bizə?!...

Fələyin əlində qula dönmüşük,
Danışa bilmirik, lala dönmüşük,
Dağları dolanan yola dönmüşük,
Qovuşa bilmirik bir- birimizə,
Gör nələr çəkdirdi məhəbbət bizə....

Yaradan yar oldu, daddıq sevgini,
Dağ havası kimi aldıq sevgini,
Ömürə naxış tək saldıq sevgini,
Özümüz bölündük gecə- gündüzə,
Gör nələr çəkdirdi məhəbbət bizə.
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gÖZdƏrİNƏ dENƏN

Dilin danışmamış gözün danışır,
Gözdərinə denən farağat dursun,
Gözündən od düşür könlüm alışır,
Gözdərinə denən farağat dursun.

Yandıran azıymış, o da yan deyir,
Od tökür üstümə, oda yan deyir,
Mən ondan qaçıram, o dayan deyir,
Gözdərinə denən farağat dursun.

Elə bil cəlladdı, durub qəsdimə,
Alışıb - yanıram baxır tüstümə.
Şahin tək şığıyır şikar üstünə,
Gözdərinə denən farağat dursun.

Həm çox uzaqdadı, həm də yaxında,
Gündüz gözümdədi, gecə yuxumda...
Canımdan can alır qıyğac baxanda,
Gözdərinə denən farağat dursun.

Hələ sevdiyinə əmin deyilsən,
Özgənin yarısan, mənim deyilsən,
Sən ki, Səbayelə qənim deyilsən,
Gözdərinə denən farağat dursun.
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A BƏxTƏvƏr

Harda olsam gözüm səni,
Arayıbdı, a bəxtəvər.
Hicranın əli telimi,
Darayıbdı, a bəxtəvər.

Mənəm göz yaşı daş oyan,
Gecikən sevgi daşıyan.
Sənnən ömür-gün yaşıyan,
Yarıyıbdı, a bəxtəvər.

Vüsalına yetməsən də,
Səbayelin meyli səndə.
Səni sevib ürəyində,
Qoruyubdu, a bəxtəvər.
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SABAHIN xEyİr

Çoxunun içindən məni seçənim,
Mənə görə dincliyindən keçənim.
Sevgi dəmləyənim, həsrət içənim,
Sevdalı sevgilim, sabahın xeyir.

Məhəbbətdən dolu, sevgidən varlı,
Bahar tək çiçəkli, payız tək barlı,
Dərya kimi dərin, dağ tək vüqarlı,
Ədalı sevgilim, sabahın xeyir.

Bu dünyadan hali, sözə diqqətli,
Səbayelə bağlı, saf məhəbbətli,
Saz-söz məclisində şirin söhbətli,
Sədalı sevgilim, sabahın xeyir.
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ДЕЙИЛ КИ…

Ня чякирям ахы щардан билясян,
Мяним дярдим сянин дярдин дейил ки.
Гайыт десям гайыдармы эюрясян,
Кцсцб эедян о севэийя дейим ки,
Мяним дярдим сянин дярдин дейил ки.

Кцрдц гялбим, овунмайыр щеч кимля,
Йашайырам сяня олан севэимля.
Дедим кюнцл, даща бясди, сюз динля,
Давамы вар деди:- nяйин вар илки,
Мяним дярдим сянин дярдин дейил ки…

Йарандыьы эцндян лалды бу севэи,
Щям зящярди, щям дя балды бу севэи.
Талейимя гара халды бу севэи,
Сябайелин даьдан аьыр дярд йцкц,
Мяним дярдим сянин дярдин дейил кi?.. 
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ЯЛИМ

Овcунун ичиндя ясир ейлямя,
Ялинин одундан алышар ялим.
Ялинин ичиндя йесир ейлямя,
Дюзмяйиб дил ачар, данышар ялим.

Ялляр севдасыны бюляк, айрылаг,
Бу аны бир йуху биляк, айrылаг.
Ялди дя, ялиня эялмишди гонаг 
İnanma əlinlə barışar əlim.

Ялиндян од чыхды, ялим йандырды,
Бир ащын бир нечя мятляб гандырды.
Sяbayelin инадыны сындырды,
Горхурам ялиня аlышар ялим.
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АЛЛАЩЫН ОЛСУН

Гошулуб намярдя мярд ямяйини,
Зай елямяк олмаз, Аллащын олсун.
Даьарcыьы дартыб зорнан чувала,
Тай елямяк олмаз, Аллащын олсун.

Гартал мяскян сечяр даь зирвясини,
Cянэя эириб чякяр шир нярясини.
Йцз ил гарылдаса гарьа сясини,
Гый елямяк олмаз, Аллащын олсун.

Дурулда билмязсян гарышыг ганы,
Ахырда зай олар cящдинин сону.
Юртцлмцш юрпяйи, эейилмиш дону,
Пай елямяк олмаз, Аллащын олсун.

Бцлбцл эцл ешгийнян сяс салар баьа.
Гурулдайар, гумру олмаз гурбаьа.
Гатыб эюлмячяни гайнар булаьа,
Чай елямяк олмаз, Аллащын олсун.

Сябайел сюйляйяр сюзцн дцзцнц,
Гурбан веряр щагга эюря юзцнц.
Айа пярдя чякиб дан улдузуну
Ай елямяк олмаз, Аллащын олсун.
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ЩАРДАСАН ИНДИ?..

Яллярим дарыхды ялиня эюря,
Щардасан инди?..
Гялбим ган аьлады йар, сяня эюря
Щардасан инди?..

Йохсан, щцзцнлцдц сюзцм, гялямим,
Sinəmdə qювр едир дярдим, ялямим.
Фяргиня вармырам дейиб – эцлянин
Эюзцмдян асылан яксиня эюря.
Щардасан инди?..

Сянсиз эцнейдяки гара дюнмцшям,
Сызлайан камана, тара дюнмцшям.
«Шцштяр»я, «Digah»а, «Шур»а дюнмцшям,
Сябайел дарыхыр сясиня эюря.
Щардасан инди?..
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CАН ЦСТЦНДЯДИР

Юлцр арамызда эюз эюря – эюря,
Бир накам мящяббят cан цстцндядиr.
Биз ону йашада билмирик дейя,
Фяляйин дедийи сюз цстцн эялир, 
Бир накам мящяббят cан цстцндядиr.

Вцсала узанан ялини чякир,
Щиcранла йашанан илини чякир,
Аьлар эюзцмцзя милини чякир,
Верир гялбя ситям, cан гясдиндядир.
Бир накам мящяббят cан цстцндядиr.

Йердя йер тапмады, цз тутду эюйя,
Олду щясрят адлы няьмя бир нейя.
Сябайел, юмрцня эеc эялди дейя,
Гынында говрулуб йанмаг истямир.
Бир накам мящяббят cан цстцндядиr.
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ЦРЯКДЯ

Бир севэи йашайыр дили эилейли,
Юзц эюйлярдяди, изи црякдя.
Сямяндяр гушу тяк одады мейли,
Алову эюздяди, кюзц црякдя.

Бир щясрят йашайыр, еви кюнлцмдц,
Еля йандырыб ки, галан кцлцмдц.
Ай залым, эял дейим юлян эцнцмдц,
Бир сюзцм дилдяди, йцзц црякдя.

Сябайел, бу юмрц йанараг йаша,
Щяр инcя мятляби ганараг йаша.
Юляндя ел эюзц долараг йашlа,
Десинляр галаcаг сюзц црякдя.
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БАЬЫШЛА

Дар эцнцндя дайаг ола билмядим,
Баcарсан баьышла, мяни баьышла.
Зцлмятиня чыраг ола билмядим,
Баcарсан баьышла, мяни баьышла.

Арамызда сярщяд олду айрылыг,
Ялаcы йох бир дярд олду айрылыг,
Дярдляримля щямдярд олду айрылыг,
Баcарсан баьышла, мяни баьышла.

Дцшцнмя салмырам щеч йада сяни,
Сяcдяэащ саймышам дцнйада сяни.
Дяйишя билмирям бил, йада сяни,
Баcарсан баьышла, мяни баьышла.

Ня сяндян дюнмяйи умуб дилярям,
Ня дя ки, йанына гачыб эялярям.
Анcаг сян олмасан мян дя юлярям,
Баcарсан баьышла, мяни баьышла.

Илляр сыьал чякди, йарам эюз тутду,
Сянли йухуларым мяни овутду.
Дцшцнмя Сябайел сяни унутду,
Баcарсан баьышла, мяни баьышла.
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БАХЫМ, БАХМАЙЫМ

Эюзцндян гялбинин дяринлийиня,
Сярраф эюзц иля бахым, бахмайым?
Бир хош тябяссцмля, бир ширин сюзля,
Гялбиня дуйьу тяк ахым, ахмайым?

Гартал тяк зирвядя тутуб йерини,
Эуйа ки, ачмайыр цряк сиррини,
Кюмяйя чаьырыб сюзцн сещрини,
Ону о зирвядян йыхым, йыхмайым?

Ай Аллащ, бир бунун ядасына бах,
Чувалда эизлядир cидасына бах,
Гялбимнян ойнайыр, хатасына бах,
Инди щювсялядян чыхым, чыхмайым?

Дцшцнцр вцсала дюзцб чатаcаг,
Севэи адасына цзцб чатаcаг,
Дейир горхутмайыр ону од, оcаг,
Илдырыма дюнцм чахым, чахмайым?

Сябайел, кяляфя эязян ип уcу,
О ня биринcиди, ня дя сонунcу.
Ешгин ойунуна олуб ойунчу,
Бир цряйи ода йахым, йахмайым?
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СЯН 

Сян мяним ялчатмаз арзуларымын,
Башында дайанан шащлыг таcысан.
Сян мяним щеч кимя гушу гонмайан,
Гушгонмаз кюнлцмцн ещтийаcысан.

Сян мяним инcи тяк сапдан даьылан,
Хошбяхтлик адланан хош хяйалымсан.
Сян мяним dцнйама gцн тяк доьулан
Цряйимя дцшян дярд адлы халсан.

Сян мяним алныма щагдан йазылан,
Поза билмядийим алын йазымсан.
Сян мяним юмрцмдя аздан аз олан,
Гышдан сонра эялян эцллц йазымсан.

Сян мяним ялчатмаз арзуларымын,
Башында дайанан шащлыг таcысан.
Сян мяним щеч кимя гушу гонмайан,
Гушгонмаз кюнлцмцн ещтийаcысан.
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ЙАР АТДЫ ЭЕТДИ

Бу неcя дуйьуду, неcя бялады,
Аьлымы башымдан апарды эетди.
Бу неcя эюрцшдц, ня ялвидады,
Рущуму бядяндян гопарды эетди.

Варлыьым од тутду, йандым тонгал тяк,
Кцл олдум, кцлцмц совурду кцляк.
Рущумда сызлады гямли бир тцтяк,
Нийя йашайырсан, йар атды эетди.

Эцнащым ня олду биля билмядим,
Юлян севэим иля юля билмядим,
Сел олду эюз йашым, силя билмядим,
Эюзцмдя эцндцзц гаралтды эетди.

Дярд тапдым, дярдимин адыйды щясрят,
Од тутдум, йандыран одуйду щясрят,
Ня мяни анлады, ня дуйду щясрят,
Рянэими эцл кими саралтды эетди.

Сябайел, юлдцрцр интизар мяни,
Дюйцр долу мяни, тутур гар мяни,
Йары йолда гойду дюнцк йар мяни,
Мян пийада олдум, о атды, эетди.
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КЮНЛЦМ
  
«Севирям», сюйляйиб, ашигим олан,
Инди олуб дярд – гям ойлаьы кюнлцм.
Гайыт бу севдадан, гурбанын оллам,
Эюрцб бир севэидян мин даьы кюнлцм.

Севяндя сящв едиб, хяcалятлиди,
Гядри билинмяйиб, ядавятлиди.
Эялин щяйалыды, гыз исмятлиди,
Эютцрмяз цзцндян дуваьы кюнлцм.

Мящяббят баьымын бары совулуб,
Аьаcы гуруйуб, йарпаьы солуб.
Чямяни саралыб, эцлц солухуб,
Сябайел доланмаз о баьы, кюнлцм.

   



62

Sənəm Səbayel

ЮЗЦНЯ ГЫЙМА

Щяр кясин севэиси юзц бойдады,
Мян сяни сян бойда севмишдим амма…
Щяр шейин сону вар, бу ки, гайдады.
Талейиндян кцсцб, дцнйадан дойма,
Дярди вер мян чяким юзцня гыйма.

Эеcикян севэидян ким хошбяхт олуб?
Гышда ачылан эцл, шахтадан солуб,
Бащар булуду тяк бошалыб, долуб,
Мязлум дуруб, баьрым башыны ойма,
Дярди вер мян чяким юзцня гыйма.

Дярдли кечян илин бал айыйам мян,
Язялдян дярдлийям, бялалыйам мян.
Сябайел, дярдлярдян галалыйам мян,
Дярдим йол йолдашы юмцр пайыма,
Дярди вер мян чяким юзцня гыйма.
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ИСТЯМИРЯМ

Бир бахышын хумарында,
Бир эюрцшцн тумарында
Сюнцб эедян мящяббяти
Истямирям! 

Юзэяйля йары бюлцнян,
Бящряси, бары бюлцнян
Дюнцб эедян мящяббяти
Истямирям!

Айрылыгдыса бящряси,
Эюз йаşымла пийаляси,
Долуб эедян мящяббяти
Истямирям!

Тапдаласа ляйагяти.
Сонда башымын тющмяти,
Олуб эедян мящяббяти.
Истямирям!
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ЭЯЛМИШЯМ

Бахышындан од алмаьа эялмишям,
Вцсалындан дад алмаьа эялмишям,
Ешгими юмрцмя чыраг еляйиб,
Сянля бирэя гоcалмаьа эялмишям.

Бу севэидя мян бир цмман, сян ада,
Мящяббятим шащя галхан дальада,
Севилмяся гуруйаcаг дярйа да,
Севилмяйи баcармаьа эялмишям.
   
Кечдим йолумдакы сядди, сярщядди,
Зцлмят эеcям кечди, айдын сящярди.
Ай Сябайел, дцнйа ки вар, щядярди,
Бу щядярдян баc алмаьа эялмишям.
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СЯНИН ЙЕРИН

Билмирям ки, неcя олуб, неcя мякан ейлямисян,
Билирям ки, сянин йерин цряйимин башындады.
Пай вердийин щясрятиндян щяр дягигям бир иля тян,
Билмирям ки, сяня севэим инди нечя йашындады,
Билирям ки, сянин йерин цряйимин башындады.

Мящяббятин хош дадыны сян эятирдин бу чаьыма,
Чаьрылмамыш гонаг кими эялдин кюнцл отаьыма.
Дюндцн юмцр аьаcымда гям эятирян будаьыма,
Билмирям ки, неcя дадды йашадыьым йашын дады,
Билирям ки, сянин йерин цряйимин башындады.

Сябайел щяр дан цзцнц ачыр сянин хяйалынла,
Эюрян бир эцн эяляcякми хошбяхт ола вцсалынла?
Аь эцнцмц гараладын, сяня гурбан, бу щалымла,
Билмирям ки, бяхтим рянэи эюзцндя йа гашындады,
Билирям ки, сянин йерин цряйимин башындады
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ЭЯЗЯРСЯНМИ?

Охунмамыш китаб билиб,
Вяряг – вяряг ачсам сяни,
Севилмяйи саваб билиб,
Ешг эюлцня атсам сяни,
     Цзярсянми?

Бир севэинин кюзц цчцн
Бир севэилi назы цчцн,
Бир «севирям» сюзц цчцн,
Бир юмцр эюзлятсям сяни,
    Безярсянми?

Бахмайыб йашанан иля,
Галан юмрц бундан беля
Йашамагчцн эцля – эцля,
Щяйатымы севэин иля
    Бязярсянми?

Məni görməyibsən deyə,
Könül verməyibsən deyə,
Özgəni sevibsən deyə,
Tellərimnən assam səni,
   Dözərsənmi?

Вядя тамам олса бир эцн,
Бу дцнйадан эется кючцм,
Сян йенидян севмяк цчцн
Сябайел тяк бир назянин
   Эязярсянми?
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gÖZdƏrİNİ gÖNdƏr

Göndər gözdərini köçsün gözümə,
Gözünə həsrətəm ay ömrüm-günüm.
Göndər gözdərini köçsün gözümə,
Gözünlə ağlayım, gözümlə gülüm.

Göndər gözdərini köçsün gözümə,
Gözdərinlə görüm yuxuda səni.
Göndər gözdərini köçsün gözümə, 
Görüm qəlbimdəki dustaq sevgini.

Göndər gözdərini köçsün gözümə,
Dünyanı başabaş sevgi görüm mən.
Göndər gözdərini köçsün gözümə,
Ömrümdən kam alım sonra ölüm mən.
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Bu yol AdI yoldu dAHA...

Ötüb keçdi dəli sevdam,
Bu yol adi yoldu daha...
Xatirələr dil-dil ötmür,
Qönçə sevgim soldu daha,
Bu yol adi yoldu daha...

Sevən ürək qan ağlayır,
Ölən eşqə yas saxlayır,
Yollar da qara bağlayır,
Şahzadəsi yoxdu daha,
Bu yol adi yoldu daha...

İndi bu yol vüsal üçün,
Sivrilib qabıqdan çıxmır.
Bu yol yar yoludu deyib,
Səbayel görüşə çıxmır,
Bu yol adi yoldu daha...
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ВАХТЫН ВАРМЫ?

Бцлбцл олуб гызыл эцля,
Йар олмаьа вахтын вармы?
Дараг олуб ипяк телi,
Дарамаьа вахтын вармы?

Инcиклийи салды дилим,
Дилим олсун дилим – дилим,
Яэяр итсям илим – илим,
Арамаьа вахтын вармы?

Дярд эюндяриб сини – сини,
Йар сечирсян юзэясини,
Гырдын кюнцл шцшясини,
Cаламаьа вахтын вармы?

Дуйьуларын оьлан чаьы,
Эял доланаг бахча – баьы,
Цряйимдя ешг оcаьы,
Галамаьа вахтын вармы?

Ай Сябайел, ейля эцман,
Бир эцн кечяр бу ащ, аман,
Мящяббятдян заман – заман,
Кам алмаьа вахтын вармы.

 
 



70

Sənəm Səbayel

 ИСТЯМИРЯМ ДАЩА СЯНИ

Бир палыдын эювдясиндя щачаланан будаг идик,
Бир йамаcын йахасында чаьлайан cцт булаг идик.
Мящяббятдян шюлялянян эур ишыглы чыраг идик,
Дейярдик ки, бу севэинин олмайаcаг щеч вахт сону,
Сян мян дейян сян олмадын, истямирям даща сяни.

Сяни сечдим чохларынын арасындан йарым дедим,
Цзя эяляр, гайсаг тутар ганы сызан йарам дедим.
Сяндян юзэя бир кимсяни эюз эюрмяди,корам дедим,
Анламадым мящарятля эизлядийин гярязини,
Сян мян дейян сян олмадын, истямирям даща сяни.

Гурьушун тяк дашыйырам, цряйимдя бу даьы мян,
Гятря – гятря сцзцлцрсян эюзляримин булаьындан.
Мящяббятин сон йарпаг тяк дцшцр кюнцл будаьымдан,
Сябайели пешман етдин, эюзцндян салдын севэини,
Сян мян дейян сян олмадын, истямирям даща сяни.
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Bu yol MƏNİM AxIrIMA
ÇIxACAQ

Nələr tapdım, nə itirdim bu yolda,
Bu yol mənim axırıma çıxacaq.
Sevinc əkdim, qəm bitirdim bu yolda,
Bu yol mənim axırıma çıxacaq.

Bu yol taleyimə Tanrı töhfəsi,
Bu yol ürəyimin ahı, naləsi...
Çox yollar görmüşəm, yoxdu beləsi,
Bu yol mənim axırıma çıxacaq.

Bu yol səadətə uzanan əlim,
Bu yol dirsəyimdən kəsilən qolum.
Səbəbini sorma, qurbanın olum,
Bu yol mənim axırıma çıxacaq.

İz var ki, bu yoldan silməyim gəlir,
Bu yol sevgisiynən ölməyim gəlir,
Özümün-özümə gülməyim gəlir,
Bu yol mənim axırıma çıxacaq.

“Ağ atlı şahzadə” ötən yoldu bu,
Bir eşqin sonunda bitən yoldu bu,
Səbayel əriyib itən yoldu bu,
Bu yol mənim axırıma çıxacaq.
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 olANI

Yenə küsdürdüm, könül, ürəkdə sözü olanı.
Göz yaşı tək saldım gözdən, gözümdə gözü olanı...

Sakitcə söyləyirdi gözdəriynən istəyini,
Susdurub peşiman etdim, deməyə sözü olanı.

İldırım tək şığıdı sərt baxışım gözdərinə,
Buz heykələ çevirdim fikrində yazı olanı.

Söz düşəndə sevgidən tutulur tuti dilim,
Qürurum imkan vermir dil deyə düzü, olanı.

Giley etmə Səbayel, səni sevən ədalıdı,
Sən özün bəyənirsən, eşqindən razı olanı.
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vArMI?

Dərdindən “dəliyəm” deyən,
Dərdinə gülməyin varmı?
Mən yer adamı deyiləm,
Göylərə gəlməyin varmı?

Yaraladı yar dediyim,
Uğurunda can verdiyim,
Qan ağlayan gözdərimin,
Yaşını silməyin varmı?

Səbayel, adi gözələm,
Sözəm, şeirəm, qəzələm,
Çətin ki, sənnən düz gələm,
Dərdimnən ölməyin varmı?
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QAldIM

Korun-korun yandıq eşqin odunda,
Sən tüstüyə döndün, mən küldə qaldım.
Qınağına düşdük dilbilməzlərin,
Sən dodaqda gəzdin, mən dildə qaldım.

Çarmıxa çəkildim, niyə, bilmədim?...
Polad vüqarımı əyə bilmədim.
Niyə sevdiyimi deyə bilmədim,
Nöqtəyə çatmadım, vergüldə qaldım.

Düşündüm, sağalar könül yarası,
Yazbaşı dolandıq güllər arası,
Mən kəpənək oldum, sən bal arısı,
Sən uçdun yuvana, mən güldə qaldım.

Kəpənəyin ömrü səkkiz saatdı,
Ancaq gül üstədi, gözəl həyatdı...
Sən öz sarayını qoruyan vaxtı,
Mən tavanı uçan mənzildə qaldım.

Kökdən baltalandım, qoldan budandım,
“Cəngi”də savaşdım, “şüştər”də yandım,
Səbayel adlanan səsdə dayandım,
Sən bəmdə gəzişdin, mən zildə qaldım.
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SƏNƏ QurBAN

Tuş olmuşuq bir sevgiyə ikimiz,
Onda həyat ətri var, sənə qurban.
Məhəbbətdən töhfə verir bəxtimiz,
Xoş gəldin ömrümə, yar, sənə qurban.

Əzəldən sevdalı olan ömrünün,
Sevgidən yaraşıq alan ömrünün.
Allahın verdiyi qalan ömrünün,
Mənnən yaşanacaq yarsına qurban,
Xoş gəldin ömrümə, yar, sənə qurban.

Dünyada ən böyük qazancım olan,
Gözümə dikilən, üzümdə qalan,
Hərdən həyat verib, hərdən can alan,
Qıyğac baxışının tərsinə qurban,
Xoş gəldin ömrümə, yar, sənə qurban.

Səbayel şükr edir yar qismətinə,
Çəkmə məni çətinliyə, çətinə.
Qalsam, mənə olan məhəbbətinə,
Ölsəm saxladığın yasına qurban,
Xoş gəldin ömrümə, yar, sənə qurban.
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QANdI Bu SEvgİ

Qəfil gəldi, məni məndən elədi,
Odsuz, közsüz alovlandı bu sevgi.
Nə dil qandı, nə nəsihət dinlədi,
Ömrün xəzanını dandı bu sevgi.

Çəmin bilib saldım onu kəməndə,
Zülüm çəkdim, dustaq etdim sinəmdə.
Sonra çarəsizlik görüb sevəndə,
Qınında qovruldu, yandı bu sevgi.

Dağ çayı tək sığışmadı məcraya,
Səbayellə gəlmədi bir araya.
Əl çəkmədi, üz tutdumsa haraya,
Gördüm ki, bir çanaq qandı bu sevgi.
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NƏyİ PİSdİ Kİ?...

Ruha qanad verib göz oxşamağın,
Sevib sevilməyin nəyi pisdi ki?..
Özünə qapanıb bihuş olanı,
Huşa gətirməyin nəyi pisdi ki?...

Sığayıb sağaltmaq sınan qanadı,
Yuxudan oyatmaq yatan səyyadı,
Kül altında qalıb qaralan odu,
Birdə közərtməyin nəyi pisdi ki?...

Həqiqət gətirib arzuna sənin,
Yar dura qarşında gözəl, nazənin,
Sevgi sorağıyla səslənən neyin,
Sehrinə düşməyin nəyi pisdi ki?...

Eşqdən yaranmışam sadə, əhlidil,
Səbayel sevgisi ötəri deyil,
Qızılgül yanında sevdalı bülbül,
Olub dillənməyin nəyi pisdi ki?...
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AdAMIN BElƏ Bİr SEvƏNİ olA

Dəli könül düşə yar sorağına,
Həyatıma sevgi gün tək doğula.
Ürək qəmi ata yara sığına,
Məni məhəbbətin sehrinə sala,
Adamın belə bir sevəni ola.

Üz-üzə gələndə heyrətdən dona,
Məhəbbət odunda alışa-yana.
Məni də yandıra öz alovuna,
Ayrılanda fikri mənimlə qala,
Adamın belə bir sevəni ola.

Qarşımda təpiyə dili-dodağı,
Yolumda dağ çapa Fərhad sayağı.
Əllərimdən tutub gəzdirə bağı,
Süsənin ətiri sinəmə dola,
Adamın belə bir sevəni ola.

Şirin söhbət edə, sözü bir aləm,
Gözümnən sevişə gözü bir aləm,
Biləm ki, könlünün soltanı mənəm,
Dözərəm min cürə sitəmi ola, 
Adamın belə bir sevəni ola.

Məni soltan bilə səltənətinə,
Var -yoxundan keçə vüsal xətrinə,
Arabir qısqanıb dəyə xətrimə,
Sonra da yalvarıb könlümü ala,
Səbayel, belə bir sevənin ola.
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uNudA BİlMƏyƏCƏKSƏN

Mənə pay verdiyin gizli dərdimlə,
Bəlkə də dünyanı tərk edəcəyəm.
Sən də hamı kimi gəlib dəfnimdə,
İçin-için yanıb göynəyəcəksən,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Mənli dərd-sərini bilən qadınnan,
Sənnən sevincini bölən qadınnan,
Lap belə dərdindən ölən qadınnan,
Vaxtı keçirsən də sevməyəcəksən,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Boyu boyum ilə uyğundu deyə,
Məhəbbət dünyanda çovğundu deyə,
Bəlkə də ürəyin ovundu deyə,
Ən gözəl qadınla əylənəcəksən,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Mənli yuxulardan oyanacaqsan,
Mənim yoxluğumdan odlanacaqsan,
“Yaxşı ər” oyunu oynayacaqsan, 
İkili ömürdən bezikəcəksən,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Tanrıya can borcu verən anında,
Səbayeli gəzər gözün yanında,
Əzrailin gəlsə mənim donumda,
Aldanıb çox asan can verəcəksən,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.
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dAŞA dÖNMÜŞƏM

Ruhum qanad çalır başının üstə,
Başımnan aldığın huşa dönmüşəm.
Bir gün süzülərəm sakit, ahəstə,
Gözlərinə dolan yaşa dönmüşəm.

Susdurub könlümün telli sazını,
Gül üstə bülbülün xoş avazını,
Sənə bağışlayıb güllü yazımı,
Özümə qış ilə qoşa dönmüşəm.

Səbayelə görə tikmək istəsən,
Bəxtimizin arasında körpü sən,
O taydan bu taya keçib görərsən,
Yolunun üstündə daşa dönmüşəm.
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gETMƏ AMANdI...

Səni sevsəm sərki gələr başıma,
Məni qınaq yeri etmə, amandı!...
Dönübsən gözümün yaz yağışına,
Gözümnən könlümüə getmə, amandı....

Everestəm, zirvəm Tanrı sirridi,
Bermutam, boğulsan sənə yeridi...
Sən getdiyin yolnan çoxu yeridi,
Mənzilə çatmamış, döndü, dayandı.

Sevgiynən oynayan uşaq deyiləm,
Hər çaxmaqnan yanan ocaq deyiləm,
Sənin açacağın yumaq deyiləm,
İtib kələfimin ucu haçandı...

Mənim sevgim şərbət deyil içəsən,
Könlüm bir zirvədi-başı duman, çən,
Yolu çınqıl daşdı, çətin keçəsən,
Sanma Səbayelə yetmək asandı.
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Ay vƏFASIZ

Səhf etdin deyə peşiman ,
Olursanmı, ay vəfasız.
Məni gəzib tapmayanda 
Dolursanmı, ay vəfasız?

Peşimanliq çox acımı?
Dərd sevginin xəracımı?
Ayrılığın ağ saçını,
Yolursanmı, ay vəfasız?

Budu sözümün qısası,
Tutdunmu bu eşqə yası?
Özün özündən qisası,
Alırsanmı, ay vəfasız?

Saraldınmı sümbül kimi?
Gül gəzdinmi bülbül kimi?
Səbayel üçün gül kimi,
Solursanmı, ay vəfasız?...
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NİyƏ AldAdIrdIN 
gÖZÜMÜ MƏNİM

Oldu qan çanağı qalalı könlüm,
Alıb varlığımdan dözümü mənim.
Mənnən dil-dil ötür həyalı könlüm,
Öz gözümdən salır özümü mənim

Üzümü yandırır gözümün yaşı,
Zalım çox ustadı, mən də çox naşı,
Yağır yaz fəslinin gurşad yağışı,
Yuyur yar yolundan izimi mənim.

Səbayel axtarır adil hakimi,
Ədalətlə versin cəza hökmünü,
Özünü göstərib sevənlər kimi,
Niyə aldadırdın gözümü mənim?
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NEyNƏrSƏN?...

“Gözəlsən, gözümü çəkmərəm” -deyən,
Gözdərinə görünməsəm neynərsən?...
Qara gözdərinə şeh kimi düşüb,
Kirpiyində gilələnsəm neynərsən?...

Sehr tək, ovsun tək ruhuna girsəm,
Səni yoldan edib, yola gəlməsəm,
Dodağından təbəssümü götürsəm,
Özüm gülüb, gülə dönsəm neynərsən?...

Səbayeləm desə çiçək də, gül də,
Məni xatırlatsa sona da göldə...
Səni görüm deyə bir gözəl gündə,
Gül baxçana gülə gəlsəm neynərsən?....
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SƏNİ QINAMIrAM

Özümü bu yerə mən gətirmişəm,
Səni qınamıram!...
Sən hardan biləsən mən nə çəkmişəm,
Səni qınamıram!...

Ustasan, yanında çox naşıyam mən,
Yanağı yandıran göz yaşıyam mən,
Taleyi kəmlərin yoldaşıyam mən,
Səni qınamıram!...

Sevgi baxçasında nə əkdim, biçəm
Barlı budaqların yanında heçəm.
Seçim qarşısında özgəni seçən,
Səni qınamıram!...

Başlanan hər yolun yetişir sonu,
Geymişəm əynimə atəşdən donu.
Anladım qəsdinin nə olduğunu,
Səni qınamıram!...

Yetişdik sevdanın sonuna, yetər,
Əgər ayrılmasaq haqq-hörmət itər.
Səbayeli etdin ölmüşdən betər,
Səni qınamıram!...
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ЭЕТДИ 

Бу севэидян баш ачмадым,
Йайдан чыхан охду, эетди…
Талейимин цфцгцндя
Илдырым тяк чахды, эетди…

Чашыб галды нашы цряк,
Данды ютян йашы цряк.
Инди дярди дашы, цряк,
Йар сяня кяc бахды эетди.

Баш дяйди ящlяд дашына,
Дцшдцм фяслин гар, гышына.
Дюндц тале гарьысына,
Cан евими йыхды эетди.

Олду шимшяк чахышы тяк,
Йорду йолун йохушу тяк.
Йазын эуршад йаьышы тяк,
Эюзdяримдян ахды эетди.

Бяхтя тикди гара дону,
Сябайел эейинди ону.
Гятля фярман верди сону,
Cаны ода йахды эетди.
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МЯНИМ СЕВЭИМ

Йанлыш олду, цнванына,
Туш олмады мяним севэим.
Ганад ачыб пярвазланан,
Гуш олмады мяним севэим.

Варлыьымы етди талан,
Олду мяндян мяни алан,
Севинcдян эюзцмя долан
Йаш олмады мяним севэим.

Ай Сябайел, йарам олду,
Паралады, парам олду,
Баьладыьым гарам олду,
Йашамады мяним севэим.
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ГЫСГАНА – ГЫСГАНА

Шейда бцлбцл, сяни севдим,
Эцля гысгана – гысгана.
Эюзцмдя дил ачды севэим,
Диля гысгана – гысгана.

Зярэяр олдун, мян лял олдум,
Зяввар олдун, мян йол олдум,
Мизраб олдун, мян тел олдум,
Теля гысгана – гысгана.

Эюряндя наз ейляйирям,
Щяр сюзц сюз ейляйирям,
Дедим сяни севмяйирям,
Беля гысгана – гысгана.

Дярд – сяриня гарышырам,
Эизли кцсцб, барышырам,
Телляриндя долашырам,
Йеля гысгана – гысгана.

Ай Сябайел, шама дюндцм,
Шювг иля алышдым, сюндцм.
Ай залым, йанында юлдцм
Еля гысгана – гысгана.
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ЭЯЛ АЙРЫЛАГ

Сян мяня, мян сяня ашыг,
Биля – биля эял айрылаг.
Ня гядяр ки, дцшмямишик
Дилдян диля, эял айрылаг.

Сян юзэянин, мян юзцмцн,
Сябрини кясдик дюзцмцн,
Кюклянир кюнцл сазымын,
Бями зиля, эял айрылаг.

Арамыздан сядд чякяк биз,
Бу севэийя хятт чякяк биз,
Илдян – иля дярд чякяк биз,
Зцлцм иля, эял айрылаг.

Чятин тапаг сяадяти,
Гябул едяк щягигяти,
Айрылыг верян зилляти,
Бюля – бюля, эял айрылаг.

Сон дяфя дураг цз – цзя,
Сон дяфя бахаг эюз – эюзя,
Эюз йашы дцзцлсцн цзя,
Эиля – эиля, эял айрылаг. 

Доландыр мяни башына
Бир даща чыхма гаршыма
Йорулмайаг бош – бошуна
Инсаф еля, эял айрылаг.
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Сябайел, битсин данышыг,
Сюнмяз Щагдан йанан ишыг,
Бир йуху эюрдцк гарышыг,
Дейяк беля, эял айрылаг.
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БИР ДЯ СЯН

Эцзар едяк эцлцстана,
Бир мян олум, бир дя сян.
Шещ дцшя эцлляр истана,
Бир мян олум, бир дя сян.

Бир аьаcда ики будаг,
Бир yamacda iki bulaq,
Бир севэийя ики ортаг,
Бир мян олум, бир дя сян.

Няйимиз вар йары бюляк,
Баь becərək, бары бюляк,
Ешг адланан вары бюляк,
Бир мян олум, бир дя сян.

Сябайел ешгин баьында,
Эязир севэи сораьында,
Бир эцн Иса булаьында,
Бир мян олум, бир дя сян.
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 ЯЛЛЯРИНИ МЯНЯ ВЕР

Хош эцндя севдаланан,
Хошбяхт олар ел дейир.
Хяйалымда доланан,
Яллярини мяня вер.

Йар олаг, йолдаш олаг,
Ешг таcында гаш олаг,
Дярд бюляк сирдаш олаг,
Яллярини мяня вер.

Дярди дяриб эялмишям,
Чялянэ щюрцб эялмишям,
Йаман гярибсямишям,
Яллярини мяня вер.

Сябайел йар сеч дейир,
Мяни севмяк суч дейил.
Ня гядяр ки, эеc дейил,
Яллярини мяня вер.
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ЭЦНАЩКАРАМ 

Эцнащкарам, бир севяни,
Йараладым, йараландым.
Атяшимдян пярваняни,
Араладым, араландым.

Йолларда гойдум эюзцнц,
Яйрийя йоздум дцзцнц,
Каьыза йазды сюзцнц,
Гараладым, гараландым.

Гыш билдим эцллц йазыны,
Астар елядим цзцнц,
Эютцрдцм кюнцл сазыны,
Параладым, параландым.

Дашанда даь чайы кими,
Олдум дуйьумун щакими,
Барлы – бящəрли севэими,
Ураладым, ураландым.

Сябайел охлара щядяф,
Ачылмыр долашыг кяляф,
Дярдdярими йыьдым сяф – сяф,
Сыраладым, сыраландым.
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СЯН БИР CЦРЯ, МЯН 
 БИР CЦРЯ

Бир севэинин щядяфийик,
Сян бир cцря, мян бир cцря.
Бир вцсалын щясрятийик,
Сян бир cцря, мян бир cцря.

Айры йанан ики одуг,
Йары доьма, йары йадыг,
Севэимиздян йарымадыг,
Сян бир cцря, мян бир cцря.

Дцшдцк Фяляк гарьышына,
Дюндцк эюздя эюз йашына,
Доланырыг дярд башына,
Сян бир cцря, мян бир cцря.

Беля гисмят, ахы нейчцн,
Йазылыбды бизим цчцн?...
Говрулуруг ичин – ичин,
Сян бир cцря, мян бир cцря.

Сябайел севэидя нашы
Аьырды бяхтинин дашы,
Йейирик аьулу, ашы,
Сян бир cцря, мян бир cцря.
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ЧЯКИЛИR

Эюзцн айдын, эюзdяримдян,
Бал йухум яршя чякилир.
Мангалым, кюзцм юзцмдян
Юз ятим шишя чякилир.

Йансам ял атан дейилсян,
Дадыма чатан дейилсян.
Мяним йар бутам дейилсян,
Адымыз гоша чякилир.

Нийя дюнцрсян яфийя,
Сябайели санcдын нийя?
Корамала дюнсцн дейя,
Кцрзянин диши чякилир.
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МЯНИ ЩЯБС ЕЛЯЙИН…

Щябс еляйин мяни, севянляр!
Мян гатилям,
Севэи гатили...
Чякин мяни мящшяр айаьына,
Сорушун бу гятлин сябябини:
-Нийя?
Дейяcяйям:
-О мяндян бюйцк олмаьа cан атды дейя.
Гцрурумла ойнады, мяни алчатды дейя.
Табым галмады зцлмцня.
Чалышыб, чабалайыб,
Сон эцcцмц топалайыб, боьдум ону…
Дяфн елядим мяня газдыьы гябирдя.
Гатил олдум, севэи гатили.
Щябс еляйин мяни, севянляр!
Щябс еляйин…
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НЮГТЯ ГОЙУРАМ

Бу сон зянэимди сяня…
Сонунcу дяфя ешитмяк истяйирям
рущумун ещтийаcы сясини.
Сонунcу дяфя щисс етмяк истяйирям
cийяриндян гопуб эялян,
титряйиб аща чеврилян няфясини.
Сярт шилля кими цзцня чырпмаг истяйирям
мяня хяйанятини.
Баьышлайа билмирям сяни.
Башгасына вермяк истяйирям
цряйимдяки йерини.
Нюгтя гоймаг истяйирям
Сяня олан севэимя.
Сон нюгтяни гойурам
цнваны сян олан
сонунcу шеиримя.
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АХЫТМА ЭЮЗ ЙАШЛАРЫМЫ!..

Ахытма эюз йашларымы!
Цряйимдян эюзляримя яманятди.
Юзц бойда щягигятди.
Тяртямизди.
Cилаланмыш алмаз кими щям дя сяртди.
Гясдиня дуруб асдырма эюз йашларымы киприкляримдян.
Cясурдулар, мцбариздирляр онлар,
Чыхарарлар едам кяндирини боьазларындан.
Айаг ачыб гарабагара сяни изляйярляр,
Гисас мягамы эюзляйярляр.
Щагг мизан гурарlar,
Эцнащыны охуйарlar цзцня.
Атарlar сяни ахытдыьым эюз йашы дянизиня.
Рящм елямязlяr, гисас аларлар,
Сяни боьарлар.
Ахытма эюз йашларымы!
Иcазя вер галсынлар галдыглары йердя.
Эюз йашы сцмцйцндя.



99

ŞAHANƏ

BAĞlANMAyAQ Bİr – BİrİMİZƏ

Görüş sona çatdı, durduq üz – üzə,
Baxışı sevdalı göznən ayrıldıq.
Dedim bağlanmayaq bir – birimizə,
Söz verdim, söz aldım söznən ayrıldıq.

Çatdım mənzilimə, özümlə birgə,
Sehirli bir aləm, sirr gətirmişdim.
Özümdən xəbərsiz evimə bir də,
Həm də sənin üçün yer gətirmişdim.

Gözümün önündə sənin xəyalın,
Ay da bədirlənib, gecəyarıdı.
Sən hardan biləsən, mənim xəyalım,
Sənin xəyalının gecə yarıdı...

Salavat çevirdim, Ay gülümsədi,
Bu xoş təbəssümü gülüşün bildim.
Üfüqdən boylandı, Günəş gözəldi,
Onu taleyimə gəlişin bildim.

Düşündüm, bəlkə də unutdum deyə,
Başımı götürüb dağlara getdim.
Qəlbimin gözüynən baxırdım deyə,
Zirvədə qartalı sənə bənzətdim.

Yönümü çevirdim meşəyə sarı,
Palıdın budağı qolun kimiydi.
Səs –səsə vermişdi meşə quşları,
Tutilər ötürdü, dilin kimiydi.
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Qayıtdım geriyə, üzü yoxuşa,
Cığırlar qəlbimdə izin kimiydi.
Ciyərim yanırdı, öpdüm bulağı,
Gözü qaynayırdı, gözün kimiydi.

O görüş, o aləm sanki nağıldı,
Sanki əfsanəydi, inanmaq olmaz.
Qəlbimnən bacarmır, bu nə ağıldı,
Bilə - bilə sənə bağlanmaq olmaz.

Özüm də bilmədən yoluxmuşam mən,
Adı adın olan bir xəstəliyə.
Qəlbimnən cihaddan yorulmuşam mən,
Sənə bağlanmayıb yaşayım deyə...

  

1. Ağrı - Ağrı dağınə işarədir
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gƏlMƏ SƏN
(Cığalı təcnis)

Bu dünyanı eyləmişdin gözəl sən,
Düşünürdüm, sən göylərdən gəlməsən.
   Əzizinəm gəlməsən,
   Köçərisən, gəlməsən.
   Yolunda daş olaram,
   Dönüb geri gəlməsən.
Gözəlləşdim, sən dedikcə “gözəlsən”,
Saralardım sən görüşə gəlməsən.

İndi qırdın ümidimi sən, yeri,
Sızıldayır ürəyimin sən yeri.
   Əzizinəm sən yeri,
   Gül bağçada sən yeri.
   Sinəm dərd xalısıdı,
   Hər ilməsi sən yeri.
Məhvərindən çıxarıbsan sən Yeri,
Gecdi daha, çağırsam da gəlmə sən.

Dözəcəyəm həsrət adlı ağrıya, 
Dönəcəyəm Nuh gəmili Ağrıya1.
   Əzizinəm Ağrıya, 
   Ahu qalxır Ağrıya.
   Açmışam qollarımı,
   Sən göndərən ağrıya.
Bundan sonra fərq eləməz ağrı, ya-
Ölüm gələ Səbayelə gəlmə sən.
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yAdIMNAN ÇIxIB

Məndən sevgi şeiri istəyən dostlar,
Sevgi şeirlərim yadımdan çıxıb.
İndi ruhum başqa kökə köklənib,
Bir gecikən sevgi evimi yıxıb,
Sevgi şeirlərim yadımdan çıxıb.

Çəmən, çiçək, yaz şeiri yazmışam,
Sevgilimə naz şeiri yazmışam,
Ürəyimə döz şeiri yazmışam,
Oxuyaram sizə, kitaba baxıb, 
Sevgi şeirlərim yadımdan çıxıb.

İndi oba, el dərdini yazıram,
Dərilməyən gül dərdini yazıram,
Dərdlərimin həmdərdini yazıram,
Susuram, dilimi dişimə sıxıb,
Sevgi şeirlərim yadımdan çıxıb.

Başım qarışıbdı oğul-uşağa,
Nəvəm dönüb zülmətimdə işığa,
Ömrün zirvəsindən baxıb aşağa,
Durmuşam xəlvəti gözümü sıxıb,
Sevgi şeirlərim yadımdan çıxıb.

Səbayel yaşadı yardan yaralı,
Həsrət minarəli, hicran qalalı.
Uğursuz sevdaya urcah olalı,
Həsrət can evimi yandırıb yaxıb, 
Sevgi şeirlərim yadımdan çıxıb.
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gÜlƏ
   (Cığalı təcnis)

Adını çəkmirəm, ay adı gözəl,
Niyə fərq qoymadın tikana, gülə?
   Əzizinəm gül-gülə,
   Naz eyləyir gül-gülə.
   Allah, ağlımı alma,
   Yaxın yana, yad gülə.
Salavat çevirmək Ayadı, gözəl,
Günəşə Ay demə, eşidən gülə.

Şərəfdi yerimək dost ayağına,
Dostun qan uddurar darda yağına.
   Əzizinəm yağına,
   Yeri dost ayağına.
   Əgər müxənnət olsan,
   Dost çevrilər yağına.
Nadürüst şor qatar kərə yağına,
Pambıqnan baş kəsər bil gülə-gülə.

Dərddən ağlayana dəlisən demə,
Sevən görünərmiş dəli, səndemə.
    Əzizinəm sən demə,
    Tikana gülsən demə.
   Çöl dərdimi çəkməkdən,
   İçim ölüb sən demə.
Sənəm Səbayelə dəlisən demə,
Sən özün dəlisən, özünə gül, ə...
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SEvİlMƏyƏN QAdIN 

Bir an yar arzusu getməz başından,
Üşüyər fələyin qar yağışından.
Eyni talelidir yaranışından,
Sevilməyən qadın, dərilməyən gül.

Qadın qəm bəsləyər can otağında,
Gül boynunu bükər öz budağında.
İntizar yaşayar yar sorağında,
Sevilməyən qadın, dərilməyən gül.

Gülün ən xoş anı dərilməkdədir,
Qadın səadəti sevilməkdədir.
Acı taleyinə əyilməkdədir,
Sevilməyən qadın, dərilməyən gül.

Gül ləçək tökməmiş bağdan dərilə,
Könüllər oxşaya, yara verilə.
Dərd yükü çəkməyə kaş ildən – ilə,
Sevilməyən qadın, dərilməyən gül.

Səbayel həmdərddi qadına, gülə,
Qadın gülü dərdi məhəbbət ilə.
Hər ikisi möhtac bir əhli – dilə,
Sevilməyən qadın, dərilməyən gül.  
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NECƏdİr HAlIM?

Dodağımda sevirəm sözünün 
çaşqınlığı,
Ürəyimdə dəli duyğuların 
coşqunluğu.
Fikrimdə qarmaqarışıq suallar,
Gözümün önündə sənin xəyalın....
İndi özün fikirləş:-
Gör necədir halım?!...
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AyrIlIQ HAvASI ÇAl

Yarım gedir, ayrılıq var, həsrət var,
Ayrılığın havasını çal, aşıx.
Ürəyimdə intizar var, xiffət var,
Sinən üstə telli sazı al, aşıx,
Ayrılığın havasını çal, aşıx.

“Sari tel” çal bəxtiqara gözələ,
“Kərəmi”ynən bağrımızı köz elə.
“Ruhani”ynən ruhumuzu təzələ,
“Dilqəmi”ynən dinər əhli-hal, aşıx,
Ayrılığın havasını çal, aşıx.

Ağrılıdı ayrılıqlar, neynəyim,
Dərd bilən yox, dərdlərimi söyləyim.
Səbayeləm, var taledən gileyim,
Nakam sevgi söhbətini sal aşıx,
Ayrılığın havasını çal, aşıx.
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ÇİN olAr
(Mahnı)

Yerdə, göydə gəzdiyin,
Tapmayıb əl üzdüyün,
Zaman- zaman göynəyən,
Yuxularına gələn,
İstəyin haqqa çatar,
Yuxuların çin olar.

NƏQArƏT
Əl çatmayan arzular,
Hər gün yuxuya gələr.
Bir gün yuxun çin olar,
Həqiqətə çevrilər.

Ümidini üzmə sən,
Tanrı böyük hər kəsdən.
Dönüb ağ göyərçinə,
Yuxuna gələrəm mən,
Yuxular yaxşı ki, var,
Bir gün yuxun çin olar.
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СЯТИР – СЯТИР

Мяндя яманят вар сяня чатмалы,
Сахлайа билмирям, эял эютцр, эютцр.
Cавабсыз суалсан, cаваб тапмалы,
Юзцнля cавабы тап эятир, эятир.

Севэи дийарында бахча – барлысан,
Бянювшя дуйьулу, даь вцгарлысан,
Ахы сян дейирдин етибарлысан,
Юлцрям, юзцнц эял йетир, йетир.

Щярдян мцбтядасан, щярдян хябярсян,
Щярдян сяадятсян, щярдян кядярсян,
Щяля охунмамыш сюзсян, ясярсян,
Сябайел охусун эял сятир – сятир.
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XƏBƏR VERİB

Deyimmi fikrini hardan bilmişəm?
Üzümə baxanda göz xəbər verib.
Qapımıza çöldən çiçək taxıbsan,
Qonşuda yaşayan qız xəbər verib.

Eşqinin əlində naçar qalıbsan,
Söz qoşub, saz çalıb aşıq olubsan,
Hardan bildiyimi doğru bilibsən,
Tellər pıçıldayıb, saz xəbər verib.

Sənəm Səbayelə könül veribsən,
Ölməyim var, dönməyim yox-deyibsən.
Bəlkə özün öz dilinnən deyəsən,
Kim xəbər veribsə düz xəbər verib!...
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dƏlİ duyĞulAr

Дяли дуйьуларын достуйам йеня,
Дяли дярд дярдимя дярд гатыр, эетмир.
Дяли сыьал чякир дярдим телимя,
Дяли тяк говурам, даш атыр эетмир.

Дяли – долуларын дилиндяйям мян,
Дяли дуйьуларын селиндяйям мян,
Дяли бир севданын ялиндяйям мян,
Дяли щиcран мяня “той” тутур, эетмир.

Дяли дальалара дярдими ачдым,
Дялилик ейлядим гисмятдян гачдым,
Дяли бир щявясля ешг cамы ичдим,
Дяли мящяббятим бой атыр, эетмир.

Дяли щарай идим, сясдим дайандым,
Дяли кцляк идим ясдим дайандым,
Дяли тяк щамыдан кцсдцм дайандым,
Дяли дярд синямдя ат чапыр, эетмир.

Дяли мящяббяти дуйдум, вурулдум,
Дяли даь чайы тяк дашдым, дурулдум,
Дяли бир севэини йордум, йорулдум,
Дяли, Сябайеля наз сатыр, эетмир. 
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СЮЗ МЕЙДАНЫ

Чаьырырам мейдана, сюз дейиб, сюз гананы,
Сюзц сюз олан эялсин, бу сюз, бу сюз мейданы.
Эюряк ким неcя севир, сюз адланан cананы,
Сюзц сюз олан эялсин, бу сюз, бу сюз мейданы. 

Сюз ачаьын заманын чархындан, эярдишиндян,
Сюз салаг щагг оланын щаггындан, щагг ишиндян.
Гарайа аь дейяни дюндяряк вярдишиндян,
Ганмайана дейяк ки, ган, аьлатма гананы,
Сюзц сюз олан эялсин, бу сюз, бу сюз мейданы.

Ким илщам пярисинин доланырса башына,
Кимин сюзц сющбяти эялирся ел хошуна,
Бахмайаг кимлийиня, тохунмайаг йашына
Гой црякнян сюйлясин, няди сюзцнцн cаны,
Сюзц сюз олан эялсин, бу сюз, бу сюз мейданы.

Юмцр кющлян атлыдыр, чапыр эедир дюрднала,
Бу атлыдан дцнйада галса йахшы из гала,
Сюз адланан эювщярдян йарадаьын Бярз гала,
Щавайа совурмайаг юмрц, эцнц, заманы
Сюзц сюз олан эялсин, бу сюз, бу сюз мейданы.

Йарадан рцсхят верди, эюзял эюрдцм дцнйаны,
Билдим ки, дяйярли сюз олур юмрцн давамы,
Щяр кясин бир дюврц вар, щяр кясин юз дювраны,
Юлцр Сяням Сябайел, эятирин сюз дярманы,
Сюзц сюз олан эялсин, бу сюз, бу сюз мейданы.
    



112

Sənəm Səbayel

QAdINdI

Kiri öz qanında boğanda Tomris,
Bilindi qana qan alan qadındı.
Bərdədə Nüşabə İskəndər şahı,
Susdurub dedi ki, aslan qadındı.

Burla Qazan xanın sadiq sirdaşı,
Nigar Koroğlunun döyüş yoldaşı,
Həcər qaçaqların qadın qardaşı,
Qorqudun sazında dastan qadındı.

Sara tədbir tökdü hər çətin işə,
Natavan sözüynən sağdı həmişə,
Qanından qorxmayıb girdi döyüşə,
İgid Ərəb Zəngi, Reyhan qadındı.

Məhsəti Gəncəvi Gəncə elində,
Rübai söylədi rübab əlində,
Aşıq Pəri saznan elin dilində,
Qıfılbənd söyləyən ozan qadındı.

Səbayel, yazmaqnan qurtaran deyil,
Yetər ki, qadının qüdrətini bil,
Hörmətlə qadının önündə əyil,
Ana, bacı, övlad, canan qadındı
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ДЯЙИРМАНЧЫ

Заман адлы дяйирманчы,
Сянинляйям!
Гулаг ас, эюр ня дейирям.
Шырщашырла дяйирманын пяриня тюкцлян,
Пяри фырладыб дяйирман дашыны ишлядян,
Даь чайынын суйу дейил.
Эюз йашымды.
Дямирчинин кюрцйцндя кюрцклянян,
Ащ чякяндя ciйяримдян гопуб эялян,
Няфясимди, тялашымды.
Дяйирманын дянлийиня тюкцлян,
Аьыр дашларын арасында язилян, цйцнян,
Цмидляримди.
Билдийини елийян дяйирманын дашына
Баш аьрысы верян чах – чах дейил.
Чилик – чилик олан арзуларымын
Сон нидасыды.
Щяйата ялвидасыды, дяйирманчы.
Дяйирманын ард уну, «Бялкя» дейиб
Талейин аьыр дашындан,
Щяйатын сон cянэиндян, савашындан
Биртящяр юзцнц кянара атан
Цмидляримин, арзуларымын
Шящид олмуш мцбаризясиди, дяйирманчы.
Бах беляcя,
Эцндцз эеcя
Цйцтдцн мяни…
Бяс нийя цйцтмядин дярдими?!
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ГОРХУРАМ 

Севэим сящрадакы чичяк кимиди,
Гураглыгда гуруйаcаг, горхурам.
Эюз йашымла суварардым мян ону,
О да шорду, гурудаcаг, горхурам.

Севэим сащиби йох отаг кимиди,
Тозланаcаг, даьылаcаг, горхурам.
Севэим вахтсыз эялян гонаг кимиди,
Умдуьуну дадмайаcаг, горхурам.

Сябайел, бу севэи ушаг кимиди,
Кимсяси йох овудаcаг, горхурам.
Бу ешг корун йанан оcаг кимиди,
Юлязийиб кцл олаcаг, горхурам.
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yErƏ SIĞIŞMIrAM

Yalan danışa bilmirəm,
Allahdan qorxuram.
Düz də danışa bilmirəm,
Bəndədən qorxuram.
Susuram, danışmıram,
Apar məni göylərə, Allahım!...
Mən yerə sığışmıram...
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CЕЩИЗИН ОЛСУН

Cещиз дярди чякmə, ай göyчяк gəlin,
Гадын ляйагяти cещизин олсун.
Мящяббятин ачсын эцл, чичяк, gəlin,
Севилмяк гисмяти cещизин олсун.

Елинин, обанын хейир – дуасы,
Бир тцрк эялининин абры, щяйасы,
Няслинин, кюкцнцн щалал майасы,
Няняляр исмяти cещизин олсун.

Ширин чай ичиляр, веряндя «щя»ни,
Гайната истяйяр эюрсцн эялини,
Ъялин гайнатанын юпяр ялини,
Елин бу адяти cещизин олсун.

Мясумлуг пярдяси галсын цзцндя,
Ядяб – яркан олсун сющбят – сюзцндя,
Низами «Хямся»си al cещизиндя,
Оху, шейх щикмяти cещизин олсun.

Yəqin evdə anan öyrədib sənə,
Evdarlıq həkk edib təmiz zehninə.
“Evdarlıq” kitabı qoy cehizinə,
Biş-düşün ləzzəti cehizin olsun.

Aldığın cещиздя рямзи килид вар,
Эютцр дилиня вур, инcитмясин йар,
Бир ялин яринин цстцндя олар,
Гадынлыг диггяти cещизин олсун.
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Sənəm Səbayelin sərvəti sözdü,
Söznən cehizinə incilər düzdü,
Get yarıyıb - qarı baharrı, yazdı,
Ana nəsihəti cehizin olsun,
Ata nəsihəti cehizin olsun.
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БИЗИМ ОЬЛАНЛАР

Танымайан, дейим таны,
Неъяди бизим оьланнар.
Эюрянин гайнайыр ганы,
Беляди бизим оьланnар.

Синяси цстцндя сазы,
Ширинди сюзц, авазы,
Бцлбцл кими эцллц йазы,
Диляди бизим оьланар,
Беляди бизим оьланnар.

Щям шаирди, щям ашыгды,
Мяcлисдяря йарашыгды,
Зцлмятя дцшян ишыгды,
Шюляди бизим оьланнар,
Беляди бизим оьланнар.

Эюзял эюряндя одланан,
Эюзял эюзцйнян овланан,
Эюзял эюзцндян од алан,
Бялады бизим оьланнар,
Беляди бизим оьланнар.

Cянэя эиряндя ярдиляр,
Бябир билякли, нярдиляр,
Еля ки, евя эирдиляр,
Пиляди, бизим оьланнар.
Беляди бизим оьланнар.
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Тарих йазан, тарихляшян,
Гядимляшян, йениляшян,
Дцшмянин баьрыны дешян,
Эцлляди бизим оьланнар,
Беляди бизим оьланнар.

Щяр ишдя мярди – мярдана,
Гурбан олум Йарадана,
Доьру сюзц фырладана,
Шилляди бизим оьланнар,
Беляди бизим оьланнар.

Дцрцст олар сюзляриндя,
Эюзял йанар кюзляриндя,
Сябайелин эюзляриндя,
Эиляди бизим оьланнар,
Беляди бизим оьланнар.
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yArAdAN Bİlİr

Ulduzdar yaradır göydə kəhkəşan,
Yolunu azana verir yol nişan.
Hər birisi ilə min-min danışan,
Onların cavabın Yaradan bilir.

Gecələr camalın göstərir bizə,
İnsan sanır onu sehr, möcüzə.
Gündüz niqablanır, naz satır bizə,
Neçədir?- hesabın Yaradan bilir.

Bəlkə də Yer boyda, Günəş boyda,
Böyük- dar məcraya sığmaz, qaydadı.
Səbayel, seçdiyin ulduzun axdı,
Zərərin, savabın Yaradan bilir.
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dÖŞÜNdƏ
(Aşıq Şahbaz şair Cəlilin “Döşündə” rədifli şeirini oxudu.
Rədif xoşuma gəldi və həmin rədifdə bir şeir də mən yaz-

dım.)

Şair Cəlil, aşıq Şahbaz oxudu,
Sən yazdığın gözəl sözü “Döşündə”.
Gah bəmdə gəzişdi, gah zilə qalxdı,
Çaldıqca nazlandı sazı döşündə.

Dağ bənzədi bəyaz donnu gəlinə,
Göyqurşağı bağlamışdı belinə,
Sığal çəkdim zirvənin ağ telinə,
Qaldı əllərimin izi döşündə.

Qar əridi, gün yamacı dağladı,
Dağ çayları coşdu, daşdı, çağladı.
Kəkliklər uçuşdu, qaya ağladı,
Mələdi dağların quzu döşündə.

Təbiətin sərt sazağı yoxuydu,
Qaranquş eyvanda yuva toxudu.
Qu quşu eşqini şövqnən oxudu,
Öldü bir sevginin közü döşündə.

Səbayel dolandı dağı, dərəni,
Ovçular gədikdə qurdu tələni.
Dağlar tanıdılar qədir biləni,
Gülnən qarşıladı bizi döşündə.
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dEyİlƏM

Gəlsin meydanıma ərən kişilər,
Dünyanın hər üzün görən kişilər,
Sənət imtahanı verən kişilər,
Sözün meydanında naşı deyiləm.

Fələyin cəngində çabalamışam.
Ahımnan dəryanı çalxalamışam,
Çox dikbaş gəzəni xırdalamışam,
Nadan süfrəsinin aşı deyiləm.

Qazax elindənəm, tarix yaddaşım...
Göyəzənəm, göyə yüksəlir başım!
Vaqif babam olub, Vurğun yurddaşım ,
Sözün şah tacıyam, qaşı deyiləm.

Səbayeləm, tuti dilim var mənim,
Haqqın ətəyində əlim var mənim,
Sənət bağçasında gülüm var mənim,
Bu dünyanın qara daşı deyiləm.
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ИШИН ОЛМАСЫН

Бир юмрц бада вердинся,
Бир илнян ишин олмасын,
Бир еви йада вердинся,
Бир елнян ишин олмасын.

Дилиня дцз сюз эялмирся,
Сюзнян ишин дцз эялмирся,
Яйри ялин дцзялмирся,
Дцз ялнян ишин олмасын.

Севдасындан дойарсанса,
Язабына гыйарсанса,
Йарыйолда гойарсанса,
Эюзялнян ишин олмасын.

Ай Сябайел, юмцр йары,
Йыь башына досту, йары
Дцнйанынды дцнйа вары,
Язялдян, ишин олмасын.
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BİZ gÖrƏN BABAlAr

Çox yanıb tökülmə, baş - ayaq işə,
Biz görən babalar ölübdü, qardaş.
Dönüklük, satqınlıq olubdu peşə,
Biz görən babalar ölübdü, qardaş.

Əyrilər əyirlər dünyanın düzün,
Tanımır it izin, qarılar qızın,
Kişi var tez danır verdiyi sözün,
Biz görən babalar ölübdü, qardaş.

Kənddə dəyirmanın daşı dolanmır,
Kasıb ha gözləyir, qışı dolanmır,
İndi düz adamın başı dolanmır,
Biz görən babalar ölübdü, qardaş.

Qırağı düz olan bez azdı daha,
Əyri zəmanədi, düz azdı daha,
Bu dünyanın işi qalıb Allaha,
Biz görən babalar ölübdü, qardaş.

Səbayel, aslandan tülkü törədi,
Nadürüst şor satdı, dedi, kərədi,
İndiki babalar başqa cürədi,
Biz görən babalar ölübdü, qardaş.
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УЧАН БАЛЫГ НАЬЫЛЫ

Заманын сынаьында сынмайым дейя, йеня,
Адятим цзря эялдим дянизин сащилиня.
Дедим, бялкя бу йолла дярд йцкцндян совушам,
Нянямин сюйлядийи наьыллара говушам.

Бир эцн йыьыб синийя говурьаны, ноьулу,
Няням данышды мяня учан балыг наьылы.
Деди: - Уcа Танрынын мин cцр мюcцзяси вар,
Ганлы дярйа дибиндя гансыз балыглар йашар.
Онларын бир гисминин учан балыгды ады,
Юзц дя чох эюзялди, щям дя лязизди дады.
Анcаг нейнийясян ки, бяхти гарады онлар,
Йыртыcы балыглара чох асан йем олурлар.
Бу балыглар эюряндя судакы тящлцкяни,
Цмид йери билирляр дярйанын цзярини.
Гырьы кими шыьыйыб учурлар эюйя сары,
Анcаг учмаглары да, хилас етмир онлары.
Албатрос адлы гушлар анcаг балыг йейирляр,
Су цстцндя фырланыб, ордан йем эюзляйирляр.
Юлцмцн пянcясиндян эюйя сычрайан балыг,
Еля эюй цзцндя дя, гуша йем олур артыг
Суда – юлцм, тящлцкя, эюйдя – горху, сяксякя…
- Няня, онлар балыг йох, адам олсунлар бялкя?
- Эцл балам, бу дцнйада йарадан, йаранан вар.
Йараданын ишиня гарышмаз йарананлар!
Эюйдян цч алма дцшдц, наьыл сона йетишди…
Бялкя дя бу наьылдан талейимя пай дцшдц.
Бюйцдцм, аьлым кясди, атасызлыг ня дярдди,
Мейданда тяк галмаьы фяляк мяня юйрятди.
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Илк севэи мяктубундан, йанагларым алланды,
Баcы эяздим, олмады, адым дилдя щалланды…
Гоншу гызлар анд ичиб «гардаш cаны» дейирди,
Ня вахт бу анд ичился, цряйим эюйняйiрди.
Юмрцмцн эцнляриня дярдим сяф – сяф дцзцлдц,
Фяляк гане олмады, ялим йардан цзцлдц…
Щярcайылар дилиндя йерли – йерсиз сюз олдум.
«Чяпэюзляр» яйри эюрдц, анcаг юзцм дцз олдум.
Кюлэям кими йанымда сцрцндц ещтийаcым,
Дцрлц – дцрлц дярд тапдым, тапылмайыр ялаcым.
Учан балыг щяйаты йашадым юмрцм бойу,
Цмид йери билирям йеня сяманы, эюйц...
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РУЩАНИ 

Кюнцл отаьымын вираня вахты,
Саз диллянди, устад чалды «Рущани».
Варлыьым сел олду, эюзцмнян ахды,
Аьлымы башымдан алды «Рущани»…

Ойнатды рущуму, алды cанымы,
Тохунду йарама, тюкдц ганымы.
Хяйалнан гурдуьум ханиманымы,
Даьытды, тяк юзц галды «Рущани»…

Рущанидя шялаляляр чаьлады,
Булудларын эюзц долду, аьлады…
Дярд данышды, синяляри даьлады,
Ким дейир данышмыр, лалды «Рущани»?..

Щал ящлиндян кюнцл алыб, варлыды,
Тцрк дцнйасы севир ону, йарлыды.
Бир аьаcды, щяр будаьы барлыды,
Пятякдян сцзцлян балды «Рущани»…

Сазын сядасыйнан Кярям одланды,
Ашыг Гяриб йад елляря йолланды.
Сябайел ешгини арады, анды,
Эюрдц ки, баьрында халды «Рущани»…
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БУ ЭЮЗЯЛ

Cилвяляниб, ядаланыб,
Доймайыр наздан бу эюзял.
Сцрмяляниб, сыьалланыб,
Охуйур мейдан бу эюзял.

Бурун фындыг, додаг пцстя,
Еля бил ки, дуруб гясдя,
Йериши ряван, ащяста,
Дурушу cейран бу эюзял.

Сябайел, сюзц мярдана,
Шцкцр ону Йарадана,
Кюнцл вердийи оьлана,
Щям дярд, щям дярман бу эюзял.
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gÖNdƏr

Rəssam çəkə bilmir necə varamsa,
Tanrım, məni bütöv çəkəni göndər.
Yaranan yarımçıq görür hər şeyi, 
Özün qüdrətindən çək məni, göndər.

Gürşad yağış elə, göyqurşağı çək,
Qara taleyimin üstə ağı çək.
Görə bilmədiyim solu, sağı çək,
Mənə dünya dərdi çəkəni göndər.

Sənəm Səbayelin düyününü aç,
Sirli-sehirliyəm, duyana möhtac.
Cücərmiş toxumam, torpaqdı əlac,
Məni torpağına əkəni göndər.
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VАЬЗАЛЫНЫ ТЯРСИНЯ ЧАЛ

El bu toyda havanı tərs oynayır,
Usta çevir “Vağzalı”nı tərsinə.
Qara geyib gəlin, qara bağlayır,
Bəxt güzgüsü çevrilibdi tərsinə,
“Vağzalı”nı tərsinə çal, tərsinə.

Bəy otağı bəzənir qəbr evində,
Bu na toydu, şivən salıb elində,
Qız-gəlinin qara xonça əlində,
Yığılıblar Fələyin dərd dərsinə.
“Vağzalı”nı tərsinə çal, tərsinə.

Vətən üçün əsgər oldu bu şəhid,
Basılmayan bir ər oldu bu şəhid,
Güllələrə sipər oldu bu şəhid,
Torpaq ustə qan çılədi tər sinə,
“Vağzalı”nı tərsinə çal, tərsinə.

Söyləmədi son sözü anasına,
Yetişmədi sevimli sonasına,
Qan qarışdı bi toyun hənasına,
Bəy tərifi çevrilibdi yasinə,
“Vağzalı”nı tərsinə çal, tərsinə.

Allah bizi qarğayıbdı kim belə?
Təsəlli də yükdü indi bu elə,
Səbayel göz yaşı tök gilə-gilə
Qol qaldırıb sən də oyna tərsinə,
“Vağzalı”nı tərsinə çal, tərsinə.
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ЭЕДИБДИ

Ютцшян иллярин сярт ахарында
Юмрцмцн хош эцнц итиб эедибди.
Цзцмц йандыран эюз йашларында
Сяадят гящяр тяк ютцб эедибди.

Инди кцл алтында кюз ахтарырам,
Кюнлцмц овудан сюз ахтарырам.
Ютян эянcлийимдян из ахтарырам,
О мяни замана сатыб эедибди.

Ал йанагларымын алыныб рянэи,
Позулуб сачымын эцлдян чялянэи.
Юмцр атлысына тутуб цзянэи,
Фяляк бала зящяр гатыб эедибди.

Чох эюрдцм заманын имтащаныны,
Дада билмямишям ширин тамыны,
Эюзляриндя гойуб арзу – камыны,
Аь эцн Сябайели атыб эедибди.
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ЙОХДУ

Йаман мещрибанды севэимля гямим,
Айры галмаг иля арасы йохду.
Фяляк ряваc верди, гарышды юмрцм,
Айымын, илимин сырасы йохду.

Кисясиндян йейян гонаг кимийям,
Гапысы чырпылан отаг кимийям.
Бир аз да кювряйям, ушаг кимийям,
Гачыб эюзляримин рюйасы, йохду.

Йарытмады ща cан атдым Йарадан,
Намярд йаралады, чыхды арадан,
Сябайел, кимсям йох ала гана ган,
Юлцрям, дярдимин чаряси йохду.
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ПЯРВАНЯ ЭЯЛДИM

Севя – севя сечдим сюз матащыны,
Cясарят ейлядим, мейдана эялдим.
Сöz verib, söz alıb, sözə sığınıb,
Сюзцмц сюйлядим мярданя, эялдим.

Сещирляндим дцшцб сюзцн сещриня,
Сюз мцлкцндя эяздим, билдим сещр ня.
Сирдаш олум дейя сюзцн сирриня,
Устад, дярс алмагчцн ханяня эялдим.

Ишарят анладым, сюздян сюз алдым,
Сюзц назландырдым, сюзя назландым.
Илщам пярисийнян сюздян сюз салдым,
Сябайел, сюзцмя пярваня эялдим.
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ОЛА БИЛМИРЯМ

«Зяманя Адамы ол» дейян достум,
Сян дедийин кими ола билмирям.
Дярйа дярдим иля чалхаланырам,
Мей кими гядящя дола билмирям,
Сян дедийин кими ола билмирям.

Юмрцмцн цстцндя ясир цряйим,
Ня дярд йцкляйирям сусур цряйим.
Севдадан инcийир, кцсцр цряйим,
Нейнийирям яля ала билмирям,
Сян дедийин кими ола билмирям.

Ариф мяcлисиндя дярсим алмышам,
Ишарят едяндя мятляб ганмышам.
Шащлыг гушу олуб баша гонмушам,
Инди неcя еним гола, билмирям, 
Сян дедийин кими ола билмирям.

Вятян парча – парча параланыбды,
Эюйчя эюлц елдян араланыбды.
Рущум Тябриз цчцн щаваланыбды,
Сюз гандырыб баша сала билмирям,
Сян дедийин кими ола билмиряm.

 Сябайелин дярди сюздя, саздады,
Юзц гарлы гышда, кюнлц йаздады.
Вядя тамам олуб, cан боьаздады,
Шушаны эюрмямиш юля билмирям,
Сян дедийин кими ола билмирям.



135

ŞAHANƏ

БИЛИРЯМ КИ…

Билирям ки, дейирляр ки, “йаман чохбилмишди Сяням”,
Билирям ки, аз билирям, чох шейляри билмирям ki?!
Билирям ки, юзц йердя, рущу эюйдя бир бяндяйям,
Билирям ки, аз билирям, чох шейляри билмирям ki!

Билирям ки, чаш – баш дцшян ишляри вар зяманянин,
Билирям ки, гыcанылмыш дишляри вар зяманянин,
Билирям ки, yekləri var, шешляри вар зяманянин,
Билирям ки, аз билирям, чох шейляри билмирям ki!

Билирям ки, пулун ятри наданы бищуш еляди,
Билирям ки, гузулары Фяляк гурда туш еляди,
Билирям ки, саьлам cаны дярд яйиб нахош еляди,
Билирям ки, аз билирям, чох шейляри билмирям ki!

Билирям ки, чох бцтювц тамащ бюлдц йарылады,
Билирям ки, ган аьлатды яcял йардан йары алды,
Билирям ки, дцнйа дады йары зящяр, йары балды,
Билирям ки, аз билирям, чох шейляри билмирям ki!

Билирям ки, эиди дцнйа касыбын белиндя чулду,
Билирям ки, гананлар вар, ганмаз габаьында гулду.
Билирям ки, эядалара бяй дедирдян малды, пулду,
Билирям ки, аз билирям, чох шейляри билмирям ki!

Билирям ки, уcа Танры чох йохлары вар еляди,
Билирям ки, йери, эюйц йохдан бяргярар еляди,
Билирям ки, Сябайели чох ишдя щцшйар еляди,
Билирям ки, аз билирям, чох шейляри билмирям ki!
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ГЫЗ ГАРЫЙАРДЫМ

Яэяр инамымы гырмасайдылар,
Ким дейир щямишя дцз арыйардым?
Щийляляря гаршы силащым йохду,
Олсайды бир дцзц йцз горуйардым.

Алданыб йанмышам, кцлцм дя йаныр,
Гялбимдян эялян сюз дилимдя йаныр.
Каьызым, гялямим ялимдя йаныр,
Беля йанан олса, тез таныйардым.

Ай Сяням Сябайел, щяр сюзцн охду,
Бир дя йаралама, йарам вар, чохду.
Билсяйдим ювладын вяфасы йохду,
Дядямин евиндя гыз гарыйардым.
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СЯНИ ТЯБРИКЯ ЭЯЛМИШЯМ

Бахмышам даша, дивара,
Ещтийаcын цзц гара,
Ахыр ки, эялиб гярара
Сяни тябрикя эялмишям.

Эяздим кюнцл тахчасыны,
Тапдым сюзцн бохчасыны,
Эютцрцб сюз тахт – таcыны
Сяни тябрикя эялмишям.

Тапмадым чямяни, чюлц,
Пулсуз дярям щяр cцр эцлц,
Сон пулу вердим йол пулу,
Сяни тябрикя эялмишям.

Ай достум кеч эцнащымdан,
Таcам, айрыйам шащымdан,
Шаирям сюз матащымнан,
Сяни тябрикя эялмишям.

Сябайели гынама эял,
Бяркя чякиб сынама, эял.
Йаваш – йаваш йаныма эял,
Сяни тябрикя эялмишям.
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XЯБЯРИН ВАРМЫ?

Достум хяйалын чашыр, фикрин даьда, дашдады,
Итирирсян иманы, диндян хябярин вармы?
Сюз дилиндя долашыр,эюзцн эюздя, гашдады,
Башнын цстя эялян чяндян хябярин вармы?
Ай юзцндян хябярсиз, мяндян хябярин вармы?

Мян бир тцляк–тярланам,йурд –йувам гайадады,
Бир йаралы cейранам, дадмышам йара дады,
Учуб кюнлцмцн гушу, ялçатмаз, щавадады,
Анcаг баха билярсян, эендян, хябярин вармы?
Ай юзцндян хябярсиз, мяндян хябярин вармы?

Сян тяк чохлары севир сющбятими, сюзцмц,
Эюзяллийим гылынc тяк, кясди мяним юзцмц,
Нашылар сярт тохунду, гырды кюнцл сазымы.
Бирбаша зиля чыхан, бямдян хябярин вармы?
Ай юзцндян хябярсиз, мяндян хябярин вармы?

Севяндя сящв ейлядим, йарымадым севэидян,
Хурмайы сачларыма вахтсыз салды севэи дян,
Горх эеcикян севэинин эятирдийи сяркидян,
Бир дярди даь билирсян, миндян хябярин вармы?
Ай юзцндян хябярсиз, мяндян хябярин вармы?

Эюзяллийи горуйар эюзял олан язялдян,
Эюзлярин пис юйряниб, пай умур щяр эюзялдян,
Мяндян сяня пай дцшмяз, эедяр эюзdярин ялдян,
Сябайел cянэя чыхар, сяннян хябярин вармы?
Ай юзцндян хябярсиз, мяндян хябярин вармы?.



139

ŞAHANƏ

AĞlArAM

Daha tükənibdi səbrim, taqətim,
Qalmayıb ürəkdə dözüm, ağlaram.
Dərd üstə dərd yığmaq olub adətim,
Çəkib öz dərdimi özüm ağlaram.

Ürəyimə axır gözümün yaşı,
Ömür sarayımın dərddəndi daşı.
Dərdə güldüm, “arsızdı”-dedi naşı,
Dondu dodağımda sözüm, ağlaram.

Can verdiyim indi sinə dağıdı,
Yar dediyim, indi mənə yağıdı.
Əritdiyim ürəyimin yağıdı,
Sönüb gedir odum, közüm, ağlaram.

Səbayel dərdini çox gözəl çəkir,
Nə dərddən əl çəkir, nə dərd əl çəkir.
Dərdimin dəstinə Fələk əl çəkir,
Gördükcə dağlanır gözüm, ağlaram.
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ОЛУР

Щямишя башыма бяла,
Дцз данышан дилим олур.
Гадын фелиня эедянин,
Тяпясиня кцлцм олур.

Эютцрцлцб юлчц, бичи,
Гыз оьлана эедир елчи.
Яр шаир, арвад алверчи
Олса Vаллащ зцлцм олур.

Ялиндя кцлцнэц щазыр,
Дост вар доста гябiр газыр,
Сябайел эюрдцйцн йазыр,
Ган чалханыр, юлцм олур.
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gÖrMÜŞƏM

Yar əliynən yaralanan,
Yaranı mən də görmüşəm.
Ağı zülmətində boğan, 
Qaranı mən də görmüşəm.

Mənim də qəlbim qanadı,
Qəhr ollam, çəkmə qan adı.
Qartalıqda qırıq qanadı, 
Naləni mən də görmüşəm.

Zəhər daddıran bal kimi,
Qara geydirən al kimi,
Nitqi qurudan lal kimi,
Zamanı mən də görmüşəm.

Gördüm dərd üstündən dərdi,
Dözdüm, dözmək də hünərdi.
Çəkdiyim zəhmət hədərdi,
Yamanı mən də görmüşəm.

Ziləm, bəməm pərdə-pərdə,
Gah göydəyəm, gah da yerdə...
El gözündə bəxtəvərdə,
Fəğanı mən də görmüşəm.

Dərdin mənə, ay dərd bilən,
Səbayeli həmdərd bilən,
Ağlaya-ağlaya gülən,
Adamı mən də görmüşəm.
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ЭЮЗЯЛДИ ГАРДАШ

Ян сярт сынаьыны, ян хош аныны
Эюрдцм бу дцнйанын, эюзялди, гардаш.
Йарадан гцдрятдян йарадыб ону,
Дцнйа сещирлянмиш эюзялди, гардаш.

Щяр шейи юлчцрям юз цряйимнян,
Дцз дедим, вурулдум дцз цряйимнян,
Цряйими дешян сюз цряйимнян,
Дилимя эяляндя эюзялди, гардаш.

Сябайел демя ки, юмрцмцз азды,
Йарадан инсана аз юмцр йазды.
Сон олмаса щяйат ширин олмазды,
Юлцмцн юзц дя эюзялди, гардаш.
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КАМАН

Сясиня алцдя олуб дурмушам,
Сещриня дцшмцшям, донуб дурмушам,
Бащар булуду тяк долуб дурмушам,
Бир кюнцл гяминдян алышды каман,
Устадын ялиндя данышды каман.

“Ала эюз” ахтарды гара бяхтиндя,
Кям эюрдц эетдися щара бяхтиндя,
Айрылыг йазылыб йара бяхтиндя,
Дцзляри доланды, даь ашды каман,
Устадын ялиндя данышды каман.

“Шур”дан од эютцрдц, “Сеэащ”ла йанды,
“Шцштяри” наляди, яршя дайанды,
Юз вердийи дярдя юзц дярманды,
Сябайел рущуна гарышды каман,
Устадын ялиндя данышды каман.
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ВАР МЯНИМ

Айаьымы юпян шещли чямяня
Сыьал чякиб йар олмаьым вар мяним.
Кяклик кими гайаларда сякмяйим,
Зирвялярдя гар олмаьым вар мяним.

Эцл бахчайа ашиг кими эиряндя,
Чичякляри севя-севя дяряндя,
Бянювшяни бойнубцкцк эюряндя,
Нярэиз кими саралмаьым вар мяним.

Сюз ганмайыб щямдям эязяндя цряк,
Гям бюлцрям дяниз иля гямхар тяк.
Дальалары севиб истякли йар тяк,
Гуcаг ачыб сарылмаьым вар мяним.

Эюряндя ки, эириндяйям кяляйин,
Достлар кясир мящяббятин, кюмяйин,
Эюряндя ки, cянэиндяйям Фяляйин,
Чабалайыб йорулмаьым вар мяним.

Шимшяк кими цфцглярдя чахмаьым,
Булуд кими лейсан тюкцб йаьмаьым,
Ай Сябайел, сюнцб бир дя йанмаьым,
Кцл алтында гор олмаьым вар мяним.
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НЯВЯМИ ЭЯТИР

Эюзцмцн юнцндян эетмир суряти,
Ай гызым, сян Аллащ, нявями эятир.
Ишдян – эцcдян едиб мяни хиффяти,
Дярдя сарван олдум, дявями эятир,
Ай гызым, сян Аллащ, нявями эятир.

Биртящяр баша сал гудаларымы,
Гурбан кясиб аллам гадаларыны.
Денян эюзляйирям гярарларыны,
Сизляря гошулуб эяляни эятир,
Ай гызым, сян Аллащ, нявями эятир.

Эятир, юзц эцлсцн, мяни эцлдцрсцн,
Эятир, мяни яйян дярди «юлдцрсцн»,
Эятир, няьмя десин, эятир дил десин.
Дейясян юлцрям гиблями эятир,
Ай гызым, сян Аллащ, нявями эятир.
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dAĞlAr

Sizdə hay-harayım var,
Ən xoş günüm, ayım var.
Sevgidən sarayım var,
Günəşim sizdən doğar,
Ay dağlar, sıra dağlar.

Qıy çəkir qartal sizdə,
Dolanır maral sizdə.
Yazmışam, sinənizdə,
Sevgilimin adı var,
Ay dağlar, sıra dağlar.

Xəyalın gerçəyimdi,
Dumanın örpəyimdi.
Bir kaha gərəyimdi,
Yarımla görüşüm var
Ay dağlar, sıra dağlar.

Sizdə gör nəyim qaldı,
Arxam köməyim qaldı.
Sinə göynəyim qaldı.
Dəli kömlüm qan ağlar.
Ay dağlar, sıra dağlar.

Səbayel sevdalandı,
İçildi sevda andı,
Bir baxışdan oyandı,
Mürgüləyən duyğular.
Ay dağlar, sıra dağlar. 
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BƏNÖvŞƏNİN

Qarabağda “qan bənövşə”1 açıla,
Gedəm görüşünə yaz bənövşənin.
Qurbani qəbrinə töhfə tək düzəm,
Dillənə eşqiynən saz bənövşənin.

Şirin danışdıram, şirin dindirəm,
Şəbnəm olan göz yaşını sildirəm,
Yalvarıb-yaxarıb üzün güldürəm,
Açam sevgisindən söz bənövşənin.

Zərif vücudunu külək üşüdə,
Sinəmə sığına, sözüm eşidə,
Olub həmsöhbəti sakit guşədə,
Qataydım nazına naz bənövşənin.

Səbayel eşq ilə alışdıraydım,
Küsdüyü yarıynan barışdıraydım,
Hər dərddən, bəladan sovuşduraydım,
Nazını çəkəydim, qız bənövşənin.

Qan bənövşə - Bənövşə çiçəyinin bir növüdür. Qırmızı rəngdə olur. 
                        Daha çox Qarabağ bölgəsində açır.
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gECƏyArI oxuyAN QuŞ

Nədi səni dilləndirən?
Gecəyarı oxuyan quş...
Yoxsa dərdin var -dərdimdən,
Gecəyarı oxuyan quş?...

Baş açaydım kaş dilindən,
Danışaydım quş diliynən,
Gecənin sərxoş diliynən,
Yazaydım yeni dastan-“Quş”,
Gecəyarı oxuyan quş.

Sığmırsanmı quş yuvana?
Dərdmi dolur boş yuvana?
Sığışaydım kaş yuvana,
Olaydım sənə mehman, quş,
Gecəyarı oxuyan quş.

Gecənin oğlan çağında,
Qızılgülün budağında,
Yerdə sevgi sorağında,
Göydə ulduz sanayan quş,
Gecəyarı oxuyan quş.

Nəğməni söylədin, yetər,
“Şüştər”də göynədin, yetər,
Ay Səbayeldən beşbetər,
Bir azdan sökülür dan, quş,
Gecəyarı oxuyan quş.
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dƏrdİMİ

Gecəli-gündüzdü göynədir məni,
Ay ellər aparım hara dərdimi?
Bəlkə təbib tapam biçaq götürə,
Sinəmdən ayıra yara dərdimi.

Xəlvətə çəkildim gözümü sıxdım,
Qurdu quzu bildim, evimi yıxdım,
Qışın çilləsində dağlara çıxdım,
Söylədim zirvədə qara dərdimi.

Yoruldum yoxuşda yorulmuş kimi,
Quş tək qanadından vurulmuş kimi,
Qohumu-qardaşı qırılmış kimi,
Bir kimsəm olmadı sora dərdimi.

Səngimir, sinəmdə göynəyir ürək,
Doğrum yalan oldu, yalanım gerçək.
Saraldım tağımda şamamalar tək,
Saralda bilmədim qora dərdimi.

Səbayeləm, yenə dözüb dururam,
Dərddən yorulmuşam, dərdi yoruram,
Özüm öz içimdə divan qururam,
Çəkirəm məhşərə, dara dərdimi.
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Bu BAHArdA BElƏ gƏldİ

Bu baharda belə gəldi,
Çəmən-çəmən, çiçək-çiçək.
Dərdin çiçəyi çırtdadı,
Gözəl-gözəl, göyçək-göyçək.

Kürəyimdə ömür yükü,
Yolumda tikan kolları.
Dərd doğubdu məni sanki,
Açılıb mənə qolları.

Ürək dərddən qabıq qoyub,
Köynəyini dəyişəcək...
Dövran təzə dərd göndərib,
Təzə köynəyin geyəcək.

Gözümdə gülüş qəmlənir,
Ay baxan, gözümdən əl çək,
Ürəyimdə dərd dəmlənir,
Aşbazıdı bir ağbirçək.

Sevgim utancaq uşaqdı,
Zəmanə sırtılmlş qadın...
Səbayel, bəxtin axsaqdı,
Cərgədən geridə qaldın...
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ruHANİ ÇAl, AŞIx!...

Ruhum “Ruhani”yə havalanıbdı,
Ağrın alım, bir “Ruhani” çal, aşıx.
Dərdim səngərlənib, qalalanıbdı,
Ağrın alım, məni məndən al, aşıx,
Ağrın alım, bir “Ruhani” çal, aşıx.

Sınənin üstündə sazı nazlandır,
Tuti tək dilində sözü nazlandır,
Sazın telindəki nazı nazlandır,
Haldan hala düşsün əhli-hal, aşıx,
Ağrın alım, bir “Ruhani” çal, aşıx.

Elə çal ki, ruh bədəndə oynasın,
Bulaqların gözü dolsun, qaynasın,
Elə çal ki, yatmış bəxtim oyansın,
Səbayelə gülsün bəxt, yığval, aşıx,
Ağrın alım, bir “Ruhani” çal, aşıx.
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ЭЮРМЦШЯМ МЯН

Чытыр – чытыр йаныбсанмы Фяляк ойнайанда ойун?
Дейирсян ки, «Бу дцнйанын щяр дярдини эюрмцшям мян».
Кясилибдими dящнядян баь – бахчана эялян суйун?
Дейирсян ки,«Бу дцнйанын щяр дярдини эюрмцшям мян».

Йахшы ишин пис йозулуб йаман эцня галыбсанмы?
Цряксизя цряк вериб алданыб дярд алыбсанмы?
Дюрд йол айрыcында галыб, баьрына хал салыбсанмы?
Дейирсян ки,«Бу дцнйанын щяр дярдини эюрмцшям мян».

Ахшамы бяхтявяр йатыб, сящяр бядбяхт олубсанмы?
Юмцр адланан кющляни йары йолда йорубсанмы?
Бяй йериндя эяда эюрцб баша гапаз вурубсанмы?
Дейирсян ки,«Бу дцнйанын щяр дярдини эюрмцшям мян».

Дюнцбдцмц дар айагда арха, кюмяк билдиклярин?
Сянə ган – йаш аьлатдымы, эюз йашıнı силдиклярин?
Итибдими бирcя эцндя мал, мцлк дейиб севдиклярин?
Дейирсян ки,«Бу дцнйанын щяр дярдини эюрмцшям мян».

Айрылыьын аьыр яли сяня шилля вурубдуму?
Хошбяхтлийя эедян йолда гаршында даь дурубдуму?
Сябайел азын сорушду, чох дярд диван гурубдуму?
Дейирсян ки,«Бу дцнйанын щяр дярдини эюрмцшям мян»
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ОЙНАМА

Булуд олар, долу тюкяр цстцня
Думаннан ойнама, чяннян ойнама,
Чеврилиб дярд олар, чякя билмязсян,
Кядярнян ойнама, гямнян ойнама.

“Ай да бцтюв дейил”-дейиб гынама,
Йердя дуруб эюйдя улдуз санама.
Цшцйяня од эюстяриб сынама,
Иманнан ойнама, диннян ойнама.

Сябайелям сцбщ чаьыйнан эялмишям,
Мяшригдян Мяьрибя cащан эязмишям.
Бу дцнйанын щяр цзцнц эюрмцшям,
Ойунcаг дейилям, мяннян ойнама.
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ЯЛЧИМ-ЯЛЧИМ ЯЙИРИЛДИМ

Ялчим-ялчим яйирилдим,
Бу дцнйанын cящрясиндя.
Ийдян кечдим, яля эялдим,
Дурдум йумаг cярэясиндя.

Заман юмря щана гурду,
Яриши, арьаcы илляр.
Айлары нахыш тяк вурду,
Тохунду илмя тяк эцнляр.

Щяр дяфя илмя вуранда,
Кирэид мяни дюйяcляди.
Халчачы бяхт йоруланда
Фяляк билдийин ейляди.

Шцкцр щананы гурана
Мяни палаз тохумады.
Борcлуйам илмя вурана,
Йанлыш нахыш тохуnмады.

Ай Сябайел, юмцр халым,
Щанасындан кясиляcяк.
Истярям музейдя галым,
Орайа ганан эяляcяк.
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НАЗ КЮЛЭЯСИДИ

Пис ямял виcданын, пис ад инсанын,
Пис адам елинин эюз кюлэясиди.
Яйриляr ялиня гылынc эютцрцб,
Кясиб доьрадыьы дцз кюлэясиди.

Ясилсиз щагг билмяз, щаггы сатыбды,
Намусу итириб, ары атыбды,
Араба алтында кюлэя тапыбды,
Çoxu еля билир юз кюлэясиди.

Сябайeл дайаныр неcя дайаныб,
Эцл баьында ялдя гюнчя дайаныб,
Бир ряссам ялиндя фырча дайаныб,
Чякя билмядийи наз кюлэясиди.
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БУ ЙАЗЫН

Дцймялянди дуйьуларым будаг тяк,
Мян башына доланырам бу йазын.
Севди цряк, пычылдады булаг тяк,
Эюрдцм ешгин пярвяришин, пярвазын,
Мян башына доланырам бу йазын.

Чямянляри чичяклярдян чятирди,
Кцлякляри эцл гохуйур, ятирди,
Эялишийнян мяня севэи эятирди,
Сону чатды гялб цшцдян айазын,
Мян башына доланырам бу йазын.
   
Севэи долу бир бахышдан од алдым,
Севдаландым, мящяббятдян дад алдым,
Севилянляр сырасында ад алдым,
Чякяcяйям бу севэинин щяр назын,
Мян башына доланырам бу йазын.

Шялалянин су сачыны дарадым,
Гюнчя эюрдцм, бцлбцлцнц арадым,
Юмря тязя нахыш вурду «йар» адым,
Няьмям эязди симиндя телли сазын,
Мян башына доланырам бу йазын.

Ай Сябайел, cан евими бязярям,
Сяадятин сораьыйнан эязярям,
Вцсал цчцн щяр язаба дюзярям,
Мящяббятдян yazылаcаг hяр йазым,
Мян башына доланырам бу йазын.
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ЙАХШЫДЫ

Фяляк мяня йеня чяпяки бахыр,
Сябябини сорушмасам йахшыды.
Бяхт ки, йатды, ща щарайла, ща чаьыр,
Сусуб дурум, данышмасам йахшыды.

Ода атыб залым, дейир йахшы йан,
Йол тапмырам хилас олам, йашайам,
Мяcбурам ки, юмрц йцк тяк дашыйам,
Мян бу йцкя алышмасам йахшыды.

Сойуг гыш мянимди, гар мяним дейил,
Гялбимя од салан гор мяним дейил,
Сябайел, севдийим йар мяним дейил,
Севянляря гарышмасам йахшыды.
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 САХЛАМА МЯНИ

Булуд, йолларыма эюз йашы тюкмя,
Эедярийям, йол вер, сахлама мяни.
Будаг гулаc гол тяк йолуму кясмя,
Эедярийям, йол вер, сахлама мяни.

Кцсцб цз чевирмя, назлы йасямян,
Йолума сяпилмя, севимли сцсян.
Айаьымы юпмя шещ дцшян чямян,
Эедярийям, йол вер, сахлама мяни.

Кюврялмя ай булаг, эюзцн долмасын,
Башында гыз – эялин гямэин олмасын,
Даь чайы, архамcа эюзцн галмасын,
Эедярийям, йол вер, сахлама мяни.

Чинар, пычылтыйла ня сюйляйирсян?
Йохсa сян дя мяня эетмя дейирсян?
Ешгя дцшян иэид, «ган – ган» демя сян
Эедярийям, йол вер, сахлама мяни.

Сябайел щамыны гялбиндя сахлар,
Гарахал лаляляр, чичякли баьлар,
Эедим гайыдарам баш – баша даьлар,
Эедярийям, йол, вер сахлама мяни.
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Bu gÜN

Dolubdu göylərin bulud gözdəri,
Hönkürüb ağlamaq istəyir bu gün.
Həsrətini niqab edib üzünə,
İntizar gəlinə bənzəyir bu gün.

Günəş ümididi hərdən görünür,
Məhəbbətin işığına bürünür,
Ayrılığın ağ donunu geyinir,
Dəli sevdasına döz deyir bu gün.

Başını bulayıb durur xan çinar,
Sevgi məktubudu sanki yarpaqlar,
Hər birinin bir başqa yazısı var,
Hər yarpaq bir sirri gizləyir bu gün.

Ümidi asılı qalıb ahından, 
Xoş xəbər istəyir bu sabahından,
Sənəm Səbayel tək eşq havasından, 
Göy qurşağı çəkib bəzəyir bu gün.
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ЕЛЯ БИЛ

Даща йамаcлара дяймир айаьым,
Cыьырдан силинир изим еля бил.
Эцнбяэцн сойуйур кюнцл отаьым,
Юлязийир одум, кюзцм еля бил.

Кцсцр тярлан тябим, даьы доланмыр,
Юмря йалварырам, эедир дайанмыр,
Юзц эюрдцйцня юзц инанмыр,
Валлащ дяли олуб эюзцм еля бил.

Архалы яйриляр дцзцмц яйир,
Цряйим чат верир, дюзцмц яйир,
Бир нащагг, щагг олан йцзцмц яйир,
Мяндян цз чевирир дюзцм еля бил.

Сяням Сябайелин йанлышы олду,
Фялякдян алдыьы гарьышы олду,
Эцллц йазы дюндц, гар, гышы олду,
Бир аз эцнащкарам юзцм еля бил.
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БЦЛБЦЛЦН

Додаьын чатdасын ай эцл гюнчяси,
Баьрыны чатdатма сары бцлбцлцн.
Бясди охутдурдун щиcран няьмяси,
Рящм ейля йарасын сары бцлбцлцн.

Эюзцндя якс едиб эцлцн яксини,
Тиканына туш еляйиб кюксцнц,
Зиля галхыб, бямя енян сясини,
Эюрян анлайырмы йары бцлбцлцн?

Баьда эцл соланда о да солубду,
Кюч ейляйиб тярэи – вятян олубду.
Бир юмрцнц ики йеря бюлцбдц,
Йары эцлцн олуб, йары бцлбцлцн.

Ня вахт гызылэцлü йада йар олар,
Бцлбцлцн няьмяси ащу – зар олар,
Йарандыьы эцндян бир арзусу вар,
Эцл йахасы ола эору бцлбцлцн.

Йаз эялди данышды йаза дярдини,
Сябайел истяди йаза дярдини,
Няьмяси сюйляди бизя дярдини,
Йандырды юзцнц гору бцлбцлцн.
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ЭЮЗЯЛ

Чыхам тябиятин cяннят гойнуна,
Кечям дярясиндян, дцзцндян эюзял.
Сыхам орманnары одdу синямя,
Юпям булагларын, эюзцндян эюзял.

Бащар ача гышын буз йахасыны,
Гачыра мешянин бал йухусуну,
Бцлбцлляр щисс едя эцл гохусуну,
Баьларда эцл ача, эцл эцлдян эюзял.

Эярдян чякя cейран чюлдя дайана,
Щцркяк – щцркяк баха, ойан бу йана,
Бала cейран эяля ана йанына
Эюрям эюзdярини эюзцмдян эюзял.

Либасыны эейям эюлдя сонанын,
Телини сейр едям эюйдя дурнанын,
Севэисиня йох дедийим оьланын,
Йанында йар эюрям, юзцмдян эюзял.

Мисрам гура яриш, арьаc щананы,
Сюз илмям тохуйа нахыш мянаны,
Сябайел, тярэ етмя щяля мейданы,
Гой сюз дейян эялсин сюзцндян эюзяl.
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ГАЛЫБ

Щярдян бойланырам ютян илляря,
Эюрцрям cан евим йаман таланыб.
Бир накам ешг цчцн итян илляря,
Кюнцл пешман олуб, пешман да галыб…

Йенийетмя гызын шаграг эцлцшц,
Мин cцря ядасы, назла ютцшц,
Йарпаьын йанагдан эизли юпцшц
  Сирр кими сахланыб, орманда галыб…

Сябайел солухур эюз эюря – эюря,
Йухуйа эетмяйир эюз, эюзя эюря,
Бянювшяйя эюря, нярэизя эюря
Ялляримин ганы тиканда галыб.
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yAŞAMAlI dÜNyAdI

Qəm yemə ki, yaş yarını haxladı,
Yaşa dostum, yaşamalı dünyadı.
Qabaqdadı hələ ömrün bal dadı,
Nə yükləsə daşımalı dünyadı.
Yaşa dostum, yaşamalı dünyadı.

“Yan!” - söyləsə alovuynan yanmalı,
“Don!” - söyləsə ayazıynan donmalı,
Bülbül kimi budağına qonmalı,
Güllərini oxşamalı dünyadı.
Yaşa dostum, yaşamalı dünyadı.

Qoymasa da hərdən adam olmağa,
Qoymasa da sevib muraz almağa,
Qoymasa da əbədilik qalmağa,
Əbədiyə qoşulmalı dünyadı.
Yaşa dostum, yaşamalı dünyadı.

Su qatsa da hərdən hazır aşına,
Kəc baxsa da dostuna, yoldaşına,
Söz tacını dünya qoyub başına,
Həmin tacda qaş olmalı dünyada,
Yaşa dostum, yaşamalı dünyadı.

Yaşa dostum Tanrı yazan yaşını,
Gülüstan bil baharını, qışını,
Bilmək olmaz bu dünyanın işini.
Səbayelə güldan xalı dünyadı,
Yaşa dostum, yaşamalı dünyadı.  
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ЭЯЛЯРЯМ

Эюзляйин йолуму ай елим, обам, 
Бир эцн айрылыгдан безиб эялярям.
Ишим – эцcцм башдан ашыр, нейнийим,
Щяр иши сащмана дцзцб эялярям.

Йары cаным йанынызда галыбды,
Хиффятиниз гялбимя хал салыбды,
Рущумда «Рущани» щаваланыбды,
Щясрятин цряйин цзцб эялярям.

Cийярим тяшняди кянд щавасына,
Эялиб бцрцняcям даь лаласына,
Ялим батсын дейя той щянасына,
Бяхтимдян гараны позуб эялярям.

Тяндириня йуха йайыб йапмаьа,
Аьаcынын кюлэясиндя йатмаьа,
Гузулары охшайыб ойнатмаьа,
Щяр cцр чятинлийя дюзцб, эялярям.

Бянювшянин эюз йашыны силмяйя,
Нярэизлярин дярди няди билмяйя,
Сябайелям, йанынызда юлмяйя,
Tərlan tək səmada sözöb gələrəm.
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gƏTİrMİŞƏM

Göz yaşı içinə süzülən dağlar,
Sizə ağlamağa göz gətirmişəm.
Başınızdan qarı əritsin deyə,
Təndir ürəyimdə köz gətirmişəm.

Dağın da dağ boyda dərdi var deyə,
Qorxuram el dərdi sizi də əyə,
Gücüm çatmasa da başqa bir şeyə,
Sizi ovutmağa söz gətirmişəm.

Qoymayın yoxuşlar dizimi yora,
Bir kaha göstərin sığınım ora,
Səbayel uymayıb dövlətə vara,
Sizə açıq alın üz gətirmişəm.
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ЭЯЛДИМ

Йар верян эцллц йайлыьы,
Чямянлийя сяриб эялдим.
Шещ дцшмцш эцлц, замбаьы
Дястя – дястя дяриб эялдим.

Йанаьымын ал рянэини,
Сачымын эцл чялянэини,
Эцлцшцмцн ащянэини,
Шялаляйя вериб эялдим.

Хыналы дашдан хынаны,
Булаг эюзцндян айнаны,
«Севирям» дейян оьланы,
Нащаг йеря «гырыб» эялдим.

Орда дурна телли идим,
Орда тути дилли идим,
Орда аьыр елли идим,
Бу йерляря гяриб эялдим.

Няляр эялмяди башыма…
Аьу гатылды ашыма
Сябайел, мян бу йашыма
Няляр, няляр эюрцб эялдим.
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TANIyIN MƏNİ

Kəklikli qayalar, turaclı düzlər,
Zirvələrə qalxan cığırlar, izlər,
Ay dəli dağ çayı, a lal kəhrizlər,
Ay yamac, ay bulaq tanıyın məni.

Gülünü dərmişəm, a kövşən yeri,
Yazbaşı yığmışam kətə pencəri,
Nə olar, xatırla yelləncəkləri,
Ay palıd, ay qovaq tanıyın məni.

Səndə xoş günümün sədası qalıb,
Şulux bir uşağın xətası qalıb,
On dörd yaşlı qızın ədası qalıb,
Ay eyvan, ay otaq tanıyın məni.

Yurd yerim, gəlmişəm səni dolanam,
Kösöv olub ocağına qalanam,
Ay kəndim- kəsəyim şair balanam,
Ay oba, ay oymaq tanıyın məni.

İlləri ömrümə yığıb gəlmişəm,
Çətin sınaqlardan çıxıb gəlmişəm,
Dilimi dişimə sıxıb gəlmişəm,
Ay böyük, ay uşaq tanıyın məni.

Səbayel bulud tək dolub durubdu,
Yollarda yorulub, yolu yorubdu,
Siznən bağlı min cür xəyal qurubdu,
Gəlin qucaqlaşaq, tanıyın məni.
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ArANA

Dağlara boran düşübdü,
Gedirəm arana, arana...
Yadıma yarım düşübdü,
Gedirəm arana, arana...

Yordu eniş-yoxuş məni,
Eşq elədi bihuş məni,
Aranda gəz, soruş məni,
Gedirəm arana, arana...

Düzündə var yovşan ətri,
Çollərində çiçək çətri.
Əziz olsa da dağ xətri,
Gedirəm arana, arana...

Olubdu dillər əzbəri,
Bizim aran gözəlləri.
Mat qoyubdu görənləri,
Gedirəm arana, arana...

Səbayelin od-ocağı,
Aranın isti qucağı,
Məhəbbətdi umacağı,
Gedirəm arana arana....
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ÇİÇƏKlƏrİ

Dostum, soluxmamış çatdı evimə,
Bağından dərdiyim dağ çiçəkləri.
Çeşidləyib ayrı güldana yığdım,
Yanında üzüm tək ağ çiçəkləri.

Hər çiçəyi öz dilində dindirdim,
Hər ləçəyə öz sevgimi bildirdim,
Qönçə dodağını öpüb güldürdüm,
Qısqandı əlimə bağ çiçəkləri.

Səni and verirəm duza, çörəyə,
Qoyma gül bağına naşı girməyə,
Dəstələ arabir, sevgilim deyə,
Alovlu sinənə sıx çiçəkləri.

Səbayelin gözü o bağda qaldı,
Çox incə mətləblər dodaqda qaldı...
Kim bilir, gəlməyim nə vaxta qaldı,
Mənim də yerimə yığ çiçəkləri.
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vErMƏrƏM

Yaradan yar olsa, qüdrətim çatsa,
Tərlan oylağını sara vermərəm.
Qar altından çıxan qar çiçəyini,
Çölü-düzü tutan qara vermərəm.

Gözüm kölgəsizdi, gözə baxaram,
Dar ayaqda dost əlini sıxaram,
Sevsəm, Əzrailə qarşı çıxaram,
Əcəli alaram, yara vermərəm.

Səbayel gözləyir yar almasını,
Yaralı qəlbinin sağalmasını.
Mən öz vətənimin kol almasını,
Yad ölkədə bitən nara vermərəm.



172

Sənəm Səbayel

AĞlAyA BİlMİrƏM

Oğurlanıb göz yaşlarım,
Daha ağlaya bilmirəm,
Ağladanlar agah olsun,
Daha ağlaya bilmirəm.

Göz yaşımnan daş yuyuldu,
Göz yaşımdan daş oyuldu.
Göz yaşım göyə sovruldu,
Daha ağlaya bilmirəm.

Kərkükdə türk bəxti qara,
Qarabağ bağrımda yara,
Dərd bağrımı yara-yara,
Daha ağlaya bilmirəm.

Arazı qarğadım, yetər!..
Şuşanı ağladım, yetər!...
Xocalıdan izim itər,
Daha ağlaya bilmirəm.

Göz yaşım kəsdi sözümü,
Göz yaşım tutdu gözümü,
Ağladım tapdım özümü,
Daha ağlaya bilmirəm.

Gedən dərd qoşa dönübdü,
Baharım qışa dönübdü,
Səbayel daşa dönübdü,
Daha ağlaya bilmirəm.
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NƏyİMƏ gƏrƏKdİ

Sevgidən ağlamayan,
Göz nəyimə gərəkdi?!...
Həyadan allanmayan,
Üz nəyimə gərəkdi?!...

Küskün könül almayan,
Yaddaşlarda qalmayan,
Ürəyə iz salmayan,
Söz nəyimə gərəkdi?!...

Düzlərlə tən gəlməyən,
Məqamda görsənməyən,
Əyri kəsə bilməyən,
Düz nəyimə gərəkdi?!...

Yarıyolda yorulan,
Bağrımdı dörd yarılan,
Korun-korun qaralan,
Köz nəyimə gərəkdi?!...

Səbayel göy adamı,
Sığmırsan göyədəmi?..
Görmürsə göy dərdimi,
Göy nəyimə gərəkdi?!...
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MÜBArƏK olSuN

Nə gözəl məclisdi bu gün bu yerdə,
Fələklər də deyir mübarək olsun.
Müşk-əmbər qoxuyur məclis havası,
Küləklər də deyir mübarək olsun.

Bu məclisi öz məclisim bilmişəm,
Söz götürüb təbrik üçün gəlmişəm,
Əlvan çiçəklərdən çələng hörmüşəm,
Ləçəklər də deyir mübarək osun.

Bu gün vüsal dəmi qələbə çalır,
Həsrətin sərt üzü kölgədə qalır,
Qatar-qatar durnalar da tel salır,
Lələklər də deyir mübarək olsun.

Azərbaycan ər-ərənlər yeridir,
Şairlərin söhbətidir, şeiridir.
Gözəlin baxışı eşqin sehridir,
Ürəklərdə deyir mübarək olsun.

Diyar-diyar gəzdim obanı, eli,
Sevdi əzizlədi el Səbayeli.
Göydən əl eyləyir göylər gözəli,
Mələklər də deyir mübarək olsun.



SƏBAyeLi 
TOMRiSƏ TƏN BiL, 

VƏTƏN
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vƏTƏN

Azərbaycan, dünyaya gün tək doğan,
Məmləkətim, şan-şöhrətim, Vətənim.
Sıxıldıqca torpağından qan sızan,
Vətən, sənə zəfər brcum var mənim.

Göyçə gölü səngiməyən göz yaşım,
Qarabağım, tarix boyu savaşım.
Bəy Borçalı, qarapapaq qardaşım,
Yolunuzda əmrə hazır əsgərəm,
Can verərəm, sizi yada vermərəm.

Dəmirqapı Dərbənd - qapalı yaram,
Nəqşicahan - basılmayan ər qalam.
Qobustanın daş yaddaşında varam,
Mən bir türkəm, dayanmaram, durmaram,
Qisasımı qiyamətə qoymaram.

Tikiləcək yenə Kərkükdə qala,
Qoymaram Qarabağ yağıya qala,
Yaşayacaq Böyük Turan vüqarla,
Bayrağına əl basıb and içirəm,
Qazi yolu, şəhid yolu seçirəm.

Baş Kahadan daş kitabə gətirrəm,
Təbrizimdə Səttar xana yetirrəm,
Şah bağında xarıbülbül bitirrəm,
Səbayeli Tomrisə tən bil, Vətən,
Məni özüm boyda Vətən bil, Vətən!...
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MЯНИ ЭЮЙДЯ БАСДЫРАРСЫЗ

Йахын отур, оьул, динля, дейим дярдими,
Юмрцн чоху ютцб эетди, галаны азды.
Язял эцндян намярд олан вурду мярдими,
Ганичянnяр щяр гарышда халга эор газды,
Мяни эюйдя басдырарсыз, йердя йер азды.

Тцркмянчайда щюкм охунду, Вятян бюлцндц,
Бу бюлцнмя бюлэц дейил, бизя юлцмдц.
Араз чайы суларында ганым эюрцндц,
Миллятимин талейини йаделли йазды,
Мяни эюйдя басдырарсыз, йердя йер азды.

«Щай»лар эялdi, “Щай” дедиляр, нащаг ган олду,
Дюндц Гярби Азярбайcан Щайыстан олду,
Йахшы тяля гурулмушду, Тцрк гурбан олду,
Йери аздар йер алдыгcа дедиляр азды,
Мяни эюйдя басдырарсыз, йердя йер азды.

Дядя-баба евляриндян тцркц говдулар,
Тцркцн гядим торпаьыны тцрксцз гойдулар,
Аьсаггаллар, аьбирчякляр гачгын олдулар.
Автомабил ады вердик, дедик “Йеразды”
Мяни эюйдя басдырарсыз, йердя йер азды.

Ялдян эетди Гарабаьым, эцнцм гаралды,
Тцляк-тярлан ойлаьыны байгуш, сар алды
Эениш дцнйа башымыза дюндц, даралды,
Дцшмян эцлдц щалымыза, иши таразды,
Мяни эюйдя басдырарсыз, йердя йер азды.
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Инди durub айы илнян йарышдырырыг,
Азадлыьы азьынлыгнан гарышдырырыг,
Бу миллятя йарашмазы йарашдырырыг,
Alan alır, satan satır, hamı işbazdı.
Мяни эюйдя басдырарсыз, йердя йер азды.

Мурдар щейван cямдякляри эялди бакгала,
Ода вериб сюйлядиляр “дюнярди бала” 
Пул ешгиня яря эетди гыз чалсаггала
Саьа-сола дювран сцрдц ня гядяр «саз»ды,
Мяни эюйдя басдырарсыз, йердя йер азды.

Оьул, сяни анд верирям щагга, Qурана,
Сян фикрини йайындырма даьа, арана,
Сой кюкцня дюнцк чыхма, йар ол йарына,
Демясинляр Сябайелин оьлу да азды...
Мяни эюйдя басдырарсыз, йердя йер азды.
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ПЕЙМАНЫМЫЗ ВАР ИДИ
(Qarabaьda эиров галан даьлара)

Даьлар, сизнян пейманымыз вар иди,
Вурулмушдум бащарына, гышына.
Щясрят сяпир сачларыма гар инди,
Гарьыйыммы торпаьына, дашына?

Сиздян айры тахтдан дцшян шащам мян,
Нисэиллийям, синя долу ащам мян,
Инанын ки, ярийярсиз ащымнан,
Чеврилярсиз торпаьын эюз йашына.

Дювран дюндц ялим сиздян цзцлдц,
Булагларын эюзляримдян сцзцлдц,
Йалварырам, парчаланын сиз инди,
Даш йаьдырын йаьыларын башына.

Бу айрылыг чарпаз даьды синямя,
Сябайел дюзмяйир даща ситямя,
Бойум qədər йер айырын сиз мяня,
Гябрим олсун, сиз дюнцн баш дашына.
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ЙАРДЫМЛЫДА

Бу дцнйада cяннят эюрмяк истяйян,
Эет, cяннят тимсалы вар Йардымлыда.
Дярдин зянcирини гырмаг истяйян,
Дизини даьларда йор Йардымлыда,
  
Орда тарих гайаланыр, дашданыр,
Эюзял эюрся дашдыьыны даш даныр,
Шаир тяби dаь чайы тяк, дашданыр,
Овсун Йардымлыда, сирр Йардымлыда.
  
Шялалянин су сачыны дара, бах,
Дярдин, гямин чякиляcяк дара, бах.
Гузейлярдя далдаланан гара бах
Гайалардан кяклик сор Йардымлыда,
  
Дярин дярялярин ешг вараьы вар,
Салхым сюйцдлярин тел дараьы вар,
Чямяндя чичяйин алы, аьы вар,
Истядийин гядяр дяр Йардымлыда.

Йамаcларда наз ейляйир эцл, эюзял,
Даьы, дцзц долан эюзял, эял эюзял,
Дост дейиб ялини сыхан ел эюзял,
Эюряcяксян иэид, яр Йардымлыда,
  
Айаьыны юпяр чямянин шещи,
Телини дарайар даьларын мещи,
Йалчын гайаларды даьын зирещи,
Сещрли алямди, эöр Йардымлыда,
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Кякликоту, газайаьы, гантяпяр,
Пулсузду йыь, йамаcларда ня гядяр…
Цзяррийи йандыр гайтарсын нязяр
Явялийи йыьыб щюр Йардымлыда,

Sözün sərrafıdı Yardımlı eli,
Dağları vüqarlı, çayları dəli,
Balası tək sevdi el Səbayeli,
Sözüm oldu inci, dürr Yardımlıda.
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КЮЗ ЭЯТИРЯРСЯН

«Ня эятирим?» -дейиб, кяндя эедян дост,
Кюнлцмц овудан сюз эятирярсян.
Ел– обайа мяндян салам дейярсян,
Алдыьын cавабы дцз эятирярсян.

Эюзцмля бахарсан дяряйя, дцзя,
Йамаълара дцшян cыьыра, изя,
Няьмяли булагнан дуруб цз – цзя,
Гайнайан эюзцндян эюз эятирярсян.

Шялалядян дастан, гайадан дюзцм,
Нянядян байаты, бабадан йозум,
Даьдаьаны мунcуг едиб бир дцзцм,
Мян чох демирям ки, аз эятирярсян.

Silярсян тозуну йцйян – йящярин,
Йатарсан йалына йорьа кящярин,
Сяни сян елийян эюзял йерлярин,
Торпаьындан юпцб, тоз эятирярсян

O yerlərdə məni salsan yadına,
Йаьыш олуб, йетишярям дадына
Сябайели йандырмагчцн одуна,
Тяндир цряйиндя кюз эятирярсян.
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 ИЭИД ЯСЭЯР ИСТЯРЯМ

Даща бясди!..Гарабаьда ган аьлады булаглар,
Даща бясди!.. йаьыларда эиров галды йайлаглар,
Даща дюзмя Vətən oğlu, ня гядяр дюзмяк олар?
Атыл дюйцш сянэяриня, эюстяр щцняр истярям,
       Иэид ясэяр истярям!

Вятян оьлу, аьсаггалын эюр неcя гямэин йашайыр,
Аьбирчяйин, ел гызларын ясир, дидярэин йашайыр,
Бели сыныб ел оьлунун, эюр неcя мисэин йашайыр,
Эир дюйцшя гязябинля, яр оьлу яр, истярям!
      Иэид ясэяр истярям!

Даща бясди чякишдиниз, дидишдиниз Вятян оьлу,
Сиз анлаша билмяйяндя, ялдян эедян Вятян олду,
Боьдулар щагг сясимизи, нащагг щаггы ютян олду,
Гана – ган ал, cана – cан ал, шанлы зяфяр истярям!
Иэид ясэяр истярям! Иэид ясэяр истярям!
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A dÜNyA

Oynamıram tərs çaldığın havanı,
Dərya kimi çalxanıram, a dünya.
Duz basırsan Kərkük adlı yarama,
Namərdlərə oxlanıram, a dünya.

Türkmənçayda anlamadın ağrımı,
Xan Araznan yarı böldün bağrımı,
Yad ellərdə yalan etdin doğrumu,
Təbriz gülü qoxlamıram, a dünya.

Qarabağda yer döndü qan gölünə,
Şeh yerinə qan çiləndi gülünə,
Xan ağladı xanlığının gününə,
Varlığımdan yoxlanıram, a dünya.

Səbayeli dolandirdin başına,
Tuş elədin qıcadığın dişinə,
Dayanmışam, qarışmıram işinə,
Sənə bel də bağlamıram, a dünya.
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MƏNİM yErİMƏ

 Qazax mahalının qərib qızıyam,
“Damcılı” ağlayır mənim yerimə.
“Qələmçə”, “Ceyrançöl”, “Qarayazıyam”,
“Həsənsu” çağlayır mənim yerimə.

“Qabaxdağ”da bir xınalı daş qalıb,
“Gülüldağ”da bir çatılan qaş qalıb,
 Palıd baxmır, yellənçəyi boş qalıb,
 Yadigar saxlayır mənim yerimə.

“Novlubulaq” sevər hər qonağını,
“Uçux” sirr saxlayır sinə dağını,
 Qayalar kəmər tək göyqurşağını,
 Belinə bağlayır mənim yerimə.

 Mənim həsrətimdi “Yanardağ” yanır,
“Kür” göz yaşlarımdı daşır, dayanır,
“Göyəzən” göynəyir, yola boylanır,
 Sinəsin dağlayır mənim yerimə.

 Mən cırıb atsam da sevgi şeirini,
 Ürəyində saxlayıbdı yerimi,
 İlk eşqini anıb, görüş yerini,
 Bir igid yoxlayır mənim yerimə.

 Sənəm Səbayelin piri, ocağı,
 Göycəli kəndinin cənnət qucağı,
 Sazın, sözün coşub çağlayan çağı,
 Kimi soraqlayır mənim yerimə?.
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KƏNdİNİ

Doğma beşiyini unudan oğlan,
Arada bir yadına sal kəndini.
Yad ölkədə ömür çürüdən oğlan,
Arada bir yadına sal kəndini.

Babaların ruhu qalıb nigaran,
Soy kökünü danmaz zatı pak olan.
Unudular el-obanı unudan,
Arada bir yadına sal kəndini.

Puçurlayıb ağacların budağı,
Nəğmə deyir qaynar gözlü bulağı,
Gözəllərin səsdə qalıb qulağı,
Arada bir yadına sal kəndini.

Qazancından elin üçün pay gətir,
Qocasını, kasıbını say gətir,
Gəlişinlə şənlik gətir, toy gətir,
Arada bir yadına sal kəndini.

Dar ayaqda haraya çat, dada gəl,
Ağsaqqala ehtiram et öpüb əl.
Subay durma elindən seç bir gözəl,
Bahar gəlir, yadına sal kəndini.

Səbayel çağırır igidi, əri,
Çayır basıb, əkilmir əkin yeri.
Qəbristanın çat verib qəbirləri,
İnsafa gəl, yadına sal kəndini....
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НЯДЯН ОЛДУ?

Сиздян сорушурам, ай дярд билянляр,
Совулду баьлардан бар, нядян олду?
Бяхтявяр заманлар ютдц дейирляр,
Дцнйа башымыза дар нядян олду?

Ахы щардан ясди чарпашыг кцляк?
Йурд – йува соврулду щавайа кцл тяк.
Йайын истисиндя цшцдц цряк,
Йаьды йазымыза гар, нядян олду?

Иланлар бяслянди ел архасында,
Сармашыглар битди баь – бахчасында,
Бцлбцл шящид олду эцл йахасында,
Дюнцк чыхды йара йар, нядян олду?

Эюйчя эюлц елдян аралы галды,
Эюйчя ели дярд ичиндя саралды,
Тярлан ойлаьыны нийя сар алды?
Ялдян эетди дювлят, вар, нядян олду?

Сяням Сябайелин йанды cийяри,
Эюзцндя дцнйанын йохду дяйяри,
Гарабаь адланан эюзял дийары,
Ялдян вердик, олдуг хар, нядян олду? 
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QƏrİB AxŞAM

Yenə bu qərib axşam,
Yaman qəribsəmişəm...
Üz tutub ilahidən
bir dilək diləmişəm.
İstəyirəm bu axşam
hardasa qərib olan,
hal əhli bir insanın
həmsöhbəti olaydım.
Dönüb ağ göyərçinə
qərib məkanı olan
qəribsəyən bir evin 
Eyvanına qonaydım.
Baxaydım o qəribin 
Nisgilli gözlərinə....
Həsrətdən param - parça,
həsrətdən oyum – oyum,
Sızıldayan ruhunu
Ovudaydım, kaş bir az...
Qəribliyi böləydik
Bu qərub axşam...
İki ruhu ac kimi,
doğmaya möhtac kimi,
Qoşalaşıb onunla şam süfrəsi açaydıq
qəriblikdən qaçaydıq....
Yanan qoşa şam kimi,
damla – damla əriyib əridəydik həsrəti...
Heç olmasa o anda 
yox olaydı aradan
qəriblik həqiqəti...
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Bir qərib axşam,
danışaydım kaş ona,
vətənimin oğluna,
vətənimin başının
çəkdiyi müsibəti...
Deyəydim ki, ərlərin,
ərənlərin didərgin,
qaçqın, köçkün olubdu....
Deyəydim ki, xan qızı,
yurdun çox xanım qızı,
əsirlikdə qalıbdı.
Deyəydim ki, vətənin
Şuşa tək zümrüd qaşı
yad əldə qəribsəyir....
Cənnətməkan Qarabağ
qan gölünə bənzəyir.
Oyadaydım qəribin
içində mürgüləyən
qeyrət adlı aslanı....
Bir qərib axşam...
Tutaraq əllərindən,
gətirəydim onu mən
öz doğma diyarına...
Öpüb vətən daşını,
ataydı taleyindən qəribliyin daşını.
    Bir qərib axşam....
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gƏNCƏ

Bir qədim diyardı behişt qoxuyur,
Cənnətdən qızılgül dəribdi Gəncə.
Gəncəçay hörüyü, çinar darağı,
Göy gölü güzgütək görübdü Gəncə.

Bu diyar Tanrının bizə töhfəsi,
İmamzadə Piri elin səcdəsi,
Cavad xan tarixin qızıl səhifəsi,
Düşmənin gözünü oyubdu Gəncə.

Səbayel vəsf etdi xoş sabahını,
Məhsəti söyləyib söz matahını,
Şeyx Nizami kimi sözün şahını,
Bəşər tarixinə veribdi Gəncə.
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QƏBƏlƏdƏ

Bacarsan fələkdən bir gün oğurla,
Yar – yoldaşnan gedib gəz Qəbələdə.
Dostlar xəbər tutsa qonağı gəlir, 
Çıxar pişvazına tez Qəbələdə.

Dağın daş bağrını çiçək çatladır,
Ovçular gədikdən ceyran adladır,
İsmayıl bəy imzasının altdadır,
Qılıncdan itidir söz Qəbələdə.

“Çuxur” Qəbələnin qala divarı,
Yaşadır tarixdə Cavidanları,
İldırımdan od alır oğlanları,
Günəşnən yarışır qız Qəbələdə.

“Bazardüzü” buludlarnan öpüşür,
“Dəmiraparan” çayı dağnan görüşür,
Dərəyə çən gəlir, dağa gün düşür,
Aya yaşmaq tutur düz Qəbələdə.

“Yengicə”, “Duruca” şəfa yeridi,
“Soyuqbulaq”, “Nohur” səfa yeridi,
“Muçux”, “Yeddigözəl” suyun sehridi,
Sualdır hər cığır, iz Qəbələdə.

Meşələr göz vurur, çöl gülümsəyir,
Bülbül nəğmə deyir, gül gülümsəyir,
Sonası sevişir, göl gülümsəyir,
Ay Sənəm Səbayel, yaz Qəbələdə.
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QAlIrMI?

Sizdən soruşuram, Borçalı eli,
“Şindi” zirvəsinin çəni qalırmı?
Boldumu bağların barı, bəhəri,
Zəminin sünbülü, dəni qalırmı?

Çiyələk dəyibmi?-gəlim dərməyə,
Kəklikotu varmı, çay dəmləməyə?...
Qurud əzib, xəngəl sərib yeməyə,
Mis məcməyi, gümüş sini qalırmı?

Dağın daş bağrını çiçək yarırmı?
İgidlər cıdırda köhlən yorurmu?
Elat yaylaqlarda dəyə qururmu?
Əvvəlki çal-çağır, ninni qalırmı?

Varmı Borçalının gözəl növrağı?
Dişi göynədirmi “Nazdı” bulağı?
Varmı “Armuddu”da elin yığnağı?
“Lök”ün güneyinin günü qalırmı?

Səbayel gəlsinmi qonaq qalmağa?
Yolunu yamacdan, yaldan salmağa?
Gedib “Əyri qar”dan sovqat almağa,
Yolun-izin səmti, yönü qalırmı?
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BorÇAlIdA

Zəlimxan Məmmədli başçılıq etdi,
Elatnan görüşdük yay Borçalıda.
İndi də gəlibdi “Novruz” bayramı,
Tonqallar çatdırır bəy, Borçalıda.

Başkeçiddə baş ərənlər yığışdı,
Saz-söz, sənət bir-birinə qarışdı,
Çapar gəldi, cıdırda at yarışdı,
Qaliblər aldılar pay Borçalıda.

Bakıda yaşayan borçalı bildi,
Bakıdan Tiflisə yol basıb gəldi.
Hansı kəndə girdik toğlu kəsildi,
“Səyyah”1 çəkdi haray, hay Borçalıda.

Şair Nəbi ocağına yığışdıq,
Nəvəsiynən bu nəsildən danışdıq.
Faxralıda söz eşqinə alışdıq,
Dan söküldü, batdı Ay Borçalıda.

Ağtəhlədə ağır məclis quruldu,
Kür çayı çağladı, daşdı, duruldu...
Aydın bizdən nə bezdi, nə yoruldu,
Var əsil-nəcabət, soy Borçalıda.

Marneulda prezidentlə görüşdük,
Sevgimizi el-obaynan bölüşdük.
Məscidlərə getdik, səcdəyə düşdük,
Verdik xonçaları pay Borçalıda.

1 Sяyyah - “Хязяр” телевизийасынын програмыдыр.
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Dağın quzeyindən qarı götürdük,
Güneydən bənövşə varı götürdük,
“Xram” dərəsində şad-xürrəm idik,
İçdik kəkotulu çay Borçalıda.

Gördük Borçalının yaz bayramını,
Səbayel eylədi söz bayramını,
Türk əsilli bu el öz bayramını,
Tutmaz hər bayrama tay Borçalıda.
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vƏTƏN, BAĞIŞlA MƏNİ!...

Qıyıb üzərində gəzmişəm sənin,
Çəmən, bağışla məni....
Səhər şehli-şehli üzmüşəm səni,
Süsən, bağışla məni...

Taleyinə həsrətdən pay verdiyim,
Ürəyimdə gizli-gizli sevdiyim,
Sevgisinə “keçib gedər” dediyim,
Lütfən, bağışla məni...

Dünyam, hərdən haqsız demişəm sənə,
Öz səhvimi tullamışam üstünə,
Günahımı şillə tək çırp üzümə,
Dillən, bağışla məni....

Hərdən ayırmadım qaradan ağı,
Təpəyə dağ dedim, incitdim dağı,
Qoruya bilmədim gül Qarabağı,
Vətən, bağışla məni....
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gÖNdƏr oNA
(Göyçə mahalına xitabən)

Bir balan var Göyçə deyib göynəyir,
Ətrini yelə qat, pay göndər ona.
Gecə yuxusu yox, gündüz qərarı,
Taqətdən düşübdü, hey göndər ona...

Bir balan var, həsrətinə yoldaşdı,
Bir balan var, hər sirrinə sirdaşdı.
Bir balan var, dərdin ilə qardaşdı,
Zülmət gecəlidi, Ay göndər ona...

Deyir- qaysaqlamır bağrımda yara,
Göyçəsiz gündüzüm geyibdi qara.
Deyir- Ölsəm məni qoyma məzara,
Yandır, can tüstümnən lay göndər ona....

Danışdıqca yandı yaralı igid,
Səbayel tək bəxti qaralı igid,
Düşüb ağır eldən aralı igid,
Qərib harayı var, hay göndər ona...
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ŞİrvANIN

Tanrı qüdrətindən nəqş eyləyibdi,
Sehrdi dağları, düzü Şirvanın.
Rəsədxana açır səma sirrini,
Ulduzlarnan tutur sözü Şirvanın.

Eli Yaradana yaxındı deyə,
Dönüb sənət adlı gözəl sərgiyə,
Yazılıb tarixdə qızıl səhifəyə,
Aqillərnən ağdı üzü Şirvanın.

Seyid Əzim aləmdə səsini qoyub,
Nəsimisi diri-diri soyulub,
Zeynalabdin bəyi ilk səyyah olub,
Qəburi1 qəhrəman qızı Şirvanın.

Kalvalı Əli tək sənətkar hanı,
Yaratdı, yaşatdı neçə havanı,
Əli Kərim, Abbas Səhhət, Xəqani,
Hadidi, Sabirdi gözü Şirvanın.

Aşıq İbrahimlə aşıq Şakiri,
Tanrı töhfəsidi səsində sehri,
Mirzə Bilal şikəstənin möhürü,
Silinməz sənətdən izi Şirvanın.

Qəburi  Səlyan xanının dul qadını olub. 1774-cü ildə Rus çarı Kürün üstündə şəhər 
salmaq üçün dəstə göndərib. Qəburi kişi paltarı geyib, başının dəstəsi ilə çar ordu-
suna böyük itki verir və şəhər salmağa qoymur. Çar onu təhlükəli qadın adlandırır. 
Tarixi mənbələrdə bu qadın haqda az məlumat var.
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Şirvan əzizlədi Əzizəsini,
Alim qızıl fonda yazdı səsini,
Yaşadır aşıqlar şəcərəsini,
Şəşəngidə dinir sazı Şirvanın.

Zərdabisi mətbuatın banisi,
Zülalisi çəkib vətən yanğısı
Səbayel gördü ki, mərddi hamısı,
Vuruldu elinə özü Şirvanın.
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FƏlƏK, BElƏ ElƏMƏ?...

Xocalı şəhidlərin 
Ruhu da yaralıdı...
Xocavənddə hər şəhid,
Yüz yerdən yara aldı.
Xankəndinin xan qızı 
Yağıya girov qaldı....
Səhərlər şeh yerinə,
Qan çiləndi gülünə,
Fələk, belə eləmə....

Şahənşah sarayından,
Şahzadələr qovuldu.
Uralandı bar-bəhər,
Gülzardan gül sovuldu...
Qarabağ odda yandı,
Külü göyə sovruldu,
Körpələr qundağında 
öz qanıynan boğuldu.
Nə dada çatan oldu, 
 nə ünə yetən oldu.
Yandım!.. Əstafürillah...
Küfr gəlir dilimə...
Fələk, belə eləmə!....

Tanrı çox sevdiyini,
Çətin sınağa çəkər.
Hər qaranlıq gecənin,
Sonunda gəlir səhər.
Bir qaranlıq gecədə 
didərgin düşən ellər,
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Bir işıqlı səhərdə 
dönəcək yurd yerinə...
Səbayel onda deməz,
Fələk, belə eləmə...
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gÖyCƏlİdƏ

Bir cənnət məkandı dağlar qoynunda,
Müşk-əmbər qoxuyur yel Göycəlidə1.
Bütün fəsilləri bahara bənzər,
Qar üstündə açır gül Göycəlidə.

Dağlar sıralanıb düzə boylanır,
Düzlərində ceyran-cüyür dolanır,
Evlərində saz dinir, söz söylənir,
Durnalar salırlar tel Göycəlidə.

İgidləri dəliqanlı ərdilər,
Savaşlarda şir ürəkli nərdilər,
Elə ki, sevdilər, könül verdilər,
Ölərlər, çəkməzlər əl Göycəlidə.

Yeri gəlsə türk əsilli bu ərlər,
Haqq yolunda ölümə də gedərlər.
Qonaq görsə mehmandarlıq edərlər,
Pışvazına çıxar el Göycəlidə.

Yad ellər eylədi talan ömrümü,
Ayrılığı aldı cavan ömrümü,
Ay Sənəm Səbayel, qalan ömrünü,
Qismət olsa yaşa, qal Göycəlidə.

 

Göyçəli - Ağstafa rayonunda müəllifin doğilduğu kğndin adıdır.
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urMİyƏ KÜSMƏSİN MƏNdƏN

(2012-ci ildə İran İslam Respublikası Urmiyə şəhərində 
keçirilən müsəlman dövlətləri arasında şeir festivalı-

nın qalıbi oldum. Məşhədə getdim deyə Urmiyəni gəzə 
bilmədim.)

Gedim yenə gələcəyəm.
Urmiyə küsməsin məndən,
Çiçəyini dərəcəyəm,
Urmiyə küsməsin məndən.

Söyüdlər saçın yolmasın,
Dərəsi dərdnən dolmasın,
Mənnən nigaran qalmasın,
Qonağı salmasın gözdən,
Urmiyə küsməsin məndən.

Bulağını ballandırsın,
Meşəsini xallandırsın,
Matahını bollandırsın.
Dolanaram başına mən,
Urmiyə küsməsin məndən.

Quş səsinə oyanaram,
Dağ döşündə dayanaram,
Şəlalədə yuyunaram,
Öpə-öpə su telindən,
Urmiyə küsməsin məndən.
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Baş qarışdı söz hayına,
Getdim Ağa sarayına,
Gələcəyəm bal ayına,
Söz adlanan sevgilimnən, 
Urmiyə küsməsin məndən.

Səbayel göylər qızıdı,
Çəkdiyi yerin nazıdı,
Nə vaxt başım ayazıdı,
Gələrəm el sevgimlə mən,
Urmiyə küsməsin məndən.



iTHAF
ŞeiRLƏRi
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İMAM rZA xATİrİNƏ

(Bu şeir məni İran İslam Respublikasının Urmiyə 
şəhərində keçirilən müsəlman dövlətlərarası “Rəzəvi” 

şeir festivalının qalibi etdi və mən Məşədə getdim)

Göyün ulduz çiçəkləri ləçək-ləçək nur ələyir,
Göylərin bulud gözləri inci-inci su çiləyir,
Göylərin yeddi qatından mələklər səcdə eyləyir
İmam Rza qəbirinə.

Ciyərindən gələn qandan lalələr qan rəngi aldı,
İmama yas tutdu deyə nərgizin rəngi saraldı,
Bacısı didərgin düşdü, məzarı Bakıda qaldı.
Müsəlmanlar o məzarı primdi deyib dolanır, 
İmam Rza xatirinə.

Qəriblərin ağasıdı, qəriblər pənahı odur,
İmamı qəribdir deyə, müslüm qərib sevən olur,
Mübarəkdi son mənzili Məşəd şəhərində qalır,
Səmalardan durna səfi o diyara qanad salır
İmam Rza xatirinə.

Tanrı səni çox sınağa çəksə belə sınma, insan,
Gözü tox ol bu dünyada pulu Tanrı sanma, insan,
Qərib İmam Rza kimi haqq yolundan dönmə, insan,
Bir nəfəsə iki şükr et, bil Quran fəlsəfəsi nə?
İmam Rza xatirinə.
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Allah bizə bir can verib, əmanətdi, verəcəyik.
Hər nə etsək əvəzini qiyamətdə görəcəyik,
Nəsibimiz ya cənnətdi, ya cəhənnəm, biləcəyik.
Pis əməldən çəkin insan cənnət düşsün qismətinə.
İmam Rza xatirinə

Əhli-beytin məhəbbəti insana Allahdan gəlir,
Necə ki, dünyaya işıq açılan sabahdan gəlir,
Qərib olan ağlayanda gözündən yaş al-qan gəlir,
Qəriblik qismət olmasın Məhəmmədin ümmətinə.
İmam Rza xatirinə.

Ya Rəbb, Peyğəmbər eşqinə yer üzünü qandan qoru, 
Ya Rəbb, İmam xatirinə insanı şeytandan qoru,
Cəmi müsəlman əhlinə qismət olsun Həccin yolu,
Sənəm Səbayelə yol aç, getsin Məşhəd şəhərinə.
İmam Rza xatirinə.
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ÖlÜMÜ ÖldÜrƏN ÖlMƏZ

(Milli qəhrəman Mübariz İbrahimova)

Vətən torpağına tökülən qanın,
Bağrı qan lalələr bitirəcəkdir.
Sənin döyüş yolun, hünər məktəbin,
Minlərlə qəhrəman yetirəcəkdir.

Sənə könül verən bir el gözəli,
Qara saçlarını ağ hörəcəkdir.
Atalar doğulan oğullarına,
Mübarək adından ad verəcəkdir.

Şəhidin məzarı göylərdə olar,
Mələklər qol üstə gəzdirər onu.
Səma çiçəkləri olan ulduzlar,
Alar sırasına Yerin oğlunu.

Ali Baş Komandan qəhrəman dedi,
Göz yaşları tökdü şəhid qəbrinə.
“Alarıq düşməndən qana-qan”- dedi,
Vətənin basılmaz igidlərinə.

Qızıl hərflərlə yazdın adını,
Vətən tarixindən bu ad silinməz.
Ölümünlə geydin ölməzlik donu,
Ölümü öldürən qəhrəman ölməz!...

    



210

Sənəm Səbayel

Ay İlHAM

(Aşıq İlham Astanbəyli bir məclisdə şövqnən 
“Ay Sənəm, ay Sənəm” oxudu.Ona cavab yazdım)

Dodağımda donub qalan,
Sözəm ay aşıx, ay aşıx...
Əyri zamanda az olan,
Düzəm ay aşıx, ay aşıx...

Kəlməynən mətləb qandıran,
Namərdləri utandıran,
Odlanıb ürək yandıran,
Közəm ay aşıx, ay aşıx...
 
Səbayel adı dillərdə,
Həm yerdəyəm, həm göylərdə...
Səslənirəm pərdə-pərdə,
Səsəm ay aşıx, ay aşıx....
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БИР МЯНИ САЛ ЙАДЫНА
  

(Елоьлум, мяняви гардашым, ямякдар арtисt
Видади Ялийевя)

Ай елоьлу гурбан олум адына,
Ня олар ки, мяни дя сал йадына.

Ара, ахтар бир дост кими тапышаг,
Кювряк–кювряк ел–обадан данышаг…

Бир сораг вер тярк етдийим вятяндян,
Эюйняртиси щеч чякилмир синямдян.

Cяннятмякан Эюйcялидян вер сораг,
Хяйалланыб о йерляри доланаг.

Эюряк Щясянсуйу йеня дашырмы,
Сели–суйу бянд–бяряни ашырмы…

Йериндями сутяряли булаглар,
Мяним кюнлцм о йерлярчцн ган аьлар.

Эцл ачыбмы эюрян, йамаcлар – йоллар,
Эюй чямяндя отлайырмы гузулар…

Кол дибиндя бянювшя интизармы?
Дцзянлярдя гарахал лаля вармы?

Сары донлу нярэиз эял – эял дейирми…
Cцйцроту чюля наз еляйирми?
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Замбагэцлц сыьалланыб дурубму? 
Чобан даьдан гузугулаьы йыьыбмы?

Ачылыбмы гаймагэцлц, гантяпяр,
Кякликоту хястяляря cан веряр.

Ушаглар йыьырмы чашыр, гуланчар,
Балдырьан, йолоту, газайаьы вар?

Габаг даьы габаг – гяншяр дурурму,
Гялямчядя чал – чаьыр гурулурму?

Йериндями Новлубулаг, шялаля,
Хыналы даш хына верирми щяля?

Галыбдымы сазы, сюзц, ашыьы,
Назянин эюзялляр, ел йарашыьы.

Иэидляри од бахышлы, мярддими?
Дцшмяниня сипярдими, сяддими?

Эюрдцйцм тяк галыбдымы кишиляр,
Шер дейиб, ат чапыр, эцляширляр?

Айамасы оларды щяр иэидин,
«Дяли Телман», «Атлы Тащар», «Тярс Щцсейн».

Эизли бир сирр ачым сяня о вахтдан,
Илк севэиси даша дяйян бир оьлан,

Йана – йана йаман гарьыды мяни,
Деди: «Саф севэийя щясрят гал сяни.
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Бяхтин цзцндяки хала охшасын,
Юзцн аь ол, бяхтин гара баьласын!»

Эюрцнцр йарадан ешитди буну,
Эятирди башыма щяр cцр ойуну…

Ай елоьлу, сян данышдыр, данышым,
Гuбарланыб селя – суйа гарышым…

Дейяммирям мян щямишя дярдими,
Щамы дуймаз бу эизли щясрятими.

Юзцндя сябр тап, мяня гулаг ас.
Дярдими динлясян дярдин чохалмаз,

Сян иэидсян, ярсян дюзцмцн олар,
Бялкя бу нисэиля йозумун олар.

Нимдаш тясяллийя йох ещтийаcым,
Бирcя вцсалдады мяним ялаcым.

О даьлардан бир дястя чичяк дярсям,
Ордакы булагдан бир овуc ичсям,

Даьа галхсам балаcа, дар cыьырнан,
Ян бюйцк савабы сян газанарсан.

Ай елоьлу, эял, йетиш имдадыма,
Сяням Сябайели бир сал йадына.
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uSTAd

(Mehdi Hüseynin 100 illiyinə)

Qazax mahalında dünyaya gəldi,
Mehdi Hüseyn oldu, ad aldı: “Ustad”
Tanrı qüdrətindən pay verdi ona,
Sənət zirvəsinə ucaldı ustad.

Sözün meydanına “Tunel”nən keçdi,
“Səhər” şəfəqiynən aydın yol keçdi,
“Bahar suları”nı şərbət tək içdi,
“Şöhrət”nən şöhrətli qocaldı ustad.

“Yeraltı çaylarnan dənizə axdı”,
“Kin”, “Qan intiqamı” meydana çıxdı,
“İntizar”yarandı, “Abşeron” gəldi,
“Qara daşlar”dan da güc aldı ustad.

Doğulduğu gündən ötübdü yüz il,
Min illər keçsə də o ölən deyil,
Ruhuna baş əyir Sənəm Səbayel,
Deyir ki, Fələkdən bac aldı ustad.
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AKİF SƏMƏdİN MƏZArI ÖNÜNdƏ
(Qazax rayonunun İncə dərəsindən olan mərhum şair 

Akif Səmədə ithaf)

Bu məzarda təbi rəvan, özü nakam,
Dodağında diri-diri sözü donan,
Hər məramı, hər məqsədi gözəl olan 
Bir şair yatır Akif Səməd adında.
Akif Səməd yazılan baş daşı bu dünyada
Şair ömrünün sonuna qoyulan nida.
Sinə daşı ətrafında göyərən otlar, çiçəklər.
Bu sonluğun təzadıdı 
Davam etdirir həyatı.
Həyata davamın içində yaşayır,
Akif Səməd şerləri, Akif Səməd adı.

Hər sözüynən, misrasıynan könülləri oxşayan,
Dünyanı dərk edəndən ürəyində, çiynində
Dünya dərdi daşıyan
İki cahan şairi, görüşünə gəlmişik...
Min bir sual verirəm,
Cavab vermir baş daşı.
Axı o daş yaranıb, bilmir nədir göz yaşı.
O daşdı hardan bilsin,
Daşdan da ağır dərddi,
İnsan üçün itirmək 
Akif kimi qardaşı.

Baş daşının üstündə məharətlə yonulan,
Büstünə toxunsam, duyarsammı?
Sənə olan sevgimdən bir anlıq oyanarsanmı?
Göylərdə pərvaz edən, ruhuna baş əyirəm,
Sənin öz sözlərinlə, Akif Səməd var idi,
Akif Səməd olacaq! - deyirəm
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dAyI oĞlu

 (Dayı oğlum Gələcək Əsgərova)

İndi məndən çox-çox uzaqda qalan,
Uşaqlıq illərimin xoş xatirəsi olan,
İlk gəncliyimin dəli-dolu oğlan obrazı,
Qardaşsız qız olan mənə qardaş əvəzi,
Dayı oğlu!...
Dünyanın çox dolanbac yollarını keçəndən sonra,
Çox illəri yorub, yollarda çox yorulandan sonra,
Bu bahar qonağam sənə.
Şərik olmaq istəyirəm,
Sənin ilaxır çərşənbənə.
Qapa qulaqlarını kədərin qəhqəhəsinə.
Yığ başına fidan nəvələrini, igid oğlunu,
Gül qönçəsi gəlinini.
Buraxma əlindən könlünün soltanı, evinin xanımı
əmin qızının əlini...
Mən də qoşulum sizə...
Həyətin ortasında çərşənbə tonqalı çataq,
Sonra tonqaldan hoppanıb dərdi-qəmi,
Hər sitəmi...
Çata-çat yanan tonqala ataq.
İlk baharı, ilk çiçəyi qarşılayaq...
Bir az da uşaqlaşaq...
Yumurta döyüşdürək,qulaq falına gedək.,
Bulaqdan çərşənbə suyu götürək.
Uşaqlıqda olduğu tək...
Yenə köhnə əskilərdən,
Lazımsız məftillərdən,
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Bir lopa düzəlt mənə...
Söz verirəm, yanan lopanı atıb,
Yandırmaram ot tayasını...
Bir bax, yamaclar geyinib yaşıl libasını.
Bahar cücərdir gül - çiçək qarışıq otu, ələfi,
Bahar açır qışın qarışıq saldığı kələfi.
Bahar gəlir, dayı oğlu!...
Keçmiş günlərin xatirinə,
Bir lopa düzəlt mənə.
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“vAHİd” ƏdƏBİ MƏClİSİNİN SƏdrİ 
 HƏKİM QƏNİNİN xATİrƏSİNƏ

Yenə pərən- pərəndi,
Fikirlərim, xəyallarım..
Ad günün yaxınlaşır, 
müəllimim, ustadım...
Bir dəstə çiçək alıb 
məzarın üstə gəlsəm
 baş daşına toxunsam 
bilərsənmi?...
Uyuduğun əbədi yuxudan 
oyanıb məni dinləyərsənmi?
Desəm ki, məclislərdə 
yerin yaman görününr...
Desəm ki, “tələbələrin” 
hər istirahət günü 
yenə məclisə gəlir, 
şeir dərsi öyrənir...
Desəm illər keçsə də 
Hacı Rafik hər dərsi 
adın ilə başlayır....
Desəm ki, mən yenə də 
hər dərsə gecikirəm... 
yenə məni qınaqdan 
 sənin sözün qurtarır...
Ustadlar səni anır-
Həkim Qəni demişkən:
“Bu dünyada mələklər 
qanunlarla yaşamır...”
Yenə qadın yazarlar 
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məni yaman qısqanır....
Desəm ki, səndən sonra 
köçürdülər Vahidin 
bağda olan büstünü 
qala divarlarının 
o biri tərəfinə.
Desəm ki, tavanına, divarlarına 
sənin gur səsin hopan 
poeziya evini 
əlimizdən aldılar, 
bizi gözdən saldılar...
Anlayaraq dərdimi
Ovundurarsan məni?...
Heç olmasa bir günlük 
geriyə dönərsənmi?...
Ad günündü, ustadım!...
Sən gələ bilməsən də 
özünün ad gününə..
Bir gün mən gələcəyəm 
sənin son mənzilinə...
Alnıaçıq, üzüağ...
Sənin dediyin kimi, 
mələkmisal olaraq 
görüşərik, ustadım...
Görüşərik biz yenə...
Mənim fani dünyadan 
şikayətim var sənə.
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NƏvAİNİN ƏSƏrlƏrİ

(El oğlum, rəssam Nəvai İbrahimova ithaf edirəm)

Dağın çat-çat olan dərə bağrında,
Nəvai bulaq tək axıb yaşayır.
Öz izini qoyur sənət bağında,
Bəsirət gözüynən baxıb yaşayır.

Nəvai bəsləyir məhəbbətini,
Böyüdür, onda kı, sığmır köksünə,
O, zaman rəssamım sevgi hissini,
Yazır fırçasıynan kətan üstünə.

Buludlar toqquşur, şimşəklər çaxır,
Nəvai hissini çəkir kətana,
Buludlar üstündən bir “nənə” baxır,
Baxır böyütdüyü rəssam oğlana.

Bu fırça xəyalı, xiffəti yazıb,
Bir “tənha qadın”in baxışlarında.
Bu fırça nə yazıb, əbədi yazıb,
“Ata”nın alnının qırışlarında.

Nəvai çəkdiyi o ”Tənha qadın”,
Çəkdiyi siqar tək közərir, yanır,
Ümidin itirib sabaha qadın,
Siqar tüstüsündə sönür, dayanır.

O dastan danışır rəngin diliynən,
Rəng şeir söyləyir, muğam oxuyur...
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“Akif Səməd” dinir şeirləriynən,
“Yaşar Nuri” sanki obraz oynayır.

Nəvai dayanıb fikri qarışıq,
Onu dilə tutur ilham pərisi...
Başlayır çəkməyə - kölgə və işıq...
İşıqda eşqi var, kölgədə hirsi,

Səbayel, bir söznən Qazax mahalı,
Çox dühalar verib türk dünyasına.
İndi də Nəvai qalareyası,
Dünyanı çağırır tamaşasına.
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QoyMA SƏNİ dƏrd ƏyƏ

(Borçalı mahalının sayılıb seçilən ziyalısı, “Kəpənəkçi 
cəmiyyəti”nin sədri, mənəvi qardaşım Rəşid Bədəlovun 

xəstələnməsi xəbərini eşidəndə yazılıb)

Rəşid müəllim, keçmiş olsun dərd, azar,
Bacın qurban, qoyma səni dərd əyə.
Min dərd varsa min bir cürə dərman var,
Uca Yaradanım yetsin köməyə,
Bacın qurban, qoyma səni dərd əyə.

Hələ neçə məclis, söz bayramı var,
Köhnə kişilərin saz bayramı var,
Elat bayramı var, yaz bayramı var,
Gedəcəyik Borçalını gəzməyə,
Bacın qurban, qoyma səni dərd əyə.

Qoçum yoxdu sənə qurban kəsməyə,
Gücüm çatır nəzir-niyaz verməyə,
Səbayelə bir xəngəl kəssin deyə,
Yengəmi qılıqla, tut şirin dilə,
Bacın qurban, qoyma səni dərd əyə.

    



223

ŞAHANƏ

rƏŞİd

(mənəvi qardaşım Rəşid Bədəlovun əziz xatirəsinə)

Köhnə kişilərdən ərməğan qalan,
Ərən kişilərin biriydi Rəşid.
Bütün Borçalının baş ucalığı,
Piranıydı Rəşid, piriydi Rəşid.

Əməlləri mərd adının şahidi,
Amalının, məsləkinin şəhidi.
Kəsərli söz, bükülməz qol sahibi,
Bir ağırtaxtalı ər idi Rəşid.

Ərənlərin cərgəsinə düzülən,
Səs-səmirsiz cərgəmizdən üzülən.
Borçalının mayasından süzülən,
Ehram idi Rəşid, Kür idi Rəşid.

Çox sərt sınaqlardan üzü ağ çıxan,
Qorxmadan ölümün gözünə baxan.
Ölümüylə ölməzliyə qovuşan,
İşığıydı Rəşid, nuruydu Rəşid.

Aqil məclisində yeri baş olan,
Məqsədi, məramı sözü xoş olan,
Səbayelə mənəvi qardaş olan, 
Hələ açılmamış sirri idi Rəşid.
   

`   
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AİdƏ gÜlZAr

(Qaraçöp mahalının aşıq qızına)

Bir türfə gözəldi qızlar içində,
Fəsilin yazıdı Aidə Gülzar.
Bəstəboy, gülçöhrə, dürüst biçimdə,
Bir eşqin közüdü Aidə Gülzar.

Dodağında gözəlliyin möhürü,
Bir özgə aləmdi təhər-töhürü,
Səsində var məlahəti, sehiri,
Elin xoş sözüdü Aidə Gülzar.

Mərdanədi, deyir sözün düzünü,
Ürəklərdə qoyur təmiz izini,
Çətin sınaqlarda tapır özünü,
Tanrıdan razıdı Aidə Gülzar.

Neçə igid qumral gözün heyranı,
Əldə sazın, dildə sözün heyranı.
Gül yanaqlı ay tək üzün heyranı,
Diləkdi, arzudu Aidə Gülzar.

Qaraçöp qızıdı, ağır eli var,
Tuti kimi ötən şirin dili var,
Açıq ürəyi var, açıq əli var,
Saf hava, saf sudu Aidə Güllzar.

Səbayel vəsf etdi belə gözəli,
Dodağı nəğməli, sözü məzəli,
Haqqın dərgahına açıqdı əli,
Saflığın özüdü Aidə Gülzar.
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SƏMAyƏ

(Gürcüstan Respublikasının Bolnisiri rayonunun 
Kəpənəkçi kəndində yaşayan Göyüşova Səmayə xanıma)

Bir xanım tanıdım, Kəpənəkçidə,
Özü türk gözəli, adı Səmayə.
Bir dəfə görmədim qaş-qabağını.
On gün qulluğumda durdu Səmayə.

Hərdən Azər bəyə Nicatım dedi,
Başımda tac oğlum, həyatım dedi,
Qonağına qurban dövlətim dedi,
Qonaqdım, qayğıma qaldı Səmayə.

Yığdı bağ-baxçadan kətə pencəri,
Bir kətə bişirdi, canın cövhəri,
Dincliyimi pozmaq istəyənləri,
Dilə tutub yola saldı Səmayə.

Yanımdan getmədi yoldaşım oldu,
Dərdimi öyrəndi, sirdaşım oldu,
Arabir pozulan yaddaşım oldu,
Baxanda fikrimi bildi Səmayə.

İkinci baharı yaşayır bu qız,
Nərgiz çiçəyinə oxşayır bu qız,
Səbayel, ruhumu oxşayır bu qız,
Elə bil saz üstə teldi Səmayə.
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RÜBAİlƏr 

Йарадан йаратды ящли – щал кими,
Кюнцл вердим она, юмрц йашадым.
Севдийи бяндяйям, сынаьа чякди
Сяфдян азан дурна юмрц йашадым,
Шаир юмрц, ана юмрц йашадым.

***
Еля дцшцнмя ки, айры – айрыйыг,
Эюзляримя долан йаша дюнцбсян.
Биз щясрят гисмятли, щиcран пайлыйыг,
Синямин алтында даша дюнцбсян.

***
Етмядийим эцнащ изимя дцшдц,
Дедиляр щяр иши гейлц – галлыды.
Эюзцмцн эиляси цзцмя дцшдц,
Дедиляр бяхтявяр гара халлыды.

***
Мящяббятля ойнадын сян,
Ойнамагдан доймадын сян.
Сындырдын ойунcаьыны
Инди няйнян ойнайырсан?

***
Айрылыг адланан о дярд, дцшцнмя,
Сяни цряйимин ялиндян алыб.
Адын йаддашымын бцнюврясиня,
Тямял дашы кими щюрцлцб галыб.

***
Дедим хош дуйьу ол, эяз цряйими,
Демядим гясдя дур яз цряйими.
Индики язибсян, сян баcаrарсан,
Бир йоллуг кюкцндян цз цряйими.
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***
Сяндян инcийиб кцсян,
Дяли кюнлцм дейир ки.
Сянсизлик зцлцм олар
Олсун, юлцм дейил ки.

***
Duya bilmədiyin duyğularımı,
Gecə aya deyib qəmi bölürəm.
Gözümü açanda tənhalığımı,
Gözümü yumanda səni görürəm.
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BAyATIlAr   

Язизим ешгя Кярям,
Алышды ешгя Кярям.
Гялбимдян гям совулса,
Йериндя ешг якярям.

***
Язизийям цзцлмцр,
Эцл ачмамыш цзцлмцр.
Дярдим бийан кюкцдц,
Ща чякирям цзцлмцр.

***
Язизиням булаг вар,
Даь дюшцндя булаг вар.
Сиздян дцшмян су ичир,
Гуруйун, ай булаглар.

***
Язизиням архайын
Эцнцм кечди архайын
Ня биляйдим фикрини
Сян хаин, мян архайын.

***
Язизим гара йазы,
Аь вяряг, гара йазы.
Неcя чатым аь эцня,
Алнымда гара йазы.

***
Язизим тел дя сянин,
Мизраб да, тел дя сянин.
Няфясини дуйурам,
Сящярляр йелдя сянин.
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Язизим бу чаьыма,
Дярд эялиб бу чаьыма.
Мян ушаг явязиня,
Дярд алдым гуcаьыма.

***
 Язизийям, ичим мян,
Аьу верин ичим мян.
Дярдим дилимя эялмир,
Овулурам ичимдян.

***
Язизим бадя минди,
Мей бирди, бадя минди.
Ичиндя эюз йашым вар
Ичилмяз бадям инди.

***
Язизиням биз ики,
Дяря ики, дцз ики,
Неcя бюлцм билмирям,
Севэи бирди, биз ики.

***
Язизим гар дайанды,
Гар цстя гар дайанды.
Эюз йашым гара дцшдц,
Дюзмяди гар да йанды.

***
Язизим ганды даьлар,
Дярд дедим ганды даьлар.
Цстцндя шящид йатыр
Ял вурма, ганды даьлар.
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Язизим хатасы вар,
Ганы вар, хатасы вар,
Цряк сюзцмя бахмыр,
Ешг адлы хатасы вар.

***
Язизим ел булаьа,
Йерийир ел булаьа.
Эюзцндян эюзял ичир
Тюкцлцр тел булаьа.

***
Язизим тязя тярди,
Эцл ачыб тязя, тярди.
Фяляк, ял чяк йахамдан
Йарам вар, тязя – тярди.

***
Язизим кцляк мяни,
Горхудур кцляк мяни.
Еля йандым кцл олдум,
Совурду кцляк мяни.

***
Язизим аьлады эцл,
Шещ дцшдц аьлады эцл.
Эюрдц шящид ганыны
Будагда аьлады эцл.

***
Язизим гараланды,
Кюз сюндц, гараланды.
Севяндя нашы олдум
Талейим гараланды.
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Mən aşiqəm gül üzə,
Bağban gələ gül üzə.
Həsrətin sarı çəkib,
Al yanağa, gül üzə.

***
Əzizinəm göyə sən,
Yaşıla mən, göyə sən.
Zalım niyə bükübsən,
Ağ günümü göyə sən?

***
Mən aşiq gülüşünə,
Şeh düşə, gül üşünə.
Sənsiz dərd gülür mənə,
Möhtacam gülüşünə.

***
Əzizim qar daşına,
Quzeydən qar daşına.
Allah, möhtac eyləmə,
Qardaşı qardaşına.

***
Əzizinəm ya sarı, 
Ya qırmızı, ya sarı.
Gəl vurduğun yaranı,
Ya sığalla, ya sarı.

***
Əzizim, bağa dur gəl,
Səsə, sorağa dur gəl.
Səni gətirən yola,
Olum sadağa, dur gəl.

***
Əzizim bala dərdi,
Veribdi bala dərdi.
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  Könül Sultanım gələ,
  Güldürə, ala dərdi.

***
  Əzizim gözə gəldi,
  Kor yaram gözə gəldi.
  Qorumadıq nəzərdən,
  Sevgimiz gözə gəldi.

***
  Əzizinəm səndemə,
  Tikana gülşən demə.
  Çöl dərdimi çəkməkdən,
  İçim ölüb, səndemə.

***
  Əzizinəm sən yeri,
  Gül bağçada sən yeri.
  Sinəm dərd xalısıdı,
  Hər ilmədə sən yeri.

***
 Əzizinəm gül-gülə,
 Naz eyləyir gül-gülə.
 Allah, ağlımı alma,
 Yaxın yana, el gülə.

***
  Əzizinəm ağrıya,
  Ahu qalxır Ağriya.
  Açmışam qollarımı,
  Sən göndərən ağrıya.

***
  Əzizinəm gəlməsən,
  Köçərisən, gəlməsən.
  Yolunda daş olaram,
  Dönüb geri gəlməsən.



DeyiŞMƏLƏR
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СЯНИ
(Сяням Сябайел, Мяммяд Мяcидоьлу)

Сяням –  Ня гядяр эеc дейил, гайыт бу йолдан,
    Щиссинля ойнайыб, атарам сяни.
  Бахышым эюзцндя шимшяк тяк чахар,
    Йандырыб одлара чатарам сяни.

Мяммяд – Мяни юз йолумдан дюндярмяк чятин,
  Щиссимля ойнайarсан, ата билмязсян.
    Ешг оду йандыран Сямяндярям мян,
    Йананы одлара чата билмязсян.

Сяням –   Дцшярсян севэинин гям diyarına, 
    Йаьы да «Cан» дейяр ащу – зарына,
  Чякиб ашиглярин бещ – базарына,
    Дяйяр – дяймязиня сатарам сяни.
 
Мяммяд –  Дцшмцшям еля бир гям дийарына,
  Щясрятям ешгимин эцлцзарына,
  Чяксян ашиглярин бещ – базарына,
  Нашысан бу ишдя, сата билмязсян.

Сяням –  Еля дярд верярям, юмрцн пуч олар,
  Мящяббят баьында кядяр пучурлар.
  Бцтцн эюзялликляр «Сяням» пычылдар,
  Дяли сярэясиня гатарам сяни.

Мяммяд –  Дярд вериб юзцнц юйя билярсян,
    Гяддими каман тяк яйя билярсян
  «Мяммяд Мяcнун олуб» дейя билярсян
    Дяли cярэясиня гата билмязсян
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АТМАМЫШАМ

(Сяням Сябайел, Дямир Эядябяйли)

Сяням – Щяр чатаннан цлфят гуруб,
  Сюз базары ачмамышам.
  Щеч вахт ляли даш йериня
  Гурда – гуша атмамышам.

Дямир – Кюнцл гырмаг бир эцнащды,
  Мян эцнаща батмамышам.
  Арзум атлы, мян пийада,
  Тейлясям дя чатмамышам.

Сяням – Архаландым хан палыда,
  Щям йаьышда, щям долуда,
  Довшан кими кол далында,
  Сыьынаcаг тапмамышам.

Дямир – Аман Аллащ, няляр эюрдцм,
  Доьру – дцзц мяляр эюрдцм.
  Нечя аьлар, эцляр эюрдцм,
  Мярдя эцлля атмамышам.

Сяням – Сынаглардан чох кечмишям,
  Ениш йохуш йол эетмишям.
  Миси гызылдан сечмишям,
  Малы мала гатмамышам.

Дямир – Ня юлцйям, ня дирийям,
  Мян дя сизлярдян бирийям.
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  Улу Щаггын зярэярийям,
  Малы мала гатмамышам.

Сяням – Адамын зайы дейилям,
  Ганмазын тайы дейилям.
  Сибирдя айы дейилям,
  Гыш йухусу йатмамышам.

Дямир – Биллур кими кечмишим вар,
  Кясилмишям дамар – дамар.
  Вар олсун вяфалы достлар,
  Кюнцллярдян итмямишям.

Сяням – Сябайелин юз ады вар,
  Шаэирди вар, устады вар.
  Инамы вар, инады вар,
  Сюзц уcуз сатмамышам.

Дямир – Шаир Дямир бу чаьында,
  Дарда юлцм айаьында.
  Cялладларын габаьында
  Щагг сюзцмц удмамышам.
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ЕЙЛЯДИЛЯР

  (Сяням Сябайел, Мирщясян Щади)

Сяням – Йахынлар йад олду, Мирщясян Щади,
  Бцтцн зящмятими зай ейлядиляр.
  Йахынларым мяни сатдылар yада,
  Йахшымы йамана пай ейлядиляр.

Мирщясян – Сябайел, дцнйанын иши беляди,
  Щамынын ямяйи зайды, инcимя!
  Бириня гям верир, бириня севинc
  Танрынын вердийи пайдан инcимя!

Сяням – Мяятдял галмышам дювря, дюврана,
  Эюзцм няляр эюрдц, олдум дивана
  Пулу эюстярдиляр cаван оьлана
  Йашлы гадын алыб той ейлядиляр.

Мирщясян – Щюрмятин бир уcу вара баьлыды,
  Бу хейир, бу да шяр, ора баьлыды
  Дявянин овсары щара баьлыды?
  Атлар да улаьа тайды, инcимя!

Sənəm- Yaraladi məni yarınam deyən,
  Səbayelə dünya qandı bir ləyən,
  Tanrı tanımayn, haram mal yeyən,
  Birləşib qəddimi yay eylədilər.

Mirhəsən-  Mirhəsən, daş altda dənlər üyündü,
  Dünya başdan- başa sirdi, düyündü,
     Kiminin evndə toydu, düyündü,
     Kiminin evində vaydı, incimə.
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  A BƏxTƏvƏr

Şakir Nadiroğlu- Gözlərim hey yollarına,
   Tikilibdi, a bəxtəvər.
   Bağrım başı ilmə-ilmə,
   Sökülübdü, a bəxtəvər.

Sənəm Səbayel- Harda olsam gözüm səni,
   Arayıbdı, a bəxtəvər.
   Hicranın əli telimi,
   Darayıbdı, a bəxtəvər.

Şakir Nadiroğlu- Təkcə sənsən gözlədiyim,
   Gecə-gündüz izlədiyim,
   Ürəyimi sən həsrətin,
   Bürüyübdü, a bəxtəvər.

Sənəm Səbayel- Mənəm göz yaşı daş oyan,
   Gecikən sevgi daşıyan,
   Sənlə ömür-gün yaşayan,
   Yarıyıbdı, a bəxtəvər.

Şakir Nadiroğlu- Yandım eşqın ataşında,
   Qaldım hicran savaşında,
   Sevdan Şakirin başında,
   Qarıyıbdı, a bəxtəvər.

Sənəm Səbayel- Vüsalına yetməsən də,
   Səbayelin meyli səndə.
   Səni sevib ürəyində,
   Qoruyubdu, a bəxtəvər.
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dAĞlAr

Aşıx Şahbaz-  Nə gözəl ətirdi bu hardan gəlir,
   Həmişə ətir saç bizim dağlara.
   Qar altından çıxan zərif çiçəksən,
   Yoldayam, gəlirəm özüm dağlara.

Səmən Səbayel- Mən uca dağların qar əlcəyiyəm,
   Burdan əl edirəm sizin dağlara.
   Qar altından çıxan qar çiçəyiyəm,
   Meydan oxuyuram borana, qara.

Aşıx Şahbaz-  Əlcək çox yaraşır ağ biləklərə,
   Əllər sığal çəkər qumral tellərə,
   İnşallah, çatarsan xoş diləklərə,
   Qoy yadigar qalsın sözüm dağlara.

Sənəm Səbayel- Dağlar ağ yapıncı atıb çiyninə,
   Baxır dərələrin dərinliyinə.
   Ağ atlı igidə bənzəyir yenə,
   Onunçün dikilib gözüm dağlara.

Aşıx Şahbaz-  Mən həsrət baxıram, gözdən yaş axır,
   Bir Sənəm dinləmir, yandırıb-yaxır,
   Vətənnən-Vətənə bir Şahbaz baxır,
   Haray salmalıdı sazım dağlara.

Sənəm Səbayel- Dağın daş bağrını yarmaq istəsən,
   Yarıb sinəsinə girmək istəsən,
   Sənəm Səbayeli görmək istəsən,
   Yolunu salarsan bizim dağlara.
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NƏdƏN oldu

Sənəm Səbayel- Səndən soruşuram, Çopur Ələsgər,
   Sovuldu bağlardan bar, nədən oldu?
   Bəxtəvər zamanlar ötdü deyirlər,
   Dünya başımıza dar nədən oldu?

Çopur Ələsgər- Sənə cavab verim Sənəm Səbayel,
   Yetişər bağlarda yenə bar olar.
   Dövran necə gəldi elə gedəcək,
   Bunu dərk etməyən üsyankar olar.

Sənəm Səbayel- Axı hardan əsdi çarpaşıq külək,
   Yurd-yuva sovruldu havaya kül tək.
   Yayın istisində üşüdü ürək,
   Yağdı saçımıza qar nədən oldu?

Çopur Ələsgər- Gəlmədi heç yandan bizə bir kömək,
   Talenin qisməti beləymiş demək...
   Taladı bu yurdu tülüngü-tülək,
   Bizim çəkdiyimiz ahu-zar oldu.

Sənəm Səbayel- İlannar bəsləndi el arxasında,
   Sarmaşıqlar bitdi bağ-baxçasında,
   Bülbül şəhid oldu gül yaxasında.
   Dönük çıxdı yara yar, nədən oldu?

Çopur Ələsgər- Bəsləmə ilanı bəddi niyyəti,
   Azalan deyildir kini-küdrəti.
   Yaxşılıq edənə edər nifrəti,
   Haqqa, ədalətə tamam kar olar.
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Sənəm Səbayel- Göyçə gölü eldən aralı qaldı,
   Göyçə eli dərd içində saraldı,
   Tərlan oylağını niyə sar aldı?
   Əldən getdi dövlət, var, nədən oldu?

Çopur Ələsgər- Göyçə mənim ruhum, mənim nəfəsim,
   Yayıldı aləmə dərd dolu səsim,
   Tərlan oylağına sar salan kəsin,
   Dağılar öz yurdu tari-mar olar.

Sənəm Səbayel- Sənəm Səbayelin yandı ciyəri,
   Gözündə dünyanın yoxdu dəyəri,
   Qarabağ adlanan gözəl diyarı,
   Əldən verdik olduq xar, nədən oldu?

Çopur Ələsgər- Eldə rüsvay edək gərək ən azı
   Elə xain çıxan hər yaramazı,
   Gün olar Çopurun gələr avazı,
   Yenə məclislərdə kaman-tar olar.

 



POVeST 
VƏ 

HeKAyƏLƏR
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ŞAHANƏ 

(Повест) 

Тябиятин назянин гызы bащар йашыл донуну эейиниб 
ачмышды гышын буз йахасыны… Йашыл юрпяйини бцрцнцб илыг 
няфяси иля иситмишди суйу, торпаьы. Аьаъларын будаглары 
пучур баьламышды, чичякляри чыртdамышды. Гарабаьын 
гангалы да эцл гохуйан торпаьында кякликоту, гантяпяр, 
чобанйастыьы, газайаьы, чашыр, чириш, йолоту, гырхбуьум, 
гушяппяйи, йемлик, гузугулаьы даща ня билим мин бир 
дярдин дярманы ъцъярмишди. Йардан кцсян бянювшя, 
щясрятдян саралан нярэиз, гар алтында шахтайа мейдан 
охуйан дюрд лячякли гар чичяйи, гаймагэцлц, сцсян бир-
биринин бящсиня назланыб бязяк вурмушду дяряйя, дцзя, 
даь дюшцня, енишя – йохуша. Даьлар мцдрик гоъа кими, 
аь башыны дик тутараг юзцнц эцня верирди еля бил… Исти 
вурдугъа хошщалланыб тярляйирдиляр бу сярт цзлц тарих 
шащидdяри, гейлц-галлы даьлар. Бу даь тяринин дамъылары 
бир – бирини говуб даь чайында кюпцклянян даь селиня 
дюнмцшдц. Гыжылты иля ахыб аьына – бозуна бахмадан 
гаршысына чыхан щяр манеяни габаьына гатыб апарырды. 
Кцкряйиб дашыр, лилляниб дурулурду. Щязин няьмяли, 
севэи пычылтылы лилпарлы булагларын эюзц долмушду бащарын 
эялишиндян. Щяйат ешги iля гайнайырды шювгля, щявясля. 
Ахарында булаготу битирмишди аьзынын дадыны билянляр 
цчцн. Бащарын илк мцждячиси гарангушлар гайытмышдылар, 
айнябянд ейванларда яманят гойуб эетдикляри 
йуваларына. Эедяндя билирдиляр ки, ев йыхыб йува даьытмаз 
тцрк ювлады, яманятя хяйанят елямяз.

Гарабаьын ъяннятмякан кяндляриндян бириндя бащар 
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севинъи икигат йашанырды. Кянд ъамааты ермяни Саркисин 
щяйятиня топлашмышды. Оъаглар чатылмышды. Ямлик гузулар 
шишя чякилмишди. Кяндин эялини, гызы бир йеря йыьышыб тязя 
ачмыш цзцм йарпаьындан балаъа – балаъа долма бцкцб, 
саъ асыб назик йуха йайыб биширир, бязиляри дя сядри 
дцйцсцндян плов дямляйирди. Бюйцк тут аьаъынын алтында 
чалыб – охуйан бир-бириня гарышмышды. Йел ганадлы, 
дырнаьындан гыьылъым гопан, дцнйа шющрятли Гарабаь 
атынын цстцндя 14 – 15 йашларында олан сямитли бир оьлан 
ушаьы чапараг эялди. Атдан дцшцб, юзцнц щювлнак щяйятя 
салыб уъадан деди:

– Айя, гурбанлыг гочу эятирин, киши гырыьыны эятирирляр. 
Одеей, машын доггазы дюнцр.

Боьазына гырмызы лент баьланмыш, ири буйнузлу, 
гуйруьу гуъаг долусу бир гочу щяйят дарвазасындан 
байыра чыхартдылар. Яввялъядян дуа охунмуш дузу 
гоча йалатдылар, габаьына су гойдулар. Совхозун 
гара «Волга»сы дювря вуруб дарвазанын габаьында 
дайанды. Саркисин арвады Нора гуъаьында гундаг 
машындан дцшдц. Гочу гундагдакы кюрпянини башына 
доландырыб гурбан кясдиляр. Еля чюлдяъя щяр евя бир аз 
пай эюндярдиляр. Торпаьа тюкцлян ганы газыйыб бир тямиз, 
ялдян айагдан узаг йердя гуйу газыб басдырдылар. Бу 
гурбаны кянд мцсялманлары щякимлярин Саркисля Норанын 
щеч вахт ювладлары олмайаъаьыны дейяндян сонра Нораны 
гарабаьлыларын мцгяддяс оъагларындан бири сайылан 
«Щаъы Гарамана» апарыб орада онларын ушаьы олсун 
дейя демишдиляр. Ахы мцсялманлар щарадан биляйдиляр 
ки, бу ермяни гызы «Щаъы Гарамана» доланмамышдан 
яввял онларын сайылыб сечилян иэидляриндян олан совхоз 
директору Ряшидин башна доланмышды. “Щаъы Гараман”ын 
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гара дашларыны юпмяздян яввял Ряшидин гара эюзляриндян 
юпцб гадынлыьнын бцтцн эцъцндян истифадя едяряк ушаг 
проблемини щялл елямишди. 

Мцсялманлар юз адятляри цзря гурбаны сон тикясиня 
гядяр пайладыгдан сонра сюзцн ясил мянасында 
шадйаналыьа, чал-чаьыра, кейф-дамаьа башладылар. Sар-
кис ля Норанын дцз он илдян сонра дцнйайа эялян бу 
кюрпясинин шяряфиня кянд ъамааты щяр кяс ялиня дцшян 
гиймятли билдийи няйи вардыса ону кюрпяйя пай эятир-
мишдиляр. 

Саркис бу кянддя гяриб иди. Онун ня гардаш – баъысы, 
ня ата – анасы бир сюзля щеч бир гощум яграбасы йох иди. 
О, сяккизинъи синифи Ермянистанын Гарабаьа йахын олан 
кяндляринин бириндя битирмишди. Хястя анасыны вя юзцнц 
доландырмаг цчцн ишлямяк мяъбуриййятиндя галмышды. Аз 
йашлы олдуьуна эюря ону щеч йанда ишя эютцрмямишдиляр. 
О да сандыгчы Карапетин йанында щям она кюмяк едиб 
чюряк пулу газанырды, щям дя сандыг дцзялтмяк юйрянирди. 
Бир эцн Карапет щазыр сандыьы она вериб сатмаг цчцн бу 
кяндя эюндярмишди. О эцндян Саркис вахташыры бу кяндя 
сандыг сатмаьа эялярди. Гарабаьда Саркисин сандыглары 
щявясля алынарды. Демяк олар ки, эялин кючян бцтцн 
гызларын ъещиз сандыьы Саркисдян алынмышды. Сандыьыны 
аландан сонра гарабаьлылар эцндя бири ону евиндя 
гонаг сахлайырды, гярибди дейиб хятрини язиз тутардылар. 
Евляриня, анасынын йанына гайыданда, щяр ев бир аз пай 
гойарды кяндин матащындан. Ня билим, ят, йаь, йумурта, 
пендир, гатыг, гаймаг… Кимин гцлбцндян ня чыхса 
йыьыб эятирярди. Дейярдиляр кимсясизди, Аллаща да хош 
эедяр. Саркис юзц дя щямишя дейярди ки: «Анасы да, юзц 
дя мцсялманларын щесабына доланырлар. Аллащ онлардан 
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разы олсун. Ясэярлийя эедиб гайыдандан сонра, анамы да 
эютцрцб бирйоллуг кючяъяйям бц кяндя, Азярбайъана. 
Онсуз да Гарабаьда йашайан ермянилярин щамысы 
Ермянистанда долана билмяйиб бурда юзляриня сыьынаъаг 
тапыблар. Мцсялман чюряйинин дцшяри вар биз ермяниляря. 
Тцркляр щеч вахт щеч кимя йухарыдан ашаьы бахмырлар, 
миллиййятиня эюря фярг гоймурлар.» 

Саркис дцз дейирди. Бялкя дя еля тцркцн башына эялян 
фаъиялярин сябябляриндян бири дя онда милли тякяббцрцн 
олмамасыдыр. 

Саркис ясэярликдя оланда анасы дцнйасыны дяйишмишди. 
О да бирбиша бу кяндя гайытмышды. Кянд ъамааты она 
«гярибди» демишди. «Бир гуш бир будаьа сыьынар, щяр 
йетимин бир щавадары олар» дейиб она кяндин кянарында 
юз вясаитляри иля худмани бир ев тикмишдиляр. Кянддя анасы 
иля тяк йашайан ермяни гызы Нораны той - нишанла она 
алмышдылар. Евляняндян сонра совхоз юз щесабына Норайа 
мцщасиб тящсили вердирмишди. О совхозун идарясиндя 
мцщасиб ишляйирди. Бу эцлярцз, ишэцзар, шириндилли ермяни 
гызы чох тез-тез совхозун директорунун ойан – бу йанына 
кечир, директор кабинетиндя тяк оланда сябябли – сябябсиз 
онун отаьына эириб гуллуг эюстярмяйя ъан атырды. Фцрсят 
дцшдцкъя онун неъя йарашыглы киши олдуьундан беля бир 
кишинин щяйат йолдашынын дцнйанын ян хюшбяхт гадыны 
олмасындан даншарды. Ермяни гадынына хас олан бязи 
инъя мятляблярини ишвя – назына доьурдан да чох йарашыглы 
олан бу тцрк кишисиня чатдырырды. Нора истядийини алмагда 
о гядяр дя чятиня дцшмцрдц. Башга сойдашлары кими Ряшид 
дя уйду ермяни эюзялинин “мящяббят” ойунуна. Нора ися 
торуна дцшян бу гызыл балыгдан чох мящарятля истядийини 
алырды. О, Саркиси совхозда фящляликдян чыхартдырыб, баь 
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бригадири тяйин елятдирмишди. Совхозун бцтцн эялир чыхары 
Noranыn ялиндя иди, совхозун директору иля бирликдя. 

Ряшид кечмиш Гарабаь бяйляринин тюрямяляриндян 
иди. Щцндцрбой, енликцряк, чатмагаш, эурсачлы, гарайанз 
бир адам иди. Сюзцнцн габаьында сюз, ялинин габаьында 
ял олмазды. Зящмли, юткям адам иди. Орта мяктяби гызыл 
медалла битириб, Эянъядя (кечмиш Кировабад) шящяриндя 
Кянд Тясяррцфаты институтуну гуртармшды. Тяйинатыны 
юз доьма кяндляриня алыб илк ямяк фяалиййятиня инди 
диркетор олдуьу совхозда Комсомол катиби вязифяси иля 
башламышды. Бир мцддят ишляйяндян сонра Район Партийа 
Комитяси ону Бакыйа Али Партийа Мяктябиня охумаьа 
эюндярмишди. Тящсилини битирб гайыдандан сонра ися ону 
совхоз директору тяйин етдиляр. Бюйцк гардашы Рящим 
она бц мцддятдя аталыг етмишди. Яслиндя Ряшид щеч ата 
эюрмямишди. Атасы Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя щялак 
олмушду. Ики гардаш аналарынын щимайясиндя бюйцмцшдц. 
Аталарындан онлара галан бир тямиз ад, бир дя аналарынын 
бохчасында олан бир нечя саралмыш, цчкцнъ ясэяр мяктубу 
вя атасындан юлцм хябяри эятирян бир гара каьыз олмушду. 
Совхоза директор тяйин олунандан сонра анасы вя гардашы 
ону щяля ушаглыгдан эюбяккясди елядикляри дайысы гызы 
Сцсянля евляндирмишдиляр. Сцсян анадан оланда няняси 
Эювщяр арвад ушаьын эюбяйини кясиб «Бу гызын адыны 
Сцсян гойурам, гой сцсян йарпаьы кими ятирли, севимли, 
назяндя олсун. Юзцнц дя бюйцк гызым Сякинянин 5 йашлы 
оьлу Ряшидя эюбяккясди еляйирям. Бюйцйцб она няслимизя 
– кюкцмцзя, адымыза – санымыза лайиг юмцр – эцн йолдашы 
олсун. Мяндян сизя яманят, йахшы гызынызы йада вермяйин, 
щайыфды, пис гызынызы да йада вермяйин айыбды» демишди. 

Евляняндян сонра Ряшидля Сцсянин бир оьлу олмушду. 
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Ушаг чох зяиф доьулмушду. Щякимляр эцъ бяла иля кюрпяни 
юлцмдян хилас едя билмишдиляр. Сонракы щамиляликляр Сцсян 
цчцн уьурсуз олурду. Ушаг доьулмамышдан ана бятниндя 
юлцрдц. Кянд арвадлары она «Щамзаты вар» дейирдиляр: 
«Эяряк бир савадлы молла тапыб дуа йаздырылсын ки, ушаьы 
галсын.» Щякимляр ися бунун гощумлугла баьлы олдуьуну 
дейирдиляр. Икниъи ушагдан яллярини цзмяклярини мяслящят 
эюрмцшдцляр. Ряшид дя, Сцсян дя йеэаня ювладлары 
Рафигин варлыьына шцкцр едиб онун тярбийяси, тящсили иля 
мяшьул олмушдулар. Илляр ютдцкъя Рафиг зяифлийини архада 
гойуб ейнян атасы кими ъанлы – ъцссяли, аьыллы – камаллы, 
савадлы ъавана чеврилирди. Кяндин аьбирчяйи Шащназ гары 
ону ня вахт эюрся дейярди: 

– Эядя еля бил пырт елийиф дядясинин бурнундан дцшцф. 
Бцтцн тяк оьлан ушаглары дядясиня охшуйар, анъаг бу 
гядяр йох. Аллащ бяд нязярдян горусун, бяхтини версин 
бу эядянин, Илащи амин. 

Кяндин гадынлары щяр дяфя бу сюзц ешидяндя эцлцб 
дейярдиляр:

– Ойунун олсун, а Шащназ няня, Рафиг гыз-зад дюйцл 
ща дейирсян Аллащ бяхтини версин. Кишиляр еля доьуланда 
бяхтявяр доьулурлар да… 

Шащназ няня ися ъавабында - Йох, а бала, бахт 
щамыйа лазымды, арвада да, кишийя дя. Кишинин бядбахты 
щеч яля дцшмцр. Киши бядбахтлыьы даща пис олур. Бир дя ки, 
аз – чох дцнйа эюрмцшцк ахы, Аллащ адама бир тяряфдян 
веряндя о бири тяряфдян алыф щямишя. Дцнйа беля дцнйады. 
Аллащ сахламыша нечя дяфя даьдаьан даьлыйыф вермишям 
ки, ай Иряфиг цстцндя эяздир буну, сюзцмя бахмыйыф ща… 
Валлащ мяндян олса еля бу кяндин эиряъийяня ала гапынын 
аьзына 5 – 6 даьдаьан аьаъы якдирярям ки, кяндин рузи 
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– бярякятини гурд аьызды оьланнарыны, су сонасы гыз – 
эялинини, чичяк – чичяк кюрпялярини горусун бяд нязярдян. 
Ди эял ки, кимди ей инди беля шейляря инанан. Ня вахт 
Иряшидя дейирямся лаь – лаьыйа гойуф дейир: «Юзцнц 
инъитмя, а Шащназ гары, еля сян айда бир кяря бир торба 
цзяррик йандыр ала гапыда, кцляк дя цзяррийин ийини йайсын 
бцтцн кяндя бясимизди.» Ня билим ей, Аллаща пянащ, 
Аллащ билян йахшыдыр… 

Доьрудан да кянд ъамааты Шащназ нянянин кяндин 
эиряъяйиндя якдирмяк истядийи даьдаьан аьаълары олмадан 
да чох хош эцнляр йашайырды. Рузиси, бярякяти, бары – бящяри 
башындан ашырды. Щамы ъан бир гялбдя иди. Ряшидин совхозу 
Гарабаьда габагъыллар сырасында эедирди. Норанын оьлу 
Рантик дя артыг бюйумцшдц. О, кянд мяктябинин цчцнъц 
синфиндя охуйурду. Ушаг бюйцдцкъя Рафигя (Ряшидин 
оьлуна) чох охшайырды. Ъамаат дейирди ки, йягин Нора 
щамиля оланда цряйи истяйян йемяйи Ряшидин арвады Сцсян 
вериб она. Йерикляйян гадына истядийи тикяни ким биринъи 
верся ушаг о тяряфя охшайыр. Йа да ки, йягин Норанын 
гарнында ушаг биринъи дяфя тярпяняндя Ряшидин цзцня 
бахыб. Она эюря Рантик вя Рафиг бир – бириня лап гардаш 
кими охшайыр. Шащназ няня ися эюзцнц гыйыб дейярди: 

– Ня билим валлащ, гаранлыгда щалва йейянин сиррини 
Аллащ биляр. Иманым Аллащ яманяти…

Сентйабр айынын биринъи эцнц иди. Кянд орта 
мяктябинин щяйятиндя щяр ил олдуьу кими бу эцн дя хцсуси 
ъанланма вар иди. Нювбяти дярс или башлайырды. Ушагларла 
бярабяр валидейнляр дя мяктябин щяйятиня йыьышмышды. 
Ряшид дя бурада иди. О, гардашы Рящимин сонрадан – 
сонрайа доьулмуш гызы Шащанянин ялиндян тутуб биринъи 
синифя эятирмишди. Гисмят еля эятирмишди ки, инди дя Ряшид 
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гардашынын балаларына аталыг етмяли олмушду. Рящим еля 
хястялийя тутулмушду ки, ялаъы мцмкцн олмамышды. О, 
дцнйасыны дяйишяндян сонра Ряшид гардашынын ики оьлуну 
вя йашъа гардашларындан чох кичик олан гызыны юз баласы 
кими сахламышды. Оьланлар, Дяйанят вя Дярйанур орта 
мяктяби гуртарыб Бакыда али тящсил алырдылар. Шащаня ися 
щяля инди биринъи синифя эедирди. 

Ряшид ушагларын ичиндян Рантики тапыб йанына чаьырды 
вя деди:

– Щя, оьул бала, бу эцндян Шящини сяня тапшырырам. 
Эюзцн цстцндя олсун. Сян таа йекя кишисян, дярсдян 
чыханда юзцнля апар гызы гой евляриня. Сящяр дярся 
эяляндя дя, евляриндян эютцр, юзцнля эятир мяктябя. 
Чантасы юзцндян бюйцкдц, эцъц чатмаз, йорулар, сян 
эютцр. Сяня етибар едирям бу гызы. Гору ону киши кими. 

Рантик гцрряляняряк юзцнц дартыб деди:
– Баш цстя, Ряшид ями, архайын ол, бир гыз нямянядир 

ки, ону да сахлайа билмийям. – дейиб Шащанянин тотуг, 
аь ялиндян тутараг синиф отаьына апармышды. О эцндян 
бу ики ушаг щяр эцн дярся бир эялиб бир эедярди. Бир – 
бириня еля баьланмшдылар ки, базар эцнляри дя Рантик 
Шащаняни эюрмяк цчцн онлара эяляр, Шащаняни йамаъа 
ойнамаьа, чичяк дярмяйя апарарды. Чох дяъял гыз иди 
Шащаня. Бир йердя дурмаз, ойан – бу йана гачыб эюздян 
итярди. Ялиндян чыхмасын дейя Рантик Шащанянин узун, 
хурмайи щюрцклярини ялиндя бярк – бярк сахлайарды. Гызын 
щюрцйцнцн уъуна вурдуьу аь кяпянякли бантыны эцндя бир 
нечя дяфя ачыб баьлайарды. Гыш айларында дярсдян чыханда 
кяндин арасындакы су архларыны Рантик бу балаъабой 
гызы гуъаьына алыб кечирярди. Няфясиля шахтадан донан 
бармагларыны исидярди. Бу минвалла эцн – эцнц говду. 
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Айлар илляря чеврилди. Рантик орта мяктяби гуртарды. Али 
мяктяб имтащанларындан кечя билмяди. Шащаня дя артыг 
гызлар булаьындан су ичмишди, бястябой, ири ала эюзлц, туташ 
киприкли, узун гумрал сачлы бир гыз олмушду. Гардашлары 
Дярйанур вя Дяйанят тящсиллярини баша вуруб кяндя 
гайытмышдылар. Дярйанур юзц иля Шащаняйя Бакыдан бир 
эялинбаъы да эятирмишди. 

Рантики щярби хидмятя чаьырмышдылар. Саркисин 
щяйяти йеня адамла долу иди. Йеня гонаглыг, чал – 
чаьыр гурулмушду. Кянд бюйцкдян – кичийя Рантикля 
эюрцшмяйя, ону кишилик мяктяби билдикляри щярби хидмятя 
хош ящвал – рущиййя иля, шадйаналыгла йола салмаьа 
йыьышмышдылар. Бу, кяндин йазылмамыш ганунларындан 
иди. Ясэярлийя эедян щяр бир ъаван цчцн беля бир мяълис 
гуруларды. Ъамаатла бирликдя совхозун директору 
Ряшид дя, оьлу Рафиг дя, щяйат йолдашы Сцсян дя, 
Дярйанур, Дяйанят, Шащаня, онларын аналары Шювкят 
хала да Рантикля эюрцшя эялмишдиляр. Рантик эюзцнц 
сцфря дцзялдян, салат щазырлайан, гызларла дейиб – эцлян, 
эюзяллик сялтянятиндя дайаныб, шащяншащлыг иддиалы 
эюрцнян Шащанядян чякмирди. Фцрсят дцшдцкъя онун 
узун, дизини дюйян сачыны дартырды. Ряшид щамыдан 
гайьылы эюрцнцрдц. Сигарети сигаретя ъалайырды. Башыны 
ашаьы салыб арабир ялляринин арасына алыб сыхыр, дян дцшмцш 
ъод сачларыны бармаглары иля хышмалайырды. О, гяти гярара 
эялирмиш кими ъидди эюркям алмышды. Нящайят, йарыланмыш 
сигарети кцлгабына сыхыб сюндцрдц. Айаьа галхыб лянэяр 
йеришля щяйятя дцшдц. Гадынларын ичиндян Нораны сясляди:

– А Нора, бир бяри дур эюрцм. 
Нора эцля – эцля она йахынлашды. Гошалашыб щяйятин 

бир кцнъцня чякилдиляр. Ряшид аста сясля арамла деди:
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– Мян гярара эялмишям ки, бизим арамызда олан, 
индийя гядяр сирр олараг галан ня варса щамсыны 
ачыб дейим Рантикя. Дцнйа юлцм – итим дцнйасыдыр. 
Зяманядян дя эюзцм су ичмир. Гой Рафиг дя, Рантик дя 
гардаш олдугларыны билсинляр. Арха – дайаг олсунлар дар 
айагда бир – бирляриня. Ня гядяр олмаса Рантик сянин дя 
оьлундур ахы, дедим бир саа да эяняшим. Ня дейирсян? 
«Мяслящятли дон эен олар» дейиб аталар. 

Еля бил Нораны илдырым вурмушду. Щандан – щана 
юзцнц топлайыб гузу ъилдиня эирян ъанавар кими мязлун 
бир эюркям алыб деди:

– Башыа дюнцм, а Ряшид, мян кимям ки, сянин 
сюзцнцн габаьында сюз дейим. Ня тящяр истяйирсян еля 
дя олсун. Анъаг ки, инди ушаг ясэяр эедир. Сабащ йола 
дцшяъяк. Бирдян – биря бу бюйцклцкдя иши она десяк, ким 
билир нолар. Бизи баша дцшяр, йа дцшмяз. Бир беля вахт 
ачмамышыг. Ики ил дя дюзярик мяннян олса. Ясэярликдян 
гайыдандан сонра арамыза гойуб йаваш – йаваш 
баша саларыг. О да бу ики илдя бир аз да бюйцйяжяк ахы. 
Аьылланажах. Ня билим, валлащ, мяндян олса, позмарыг 
ня Рафигин, ня дя Рантикин ращатлыьыны. Юзцн билирсян ки, 
мян Рафиги Рантикдян чох истяйирям. Бюйцк оьлумузду 
о гадасын алдыьым. Щям дя Саркис дя йазыгды ахы, 
гараъийяри хястядир. Ики иля Аллащ билир ня олар. Сябрин 
олсун, бир дя эютцр – гой еля. 

Ряшид аьыр – аьыр башыны тярпятди. Бунунла о, Нора иля 
разылашдыьыны тясдиг етди. Нора онун цзцня эцлцмсяйиб:

– Саа гцрван оларам, гадаларын цряйимин ортасына 
тюкцлсцн. – дейиб гадынларын арасына гайытды. 

Ичяридя Рантикин синиф йолдашлары, кяндин ъаванлары 
айрыъа бир отаьа йыьышмышдылар. Сющбятляшир, дейиб – 



255

ŞAHANƏ

эцлцрдцляр. Щава гаралмышды. Бу арада анасы Шащаняни 
чаьырыб ири кяфкири эятирмяк цчцн ону юз евляриня эюндярди. 
Бир дягигя дя Шащаняни эюзцндян гоймайан Рантикин 
нязяриндян гызын дарвазадан тяк чыхмаьы йайынмады. О, 
бир бящаня иля йолдашларындан айрылыб гызын далынъа чыхды. 
Йолун йарысында гачараг Шащанянин габаьыны кясди, сяси 
титряйя – титряйя деди:

– Шящи, сяня гурбан. Биръя дягигя айах сахла, саа 
чох ваъиф сюзцм вар.

Шащаня Рантикя тяяъцбля бахыб деди:
– Нолуф я, эеня няся йаддан чыхыф ки, беля гараняфяс 

эялифсян. Тохта, юзцня эял эюрцм ня дейирсян. 
– Йох, щеч ня йаддан чыхмыйыф, мяни дя щеч ким 

эюндярмийиф. Юзцмцн сюзцм вар саа. Нечя вахтды дешир 
цряйими. Яйяр инди демясям, ики иля юлдцряжяк бу дярд 
мяни. Айаьынын алтында юлцм, Шящи, мяня ахыра гядяр 
гулаг ас, гынама мяни, тящгир елямя! Ня дя гачма. 
Онсуз да сачын ялимдядир, бурахмайажам. 

– Рантик нолуф саа. Дялими олуфсан, ай эиж ермяни. 
Ня чярряннийирсян. Тез еля де эюрцм ня дейирсян. 
Эюздцйцрляр ахы мяни. 

– Еля билирсян асанды… Сянин ъавабындан мяним 
щяйатым аслыды. Сюзцм хошуна эялмяся, йох демя. Еляжя 
сачыны дола боьазыма боь юлдцр мяни. Гатилим сян ол, 
язраилим щяр телиндян цряйимин бир парчасы асылан сачларын 
олсун…

– Ня сайыглыйырсан ее сян. Эядя шаиримиш, хябяримиз 
олмуйуф индийя гядяр…

– Сайыгламырам Шящи Аллащ шащиддир ки, мян няляр 
чякишям бу нечя илдя. Ахыр билдим нейнийяжям. Ясэярликдян 
гайыдан кими эедиф Ряшид яминин айагларына йыхылажам, 
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йалварыф данышаъам она дярдими. Йа мяни юлдцрсцн 
бирйоллуг ъаным гуртарсын, йа да ня деся елийяжям. Гала 
(гарабаьлылар Шуша шящириня Гала дейирдиляр.) мясъидиня 
эедиф мцсялман олажам. Мцсялман моллалары ня деся 
ону елийяжям. Йа юляжям, йа сяни алажам. Истядим сян дя 
билясян. Дярдин цряйимя, эюздя мяни…

Шащаня щирсля сачыны онун ялиндян чякиб гача – гача 
ондан узаглашараг дейирди:

– Эиж ермяни дяли олуф ей. Йягин чох ичиф зоьал 
араьыны…

Рантик онун архасынъа уъадан деди:
– Йох валлащ, мян сярхош – зад дюйцлям. Сяни 

севирям, щямишя севмишям… 
Артыг Шащаня гачыб узаглашмышды. Рантик Шащанянин 

сачларындан ялиндя гопуб галан телляри сялигя иля бир йеря 
йыьыб ийляди. Сонра ися ъибиндян гырмызы рянэли паспорту 
чыхарыб телляри онун вярягляринин арасына гойду. Йаваш 
– йаваш евляриня гайытды. Ону эюзляйян тай – тушларына 
гошулду. Хейли кечяндян сонра Шащаня кяфкири эятириб 
анасына верди вя башы аьрыдыьыны дейиб евляриня гайытды. 
Ешитдикляриня инанмаг истямирди. Бу онун ешитдийи илк 
севэи етирафы иди. Гыз цряйинин дяринлийиня нязяр салды. 
Орда Рантикя гаршы эизли бир щисс варды. Бу дуйьу ону 
горхутду. Юз – юзцня етираз едяряк уъадан деди: 

– Йох! От кюкцнцн цстя битяр. Мян няслимин, 
гардашдарымын адына лякя эятирмярям. Аллащ аьлымы 
алмагданса, ъанымы алсын. Мян ону гардашым кими 
билмишям щямишя, вяссалам. Бир аз фикирляшиб юз – юзцня:

– Аллащ вуруб ону. О, щеч мяним гардашларымын 
айаьынын тозу да ола билмяз. Гой ъящянням олсун ойана.

Сящяр ачылмышды. Кянд юз гайнар щяйатыны йашайырды. 
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Ушаглар гойун – гузуну йамаъа чыхарыб отарыр, чобан 
мал – гара сцрцсунц даьлара щайлыйырды. Сящяр мещи рущлары 
охшайырды. Пайыз юз бары – бящяри иля баьлары бязямишди. 
Совхозда ишин гызьын вахты иди. Нора Рантики йола салыб 
бирбиша совхозун идарясиня, ишя гайытмышды. Анъаг яли 
ишя – эцъя йатмырды. Ахшам Ряшидин дедикляри ону бярк 
наращат едирди. О, дцшцнцрдц ки, яэяр Ряшид дедийини 
еляся, ишин цстцнц ачса, бцтцн планлар позула биляр. Онун 
хариъдя йашайан ямисиоьлу ишдян хябяр тутар, Рантикин 
Ряшидин оьлу олдуьуну биляр вя она йахшы щярбичи тящсили 
вермякдян дашынар. Фикирляшяр ки, онун дамарында тцрк 
ганы ахыр. Ондан тцркя дцшмян олмаз. Инди эял ону баша 
сал ки, атасы ким олур олсун, ушаг кимин сцдцнц ямиб, кимин 
ъанында ямяля эялирся, о олур. Русларын бир мисалы вар. 
Дейирляр ки, «ким ня йеся о олар». Чох дцздцр. Еля тцркляр 
юзляри дя дейирляр дя, няди о, аталар сюзляри вар ей «гоч 
иэид дайысына охшайар». Анъаг башлары ишляйир ща бу тцрк 
аталарынын. Йохса ки, бизимкиляр, бюйцйцндян – кичийиня, 
ъаванындан – гоъасына кими диндирсян Андраникин о 
мцгяддяс гулаьындан башга щеч ня данышмыр. Алмышыг, 
алырыг, алаъаьыг бу интигамы. Дейирям бялкя еля Гарабаьы 
аландан сонра Гарабаьын эиришиндя рямзи олараг бир 
гулаг щекяли гойаг, алтына да йазаг «Андраникин 
гулаьы!» Дяниздян дянизя бюйцк Ермянстан йаратмаг, 
йаваш – йаваш тцрклярин ахырына чыхмаг цчцн бизя еля 
атасы тцрк олан ермяни ушаглары лазымдыр. Бу ушаглар 
горхмазлыьы, гящряманлыьы юз тцрк аталарындан, щийляни, 
мякри, юзцнц, юз халгыны севиб няйин бащасына олурса 
олсун, миллятиня гуллуг етмяйи аналарындан эютцрцрляр. 
Нечя иллярдир щазырлыг эюрцлцр, хариъдя йашайан ермяни 
Лоббиси тяряфиндян планлар ъызылыр, тапшырыглар верилир. Инди 
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вахта аз галыб. Арзумуза чатаъаьыг. Гарабаь алынан 
кими Рантикя йахшы иш веряъякляр. Ряшидин оьлу олдуьуну 
билсяляр, Аллащ елямямиш бялкя дя юлдцрярляр ону. Няйин 
бащасына олурса – олсун бу сиррин ачылмасына йол вермяк 
олмаз. Онсуз да баш тяшкилатдан тапшырыг алмышыг ки, 
сюзц кечян, габагда эедян тцркляри бир – бир мящв едиб 
арадан чыхараг. Юлдцрцлмяли оланларын ичиндя Ряшидин дя 
ады вар. Анъаг бу тапшырыьы йериня йетирмяк щяля тездир. 
Башыны ишлят Нора, эюр нейнийирсян. Бир аз эеъ, бир аз 
тез ня фярги вар ки, эиъ мцсялманын бир йахшы мисалы да 
вар, дейирляр: «кясик баш сюйлямяз олар.» Анъаг Ряшид 
дя бычаьа баш верян оьуллардан дейил ахы. Чятин олаъаг. 
Анъаг олаъаг! 

Бирдян Ряшид отаьа эирди. Нораны фикирли эюрцб 
сорушду:

– Нолуф саа? Де эюрцм ушаьы ня тящяр йола салдын. 
(Нора аьлайыр.) Аьлыйыф елямя ушаьын далыйъа. Дцшяр – 
дцшмязи олар. Ики ил няди ки, папаьыны фырлат эялиб кечяъяк. 
Арада сяни дя эютцрцф эедяжям йанына. Эяляндян сонра 
да мцтляг охутдуражам. Ясэярлик чякяни конкурса 
салмырлар. Рафиг агрономду, ону да милис елийям эяряк. 
Йаман хошума эялир вуруб – тутан, ядалятли, тямиз 
милис ишчиси. Ня ися… Аллащ дейян олсун. Дарыхыб елямя. 
Юлмямишям ща.

– Аллащ елямясин. Аллащ мяним юлцмцмц сянин 
голларынын цстцндя елясин. Сянин айаьына дяйян даш 
мяним цряйимин башына дяйсин. Мяним бу дцнйада 
сяндян башга щеч кимим йохду. 

– Щя, еляди. Мян дя сяня чох баьланмышам. Севмишям 
сяни.

Нора онун сюзцнц кясир:
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– Нийя кечмиш заманда даншрсан? Таа севмирсян? 
Цряйимя хал салдын. Ахыр вахтлар мяндян сойудуьуну 
щисс елямишям. Оьлумузун ъанына анд олсун юлдцрярям 
юзцмц…

– Ай дяли. Еля дюйцл ей. Башым гарышыхды ахыр заманлар. 
Беля, дцнйадан эюзцм су ичмир. Инан Аллаща, юзцм 
дя дарыхырам. Гой иш – эцъ бир аз сянэисин сяни эютцрцб 
чыхажам кянддян. Эедяк Бакыда динъяляк. Завкома 
демишям путйовка щазырласын. Цряйим эеня инъидир 
мяни. Мян Билэящдя санаторийада мцалиъя аларам, сян 
дя Бакыдакы евдя бир аз галыб гайыдарсан. 

– Сюйцндцрдцн мяни. Анъаг демядин ахы, ня вахт 
эедирик, мян дя щазырлашым. Дейирям бялкя еля йени 
или Бакыда кечиряк, икимиз бир йердя. Ахы сян щеч вахт 
мяннян байрам кечирмийифсян. 

– Йахшы, даща щяддини ашма, мяним ясил аилям, евим 
вар ахы. Киши язиз эцнц, байрамы эяряк юз евиндя, аилясинин 
ичиндя олсун. Сян дя нашцкцр олма. Йа байрамдан яввял, 
йа да сонра сяннян дя байрам кечирмишик дя. Эяряк ки, 
мяндян наразылыьын олмуйа. 

– Сяня дя сюз демяк олмур ей, юмрцм – эцнцм. 
Еляъя билмяк истядим ки, щавахт эедирик. 

– Йени илдян сонра. Анъаг эяряк еля елийяк ки, бизим 
бир эетдийимизи щеч ким билмясин. Габаглары ня тящяр 
эетмишик, инди дя еля чыхаг кянддян.

– Йахшы. Ушаг – зад дюйцлям ки, биринъи дяфяди 
бяйям. 

Бу вахт гапы ачылыр Рафиг ичяри эирди:
– Ай папа, сяни ахтарырам байагдан. Галадан 

(Шушадан) адам эялиф дейир бу алчаглар Топхана мешясини 
гырыф чатырлар. Гудуруфлар гурумсаглар. Эедяк эюряк ня 
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ойунду бу.
Ряшид башыны булайыб Рафигля отагдан чыхды. 
Гарабаьын гышы сярт эялмишди. Йол – из, ениш – йохуш 

гарла юртцлмцшдц. Евлярин кирямит юртцйцндян сырсыра 
буз салхымлары салланырды. Чайларда суйун цстц, даьларын 
бойнуна доланан асфалт йоллар буз баьламшды. Бир сюзля 
тябият аь дуваьа бцрцмцшдц, ъяннятмякан Гарабаьы. 
Кянд ящли исти оъаьына, долу буъаьына шцкцр еляйя – 
еляйя гыш фяслини йашайырды. Ряшид дедийи кими, Билэящ 
санаторийасына мцалиъя олунмаг цчцн эюндяриш алмшды. 
Ахшам гатарла эетмяк цчцн билет дя алмышды. Анъаг 
Нора йалварыб – йапышыб, дяридян – габыгдан чыхыб гатар 
билетини онун ялиндян алмышды. Демишди ки, эеъя, щамыдан 
хялвят машынла чыхсынлар кянддян. Чохдандыр онун 
машынында узаг йол эетмир. Щям дя машын она Бакыда 
да лазым олар. Санаторийадан бир йеря чыхмаг истясян ики 
саат такси эязяси дейил ща. Еля щазыр юз машыны иля эедяр 
дя. Ряшид дя разылашмышды. Эеъя саат он бирин йарысында 
Нора кяндин кянарында дайаныб ону эюзляйяъякди. О 
да, щамыдан эизлин Нораны юзц иля эютцрцб сящяря йахын 
чатаъагды Бакыйа. Бакыда Норайа тикдирдийи кооператив 
евдя бир – ики эцн галандан сонра Нора кяндя гайытмалы 
иди. О ися, Билэящя мцалиъяйя эетмяли иди. План беля 
гурулмушду. Анъаг Ряшид наращат иди. Еля бил ня ися 
олаъаьыны щисс етмишди. Щеч евдян айрылмаг истямирди. Юз 
– юзцня фикирляширди ки, «Сцсян ахыр вахтлар тез – тез нахош 
олур. Бялкя дя буна эюря наращат олурам. Аллащ елямясин, 
бир шей олар арвада». Аьлына эялян фикирдян бир аз цшянди. 
Эюзц саата саташды. Вахта аз галырды. Саьоллашыб, машына 
отурду. Ня фикирляшдися, машындан дцшцб щяйятин о бири 
башына, тювляйя тяряф эетди. Тювляйя эириб, эярдян чякиб 
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дайанан, хына рянэли, мяхмяр дярили ата йахынлашды. Атын 
йалына – йалманына, эярдяниня сыьал чякди, эюзляриндян 
юпдц. Архасынъа тювляйя эирян Рафигя деди:

– Атдан мцьайат ол. Арпа – саманыны бол еля. Тез – 
тез ачыг щавайа чыхарт. Кяндин цстцндяки булагда сувар 
аты… Ведряйнян – заднан суварма!

– Саа нолуф, ай папа? Бялкя эетмийясян бу эцн. 
Гаваьы эежийяди йолун. Йол – из буз баьлыйыф. Эедирсян 
гатарнан эет. Щяля вахта вар. 

– Сян щавахтдан маа йол эюстярян олуфсан я? 
Гисмятдян артыг йемяк олмаз ай оьул. Ня олар олар. Сян 
наращат олма, йери юйя. 

Ата – оьул бирликдя машына тяряф эялдиляр. Рафиг 
дарвазаны ачды. Ряшид машына миниб, бир дя щяйят – 
баъаны эюздян кечирди. Рафигя – ди Аллаща яманят олун. 
– дейиб йола чыхды. Кянди ахырынъы дяфя эюрцрмцш кими 
машыны йаваш – йаваш сцрцрдц. Сойуг кянд ъамаатыны 
евя, исти оъаьын гыраьына йыьмышды. Ахы, кянд ъамааты 
щардан биляйди онларын башынын цстцнц алан дящшятин 
бюйцклцйцнц. Яэяр елин тунъ билякли, гурд црякли 
оьуллары, ган йатырыб, гада совушдуран аьсаггаллары, 
аьзы хейир – дуалы, хош ниййятли, саф црякли аьбирчякляри, 
йери эяляндя яриня гардаш, гардашына арха олан гыз – 
эялинляри билсяйдиляр башларына ня эяляъяк бир эцнцн 
ичиндя илан башы кими язярдиляр гары дцшмянин башыны. 
Няинки яр иэидини, щеч гапысында сахладыьы туланын да 
бир дырнаьыны вермяздиляр кюлэясиндян горхан бир овуъ 
мякрли ермянийя. Тцрк оьуллары щеч вахт тящлцкядян 
горхуб, чякинмяйибляр. Чцнки тцркляр ъанавар кими ян 
тящлцкяли вязиййятдя эерийя йох, ирялийя шыьыйыблар щямишя. 
Гушлардан кяклийин гайадан учушу, сцрцнянлярдян иланын 
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эюзляри, вящшилярдян ъанаварын савашы ващимя йарадыр 
щямишя. Кяклик гайадан учанда гяфил шаггылтысы иля, илан 
эюз гапаьы олмадыьына эюря тящлцкяйя эюз гырпмадан 
бахмаьы иля, ъанавар да ян чятин вязиййятдя эерийя йох, 
ирялийя атылмаьы иля. 

Тарихин сынаьында, дюйцшлярин сораьында тясдигляйиб 
тцрк ювлады гурд црякли олмаьыны. Анъаг нейнийясян 
ки, щеч вахт щийляйя гаршы силащы олмайыб Гарабаь 
елинин. Инди дя «сян хаин, мян архайын» тимсалында 
идиляр. Ялляри иля чюряк вердикляри, дара дцшяндя цряк 
вердикляри, лцт яйинляриня чул, бош ъибляриня пул вердикляри 
ермянилярин щийлясиндян хябярсиздиляр. Яэяр бир балаъа 
шцбщялянсяйдиляр, аталар демишкян «овчуйа ову йох, 
даьы эюстярмяк бяс едярди.» Ойанарды ичляриндя йатан 
аслан, нярясиля йери –эюйц титрядиб хилас едярди сойдашыны. 

Ряшид кяндин гыраьында гоъа палыд аьаъынын далында 
эизлянян Нораны машина эютцрцб даьын дюшцйнян Бакыйа 
эедян йола чыхды. Машынын арха отураъаьында йерини 
ращатлайан Нора назланараг сорушду:

– Саа нолуф, гадан маа, эюзцмя бикеф дяйирсян. 
Йохса гоъалыфсан я, Бакыйа машын сцрмяк горхудур сяни ?

– Ня сарсаглыйырсан аз. Бакыйа йох ей лап Москвайа 
да сцрярям бу машыны. Еля нядянся кефим йохду. 

– Дарыхма беш – алты саата чатарыг Бакыйа. Сянин 
хошладыьын беш улдуз конйакдан вуруб гызышарыг. 
Кефимиз олар яла. Ещтийат цчцн бир бутулка эютцрмцшям 
юзцмнян. Буду бах. 

О, чантасындан конйак шцшясини чыхарыб Ряшидя 
эюстярди. Ряшид эюзуъу конйака бахыб деди:

– Варам да сянин ещтийатына. Йахшы елиифсян. Анъаг 
инди башымы гатма. Йолун габаьы сылдырым гайады. Щям 
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дя дюнэя вар, машыны учурарам. 
Нора Ряшидин арха тяряфиндя отуруб сол яли иля 

машынын гапысында олан гапыны ачмаг цчцн гойулмуш 
дястякдян тутду. Саь яли иля чантасыны чийниня ашырыб 
конйак бутулкасынын боьазындан бярк – бярк йапышды. 
Машын гайанын цстцндян йолу дюняндя Нора ялиндяки 
конйак бутулкасыны архадан Ряшидин башына чырпды. Юзц 
ися ъялд юзцнц машындан йеря атды. Машын йолдан сцрцшцб 
гайалара чырпыла – чырпыла дярянин дибиня йуварланды. 
Еля бу вахт габагдан эялян машын йола йыхылан Нораны 
эютцрцб гатар ваьзалына чатдырды. Машыны Саркис идаря 
едирди. О, гатарын купесиндя Норанын йерини ращатлайыб 
юзц кяндя гайытды. Щяля щеч ким олмуш щадисядян хябяр 
тутмамышды. Кянд сцкут ичиндя иди. Биръя Ряшидин алабашы 
аьзыны эюйя тутуб улайырды. Саркис архайынлыгла машыны 
гаража салды. Евя эириб йериня узанды. Юз – юзцня: – бу 
тапшырыг да беля йериня йетди, – дейиб йорьаны башына 
чякди. 

Кяндин сящяри пис хябярля ачылды. Бцтцн район 
бир – бириня дяймишди. Арвад киши щамы щадися йериня 
топлашмышды. Гадынларын ят црпядян аьысынын сясиндян 
эюйдя гушлар да ганад сахлайырды. Щяр парчасы бир кола 
илишиб галан машын парчаларыны вя бядяни дидик – дидик 
олмуш Ряшидин мейидини милис ишчиляри кяндин кишиляри 
иля бирликдя бир тящяр бир йеря йыьырдлар. Щамыдан чох 
ъанфяшанлг едиб башына – эюзцня дюйян, ащ – фяьан едян 
Саркис иди. О, тез – тез сал дашынын цстцндя отуруб башыны 
ялляри иля сыхан Рафигя бахырды. Фцрсят дцшдцкъя онун 
ятрафна фырланыр, дизляриня дюйя – дюйя дейирди:

– Ъан, ъан балам, фяляйин эюзц чыхсын. Эюр бир ня 
иш эятирди башмыза. Каш мян юляйдим онун йериня. Инди 
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бизим ахырымыз нолажах. Йох мян дюзмярям бу дярдя. 
Юлдцряжям юзцмц…

О, Рафигин она фикир вермядийини эюрцб сясини кясди. 
Она чяпиня нязяр салыб фикирляшди: «Дарыхма, сянинки дя 
чох чякмяз, тезликля о бири дцнйада дядянля эюрцшцб, 
дярдляшярсиз. Сиз о бири дцнйанын ъяннятиндя олун бизя бу 
дцнйанын Гарабаь ъянняти лазмдыр.»

Бу вахт кянд мяктябинин директору Янвяр мцяллим 
онлара йахынлашды. Рафиг мцяллиминин эялдийини эюрцб 
айаьа дурду. Янвяр мцяллим ялини Рафигин чийниня гойуб 
деди:

– Мян щямишя сизляря, шаэирдляримя демишям ки, киши 
аьламаз. Анъаг инди сяндян хащиш едирям оьул, аьла, 
щюнкцрцб аьла. Аьласан йцнэцлляшярсян. Гап – гара 
гаралыфсан. Эюзцмцзц саа тикмишик…

Бирдян Саркис гышгыра – гышгыра ашаьыйа гачды. О, 
кишилярин гуъаьнда Ряшидин ъясядини эюрмцшдц. Мейиди 
йола чыхарыб машына тяряф эятирирдиляр. Саркис фикирляшмишди 
ки, бирдян Ряшидин башына шцшя гырынтсы батар. Сонра 
йуйат йериндя бу шцшяни эюрцб шцбщялянярляр. Одур ки, 
тез юзцнц мейидин цстцня атыб, онун башыны гуъаглады. 
Щюнкцря – щюнкцря: 

– Нийя Аллащ мяни юлдцрмяди сянин бу эцнцнц 
эюрдцм – дейя – дейя бармагларыны Ряшидин эур 
сачларынын арасында эяздирди. Ялиня щеч ня дяймяди, цряйи 
архайынлашды. Кишиляр ону кянара итяляйиб ишляриня давам 
етдиляр.

Еля бу саатларда артыг Нора Бакыйа чатмышды. О, 
бирбаша Рантикля бир синифдя охуйан тялябя гызларын кирайя 
галдыглары евя эялмишди. Кяндин гызлары ону щюрмятля 
гаршыламышдылар. Нора гызлара демишди ки, щямишя эяляндя 
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галдыьы евин ачарыны итириб, она эюря сящяр – сящяр гызлары 
наращат еляйир. Яслиндя ися мягсяди иш бяркя дцшся гызлары 
юзцня шащид тутмаг иди. О, сонра бязи сянядляри эютцрцб 
о вахткы Аграр Сянайе Комитясиня эетди. Шюбя мцдцрц 
ондан директору сорушду. О, ися ъавабында:

– Ряшид мцяллим бу эцн юз машыны иля эяляъяк. Мян 
ахшам гатарла эялмишям. Мяня аид олан сянядляри вериб 
еля бу эцн дя гайыдаъам ишя.

– Билсям Ряшид щяля кянддядир, зянэ елийиб 
тапшырардым ки, эяляндя бир аз гойун пендири эятирсин. 

– Щя, зянэ един инди идарядя олар. 
Шюбя мцдцрц дястяйи эютцрцб района данышмаг 

цчцн тяъили сифариш верди. Гыса фасилядян сонра она районла 
ялагя йаратдылар. АТС – дяки гыз аьлайа – аьлайа она 
баш верян фаъияни данышды. О, дястяйи йеря гойуб щцзнля 
Норайа деди:

– Сиз еля бу саат района гайыдын. Ряшид мцяллим 
Бакыйа эяляндя машыны гайадан учуб, Аллащ рящмят 
елясин. 

Нора цряйини тутуб йыхылды. Ону тяъили отагдан 
чыхарыб щяким чаьырдылар. 

***
Кянд ъамааты Ряшиди ядяб – ярканла дяфн едиб 

онун йериня совхозун баш агрономуну, Ряшидин оьлу 
Рафиги тяйин етдирмишдиляр. Гыш фясли йерини йаза вермишди. 
Йал – йамаъ йашыл дон эеймишди, эцл – эцлц, бцлбцл – 
бцлбцлц чаьырырды. Кянд юз бащарыны йашайырды. Ряшидин 
юлцмцнц дя йол гязасынын цстцня атмышдылар. Рафиг дя 
дярдиня цстцн эялиб, ъани – дилдян атасынын ишини давам 
етдирди. Евдян чыханда атасынын тювляйя эедиб атыны неъя 
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сыьалламаьы, «ону щяр эцн кяндин гыраьындакы булагда 
сувар» демяйи щеч йадындан чыхмырды. О, щяр эцн ишдян 
евя нащара эяляндя биринъи аты йедяйиня алыб булаг башына, 
сувармаьа апарарды. Сонра гайыдыб юзц нащар едярди. 
Бу, онун адятиня чеврилмишди. О, аты щеч кимя етибар 
етмирди. Ямиси оьланлары Дяйанятля Дярйанур ня гядяр 
демишдиляр ки, – сянин ишин чох олур, йорулурсан, гой 
арада аты биз щавайа чыхараг, сувараг. Разы олмамышды.

Кяндин кянарында, даьын ятяйиндя зоьал, гоз, язэил 
мешяляри вар иди. Кяндин адамлары бу мешядя щяряси 
юзцня баь сащяси айырмышды. Пайызда бу аьаъларын 
гуруйанларыны кясиб йериня тязясини якир, артыг гол – 
будаглары будайырдылар. Дямйя сащяляря йонъа сяпян 
дя олурду, буьда якян дя. Рафигин вя ямиси ушагларынын 
сащяси кяндин лап гыраьында, бир – биринин йанында иди. 
Йазын эюзц ачыланда Сцсянля Шювкят вахтынын чохуну 
орда, баь сащяляриндя кечирярдиляр. 

Йеня дяряйя – дцзя кюрпя гузуларын мяляшмяси 
йайылмышды. Щяйят – баъалары тойуг ъцъяси, юрдяк, газ 
балалары, аъиз, кювряк щиндушка (щинд тойуьу) балалары 
бязяйирди. Шювкят халанын да бу ил ъцъя сарыдан шикайяти 
йох иди. О, щявясля тязя чыхан щиндушка балаларыны хялбиря 
йыьыб айры бир щиня эятирди. Онлары эяряк бир нечя эцн хцсуси 
йемля гидаландырсын ки, хястялийя тутулуб юлмясинляр. Бу 
йем кянд ъамаатына йахшы мялум олан ямянкюмяъи 
йарпаьы иля суда гайнадылмыш йумурта сарысынын гарышыьы 
иди. Щям дя эяряк ямянкюмянъи йарпаьы кюрпя олайды. 
Шювкят хала дюшдцйцнц йахасына баьлайыб кяндин 
гыраьындан эютцрдцкляри баь сащясиндян ямянкюмяъи 
йыьмаьа эетмяйи гярара алды. Гапыдан чыха – чыха 
Шащаняйя тапшырды ки, он дяня йумурта гайнатсын, эялиб 
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щиндушка балаларыны майалайаъаг. Юзц ися цз тутду баь 
сащясиня. Мешя аьаъларынын шив будагларындан дцзялдилмиш 
гапыны ачб баьа эирди. Аьыр – аьыр яйилб отларын ичиндян 
ямянкюмянъи йарпагларыны йыьмаьа башлады. Бирдян 
айаьы няйя ися илишди. Бахыб эюрдц ки, Дяйанят пайызда 
аьаълары будайанда итирдийи дящрядир, дцшцб чюкяйя, пас 
атыб. Дящряни ялиня алыб ойан – бу йанына бахды. Истяди 
атсын, яли эялмяди. Фикирляшди ки, ушаглар аьзыны итиляйяр, 
щаъатды дя, эяряк олар. О, дящряни дюшлцйцнцн бел баьына 
тахды. Еля яйилиб ишиня давам етмяк истяйирди ки, машын 
сяси ешитди. Ялини эюзцнцн цстцня гойуб сяс эялян тяряфя 
бахды. Йадына оьланларынын тез – тез дедийи сюзляр дцшдц. 
Онлар дейирди: – «Айыг олун, дейясян ермянилярин фикри 
тамам башгадыр. Бу алчаглар донуз кими дарымызы йейиб, 
юзцмцзя хортдамаг истяйирляр.»

О, колун далына эириб отурду. Фикирляшди ки, эюрян 
бу машын бура ня тящяр эялиб. Ахы, мешянин бу щиссясиня 
машын йолу йохду. Диггятля бахыб эюрдц ки, «Нива» 
маркалы машын аьаъларын сых йериндя дайанды. Ичиндян цч 
няфяр киши дцшдц. Онлардан икиси саггал сахламшды. Бура 
адамына охшамырдылар. Анъаг о бири чох таныш эялирди. 
Онлар пычылты иля даныша – даныша ири эювдяли бир аьаъын 
архасында далдаландылар. Ялляриндя гярибя бир шей варды. 
Шювкят хала юмрцндя беля щаъат эюрмямишди. Онлар бу 
гярибя яшйаны цзц кяндя тяряф гурашдырыб дцзялтдиляр. 
Шювкят хала диггятля бахыб эюрдц ки, она таныш эялян адам 
Саркисди. Фикирляшди ки, йягин Саркисин гонаьы эялиб. О 
да гонаглары мешяйя эятириб ки, динъялсинляр. Кякликдян, 
тураъдан вуруб ов елясинляр. Истяди эедиб десин ай Саркис, 
гонаьын эялиб апар кяндя, булаг башына, ямлик гузудан 
кабаб чяк, кяндин матащындан тюк габагларына, сонра 
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даьа – даша дырмашдыр да… Адамларын ялини тез – тез 
кяндя узадыб наращатлыгла няся данышдыгларыны эюрцб 
фикриндян дашынды. Саггаллылар эюздяриня няся тутуб булаг 
башына тяряф бахырдылар. Шювкят халанын дайандыьы йердян 
булаьын цстц даща айдын эюрцнцрдц. О да ялини эюзцнцн 
цстцня гойуб Саркисин бармаьыны узатдыьы тяряфя бахды. 
Эюрдц ки, Рафиг дядясинин атыны йедяйиня алыб булаьа 
тяряф эялир. Бу вахт мешядяки адамлар ъялд щяряктля 
Шювкят халайа таныш олмайан о гярибя шейя йахынлашдылар. 
Булаьын цстцня чатан Рафиг гяфил йеря йыхылды. Булаг 
башындакы адамлар она тяряф гачышдылар. Мешядя олан ики 
няфяр саггалы ъялд машына отуруб узаглашдылар. Саркис ися 
аьаъын дибиндя чюмялтмя отуруб юз – юзцня няся даныша 
– даныша ялиндяки тапанчаны фырладырды. Шювкят хала 
мясялянин ня йердя олдуьуну баша дцшдц. Дцнйа башына 
фырланды. Бир аз дцшцнцб, сяс чыхармасын дейя дишлярини бир 
– бириня сыхды. Байаг дюшлцйцнцн белиня тахдыьы дящряни 
ялиня алыб архадан йаваш – йаваш Саркися тяряф йахынлашды. 
Шювкят халанын бцтцн варльыны интигам щисси чульамышды. 
Онун биръя мягсяди варды: Рафигин гисасыны алмаг, 
дцшмяни ганына буламаг, вяссялам. О, колларын далына 
синя – синя архадан Саркися йахынлашды. Вар эцъц иля 
дящряни архадан Саркисин башына вурду. Саркис гышгырыб 
эери дюндц. Шювкят хала дящряни бир дя галдырыб онун 
башына вурмаг истяди. Анъаг дящяринин тийяси Саркисин 
кялля сцмцйцня еля эирмишди ки, Шювкят хала дящяряни 
Саркисин башындан чякиб чыхара билмяди. Саркис ялиндяки 
тапанча иля Шювкят халайа атяш ача билди. Щяр икиси цзц 
цстя аьаъын дибиня йыхылдылар. 

***
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Кянд ъамааты Рафигин башына топлашмышды. Ону 
хилас елямяк мцмкцн дейилди. Гяфил эцллянин щансы 
тяряфдян атылдыьыны билмяк цчцн щяря бир йандан мешяйя 
долушмушду. Кишиляр кяндя гайыданда голларынын 
цстцндя Шювкят халанын ъясядини, архаларынъа ися Саркисин 
мейидинин боьазына ип салыб сцрцйя – сцрцйя эятирдиляр. 
Мясялянин ня йердя олдуьуну айдынлашдыран ъамаат 
Нораны ахтармаьа башлады. Анъаг эеъ иди. Нора артыг 
кянддян чыхмышды. Бунунла да кяндин гара эцнляри 
башланды. Гарабаьын ганлы – гадалы эцнляри, ермяни – 
мцсялман давасы башланды. Тарих тякрар олунурду…

***
Ермянистанын щярби комиссарлыьы артыг щярби рцтбя 

алмыш, йцксяк чинли Рантик Григорйаны ишьал олунмуш 
Гарабаьа, ермянилярин юзляринин елан етдикляри Даьлыг 
Гарабаь Республикасына щярби комиссар тяйин етмишди. О 
да анасы Нора иля бирликдя Шушада, бир вахтлар Шащаня иля 
евлянмяк цчцн эялиб мцсялманлыьы гябул етмяк истядийи 
мцсялманларын Аллащын еви сайдыьы Гала мясъидинин 
йанында баьлы – баьатлы бир мцсялман евиня йыьышмышды. 
Рантик айнябяндин пянъярясиндян Азярбайъанын 
мемарлыг инъиляриндян сайылан бу мясъидин харабалыьыны 
сейр едирди. Чох дальын, фикирли иди. Анасы она йахынлашды:

– Ня чох бахырсан о харабалыьа? Эял динъял, йол 
эялифсян. 

Рантик анасына эюзуъу бир нязяр салыб деди:
– Билирсян няляр дцшдц йадыма… Кяндимиз, кяндин 

ъамааты, бир дя о, Шащаня. Щеч унуда билмирям о гызы. 
Бир хябяр билмирсян о аилядян? Неъя олду онларын ахыры? 
Билсям Шящи щардады, няйин бащасына олурса – олсун ону 
тапыб эятирярям йаныма.
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Анасы онун сюзцнц кясди:
– Сус, беля данышма. Унут эетсин о тцрк гызыны. Сяня 

ермяни гызы алажам. Америкада йашайан ермянилярдян. 
Сяни вя сянин эяляъяк ювладларынын ян мцгяддяс боръу вя 
иши бюйцк Ермянистан уьрунда мцбаризя апарыб, сонунъу 
тцркц мящв едяня гядяр мцщарибяни давам етдирмякдир. 
Галды ки, о гыза, ону ясирлярин ичиндя ахтарарам. Тапсам 
эятирярям. Щяйят – баъада кяниз кими ишлядярям. Сян дя 
бир – ики дяфя эеъя йанында сахлайарсан, эюзцнцн гурду 
юляр. Сонра да, ъаван гызды донор кими органларындан 
истифадя едярик. Хариъи базарда беля донорлара йахшы пул 
верирляр. Хариъдяки гощумумуз бу ишля мяшьулду. Ня 
лазым олса о, тяшкил едяъяк. 

– Шащаня ясир дцшцб ки? Мян бцтцн ясирлярин 
сиащысына бахмышам. О аилядян ясир дцшян йохду. Биръя 
Дярйанурун мейидини эютцря билмишдик. Ону да он няфяр 
ермяни ясири иля дяйишдик Азярбайъан тяряфи иля. Йахшы, 
мян эедиб доьулдуьум кянди эюрмяк истяйирям. Щям 
дя бир аз эязим, ейним ачылсын. 

***
Рантик комиссарлыьа мяхсус «Ъип» маркалы машына 

отурду. Сцрцъцйя машыны доьулдуьу кяндя, булаьын 
цстцня сцрмяйи ямр еляди. Йол бойу харабалыьа чеврилян 
кяндляри эюрдцкъя истяр – истямяз кюкс ютцрцрдц. Онун 
эюзц йолун гыраьында гурумуш, ири эювдяли бир аьаъа 
саташды. Йахынлашдыгъа ону дящшят бцрцйцрдц. Аьаъа 
чатанда сцрцъцйя машыны сахламаьы ямр етди. Машындан 
дцшцб аьаъын будагларына диггятля бахды. Будаглардан 
аьлы – гаралы гадын сачлары салланырды. Бир шей баша 
дцшмяди. Сцрцъцнц чаьырыб бунун ня демяк олдуьуну 
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сорушду. Сцрцъц она изащ етди ки, ясир дцшян азярбайъанлы 
гадынлара ермяниляр мин ъцр ишэянъя веряндян сонра 
юлцмъцл вязиййятдя онлары сачларындан бу аьаъын 
будагларына асыблар. Мейид аьырлашыб сачдан гопуб 
дцшцб, сачлар ися галыб будагда. Рантик дизи цстя йеря 
чюкдц. Торпаьы яли иля хышмалады. Она еля эялди ки, бир аз 
да бярк сыхса овъундакы торпагдан ган сызаъаг. 

Бялкя еля доьрудан да ган сызыр Гарабаьын щяр гарыш 
торпаьындан… Садяъя инсанын эюрмя мканлары бу ганы 
эюрмяйя имкан вермир. Аьылын, цряйин эюзц иля бахсаг 
щяр биримиз эюря билярик бу ганы. Азярбайъан тцркцнцн 
тарих бойу ганы иля суварылан бу торпаг бялкя дя кюксцня 
вурулан бу йараларын гайсаьыны гопарыб, бцкцб абырлы – 
щяйалы тцрк гадынларынын аь юрпяйиня вя бу гайсагларын 
ганы гызардыб бу юрпякляри, лаляйя чевириб, битириб чюлцндя 
– дцзцндя Гарабаьын. Диггят еля, охуъу, лалянин 
баьрындакы гара хал йара гайсаьына, лячяйи ися ана – 
баъыларыны, ел гызларынын юрпяйиня охшамырмы?… Бялкя еля 
бу эцн дя сачлары будагларында йеллянян бу ири эювдяли 
аьаъы тцрк гадынын эюз йашлары гурудуб. Эюз йашы дузлу 
олур ахы… Бялкя еля цзцмцзя тохунуб сачымызы йолан 
кцляк о аьаъдан асылан, намусу кафир айаьы алтында 
тапданан мцсялман гадынынын ащыдыр… Неъя олур ки, 
бу дящшяти ермяни сцдц ямян дайысына чякян, фаъияни юзц 
тюрядян бир зина, биъ Рантик эюрцр, дуйур, щярдян яти дя 
црпяшир. Сян ися…

Рантик айаьа галхыб будагдан салланан сачлара бир 
дя бахды. Онларын арасында бир хурмайы щюрцк эюрдц. 
Она еля эялди ки, бу Шащанянин щюрцйцдцр. Бир заманлар 
щяр телиня цряйинин бир щиссясини баьладыьы щюрцк… Дцнйа 
башына фырланды. Бир тящяр юзцнц топлайыб машына минди. 
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Сцрцъцйя машыны йахынлыгдакы ясир дцшярэясиня сцрмяйи 
ямр етди. Машын яввялляр совхозун мал – гарасы сахланылан 
тювлянин габаьында дайанды. Яввялъядян комиссарын 
эяляъяйини билдикляриндян бцтцн ясирляри ъярэя иля тювлядя 
дцзмцшдцляр. Рантик машындан дцшцб ясирлярин йанына 
эирди. Онлары бир – бир эюздян кечирди. Эюзляри бели икигат 
бцкцлмцш, чялимсиз, аьсаггал бир гоъайа саташды. Бу 
гоъа она чох таныш эялирди. Рантик диггятля она бахды. 
Таныды. О, кянд мяктябинин директору, Рантикя дил – 
ядябиййатдан дярс дейян Янвяр мцяллим иди. Онун шах 
гамяти фяляйин вердийи дярд дярсинин аьырлыьындан икигат 
яйилмишди. 

Рантикин йадына Янвяр мцяллимин юз мцяллиминин 
йанында неъя шаэирд эюркями алыб, мцяллиминя неъя бюйцк 
щюрмят бяслямяси, щямишя щяр ишдя, щяр чятинликдя юз 
мцяллиминя арха, кюмяк олмасы дцшдц. Бир дяфя о, Янвяр 
мцяллимдян сорушмушду ки, Янвяр мцяллим, нийя гышын 
шахтасында яйниндяки кцркц йол иля эедян гоъа кишинин 
чийниня салыб юзцн сойугдан титряйирсян? Янвяр мцяллим 
ъавабында демишди:

– О гоъа мяним ибтидаи синиф мцяллимим олуб. 
Мян сизя Ямир Теймурун кимлийи барядя дюня – дюня 
данышмышам. Дцнйанын йарысыны фятщ еляйян Ямир Теймур 
Орта Асийада бир чох абадлыг ишляри апарыр, мемарлыг 
абидяляри йапдырыр. Юзц цчцн ися сандыьын ичярисиндя 
гябир дцзялтдирир. Ня вахт йцрцшя чыхса, узаг йеря сяфяр 
ется бу гябир сандыьы юзц иля апарырмыш. Дейирмиш ки, 
Аллащ вердийи ъаны ня вахт эерийя аланда, ону бу гябиря 
гойуб басдырарлар. Бир эцн Ямир Теймур ешидир ки, онун 
мцяллими дцнйасыны дяйишиб. О, щеч вахт йанындан узаг 
гоймадыьы юз гябирини мцяллиминя эюндяриб ону бу 
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гябирдя дяфн етмяйи ямр едир. Сябябини сорушанда о, 
бялкя бунунла мцяллиминин онун цстцндя олан щагг – 
сайындан бир аз да олса чыха билдийини демишди. 

Рантик Янвяр мцяллимин гаршысында дайаныб дили 
топуг вура – вура:

– Салам, мцяллим! – деди.
Янвяр мцяллим гязябля онун эюзцнцн ичиня бахыб:
– Салам кяссин сизи. Щагг – ямяйим эюзцнцздян ирин 

– ган олуб тюкцлсцн. Кцчцк! – деди. Эюзцнц Рантикин 
эюзцндян чякмядян гяддини дцзялтмяйя чалышды. 

Рантик бу эюзлярдя аловланан гязяб, нифрят щиссиня 
дюзмяйиб ондан араланды. Фикирляшди ки, онун бу 
рцтбяйя чатмасында Янвяр мцяллимин вердийи тящсилин 
дя ящямиййяти чох бюйцкдцр. Теймур кими юз гябрини 
мцяллиминя вермяся дя щеч олмаса ону Азярбайъана 
гайтарыб боръундан чыха биляр. 

Комиссарла кобуд данышдыьына эюря ики няфяр ермяни 
ясэяри Янвяр мцяллимя йахынлышыб ону чюля сцрцмяк 
истядиляр. Рантик ясэярляря тяпинди:

– Дайанын! Нейнямяк истяйирсиз?
– Даща о, щеч бир ишя йарамыр, ъянаб комиссар. 

Дилини дя динъ гоймур. Даща онун саь галмаьы няйимизя 
лазымдыр ки?

– Бурада гярары мян верирям! Гоъаны йахшы – йахшы 
йуйундурун. Щякимя эюстярин, мцалиъя олунсун. Ону 
инъитмяйя ъясарят етмяйин. 

– Баш цстя, – дейиб йенидян гоъаны гыраьа чыхартмаг 
истяйяндя Янвяр мцяллим ялиндяки аьаъы йухары галдырыб 
гязябля деди:

– Йахын эялмяйин мяня! Аслан илнян аъ галар, ит 
артыьы йемяз. 



274

Sənəm Səbayel

О, тагятдян дцшцб йеря йыхылды. Бу вахт ясирлярин 
лап арха тяряфиндян бир бястябой гыз ъялд эялиб онун 
башыны голунун цстцня алды. Рантик дя Янвяр мцяллимин 
йанына эялди. Эюзц ясир гызын цзцня саташды. Цряйи еля бил 
синясиндян гопаъагды. Бяли, о иди. Шащаня иди бу бястябой 
гыз. Мцяллиминин кюмяйиня эялмишди. Яввялки Шащанядян 
ясяр яламят йох иди. Рантик бу ъындырындан ъин щцркян, 
саралыб – солмуш, бир аз да дяли эюркяминдя олан ясир гызы 
йох, онун симасында сцнбцлцндян су даман, Гарабаьын 
сай – сечмя эюзялляриндян сайылан, бцтцн варлыьы иля ону 
юзцня мяфтун едян севдийи гызы эюрцрдц. Бцтцн варлыьы 
шящвят щисси иля аловланды. Ясэярляря бу гызы да гоъа иля 
бирликдя хястяханайа апармаларыны тапшырды. Сонра ися бу 
гызын неъя ясир дцшмяси иля вя онун адынын нийя ясирлярин 
сийащысында олмамасы иля марагланды. Она дедиляр ки: 
«онлар бу гызы щушу итмиш щалда мешядян тапыблар. Щеч 
ким гызын кимлийини, щансы кянддян олдуьуну билмяди. 
Айыландан сонра ися гыз щеч кимля данышмайыб вя дяли 
щярякятляр еляйиб. Ня гядяр дюйцб инъидиблярся о, ня бир 
кялмя сюз дейиб, ня дя кимлийини йазыб. Янвяр киши дейир 
ки, о, лалды. Аьлы да йериндя дейил. Ня даныша, ня дя йаза 
билмир. Йаддашыны да итириб йягин. Йохса бу гядяр зцлмя 
дюзмязди. Билдирярди кимлийини. Биз дя еля о вахтдан она 
лал гыз дейирик. Вящши кимидир. Йахын дурмаг олмур. 
Щямишя цзцня газан гарасы чякир, цст – башына палчыг 
йахыр. Бу эцн зорла йуйундурмушуг ону. Кимлийи 
билинмядийиня эюря ады йохду сийащыда». 

Рантик цряйиндя фикирляшди ки, ня йахшы ки, беля олуб. 
Йягин чох ялдян – яля дцшмяйиб о бири ясир гызлар кими. Бир 
аз мцалиъя олунуб, аь эцн эюрся, яввялки Шащаня олаъаг. 

***



275

ŞAHANƏ

Щякимляр гоъанын вязиййятинин аьыр олдуьуну 
дедиляр. Шащаня ися юзцнц щякимя эюстярмяк истямирди. 
Янвяр мцяллимин чарпайысынын башындан йапышыб 
дурмушду. Рантик она йахынлашыб астадан: «Горхма, 
иъазя вер щякимляр сянин саьламлыьыны йохласынлар. Чох 
зяифсян, бир аз юзцня эял, фцрсят дцшян кими сяни хилас 
едяъяйям» – деди. Гыз ону нифрятля сцздц вя палатадан 
чыхды. 

Арадан он эцн вахт кечди. Янвяр мцяллим вя 
Шащаня мцалиъя олунурду. Рантик щяр эцн хястяханайа 
эялиб онларла марагланырды. Анасына щеч ня демямишди. 
Горхурду ки, Нора мане олар онун планларына. О, 
йахын кяндлярдян бириндя тяк йашайан бир ермяни 
арвады иля разылашмышды ки, хястяханадан чыхандан 
сонра Шащаняни онун евиня эятирсин. Янвяр мцяллими 
ися эерийя, Азярбайъана гайтармаг фикриндя гяти иди. 
Бу барядя Шащаняйя дя демишди. Гыз Янвяр мцяллимин 
вятяня гайыдаъаьыны ешидяндя цзцндя ани бир севинъ щисс 
олунмушду. Эюзляриндяки нифрят бир анлыг чякилмишди. Еля 
бил Рантикя дцнйаны баьышламышдылар. О, сюзцня ямял 
едяъяйиня анд ичмишди. 

Шащанянин мцалиъяси тез баша чатды. Анъаг о, Янвяр 
мцяллимдян айрылмаг истямирди. Рантик ону биртящяр 
хястяханадан чыхарыб ермяни гадынын евиня эятирди. 
Гадына тапшырды ки, о, Шащаняни бир дягигя дя эюздян 
гоймасын. Ялинин алтында кясиъи щеч ня гоймасын. Гыз 
юзцня гясд едя биляр. Яэяр беля олса, ермяни гадын бир баша 
она ъаваб вермяли олаъаг вя гызын бурада сахланылмасы 
сирр кими галмалыдыр. Гадын Шащаняни йуйундуруб 
тязя, бащалы палтар эейиндирди. Сачыны дарайыб щюрдц. 
Дцнйанын ян лязиз немятлярини сцфряйя йыьыб ону зор – 
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хош йедиртди. Ахшам Рантик ишдян Шащанянин йанына 
гайытды. Она йалварыб бирликдя шам етмяляриня разы салды. 
Сонра дивардан асылан каманчаны кюйняйиндян чыхартды. 
Узун – узады чалды. Эеъя йарыйа йахынлашырды. Рантик 
ися юз аляминя гапаныб санки юзц – юзцня той еляйирди. 
Шащаня сакитъя отуруб гулаг асырды. Ким билир хяйалы 
щаралара пярваз елямишди. Нящайят каман сусду. Рантик 
Шащанянин отурдуьу креслонун габаьында диз чюкдц. 
Башыны онун дизинин цстцня гойуб деди:

– Баьышла мяни Шящи! Эцнащым варса да, йохса 
да баьышла. Сян мяним илк мящяббятимсян. Щямишя 
севмишям сяни. Щарада олмушамса, ня иш эюрцшямся, сян 
мянимля олуфсан. Бир дягигя дя сянсиз олмамышам. Инан 
маа. 

Шащаня онун башыны дизинин цстцндян галдырды. Вящши 
пишик кими креслонун цстцндян сычрайыб гапыйа тяряф гачды. 
Рантик ъялд щярякятля онун щюрцйцндян йапышды, чыльын 
бир ещтирасла юзцня тяряф чякди. Ону голларынын арасына 
алыб, бярк – бярк синясиня сыхды. Шащаня гяфяся салынан диши 
аслан кими чабалайрды. Бирдян эюзц байаг Рантикин узун 
– узады чалыб, столун цстцня гойдуьу каманчайа саташды. 
Вар эцъцнц топлайыб Рантикин голунун ятини аьзына салды. 
Эцъц чатдыгъа бярк – бярк дишляди. Рантикин голлары бир 
аз бошалды. Гыз ъялд щярякятля онун голларынын арасындан 
чыхыб, каманы эютцрмяйи иля Рантикин башына чырпмаьы 
бир олду. Каманын симляри наля чякди, чанаьы голундан 
айрылды. Рантикин эур сачларынын арасындан ган ахыб, аь 
йахалыьына тюкцлдц. Рантик бунун фяргиня вармадан 
йеня, килидли гапыны ачмаьа ъящд едян гызы гуъаьына алыб, 
диванын цстцня чырпды. Бир яли иля гызын яллярини тутуб, о бири 
яли иля онун палтарыны ъырыглады. Шащаня бцтцн гязябини 
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топлайыб, онун цзцня тцпцрдц. Рантик ялинин архасы иля 
она эцълц бир силля вурду. Байагдан чабалайыб ялдян 
дцшян гыз щушуну итирди. 

Шащаня юзцня эяляндя, бцтцн бядяниндя дящшятли бир 
сызты щисс етди. Яввялъя щеч бир шей баша дцшмяди. Сонра, 
бюйрцндя йатан Рантики эюрцб, бцтцн оланлары хатырлады. 
Иш ишдян кечмишди. Шащаня гызлыг астанасындан, эялинлик 
отаьына эирмишди. О, синя долусу бир ащ чякди. Бу ащын 
йаньысы эюйдя мялякляри, йердя даьы – дашы йандырарды 
бялкя дя… Анъаг Рантики йухудан ойатмады. Шащаня 
эцъсцзлцйцня, башына эялянляря эюря юзц – юзцня нифрят 
едирди. Башга чаряси йох иди. О, ъанлы мейидя чеврилмишди. 
Щеч ня щисс етмирди. Аллащдан юзцня дюня – дюня юлцм 
истяйирди. Бцтцн эеъяни киприкляриндя ачды. Сящяр Рантик 
ишя эетди. Шащаня ися ермяни гадынын нязаряти алтында иди. 

Эцн – эцнц, ай – айы говду. Щямишя нязарят алтында 
олан, щяйят гапысындан байыра чыха билмяйян Шащаня 
щяйятдяки тут аьаъынын эювдясиня сюйкяниб дурмушду. 
Рантикин машыны дарвазанын аьзында дайанды. О, 
севинъяк ялиндя каьыз говлуг щяйятя эирди. Шащаняйя 
йахынлашыб ялиндяки сянядляри она эюстяряряк деди:

– Язизим, сабащ Янвяр мцяллими Азярбайъана 
гайтарырам. Билирям инди неъя севиняъяксян. Яэяр 
истяйирсян бир мяктуб йаз, верим Янвяр мцяллим апарсын. 

Шащаня ялляри яся – яся каьызлара бахды. Янвяр 
мцяллимин сянядя йапышдырылмыш шяклини юпдц. Евя тяряф 
эетмяк истяйяндя башы эиъяллянди. Мцвазинятини итириб 
йыхылды. Рантик ону гуъаьына алыб евя эятирди. Евин 
сащибяси ъялд ичяри эириб ня олдуьуну сорушду. Рантик 
деди:

– Щушуну итириб. Сян йанында ол мян щяким эятирим. 
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Рантик щяким далынъа эетди. Шащаня йаваш – йаваш 
юзцня эялмишди. Рантик щякимля бирэя отаьа эирди. Щяким 
Шащаняни мцайиня етди. Рантик Шящаняни щякимя щяйат 
йолдашы кими тягдим етмишди. Щяким Шащанядя ъидди 
бир хястялик тапмады. Ону сорьу – суала тутду. Шащаня 
данышмадыьына эюря бцтцн суаллара онун ишаряси иля 
Рантик ъаваб верирди. Ахырынъы суалы щяким бир дя тякрар 
етди: 

– Ахырынъы дяфя ня вахт…
Гыз яли иля дюрд рягями эюстярди. Рантик ъялд ъаваб 

верди. 
– Дюрд ай яввял. 
Щяким айаьа галхыб чантасыны баьлады вя гятиййятля:
– Щамилядир – деди. – Наращат олмайын. Щамилялик 

вахты олур беля щаллар. 
Шащаняни щейрят бцрцдц. Рантик щякими ютцрцб 

отаьа гайытды. Эцля – эцля Шащаняйя деди:
– Ушаьымыз олаъаг, язизим. 
Шащаня вар эцъц иля йеря – эюйя етираз едирмиш кими 

гышгырды: 
– Йох!!! Йох!!! Ахы мяним эцнащым няди, ай Аллащ?! 

Юлдцр мяни. Бир юлцмц дя мяня чох эюрмя!
Ермяни гадын да, Рантик дя чашыб галмышдылар. 

Шащаня биринъи дяфя иди данышырды. Рантикя мялум олду ки, 
Шащаня щеч вахт ня йаддашыны, ня дя нитгини итирмяйибмиш. 
О, буна щям севинир, щям дя тяяъъцб едирди. Дцшцнцрдц 
ки, эюрян бу гыз бир беля вахты неъя суса билиб, неъя баъарыб 
буну. Рантик ермяни гадыны башга отаьа кечириб она 
хейли Америка доллары верди. Гябир кими сяссиз олмаьыны 
ямр етди. Шащанянин йанына дюняндя гыз сачларыны йолуб 
щюнкцр – щюнкцр аьлайырды. Юзцнц о дивара – бу дивара 
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чырпырды. Рантик ону гуъаглайыб чарпайыйа узатды. 
Сакитляшдирмяйя чалышараг дейирди:

– Мяним дяли ъейраным. Мян сянин ирадяли, мющкям 
олдуьуну билирдим, анъаг бу гядяр йох. Неъя суса 
билифсян бу гядяр вахты? Сяни сусмаьа ня вадар едиб? 
Данышмамагда мягсядин ня иди? 

Шащаня она йалварыб деди:
– Ушаьы аборт елямяк лазымдыр. Мян ону истямирям. 

Йалварырам сяня, бу ишдя мяня кюмяк ет. Йа да эцлляля 
мяни. Ня итирирсян ки… Онсуз да истядийини алыфсан. Ня 
чох мяним кими ясир – йесир, ялаъсыз, кимсясиз, сяси – цнц 
щеч кимя чатмайан азярбайъанлы гызлары. Онсуз да щяр 
эцн щяр бириниз бу гызларын башына олмазын мцсибятлярини 
эятирирсиниз. Кефинизи чякиб, сонра да айагларыныздан 
юпдцрцрсцнцз. Мян няйиня эяряйям. Юлдцр мяни. Аллащ 
хатириня юлдцр. Яэяр сян мяни юлдцрмясян, мян фцрсят 
тапан кими сяни юлдцряъям. Еля бу евя дя эялмяйя 
разылашмагда мягсядим сяни юлдцрмяк иди. Анъаг сян 
щеч вахт мяним йаныма силащла эялмямисян. Бу ермяни 
ганъыьы да ял алтында ня бычаг, ня гайчы, ня дя саьламльа 
зяряр веря биляъяк бир шей гоймур. Йохса индийя гядяр 
ону да, сяни дя юлдцрмцшдцм. Чякдиклярим аз имиш кими 
инди дя дцшмян баласы эяздиря билмярям цряйимин алтында. 
Ону рядд еля мяндян… 

Рантик гязябля гышгырды:
– Бясдир чяррянлядин. Сян истясян дя, истямясян дя 

мяним ушаьым доьулажах. Дцшмянчилийя эялдикдя ися 
тцркля ермяни щеч вахт дост олмуйуф дцнйа гуруландан. 
Бу ишдя мяним эцнащым йохду. Мян юз халгыма хидмят 
едирям вя едяъяйям. Бу эцн биз галибик! Мяьлуб 
оланларла неъя ряфтар елямяк бизим ишимиздир. Ахы 
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башгалары сянин няйиня лазымдыр? О дедийин гызлар барядя 
гой гардашлары, гощумлары, орда – бурда башыны кейфля, 
ейш – ишрятля гарышдыран, адларыны киши гойан щямвятянляри 
дцшцнсцн. Сян юз гайьына гал. Аллащын эятириб ки, мян 
сяни чох истийирям. 

Шащанянин синясиндян йери – эюйц йандыран бир наля 
гопду:

– Еля билирсян инанырам сяня? Сизин няфясиниз 
дя йаланла эедиб –эялир. Сянин ришхяндля щаггында 
данышдыьын о оьланлар бир эцн сизин дярсинизи веряжяк! 
Алажах бизим гисасымызы. Эежи – тези вар. Инди сяня 
дейим сизин вящшиликляринизи. Дейим нийя сусмшам. Мян 
евимиздян мешяйя, гардашымын гуллуг елядийи баталйона 
юзцм йайыб биширдийим йуха чюряйини вя гойун пендири 
апармаг цчцн эетмишдим. Бирдян атышма сяси ешитдим. 
Щцндцр бир аьаъа чыхыб атышма олан тяряфя бахдым. Сизин 
мурдарлар ирялиляйирдиляр. Бизимкиляр сон няфяриня гядяр 
щялак олдулар. Дцшмян щяр тяряфдян кянди мцщасиряйя 
алды. Мян фцрсят тапыб аьаъын башындан еня билмядим. 
Щям дя бура мяним цчцн ян тящлцкясиз йер иди. Сизин 
мурдарлар кяндя сохулуб гоъалы – гарылы, ушаглы – бюйцклц 
щамыны эцллялядиляр. Кянди талан елядиляр. Саь галанлары 
ися ясир эютцрдцляр. Мян бцтцн бунлары эюрцрдцм. 
Щейрятдян донмушдум. Ара сакитляшяндян сонра 
мян аьаъдан дцшцб эизли йолла щяля ишьал олунмамыш 
кяндлярдян бириня тяряф эедирдим. Бирдян сяс ешитдим. 
Колун далында эизляндим. Сяс эялян тяряфя бахдым. Сянин 
синиф йолдашын Марат варды ей, йадындады? Онун башчылыг 
елядийи ермяни ясэярляри кеф мяълиси гурмушдулар юзляри 
цчцн. Эютцрдцкляри ясирлярин ял – голуну баьлайыф бир 
гырагда отуртмушдулар. Мян ясирлярдян бир няфяр кишини 
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таныдым. О, гоншу кянддяки шяраб заводунда ишдяйирди. 
Ямимля дост идиляр. Ясирлярин арасында гыздар да вар иди. 
Онлардан бири лап ушаг иди. Он цч – он дюрд йашы анъаг 
оларды. Марат о гызын голундан тутуб мян таныдыьым 
о кишинин лап йахынына чякиб эятирди. Ялиндя тутдуьу 
конйакы зорла гызын аьзына тюкцб кишийя деди: 

– Эюзцнц йумма, тцрк кюпяйи. Йахшы – йахшы 
бах. Бу конйак да сянин истещсалынды, бу гыз да. Инди 
онларын икиси дя бизимди. Тцркцн гуруб тикдийи, йыьыб – 
йыьышдырдыьы дцнйадан газанъы няйи варса, щамысы бизим 
олаъаг. Тарихдян силяъяйик тцрк сюзцнц. 

Мяня мялум олду ки, бу гыз о кишинин гызыдыр. Марат 
вящшиликля гызы атасынын эюзцнцн габаьында зорлады. 
Кишинин цряйи партламышды йериндяъя. Юлцмъцл щала дцшян 
гызы ися эедяндя эцллялядиляр. Онлар узаглашандан сонра 
мян мейидляря йахынлышдым. Аьлайа – аьлайа онлары 
сцрцйцб бир чюкяйя салдым. Овъумда аьаъларын дибиндян 
торпаг эятириб онларын цстцня тюкдцм. Мян бу иши эеъяляр 
эюрцрдцм. Эцндцздяр ися ян щцндцр аьаъын башына 
чыхырдым. Нящайят мян онлары басдырдым. Артыг тагятдян 
дцшмцшдцм. Гызын башыына эялянляр мяня дярс олмушду. 
Мян щюрцклярими палтарымын алтындан белимя долайыб 
баьладым. Палтарымын ятяклярини бир нечя йердян ъырдым. 
Цз – эюзцмц палчыгладым. Ата – баланын интигамыны 
алмайынъа бир кялмя дя данышмайаъаьыма онларын “гябри” 
цстцндя дайаныб сюз вердим. Сонра мешянин дяринлийиня, 
Азярбайъанда галан кяндляря тяряф цз тутдум. Аълыг 
мяни тагятдян салмышды. Ня вахт щушуму итирмяйимдян 
хябярим олмайыб. Айыланда юзцмц азярбаъанлы ясирлярин 
арасында эюрдцм. Янвяр мцяллим башымы дизинин цстцня 
гоймушду. Юзцмя эялмяйими билян ермяниляр мяня 
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мин ъцр язаб вериб кимлийими сорушурдулар. Мян юзцмц 
лаллыьа, дялилийя вурмушдум. Онлара щеч ня демядим. 
Онлар да мяни бу ъцр гябул елядиляр. Щяр дяфя ишэянъядян 
сонра Янвяр мцяллим фцрсят дцшян кими мяня йахынлашыб 
дейирди: «Дюз, мяним балам, дюз! От кюкц цстя битяр! 
Сян Гарбаьлысан, яслин – кюкцн вар. Неъя варсан еля 
дя гал. Щалал олсун сяня верилян сцд, тярбийя. Йахшы 
фикирляшифсян. Мян билирям ки, сян ня лалсан, ня дя дялисян. 
Аллащ кяримдир, щяр гаранлыг эеъянин бир эцндцзц вар…»

О, аьлайа – аьлайа йараларыма сыьал чякирди. 
Кимлийими щеч кимя демирди. Щеч бизимкиляря дя етибар 
етмирди. Дейирсян мяктуб йазым эюндярим гардашыма. 
Ня йазым? Гой еля билсинляр ки, юлмцшям. Еля дирилик вар 
ки, юлцлцк ондан йцз гат йахшыды. 

Рантик башыны ашаьы салыб ялляри иля бярк – бярк 
сыхмышды. Нящайят диллянди:

– Мцщарибянин юз гануннары вар. Бцтцн бу оланларда 
мяним кюрпямин щеч бир эцнащы йохдур. Сян истясян дя, 
истямясян дя мяним ушаьым доьулаъаг. Яэяр ушаьа бир 
шей елясян баьышламарам сяни. 

Шащаня Рантикин маскасынын йыртылдыьыны эюрцрдц. 
Онун башга чыхыш йолу йох иди. Бцтцн эеъяни фикирляшиб 
гярара эялди ки, ушаг доьуландан сонра ону боьуб 
юлдцряъяк. 

***
Янвяр мцяллим Азярбаъана гайтарылды. Ону 

Щарамыйа, чадыр шящяръийиня эятирдиляр. Янвяр мцяллим 
Дяйанятин аилясинин чадырында иди. Ъамаат йыьышыб ону 
эюрмяйя эялмишди. Кянддян чох аз адам галмышды. 
Галанлар да яввялки адамлара охшамырды. Щамысынын 
сачы аьарыб, рянэи саралмышды. Бязиляри шикяст олмушду 
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мцщарибядя. Щамынын сифятиндя дярин бир щцзн, кядяр 
вар иди. Гадынлар йайлыгларынын уъу иля эизли – эизли эюз 
йашларыны силирдиляр, Янвяр мцяллим данышдыгъа. Эеъя 
йарыдан кечмишди. Ъамаат чадырлара даьылышды. Янвяр 
мцяллим Дяйанятя деди:

– Йерини мяня йахын ачдыр. Сяня дейиляси сюзцм 
вар. Адам ичиндя демядим. Юзцмцз фикирляшяк, эюряк 
нейнийя билярик. 

Дяйанятя Янвяр мцяллимля йанашы йер салынды. 
Мцяллим йатаьына узанды. Дяйанят ися ясасыны дивара 
сюйкяйиб, протез айаьыны ачыб йеря гойду. Йатаьа эир-
мяди. О, мцяллиминин йанында узанмаьы ядябсизлик 
билирди. Стула отуруб, деди:

– Буйурун, мцяллим, ня ися данышмаг истяйирдиниз. 
– Йериня эир, а бала, узаныглы да ешитмяк олур 

дейиляни. Билирям мяним йанымда узанмаьы ядябсизлик 
сайырсан. Цзцн аь олсун. Анъаг инди бизимки беля эятириб. 
Бир эцн дюйцл, ики эцн дюйцл, биз бундан сонра бир йердя 
йашайаъаьыг. Узан йериня. 

Дяйанят чякиня – чякиня йериня эирди. Янвяр мцяллим 
Шащаня барядя эюрцб билдиклярини Дяйанятя данышды. Ону 
ня йолла олурса – олсун хилас етмяк лазым олдуьуну деди. 
Дяйанят гяти етираз етди:

– Еля билярям юлцб. Каш юляйди, йа да мян юляйдим 
ону горуйа билмядийимя эюря. Аллащ, мяня юлцм вер. 

Янвяр мцяллим она тяпиниб сакитляшдирди. Дяйанятин 
йадына еля Янвяр мцяллимин синифдя онлара дедийи бир 
щадися дцшдц. Янвяр мцяллим бир дяфя данышмышды ки, 
мцсялман дцнйасынын бюйцк мцтяфяккири, Пакистанлы 
Мящяммяд Игбал щям ана дилиндя, щям дя инэилис дилиндя 
дцнйа ядябиййатынын инъиси сайылан ясярляр йарадыр. Бюйцк 
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Британийа щюкцмяти ян эюзял ясяр цчцн мукафат тясис едир. 
Бу мцкафата Мящяммяд Игбалын ясярляри илк олараг лайиг 
эюрцлцр. Анъаг Мящяммяд Игбал мцкафатдан имтина 
едир. Сябябини сорушанда:

– Мцкафат яввял мяним мцяллимимя верилмялидир. 
Мян онун билдийинин йцздян бирини билмирям вя аз – чох 
билдикляримя эюря ися мцяллимимя борълуйам дейир. 

Дяйанят чох эютцр – гой етдикдян сонра даща 
йахшысыны мцяллиминин билдийини дейир. Сящяр ачылан кими 
онлар Бакыйа, Мцдафия Назирлийиня вя «Гырмызы Хач» 
ъямиййятиня вязиййят барядя хябяр вермяйя эялдиляр. 

***
Шащаня йенидян сусмушду. Эцн – эцнц говуб 

айлара чеврилмишди. Ян нящайят Шащаня цчцн мцсибятли 
сайылан эцнлярдян бири дя эялиб чатды. Ону доьум евиня 
апармышдылар. Рантик ону доьум евиня эятириб тяъили 
анасынын йанына гайытды. Индийяня кими сирр кими сахладыьы 
Шащаня мяъярасыны Норайа данышды. Азярбайъан тяряфин 
гызы эерийя алмаг ъящдини дя деди. Ялавя етди ки, яэяр 
ялиня фцрсят дцшся Шащаня ушаьы юлдцря биляр. 

Нора тямкинля гулаг асыб:
– Ахмаг олма, щеч бир ана юз ювладына гыймаз. 

Ахы, щансы ана онун ъаныны, ганыны йейиб, дцнйайа 
эялян ъийярпарасына гясд едяр? Ня олсун ки, онун атасы 
ермянидир. Щяр щалда о ушаг ана бятниндя о гызын ганы 
иля гидаланыб. Ушаьын атасынын ким олмасы ана цчцн фярг 
елямяз – дейя Нора оьлуна тясялли верди. Вахтиля Ряшидля 
йашадыьы маъяраны эюзц гаршысына эятириб, цряйиндя «ня 
олсун ки, чох да Ряшидин белиндян эялмисян, мяним 
сцдцмц ямдийин цчцн, мяндян тярбийя алдыьын цчцн 
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сян дя бир ермянисян. Мяэяр сянин кимиляр аздырмы? 
Башга миллятлярин гадынларына аид едя билмясям дя, там 
яминям ки, ермяни гадынынын доьдуьу ушаг атасынын ким 
олмасындан асылы олмайараг, ермяни олур. Онларын щарда, 
щансы миллят арасында йашамаларындан асылы олмайараг!» 

Норанын дцшцнъяляриндя бир данылмаз щягигят вар 
иди. Доьрудан да, ещтираслы тцрк кишиляри вя шящвятли ермяни 
гадынлары олмасайды, ермяниляр бу эун олдугларындан 
сайъа гат – гат аз олмаздымы? Мяэяр аз идими 
Азярбаъанда ермяни арвад вя гызларыны юз йатагларна 
салыб, ярляриня вя гардашларына, щятта узаг гощумларна 
беля йахшы вязифяляр, сялащиййятляр верян щакими – мцтляг 
Азярбайъан тцркляри? Бу, тякъя Азярбайъанда беля 
идими? Йох! 

Бу, «йох» кялмясини Нора юзцндян ихтийарсыз дилиня 
эятирди. Анъаг бу «йоху» Рантик башга ъцр анлады. Нора 
ися фикирдян щяля айрыла билмямишди. Бцтцн бяшяриййятин 
эюрцб – билдийи бир щягигяти о, инди юзц цчцн кяшф едирди. 
Дцнйанын бцтцн юлкяляринин баш сарайларына ермянилярин 
айаг ача билмяляринин сябяби бу ейш – ишрят дцшэцнцня 
инди айдын олурду. О, дцшцндцкъя, бу айдынлыг юзцнц 
даща ачыг бирузя верирди. Нора Ермянистанда йашайан 
ермянлярля башга миллятляр арасында йашайан ермяниляри 
мянтиг тярязисинин айры – айры эюзляриня гойуб аьлын эюзц 
иля бахды. Ермянистанда варлылар вя касыблар, аьыллылар 
вя ахмаглар, савадлылар вя савадсызлар олдуьу щалда 
Ермянистандан кянарда аьлындан вя савадындан асылы 
олмайараг бир няфяр дя олсун касыб ермяни тапа билмяди. 
Вя ермяни халгынын газандыьы ня варса щамсндан 
ютрц мящз юз гаднларына борълу олдуьуну, бюйцк 
Ермянистан йаратмагдан ютрц бундан башга бцтцн 
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васитялярин мцмкцнсцз олдуьуну анлайан Нора юзц дя 
дахил олмагла ъями ермяни гадынларына «афярин» сюйляди. 
О, бу «афярини» еля уъадан деди ки, Рантик онун сясиня 
диксинди вя:

– Кимя афярин? – дейя сорушду.
Хяйал дянизиндя цзян Нора юз тапынтысна о гядяр 

алудя олмушду ки, аз гала Рантикин дя дцнйайа неъя 
эялмясини ачыб дейяъякди. Анъаг о, щисслярини ъиловламаьы 
баъарды, сусду. Бцтцн мягамларда чыхыш олу тапмаьы 
баъаран бу щийляэяр гадын инди дя аъиз галмады:

– Щям сяня, щям дя мяня. Сяня она эюря ки, мяни 
габагъадан хябярдар етдин. Мян о тцрк гадынларыны йахшы 
таныйырам. Тямиз ганлы мцсялман гадыны бир христиан 
ермянидян ямяля эялян ушаьы щеч вахт юзцня ювлад сайа 
билмяз.

Нора «тямиз ганлы» ифадясини хцсуси вурьу иля деди. 
О, бир даща бу кялмяляри тякрар етди:

– О гызын ганына йад ган гаршмадыьына яминям, – 
дейиб ялавя етди: – О ки, галды афяринин мяня аид олан 
щиссясиня, бу щям сянин кими бир оьул доьдуьума, щям 
дя тюкяъяйим тядбиря эюря мяня дцшцр. 

Сонра бир аз тякяббцрля:
– Наращат олма, бир чаря тапарыг! – дейиб телефона 

йахынлашыб киминляся узун – узад данышды. Мяслящят истяди. 
Сонра ися Рантикя ону тяъили доьум евиня, Шащанянин 
йанына апармасыны тяляб етди. Шащаня Норанын нязаряти 
алтында дцнйайа оьлан ушаьы эятирмишди. Юзцнцн фикринъя 
десяк, дцшмян анасы олмушду. Ушаг доьуландан 
сонра ону ямиздирмяк цчцн Шащаняйя вермядиляр. 
Нора щарданса гуъаьы кюрпяли бир ермяни гадыны тапыб 
эятирмишди ушаьы ямиздирмяк цчцн. «Ким ня йеся о олар» 
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мисалыны йадына салыб тцрк сцдц яммяйя гоймамышды 
ушаьы. Шащаняйя эюря ися бу, бир тяряфдян йахшы иди ки, о, 
дцшмян баласына сцд вермирди. О бири тяряфдян пис иди она 
эюря ки, о, ушаьы юлдцрмяк фцрсятини тапмырды. Бц фцрсят 
цчцн о, ким билир ня гядяр эюзлямяли иди. 

Нора доьум евиндя Шащанянин йанында галырды. 
Она хцсуси нявазиш эюстярир, йери дцшдцкъя дейирди:

– Нашцкцр олма, ахчи, бу ушаг сянин хиласынды. 
Аллащ юзц сяня йол ачыб. Бу ушаьа эюря адам кими 
йашайаъагсан. Сян гящряман анасы кими бцтцн ермяни 
халгы арасында мяшщур олаъагсан. Аьлын олсун… 

Шащаняни хястяханадан чыхарыб яввял галдыьы евя 
йох, бирбаша Рантикля Норанын йашадыьы евя эятирдиляр. 
Ушаьы ися тамам башга адамлар башга йердя сахлайырды. 
Бир эцн Рантикля ики няфяр саггалы киши эялди онлара. 
Айрыъа отаьа чякилиб бир хейли эизли сющбят едяндян 
сонра Шащаняни йанларына чаьырдылар. Цзцня эцлцб 
мещрибанлыгла йер эюстярдиляр. Нора йеня ону диля тутуб 
Азярбайъан дилиндя хош сюзляр дейиб йолдан чыхармаьа 
чалышды. Щамы диггятля она бахырды. Рантик ися башыны ашаьы 
салыб ялляринин арасында сыхмышды. Ону фикир эютцрмцшдц. 
Цряйиндя юзцнц лянятляйирди. О, щеч ъцр Шащаня кими эюзял 
ойунъаьыны ялиндян вермяк истямирди. Дцшцнцрдц ки, бу 
«вящши пишик» онун эюрдцйц, сащиб олдуьу гаднлардан 
дейил. Щяр дяфя йатаьына эирмяк цчцн, ня гядяр йалварыб 
– йахарыр, ахырда да зора ял атырды щямишя. Чятинликля ялдя 
олунан щяр шей даща ширин эялирди она. Щям дя ахы, бу тцрк 
эюзяли онун илк мящяббяти иди.  О, инди итиряъяйи ойунъаьы 
онун цчцн ня гядяр дяйярли олдуьуну дярк едирди. Анъаг 
чыхыш йолу йох иди. Артыг баш гярарэащ Азярбаъан тяряфля 
разылыьа эялмишди. Юзляри цчцн план гурмушдулар. Рантик 
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бу планы позмаг игтидарында дейилди. Юзц – юзцнц 
данлайырды ки, нийя Янвяр мцяллими эери гайтарды. Яэяр 
ону бурада юлдцрсяйди, Шащанянин бурада олмаьынын 
цстц ачылмайаъагды. Няиня лазым иди ахы, мцяллим – шаэирд 
боръуну хатырламаг. Тцрк ким олур – олсун, дцшмянди, 
вяссалам! Щярдян бу рящимлилик щардан эялир онун 
цряйиня? Щярдянбир цряйинин щарасндаса Тцркя олан 
мящяббятя эюря юзцнц лянятляди. Башыны галдырыб анасына 
деди:

– Эяряк о гоъа мцяллими бурда юлдцряйдим. 
Билмирям нийя йазыьым эялди она...

Анасы онун цряйиндя бу рящимин щардан олдуьуну 
чох эюзял билирди. Атасы Ряшид дя беля иди. О, дцшмянини 
йыхарды, анъаг кясмязди. Чох зящмли олан Ряшид, яслиндя 
чох кювряк, цряйийумшаг адам иди. О, цряйиндя Рантики 
гынады. Ня олсун ки, о, тцркдян ямяля эялиб, тцрк чюряйи 
йейиб, мяним сцдцмц ямиб ахы… Мян ясил ермяни 
тярбийяси вермишям она. Илк дяфя гуъаьыма аланда, адыны 
дедим гулаьына. Сонра да дедим ки, сян ермянисян, Тцрк 
сянин дцшмяниндир! Бюйц, щарда имкан дцшся, мящв еля 
дцшмянини. Йени доьулан ушаьын бейни тяр – тямиз олур, 
ня десян йазылыр ора. Щяля сяккиз йашы йох иди. Она тойуг 
башы кясдириб, ган тюкмяк юйрядирдим. Пишик ъцъяляри 
йейиб бящаняси иля, пишийин цстцня бензин тюкдцрцб дири – 
дири од вурдурмушдум пишийя. Дири гочун гуйруьундан 
бычагла кясдириб, чий – чий йедиртмишдим ки, рящим 
олмасын цряйиндя. Йеня дя щардаса зяифлик эюстярир, 
фярсиз. Лап дядяси кими бяркя дцшяндя башыны гарпыз кими 
сыхыр ялляринин арасында. Ейни вахтда Шащаня фикирляшди ки, 
онун Ряшид ямиси дя бяркя дцшяндя беля едярди. Бу фикри 
ъялд башындан чыхармаьа чалышыб юз – юзцнц гынады: – «эюр 
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бир кими – кимя охшатдым. Кеч эцнащымдан ями. Гябри 
гяриб олан, рущу дидярэин олан ями. Каш щеч олмаса биръя 
дяфя сянин баш дашыны гуъаглайа биляйдим…» Норанын 
сяси ону фикирдян айырды:

– Гызым, сян мяним ялимдя – овъумда, эюзцмцн 
габаьында, дизимин цстцндя бюйцйцфсян. Сяни юз балам 
кими истямишям. Мяндян сизя пислик эялмяз. Щям дя ки, сян 
мяним эялинмсян ахы, нявямин анасысан. Чыхарт башындан 
пис фикирляри. Биз бир – биримизя дцшмян ола билмярик. Ахы 
сянин няйиня лазымдыр Гарабаьда ким йашыйыр йашасын 
да. Адамын юз эцнц хош кечсин. Юмцр бир дяфя верилир 
адама. Сян щяля ушагсан, он доггуз йаш няди ки? Чох 
шейи баша дцшмцрсян. Сян бюйцк сюзцня гулаг ас. Пешман 
олмазсан. Сяня о гядяр вар – дювлят веряъяйик ки, бцтцн 
няслиня, нявя – нятиъяня дя бяс еляйяъяк. Биз ермянляр 
чох рящимли, хейирхащ адамларыг. Юзцн эюряъяксян. Бах, 
бу киши мяним ямим оьлудур. Чох йахшы адамдыр. Сянин 
ямин Ряшидля дя мющкям дост иди. Франсада йашайыр. Еля 
– беля адам дюйцл ща. О, сяни Азярбайъана гайтармаг 
истяйир. Ушаьыны да ялиндян алмыр. Наращат олма. Ушаьын 
ики дяня доьум щаггында шящадятнамяси вар. Бириндя 
неъя вар еля дя йазылыб. Йяни ушаг ермянидир. О бириндя 
ися йазылыб ки, ушаг мцсялмандыр. Азярбайъана вериляъяк 
бцтцн сянядлярдя йазылыб ки, сян бир няфяр Яли адлы тцрк 
ясири иля бир йердя йашыйыфсан. Сонра да Ялини илан чалыб. Биз 
ермяниляр ня гядяр чалышсаг да, ону хилас едя билмямишик. 
Яли юляндя сян щамиля имишсян. Биз дя неъя ки, щуманист 
бир халг кими сяни дарда гоймамышыг. Ушаьын нормал 
доьлумасы цчцн ня лазымды елямишик. Бу барядя бцтцн 
хариъи мятбуата хябяр вермишик. Инди дя сяни вя ушаьыны 
юз вятянинизя гайтарырыг. Сян о тяряфя кечян кими Бакыдан 
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бир няфяр бизнесмен гадын эяляъяк Щарамы дцзцня. 
Эуйа чадырларда йашайан гачгынлара щуманитар йардым 
эятиряъяк. Яслиндя ися о, сяня эюря эяляъяк. Сяни тапаъаг. 
Тяк ана кими юз щимайясиня эютцрцф Бакыйа апаражах. 
Сян ня гардашына, ня дя ордакы эиъ мцсялманлара гулаг 
асма. Арвада гошул, эет Бакыйа. Чякиниб елямя, артыг 
сянин Бакыда сарай кими евин вар. Ичинин мебели, саунасы 
иля бирликдя. Щя, биз юлмямишик ки, сян корлуг чякясян. 
Щямишя сяни нязарятдя сахлайаъаьыг. Бакыйа чатан кими 
ушаьа дайя бахаъаг. Онлар щамысы бизим адамларды. Ара 
гарышанда паспортларыны дяйишиб азярбайъанлы олублар. Щеч 
ким щеч нядян шцбщялянмяйяъяк. Ушаьын тярбийяси иля сона 
гядяр юзцмцз мяшьул олаъаьыг. Сян йе, ич, кеф еля. Башга 
шейля ишин олмасын. Дедиклярими йахшы йадында сахла!

О сонра сарафана бцкцлц, аь рянэли ушаг эюдякчясини 
Шащаняйя эюстяриб деди:

– Бу куртканы эедяндя ушаьа эейиндиряжик. Онун 
цзц иля астарынын арасы АБШ доллары иля долудур. Щамысы 
да йцзлцкдц. Илк заманлар ня вахт лазым олса бир тяряфдян 
куртканын астарыны сюкцб чыхарарсан. Инди ися эедин йатын. 
Ярин дя йорьунду. 

Шащаня отагдан чыхыб юз отаьына кечди. Ешитдиклярини 
бир – бир саф – чцрцк елямяйя башлады. Юз – юзцня дцшцндц: 
– «Демяли план гуруфлар. Мяни ахмаг йериня гойуф 
пулла сатын алмаг истяйирляр. Ай сиз юлясиниз… Нолар сиз 
сайдыьынызы сайын, эюрцн мян нейнийирям. Баша дцшцрям 
сизин ниййятинизи. Юз илан баланызы мяним гойнумда 
бюйцдцб, ахырда да бу илана мяним халгымы чалдырмаг 
истяйирсиниз. Эяляъяк планынызы йериня йетирмяк цчцн 
индидян бизим ичимиздя ъясус йетишдирмяк истяйирсиз ки, 
сонра чятиня дцшмяйясиз. Йох, гары дцшмян, кечмяйяъяк 
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сизин бу щийляниз. Даща биз дя эюзцачыг олаъаьыг. Сизя 
кимлийимизи эюстяряъяйик, лайиг олдуьунуз ъавабы 
веряъяйик! Сиз мяня тяля гурурсунуз. Эюрярсиз мян 
нейнийяжям. Аллащым мяня кюмяк ол. Аьлымы башымдан, 
дцшмяня нифрятими, гязябими, интигам щиссими цряйимдян 
алма…

Рантик йатаьа эириб ону фикриндян айырды. Узун 
– узады данышды. О, ня деся Шащаня разылашды. Юзцнц 
севинирмиш кими эюстярди. Она верилян тапшырыглары дюня – 
дюня тякрар етди. «Олан олуб, кечян кечиб» деди. 

Нящайят сящяр ачылды. Сящяря ня вар ки… Ачылыб, 
ачылыр вя ачылыъаг. Амма щяр кясин талейиня бир ъцр… 
Шящаня щисс едирди ки, бу онун цзцня бурада ачылан 
сонунъу сящярдир. О, щяйятя чыхыб синя долусу няфяс алды. 
Гарабаьын даьына – дцзцня, дярясиня – тяпясиня эюзц 
долусу бахды. Цряйиндя дюня – дюня вятян торпаьындан 
онлары баьышламасы цчцн цзр истяди. Дцнйаны дярк едяндян 
йаддашына йазылан щяр бир шейи хатырлады. О, ня вахтса 
нянясинин она данышдыьы «Учан балыг» наьылыны хатырлады. 
Бу наьылда дейилирди ки, океанын дибиндя башга ъанлыларла 
бирликдя чох эюзял, еля дя бюйцк олмайан балыглар 
йашайыр. Бу балыглара учан балыглар дейирляр. Онлар чох 
гыса юмцрлц, аъы талели олурлар. Океанын дибиндя онлары ири 
йыртыъы балыглар чох асанлыгла овлайырлар. Су алтында юлцм 
тящлцкясини щисс едян учан балыглар чох сцрятля суйун 
цзяриня, щавайа сычрайырлар. Щавада ися онлары Албатрос 
адланан балыгйейян гушлар овлайырлар. Бах, беляди учан 
балыгларын талейи… Суда юлцм, тящлцкя, щавада горху, 
сяксякя… Шащаня бу эцн юзцнц бядбяхтлик океанынын 
«учан балыьы» тясяввцр едирди. 

Нящайят, Шащаняни апармаг цчцн эялян машын 
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дарвазанын аьзында дайанды. Нора гуъаьында тотуг бир 
оьлан ушаьыны эятириб Шащаняйя верди. Ушаг алты айлыг иди. 
Бу мцддятдя ону биринъи дяфя иди Шащаняйя верирдиляр. 
Шащаня гятлиня фярман вердийи бу кюрпяйя гаршы цряйиндя 
бир мярщямят, бир мящяббят щисс етди. Ушаьын тотуг 
йанагларындан, алнына тюкцлян гара телляриндян юпдц. 
Голларынын цстцндя ушаьы ащястя – ащястя йелляндириб, 
щязин сясля бир байаты деди. Санки бу гу гушунун илк 
вя сон няьмяси иди. Авазыны Гарабаьын булагларындан 
эютцрян бу азярбайъанлы гызынын сясинин сещриндян щамы 
донуб галмышды. Шащаня ися юз аляминдя иди. Йана – йана 
охуйурду:

Язизим бу чаьыма,
Гям эялди бу чаьыма…
Мян ушаг явязиня 
Дярд алдым гуъаьыма…

***
Язизим гара йазы,
Аь вяряг, гара йазы…
Аь эцня неъя чыхым?
Алнымда гара йазы…

***
Язизим бадя минди,
Мей birди, бадя минди…
Рущум Вятяндя галыб
Бурдакы бядянимди!

Нора онун сясини кясди:
– Ди йахшы, машын сяни эюздяйир. Беля гямли шейляр 

охума. Эет, Аллащ ишини аванд елясин. Яэяр цряйин истяся 
биз сяни бцтцн дцнйада танынан мцьянни елийя билярик. 
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Йахшы сясин вар. Уьур олсун…

***
 Шащаняни машына миндирдиляр. Ону ясирляри дяйишмяк 

цчцн тяйин олунмуш йеря эятирдиляр. Машындан дцшцрцб 
хейли аралыда дайанмыш азярбаъанлылары эюстярдиляр вя баша 
салдылар ки, арада олан мясафяни о, пийада эетмялидир. 
Шащаня ушаьы баьрына басыб эюстярилян тяряфя ирялиляди. Юз 
– юзцня дейирди: – «Аллащым, сяня эизли олан щеч бир шей 
йохду. Гуъаьымдакы кюрпяни дя сян йаратмысан. Анъаг 
о, сянин хейир – дуаны алмайыб. Щалал дейил, Зинадыр. 
Ондан инсанлыг, ъямиййят анъаг зяряр эюряр. О, инди 
кюрпядир. Сонра ися бюйцйцб мяним халгымын дцшмяни 
олаъаг. Эцнащсыз инсанларын, мязлум кюрпялярин ганыны 
тюкяъяк. Елимин – обамын йурдуну виран гойаъаг. Тцрк 
дцнйасына тяъавцз едян мурдар, гары дцшмяня кюмяк 
едяъяк. Индики фаъиялярин тюрянмясиндя дя бялкя еля бу 
ъцр дцнйайа эялянлярин кюмяклийи аз олмайыб. Тцрк 
ювладынын щеч вахт щийляйя гаршы силащы олмайыб. Йери 
– йурду, вятяни мялум олмайан ермяниляр ися мин ъцр 
дона эириб щяр васитяйя ял атыблар. Щийля ишлядя – ишлядя 
Иряван ханлыьындан тутмуш Гарабаьа, дцнйанын ян эюзял 
йерляриня йийялянибляр. Йох, мян биля – биля гойнумда 
илан баласы бяслямярям. Бу эцн бу дцшмян баласыны 
юлдцмякля щагга, халгыма хидмят едяъяйям. Боръуму 
веряъяйям. Шяриятдя дя гисаса гисас щалал щесаб олунур.» 

О, дюнцб архайа бахды. Азярбайъанлыларла ермяниляр 
арасындакы мясафянин йарысына чатмышды. Иряли бахды. 
Гаршысында гардашы Дяйанят ясайа сюйкяниб дайанмышды. 
Гядди яйилмишди. Шащаня ону бу вязиййятдя эюрцб юзцня 
нифрят етди. Ялини яввялъядян габаьына атдыьы щюрцйцня 
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тяряф апарды. Шцбщя доьурмасын дейя ушаьы пенъяйинин 
ачыг дцймяляриндян синясиня сыхды. Щюрцйцнц эизлиъя 
ушаьын боьазына долады. Йолун кянарындакы сал дашын 
цстцндя отурду. Архасыны ермяниляря чевириб щюрцйцнц 
ушаьын боьазында дцйцнляйиб вар эцъц иля дартды. Ушаг 
хырылдайыб чабалады. Аьзы кюпцклянди. Шащаня онун неъя 
юлдцйцнц эюрмясин дейя эюзлярини йумду. О, ушаьы даща 
гязябля боьмаьа давам етди. Ушаг даща чабаламырды. 
О, ушаьын юлдцйцня там ямин олуб айаьа дурду. 
Цзцнц ермяниляря тяряф чевирди. Ушаьын ъясяди салланан 
щюрцйцнцн щяр ики тяряфиндян тутуб ермяниляря эюстяряряк 
гышгырды:

– Бахын!!! Йахшы бахын!!! Юлдцрдцм ону. Онунла 
бярабяр сизин цмидляринизи дя… Тцрк гадыны гатил ана 
олар, анъаг гойнунда дцшмян бяслямяз! 

Рантикдян вящши бир баьырты чыхды вя ялини силаща атыб 
Шащаняни эцлля йаьышына тутду. Ганына бойанмыш Шащаня 
цзц цстя торпаьа йыхылыб, сон эцъцнц топлайыб, нянясиндян 
юйряндийи кялмейи – шящадятини дейирди. Щюрцйцндян ися 
йолун ашаьы тяряфиня, дяряйя кюрпя мейиди салланмышды… 
Щяр ики тяряф дящшят ичиндя иди. 

Son
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AxIrINCI gÖZ yAŞlArI  

(HEKAYƏ)

Zərrəbin başqa qadınlardan fərqli olaraq gözüsu-
lu deyildi. O nə qədər istəsə də,  müəllimə yoldaşı, həm 
də rəfiqəsi Səadətin səksən yaşında dünyaasını dəyişmiş 
atasına görə gözündən yaş çıxmırdı. Sakitcə dayanıb 
qəbir üstünə gələn qadınların ağı deyib ağlamalarına 
tamaşa edirdi. O,  Bakıdan Səadətin atasının qırxına 
gəlmişdi. İşlədiyi məktəbin direktoru Səadətin əmisioğlu 
idi. Direktor və müəllim kollektivi rəhmətliyin yeddisinə 
gələndə məktəbi dərs hissə müdiri Zərrəbinə tapşırmışdı-
lar. Ona görə də indi o, burada tək idi. Darıxırdı. 

Nəhayət qadın mollası “Fatihə” surəsi oxudu. Yay 
günəşinin istisinə dözməyən Zərrəbin ürəyində sevindi ki, 
nəhayət, kəndə qayıdacaqlar. Ancaq belə olmadı. Səadət 
ona yaxınlaşıb dilləndi:

-Zərrin, burada bir qərib məzar var. Kənd camaatı-
nın nə vaxt bura yolu düşürsə,  gedif onu ziyarət eliyillər. 
İndi də arvadlar buradan yığışıb ora geder. Bavama 
gətirdiyin qərənfillərdən bir qom ayırıb saxlamışam. 
Oları da götür apar qoy onun qavırının üstünə, qoy ruhu 
şad olsun. 

-Çox çəkər? İsti məni birtəhər eliyib. 
-Yox,  odey yuxarıkı cərgədədi. Şəhid oldu yazıx.  

Bir yaraşıqlı,  igid oğlanıydı ki... Qarabağlıydı. Urusetdə, 
Moskvada yaşayırmış bədbax. Afiseriymiş. Yaxşı işi-gü-
jü, öyü-eşiyi, varı-pulu varıymış. Eşidəndə ki, ermənilər 
quduruf, Qarabağı almaq istəyellər, dözmüyüf. Hər şeyi 
buraxıf, arvad-uşağını da götürüf qayıdıf Azərbaycana. 
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Bizim kənddə Hajı Qasım ağa var, onun uzax qohumu-
du. Gözünün ağı-qarası bircə oğluynan arvadını Hajı 
Qasıma amanat verif, özü gedif Qarabağa vuruşmağa. 
Deyillər ermənilərin böyükləri onun başına özü ağırlığın-
da pul qoyuf. Dollarnan. Snayperlə vuрduruflar yığva-
lı qaranı. Pulun görmədiyi iş yoxdu, a bajı. Hajı Qasım 
ağa gedif meyidi gətiriф, heç kimə vermiyif. Özü basdırıф 
burda. Deyiф ki, ojaxdı, pirdi bu şəhidin qavırı. Kişilik, 
qəhrəmanlıq məytəbidi, Yediyarın keçdiyi ömür yolu. 

Zərrəbin “Yediyar” adını eşidəndə diksindi. Elə bil 
ayaqları yerə mıxlandı; yerindəcə donub qaldı. Güclə 
özünü ələ alıb, soruşdu:

-Nə? Dedin adı Yadigar idi? Mən düz eşitdim? 
-Həə... Nouldu saa, a bajı? Tanıyırsanmı onu?  O 

hara, sən hara? 
-Yox, tanımıram. Fikrim qarışıq idi, adı yaxşı başa 

düşmədim. Sən də ki, neçə illərdi ki, Bakıda yaşayıb-
işləyirsən, yerli şivədən əl çəkmirsən. Yadigarı Yediyar 
dedin çaşdırdın məni. 

Səadətin diqqətini yayındırsa da, Zərrəbin yəqin 
etdi ki,  o sağ ikən heç vaxt görüşünə getmədiyi, mura-
zını gözündə, mətləbini dizində qoyduğu, illərlə sevgisini 
ürəyinin dərinliyində saxladığı, yaddaşının yaraşığı olan 
Yadigarın məzarı ilə görüşə gedir. Ürəyi qəfəsə salınmış 
quş kimi sinəsindən çıxmaq istəyirdi. Qabaqda gedən 
qadınlar artıq Yadigarın qəbrinin ətrafında dövrələmə 
düzülmüşdülər. Bir qadın hündürdən ağlaya-ağlaya ağı 
deyirdi:

-Canımın istəkli yarı ay,  Yediyar, hey... Ay etivarsız, 
niyə məni yarı yollu,  yarımçıq mənzilli elədin? ! Oğlun 
sənin yolunu gedir,  a qurvan olum saa, afiserriy oxuyur. 
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Deyir diplom alan kimi gəlib papamnan xeyir-dua alıb,  
sonra işə çıxajam... 

Zərrəbin bildi ki, bu qadın onu əvəz eləyən qadın-
dı, Yadigarın oğlunun anasıdır. Artıq o,  qara mərmər 
başdaşının üstündən ona baxan əzəmətli zabitin şəklini 
aydın görürdü. Bütün varlığı gizildəyirdi. Sol tərəfdən 
kürəyində, ürəyinin tuşunda küt bir ağrı hiss elədi. Bir 
anlıq bütün qəbristanlıq başına fırlandı. Çox keçmədi 
özünü ələ aldı, toxdadı. Mərmər daşdan Yadigarın sərt,  
zəhmli baxışları ona zillənmişdi elə bil. O,  Səadətin 
arxasınca qəbrin ətrafına çəkilmiş dəmir hasarın açıq 
qapısından içıri girdi. Ətrafında cürbəcür güllər, bəzək 
ağacları əkilmiş qəbrin önündə heykəl kimi donub qaldı. 
Səadət onun qollarına toxundu:

-Gülləri qoy, camaat saa baxer. 
Zərrəbin əlindəki qərənfilləri sinə daşına düzdü. 
Yadigarın həyat yoldaşı daha yanğılı səslə dilləndi:
-Qalx ayağa,  ay igid oğlan. Gör bir hardan qonağın 

gəlif. Sənin xoşladığın gülləri gətirif saa... Maskva xara-
bada olanda həmişə qərənfil alardın. Deyirdin qərənfillər 
Bakı qızlarını salır adamım yadına... 

Zərrəbin yavaş-yavaş baş daşına yaxınlaşdı. O ya-
xını yaxşı görmürdü. Bu ona ömürdən gedən illərin və 
müəllimlik peşəsinin töhfəsi idi. Əl çantasından eynəyini 
çixartdı, gözünə taxıb şəklə diqqətlə baxdı. Yadigarın 
geriyə daranmış gur saçlarını, enli alnını, qalın, qara qaş-
larını, iri qara gözlərini diqqətlə nəzərdən keçirdi. Gözü 
şəklin sol tərəfində, yanağının üstündə aydın görünən 
çapıqda ilişib qaldı. Bu çapığı Yadigar Zərrəbinə görə 
qazanmışdı. 

Zərrəbinin xəyalı o illərə pərvazlandı... 
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... O vaxt onun on səkkiz yaşı vardı. Hər il olduğu 
kimi, bu il də Bakının isti yay günlərindən qaçıb Qara-
bağa -dayısıgilə qonaq getmişdi. Ərköyün şəhərli qız 
təkidlə dayısının atını minmək istəmişdi. O, əvvəllər Qa-
rabağa gələngə dayısı onu ata mindirib gəzdirər, ”səni 
at tərkində gedəsən” deyib əzizləyərdi. Bu dəfə isə artıq 
Zərrəbin böyümüşdü, üstəgəl nişanlanmışdı. 

İndi onun ata minməyinə kənd arasında pis baxardı-
lar. Bu səbəbdən də el arasında Atdı Tahar ayaması ilə 
tanınan Tahir müəllim əziz-xələf bacısı qızının arzusunu 
rədd etmişdi. Həmişə məqsədinə doğru inadla can atan, 
çox vaxt da nəyin bahasına olursa-olsun istədiyinə nail 
olan Zərrəbin dayısı oğlunu dilə tutmuş,  necə deyərlər 
onun “saqqızını oğurlamışdı”. Axşam tərəfi atı suvar-
mağa aparan dayısı oğlu atasından xəlvət atı yəhərləyib-
yüyənləmiş, həyətdən yola çıxanda Zərrəbini ata min-
dirmişdi. Bulaq başına tərəf yorğa gedən Alapaça,  qəfil 
kövşəndən madyan kişnərtisi eşitmişdi. Bulağın yanın-
dan dönüb dördnala çaparaq dağlara tərəf, kövşənə get-
mişdi. Əli yerdən-göydən üzülən dayısıoğlu əlacsız qalıb 
atlının dalısıyca qışqırmışdı:

-Yüyəni çək, Zərrin!Atın yalmanına yat, möhkəm 
dur... 

Onu gözləyən təhlükədən xəbərsiz olan qız, yüyəni 
çəkib qışqırmışdı:

-Ura!!!Sağ ol, Alapaça, gözünə dönüm, apar məni 
dağlara. Qoy Atdı Tahar yanıb tökülsün. 

Bu vaxt atasının atının yəhər-yüyəınini alıb dağ ça-
yında çimizdirən Yadigar atın yalın belinə sıçrayıb Ala-
paçanı qabaqladı. O, qızı alıcı quç kimi atın belindən 
alıb öz atına götürdü. Qız çabalayıb onu itələdi. Hər ikisi 
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atdan yıxılıb eniş aşağı yuvarlandılar. Yadigarın sol ya-
nağı daşa dəyib paralanmışdı. Oğlanın geniş sinəsində, 
qüvvətli qolları arasında qorunan qıza isə ciddi bir şey 
olmamışdı. 

Zərrəbin o vaxt Yadigarın yarasının qanını silmək, 
barmaqları ilə yaraya sığal çəkmək istəsə də, bunu 
etməmişdi. Onu bərk-bərk qucaqlayan oğlanın qolları 
arasından birtəhər çıxıb:

-Sənə əcəb oldu!Kişi qəhrəmanlıq eləmək istiyir. 
Dəlləkliyini mənim başımda öyrənəydin gərək? Dəli!!!

Zərrəbin o vaxt elədiyi səhvini indi düzəltmək istədi. 
Baş daşına yaxınlaşıb əlini yavaş-yavaş başdaşından ona 
baxan şəklə yaxınlaşdırdı. Ürəyində soruşdu:”Toxunsam 
hiss edərsənmi? Yalvarsam günahımdan keçərsənmi? ”

Ağ, uzun barmaqlarını şəklin saçlarında,  alnın-
da,  gözlərində gəzdirdi.  Sol yanağındakı çapığı sığal-
layıb, barmaqlarını şəklin biri-birinə kip sıxılmış qalın, 
düyməli dodaqlarının üstündə saxladı. Yay günəşinin şü-
alarını özünə çəkən qara mərmərin istisini bütün vücudu 
ilə hiss etdi.  Dodaqları gizildədi, azacıq aralandı. Və... 
Zərrəbinə elə gəldi ki, başdaşı birdən-birə o vaxtkı ca-
van oğlana çevrildi. Qəbristanlıq da dönüb oldu həmin 
aynabəndli ev. Və Yadigar evdə tək olan qızın dodaqla-
rına ilk öpüşün izini yazır, tamını daddırıdı. 

Qəfil gözünə divara söykənmiş ov tüfəngi sataşdı... 
Atəş açıldı... 

... Zərrəbin diksinib xəyaldan ayrıldı. Bayaqdan bir 
gözü rəfiqəsində olan Səadət təlaşla dilləndi:

-Bıy, bisimillah!Saa noldu, a bajı? Rəngin düm ağap-
paqdı. 

-Heç, keçib gedər. Səadət, səndəmi tüfəng səsini eşit-
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din?  
-Yox, nə tüfəng, burda tüfəng nə gəzir?  Qulağın 

aleycalanıf yəqin. Sən bavamın türbəsi məni peşman 
eləmə. Gəl gedəy öyə, dərdin alem. 

Zərrəbin başdaşının arxa tərəfinə keçdi. Yerdən bir 
balaca çaylaq daşını götürüb başdaşını üç dəfə yüngülcə 
vurdu. O, eşitmişdi ki,  belə olanda ruh qəbr evinin qa-
pısının döyüldüyünü hiss edir və o adamla ünsiyyətə 
girməyə çalışır. Zərrin xəyalən Yadigarla danışırdı:”Bu 
mənəm,  sənə qurban. Taleyin növbəti oyunu məni sənin 
səcdənə gətirib. Goruna, torpağına fəda olum sənin, keç 
günahımdan. Qul xətasız olmaz, ağa kərəmsiz. ”

Qadın mollası “Fatihə” oxuyandan sonra, qadınlar 
kəndə tərəf üz tutdular. Zərrəbinlə Səadət onlardan xeyli 
arxada qalmışdılar. Səadət Zərrəbindən soruşdu:

-A, Zərrin , sən Hajı Əfəndinin türvəsi düzünü de,  o 
nə tüfəng səsiydi soruşdun mənnən? Qulağınmı aleyca-
lanmışdı? Dəli elədin ey,  məni... 

Bütün fikri qəbristanlıqda Yadigarın yanında qa-
lan Zərrəbin,  özü də fərqinə varmadan illərlə ürəyində 
“dəfn” etdiyi sirrini açdı Səadətə:

-Heç əşi... Bir dəfя lap çoxdan, on səkkiz yaşım olan-
da ilk dəfə məni öpən oğlana ov tüfəngindən atəş açmış-
dım. İndi o şəhidin qəbri üstündə həmin səsi eşitdim. Elə 
bildim ki, ətrafda xırmanı quş aparmasın deyə havaya 
güllə atıblar. Ona görə səndən soruşdum. 

-Sən nə danışеrsan, a bajı? Bir öpüşə görə də adam 
adama güllə atar? Bavamın türvəsi haqqı, məni bir dəfə 
yox e, yüz dəfə öpsələr də, heç kimə güllə atmaram.  Öpör 
dana bu köpəy oğlu olmamış, döymör, söymör... 

Hər ikisi biri-birinə baxıb güldülər. Səadət mətləbə 
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qayıtfı:
-Sora noldu? Öldümü o yazıx? Səni bə nə yax-

şı tutmadılar? Danış,  sən təklərimizin canı. Heç kimə 
demiyəjəm. 

-Nə o öldü,  nə də məni tutdular. Güllə ona dəymə-
mişdi. O vaxt on səkkiz yaşım var idi. Hər il olduğu 
kimi yenə də yayı Bakının istisindən qaçıb Qarbağa 
dayımgilə qonaq getmişdim. Dayım Atdı Tahar quşu 
gözündən, ceyranı dırnağından vuran kamil ovçu idi. 
Ovçular cəmiyyətinin üzvüydü. Evində sənət-sübutnan 
ov tüfəngi var idi. Onların qonşuluğunda o vaxt Mosk-
vada Hərbi Akademiyada oxuyan bir oğlan yaşayırdı. 
O da tətilə evlərinə gəlmişdi. Axşamlar qonum-qon-
şu yığışıb dayımgilin həyətindəki böyük tut ağacının 
altında taxtadan düzəldilmiş stolun ətrafında oturub 
kəklikotulu çay içərdilər. Uşaqlar bu ağacdan yelləncək 
asıb yellənərdilər. O oğlan də hər axşam valideynləri ilə 
dayımgilin həyətinə gələrdi. Atası dayımla nərd oynayar, 
anası isə qadınlarla baş-başa verib söhbət edərdi. Hiss 
edirdim ki, onun məndə gözü var. Bir dəfə də mənə görə 
özünü təhlükəyə atıb sifətini çapmışdı. Elə yaraşıqlı idi ki, 
yanmış. Mənə sevgi məktubu göndərmişdi. O vaxt məni 
Oqtayın atasına nişanlamışdılar. Ona görə də o oğlana 
yazdım ki, mənə olan sevgisini yazsın buza, qoysun günə. 
Bir də belə bir şeyi ağlına gətirməsin. Kimə deyirsən, o 
nəinki məndən əl çəkmədi, hətta getdikcə daha da qızış-
dı. Təkidlə nişanı qaytarmağımı tələb edirdi. Ya da elə 
nişanlı-nişanlı ona qoşulub qaçmağımı istəyirdi. Kaş o 
vaxt onun sözünə baxaydım. Onsuz da yarımadım. Yarı 
yollu, yarımçıq mənzilli oldum. Nə isə... Yenə də hamı 
tut ağacının altına yığışmışdı. O da anası ilə gəlmişdi.  
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Mən evin aynəbəndində tək idim.  Yenicə yuduğum sa-
çımı hörürdüm.  O gəldi yanıma.  Qarşımda dayanıb düz 
gözlərimə baxdı.  Onun od saçan baxışlarının altında 
əriyirdim.  Dönüb bayıra çıxmaq istədim.  Qolumdan tu-
tub saxladı.  Qətiyyətlə dedi:

- Bura bax,  şəhərli dəli,  bir dəfəlik bil ki,  səni heç 
kimə verəsi deyiləm.  İstər nişanlı olma,  ərdə ol,  on nəfər 
də uşağın olsun,  səni alajam,  vəssalam.  Yaxşısı budu 
nişanı qaytar,  el adətiynən toy eliyim alım səni, özümnən 
aparım Moskvaya. 

Ürəyim quş ürəyi kimi çırpınırdı.  Birtəhər özümü ələ 
alıb dedim:

-Allah vurmuşdu səni, çuşka. 
O gözlənilmədən məni qucaqlayıb öpdü. Bu mənim 

həyatımda ilk öpüş idi. Oqtayın atаsı ilə nişanlansaq da,  
biz hələ təklikdə qalmamışdıq. О расийада йашайырды. 
Nişan məsələsi də valideynlərimizin təkidi ilə olmuşdu. 
Nə başını ağrıdım...  indi də o öpüş üçün dodaqlarım 
göynəyir... 

-Bəs sonra nə oldu? 
-Mən birtəhər onun qollarınin arasından çıxdım. 

Özümü təhqir olunmuş, ləyaqəti alçaldılmış hesab elədim. 
Birdən gözüm divara söykədilmiş ov tüfənginə sataşdı. 
Cəld tüfəngi götürüb onu nişan aldım. Xəbəri yox idi, 
üzü qapıya tərəf gedirdi. Tətiyi çəkdim. Tüfəng qoluma 
ağırlıq etdiyindən və nişan almağı bacarmadığımdan 
güllə onun ayağının yanından ötüb,  taxta döşəməni de-
şib aşağıya keçmişdi. Mən tüfəngi boş saxladığıma görə 
açılanda tüfəngin qundağı zərblə çiynimə dəymişdi. 
Tüfəngi atıb çiynimi tutaraq yerimdəcə donub qalmış-
dım. O geriyə dönüb tüfəngi götürdü və gülümsəyib dedi:
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-Pis atıcısan. Ancaq çıxış yolu elə budu. Ya ikimizdən 
birimiz ölməliyik, ya da sən mənim olmalısan. 

Səsə hamı qaçaraq içəri doluşdu. Mən söz demək 
iqtidarında deyildim. O təhərini pozmadan təmkinlə 
adamları sakitləşdirdi:

-Qorxmayın, heç bir şey olmuyuf. Bu dəli qız tüfənglə 
oynayırmış, əlində açılıf. 

Dayım,  oğlunun qarasınca danışdı:
-Yüz dəfə demişəm ki, a köpəy uşağı, tüfəngi dolu 

qoymayın əl altına. Şükür salamatçılıqdı. A uşaq, 
qəhəldən o qara qoçu çıxarın atın maşına. Aparıf Hacı 
Qaramanda qurban gəsəjəm. 

O, бир дя dayımın oğlu qapıdan çıxdılar. Dayım 
mənə yaxınlaşıb diqqətlə üzümə baxdı və dedi:

-Ay arvad, uşax bərk qorxub, ordan cəftə suyu ha-
zırla gətir,  ver içsin. 

Sonra isə mənə qəfil bir sillə vurdu. Mən diksinib 
ayıldım. Dayım məni qucağına alıb maşına apardı. 

Qarabağlıların sınanmış inanc yeri olan Hacı Qara-
man ocağına dolandırılıb kəsilən qurbanlıq qoçun qa-
nından alnıma sürtdülər. 

Mən təkidlə evimizə getməyimi istəyirdim.  Səhəri 
gün tezdən dayım məni maşınla Bakıya,  evimizə gətirdi.  
O vaxt Oqtayın atası Rusiyanın Stavropol şəhərində 
işləyirdi.  Evə çatanda bildim ki,  o da həmin gün gəlir 
Bakıya toy eləməyə.  Nə o,  nə də onun valideyinləri 
mənim ali təhsil almağımı istəmirdilər.  Tezbazar toy 
elədilər.  Qarabağlı oğlan da dayımgilnən gəlmişdi toya.  
Mənə yenə də gizli məktub göndərmişdi.  Yazmışdı ki,  
hələ gec deyil.  Razılıq versəm,  lap min adamın içindən 
məni oğurlayıb qaçıra bilər.  Bir də yazmışdı ki,  Bakıdan 
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Moskvaya uçan təyyarəyə iki bilet alıb,  mənim razılığımı 
gözləyir.  Mən qətiyyətlə yox dedim.  Başqa söz deməyə 
gücüm çatmadı.  Ağlım ürəyimi üstələdi.  Mən gəlin pal-
tarında təzəbəyin qoluna girib evimizdən çıxanda,  onun 
bizim qarşımızda necə dayanmağı indi də gözümün qa-
bağındadı...  Ərim iş adamı idi.  Toyun səhəri günü biz 
Stavropola getdik.  İki aydan sonra bildim ki,  ərimin 
məndən əvvəl qeyri-qanuni görüşdüyü qadın və bir oğlu 
var.  Mən sakitcə paltarlarımı yığıb evimizə qayıtdım.  
Atama dedim ki,  əgər boşanmağıma icazə verməsə başı-
mı götürüb evdən gedəcəyəm.  Onda Oqtay təzəcə boyu-
ma düşmüşdü.  Boşandım.  Oqtay anadan olandan sonra 
universitetə daxil olub dil-ədəbiyyat fakültəsini qurtar-
dım

-Bəs o,  dayıngilin qonşusu xəbər tutmadı səndən? 
-Dayım təzə işi ilə bağlı Qarabağdan köçmüşdü.  O 

məndən heç cür xəbər tuta bilməzdi. 
 Ancaq boynuma alıram ki,  həmişə gözüm onu ax-

tarıb.  O vaxtdan birinci dəfə burda,  qəbristanlıqda gör-
düm onu.  Görünür qəfil gülləyə gəlmək onun alın yazısı 
imiş... 

 Səadət ayaq saxlayıb soruşdu:
-Kimi deyirsən Zərrin?  Yoxsa o bizim Yadigar imiş?  

Sən ona görəmi haldan-hala düşürdün? 
-Hə.  O idi,  Səadət, o idi... 
  Hər iki qadın qeyri-ixtiyari dayandı.  Süku-

tu Zərrəbinin telefonuna gələn zəng pozdu.  Zərrəbin 
nömrəyə baxıb dedi:

-Direktorumuzdu.  Bu da gic eləyib məni.  Özü yeddiyə 
buraxmayıb dedi ki, qırxa gedərsən, o vaxta qədər də 
məktəbin ağır işi sovuşar.  İndi də sakit buraxmır. 
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Telefonu açıb cavab verdi:
-Bəli,  Sahib müəllim, eşidirəm. 
-Salam, ay sevimli insan. Sənsiz çox çətindi burda.  

Sabah sınaq imtahanıdı.  Bu gecə qatarla qayıt Bakıya.  
Mən sənsiz bacarmaram. 

 -Sahib müəllim,  xahiş eləyirəm müəllimlərdən biri 
məni əvəz eləsin.  Mən sabah avtobusla qayıdaram,  qa-
tar çox istidi.  Çətindir mənə. 

 -Mənə yaxşı qulaq as, ay sevgilisiz sevimli, yoxsa 
adının əvvəlindəki “sevgilisiz” sözünü poza bilən bir ada-
ma rast gəlmisən orda. Unutma ki, sənin daşı ətəyindən 
tökəcəyin günü illərlə gözləyən Sahib adlı bir divanən var 
burda. O, səni Əzrayıldan başqa heç kimə verməz. 

  Zərrəbin telefonu söndürdü. Əsəbi halda deyindi:
-Mənə bax, nə gündəyəm, buna bax keyf axtarır. . 
Səadət yavaşca onun qılığına girdi:
-Yaxşı adamdı Sahib müəllim.  Özün də bilirsən 

sənə nə ad qoyub? ”Sevgilisiz sevimli”. Səni hamı çox 
istıyir axı... Ona görə də “sevimli” deyir. Sən heç kimə 
könül vermirsən deyə “sevgilisiz” adlandırır. Bəlkə daşı 
ətəyindən tökəsən, Zərrin, imkan verəsən, şans yaradasan 
özünü sevdirə sənə Sahib müəllim. Hiss eləyirəm ki,   sən 
ona biganə deyilsən. Nə ölənnən ölmək, nə də gedənnən 
getmək olmur axı. Özünü puç eləmə gəl, heyifsən. 

-Nə bilim vallah, Sahib xoşuma gəlir, ancaq qor-
xuram. Özü xoşbəxt olmayan başqasını xoşbəxt eyləyə 
bilməz axı. Mən xoşbəxtlik üçün yaranmamışam, yəqin. 

-Sən bir yoxla. Çalış keçə biləsən o psixoloji səddi. 
İcazə ver Sahib sənə xoşbəxtlik dadızdırsın, Zərrin. 

Zərrəbin susurdu. İndi də Səadətin telefonuna zəng 
gəldi:Sahib idi. Zərrəbin telefonu söndürmüşdü deyə, 
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Səadətə zəng edirdi. Səadət isə Zərrəbinin üzünə baxırdı. 
Nəhayət soruşdu:

-Sahib müəllimdi, nə deyim? 
-Axşam buradan Bakıya avtobus gedir? 
-Hə. 
-Onda de ki, sabah imtahana çatdıraram özümü. 
Səadətlə qardaşı gecə Bakıya gedən avtobusla 

Zərrəbini yola saldılar. Avtobus tərpənən kimi Səadət 
Sahib müəllimə zəng edib avtobusun nömrəsini və ar-
tıq yolda olduğunu dedi. Sonra da əlavə etdi ki, Sahib 
müəllim maşına nə soyuq silah, nə də ov tüfəngi qoy-
masın. Çünki Zərrəbin onu öpən hər bir kəsə atəş aça 
bilər,  özü bu öpüş üçün ölsə də. Sahib də öz növbəsində 
Səadətin bu zarafatına zarafatla cavab verdi:

-Mən bu canı neçə illərdi ki, niyə saxlayıram bəs? 
Onun öpüşünə görə ölümə hazır olmayacaqsa,  nəyimə 
gərəkdi o can? Ancaq, əmiqızı, sən o dəliyə mənim yolda 
onu qarşılayacağımı zəng edib demə. Dəli şeydi, avto-
busdan düşüb qayıdar geriyə. Qalan şeyləri özüm düzüb 
qoşaram, birtəhər. 

-Yaxşı. Ancaq sən mənə zəng elə, nigaranam. 
Xoşbəxt olun, əmioğlu. 

... İki maşın qarşı-qarşıya hərəkət edirdi. Əgər 
qismətdə var idisə, bu maşınlar yolda qarşılaşacaq, 
Zərrəbin bir maşından düşüb o birinə mənəcəkdi. Bəlkə 
də o Sahibə sığınıb ürəyinə axıtdığı göz yaşlarını yanaq-
larına axıdıb,  gördüklərini ona danışacaq. Bəlkə də bu 
göz yaşları onun axıtdığı son göz yaşları olacaq... Kim 
bilir... 

  Сон



307

ŞAHANƏ

VAĞZALINI TƏRSİNƏ ÇAL… 

(HEKAYƏ) 

Елшадла Эцлшян цз-цзя, эюз-эюзя сещрлян мишдиляр. 
Чисэин йаьан йаьыш уъа бойлу, мцтянасиб бядян ли, ири, 
гумрал эюзлц, туташ киприкли, сиври бурунлу, гюнчя додаьлы, 
ясмяр бянизли Эцлшянин гыврым, цзцн сачларына инъи кими 
сяпялянирди. Йаз йаьышы гызын санки гызыл эцл лячяйиндян 
рянэ алан йанагларыны йуйуб ашаьы йуварландыгъа 
Елшяня еля эялирди ки, йаьыш дамъылары гызын йанаьындан 
рянэ алыб чящрайы олур. Кянд ъаванларынын ичиндя вуруб-
тутан, сайылыб-сечилян, бойуну чинардан алыб, бахышыны 
оддан эютцрян, эен синяли, тунъ билякли Елшад бу 17 йашлы 
гызын гаршысында голу баьлы гул кими дайанмышды. Бу 
эюрцшц узун мцддят иди ки, эюзляйирди. О баъысындан 
Эцлшяня онларла севэи мяктубу эюндярмишди. Айларла 
Эцлшяни инсафа эятириб, эюрцшя чыхаранда ня дейяъяйини 
тякрарламышды. Инди ися дили сюз тутмурду. О гызын узун 
бармаглы аь ялини ялиндя тутуб сахламышды. Ня дейяъяйи, 
нядян башлайаъаьы барядя дцшцнцрдц. Эцлшянин яли 
Елшадын ири, кобуд ялинин ичиндя итиб-батмышды. Цряйи 
синясиндя гуш цряйи кими чырпынырды. Она еля эялирди ки, 
гартал бахышлы бу оьланын ялинин тямасындан, бахышынын 
аловундан гятря-гятря ярийиб ахыр. Ня вахтса язбярлядийи 
шер йадына дцшдц.

Ялинин ичиндя ясир ейлямя,
Ялиндян од тутар, алышар ялим.
Овчунун ичиндя йесир ейлямя,
Дюзмяйиб дил ачар, данышар ялим…

Нящайят Елшад сакит, пычылты иля диллянди:
- Саь ол ки, эялдин, эцлцм… Даща дюзцмцм 
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галмайыб. Даща узагдан бахмаг истямирям сяня. 
Сон гярарыны билмяк истийирям. Бир сюз де, зцлцм елямя 
мяня. Яэяр мян сяни севдийимин йарысы гядяр сян дя 
мяни севирсянся, биръя кялмя «щя» де. Эцнц сабащ елчи 
эюндярим, нишанланаг…

Эцлшян башыны ашаьы дикди, ешитдийи сюзлярдян 
йанаглары бир аз да алланды. Ня ися демяк истяди. Сяси 
титряйиб гырылды. Сусду. Йеня Елшад диллянди:

- Ня олуб, диллян дя… Яэяр бир сюз демясян…
Эцлшян онун сюзцнц кясди:
- Ня дейим ахы?.. Еля шейляр вар ки, ону диля эятирмяк 

лазым дейил, о юзц эюз габаьында олур. Ону эюрмяк цчцн 
тякъя бахмаг йох, щям дя эюрмяк лазымдыр. Бир бянд 
шеирля сяня ъаваб верирям.

Сюндцрмя гялбиндя атяши, кюзц,
Ярит цряйини дондуран бузу.
Сянин истядийин севирям сюзц,
Мяним додаьымда дцймялянибди.

Эцлшян гяфил ялини Елшадын ялиндян чякиб гача-гача 
ордан узаглашды. Елшад онун архасынъа деди:

- Додагларындан о дцймяни  ачарам, Эцлцм. Лап 
тезликля…

Еля щямин ахшам Елшадын атасы Ямир киши иля анасы 
Гиймят мяслящятляшиб беля гярара эялдиляр ки, яввялъя 
Гиймят эедиб гызын анасынын аьзыны арасын, фикрини билсин. 
Сонра да ел адятийнян елчи эедиб, ширин чай ичсинляр. Нишан 
тахыб, гызын орта мяктяби гуртармасыны эюзлясинляр. Йашы 
кябиня дцшян кими той ейляйиб эялинлярини эятирсинляр. 
Ямир киши эялининин али тящсил алмасыны истямирди. Дейирди: 
«Адам гызыны охутмагданса, кцрякянини охутса йахшыды. 
Гыз йахшы евдарлыг баъарса бясиди. Мясял вар, дейялляр 
евдя киши фящляди, гадын бянна. Киши вердийини гадын цст-
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цстя йыьмаса ев тикилмяз.» Елшадын валидейнляри дедикляри 
кими дя елядиляр. Ел адятийля елчилик, нишан олду. Ямир 
киши дюрд гыз ювладындан сонра тапдыьы йеэаня оьлу 
Елшадын тойуна щазырлашырды. Анъаг, аталар демишкян 
сян сайдыьыны сай эюр фяляк ня сайыр…  

Тарих бойу эюзяллийиня, тябии сярвятляриня, ъоьрафи 
мяканына, ъянняттимсал тябиятиня эюря йаделлилярин 
тяъавцзцня мяруз галан Гарабаь реэионунун гара 
эцнляри йенидян башланмышды. «Гу» дейяндя гулаг 
тутулан Гарабаь мешяляриндя гушларын няьмясини топ-
тцфянэ сяси явяз елямишди. Йахасы кяклик йувасы олан 
йалчын гайаларын синясиня мярмиляр чал-чарпаз даьлар 
чякмишди. Ермянистан Азярбайъана гаршы ядалятсиз 
мцщарибяйя башламышды. Юлкянин щяр йериндян Вятянин 
мцдафиясиня йашындан асылы олмайараг дюйцш габилиййяти 
олан кюнцллцляр эялирди. Беля дястялярдян бириня дя Елшад 
башчылыг едирди. О арабир вахт тапыб евляриня эяляндя анасы 
ня вахт тойдан сющбят ачса Елшад гяти етираз едярди. Бир 
эцн Ямир киши гятиййятля Гиймятя деди:

- Ай арвад, ял-айаьыны йыьышдыр, щазыррыьыны эюр, бу 
базар эцнц эялиня палтаркясди (гыз тойу) елийяъям. Яйяр-
ясэийин ня варса фикирляш де маа. О бири базар эцнц дя 
Аллащын кюмяйийнян той елийиф эялиними эятириъям явимя. 
Буну ешидян Елшад гяти етираз еляди:

- Инди той вахты дюйцл. Гойун бу дыьалары отурдах 
йерляриня сонра.

Ямир киши она тярс бир нязяр салыб кяскин, зящмли 
сясля деди:

- Сян ня вахтдан мяним сюзцмцн габаьына сюз 
дейиф, ялимин габаьына ял гойан олуфсан я? Йохса еля билир 
беш-алты ермяни дыьасына ъящяннямин йолуну эюстярифсян 
дейин, та мяннян гоз-гоз ойнуйа билярсян? Тойу 
елийяъям, гой гара зурнанын сяси дцшмянин гулагларыны 
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батырсын. Эюрсцнняр ки, тойумуздан, шеннийимиздян 
галмырых. Щям дя ки, бир гыз ушаьы бир арваднан тяк 
галыфлар дамын алтында. Топ – тцфянэ сяси эяляндя 
билмирям кяндин о бири башына оларын йанына гачым ки 
горхмасыннар, йохса ананнан баъыйын йанында галым. 
Тойдан сонра Ясмяри дя йыьыф эятиряъям бура. Бюйцк 
юйлярди, баш-баша вериф доланарых. Галды ки, сян той эцнц 
эялиф бир-ики эцн галарсан, сонра йеня эедярсян. Беля 
мяслящятди.

Елшадын разылашмагдан башга чаряси галмамышды. 
Базар эцнц чал-чаьырла Ясмярин щяйятиндя палтаркясди, 
йяни гыз тойу олду. Нювбяти базар эцнцня ися оьлан 
тойуна узагдан-йахындан гонаглар дявят олунду. 
Ъцмя эцнц Ямир кишинин евиня эялинин ъещизи эялди. Бяй 
отаьы бязянди. Шянбя эцнц гыз-эялин йыьышыб Эцлшяня 
хынайахды елядиляр. Елшад цчцн дя исланмыш хына 
эютцрдцляр. Ахшам Елшад эяляндя чечяля бармаьыны 
бяй хынасына батыраъагды, яэяр еля бу саатларда минайа 
дцшцб шящид олмасайды.

Гара хябяр йел ганадлы олар. Елшадын шящид олмасы 
бцтцн кяндя йайылды. Бу хябяр дейянин дилини, ешидянин 
ъийярини йандырырды. Ямир кишинин щяйятиндян гопан 
шивян сясиня гушлар да ганад сахлайырды. Дярд йцкцндян 
бели бцкцлян Ямир киши кяндин бир нечя кишиси иля бирликдя 
оьлунун мейидини эятирмяйя эетди. Елшадын бюйцк 
баъысы Сяриййя ися кянд маьазасындан гара ипяк парча 
алыб гыз евиня, Эцлшянин йанына эетди. Щяля щеч нядян 
хябяри олмайан Эцлшян яллляриндя гара парча, эюзляри 
йашлы гыз-эялини, цзц ганлы, сачлары йолунмуш балдызыны 
эюрцб чашгынлыгдан йериндяъя донуб галды. Щяля евиня 
эетмяйян йахын гощум-гоншу тяшвиш ичиндя Сяриййяэилин 
габаьына йеридиляр. Сяриййя «гардашым» дейиб ятцрпядян 
бир наля чякди. Ясмяр вя щяйятдяки гадынлар «Шахсей, 
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вахсей» - дейя-дейя Ямир кишинин евиня йолландылар. 
Сяриййя цзцнц ейванда донуб галан Эцлшяня тутуб деди:

- Саа тязя эялинлик эятирмишям, гардашымын табуту 
рянэдя эялинлик дону тикяъям саа….

Эцлшян щушуну итириб йыхылды. Айыланда о да 
гайнатасынын евиня эедиб, нишанлысыны эюрмяк истяди. 
Сяриййя ону бурахмады.

- Йох, ай эялин, сяни сабащ юзцм апараъам 
дядямин гаралмыш оъаьына. Ваьзалыйнан. Дюрд баъы тяк 
гардашымызын вайа дюнмцш тойунда гол галдырыб, сянин 
габаьында ойнуйа - ойнуйа гардашымызын бяй отаьына 
апаражых…

Эцлшян аьлайа-аьлайа Сяриййяйя йалварды: 
- Мяни доландыр балаларынын башына, Сяриййя баъы, 

гой эедим щеч олмаса биръя эеъя йанында галым о 
етибарсызын. Мяни кимин цмидиня гойуф эедир. Йалварыф-
йахарым бялкя инсафа эялиф мяни дя апара юзцйнян….

- Щяля бяйи эятирмийифляр, кимин йанына эедирсян? 
Дейирляр сабаща анъах эятирялляр. Индии сянин ора 
эетмяйинин йери дейил!

Ялаcы йердян - эюйдян цзцлян Эцлшян байаты дейиб 
аьлады:-   

Язизим дярдя сары, 
Йол эетдим дярдя сары. 
Севиниб ев гурурдум. 
Алынды дярд щасары… 

Сящяр ачылды. Сящяря ня вар ки… Саат 10 тамамда 
Ямир киши, кянддян эедянляр вя дюрд няфяр ясэяр Елшадын 
гара табутуну машындан йеря ендирдиляр. Эюзлцляр 
эюрмясин бу мцсибяти. Гиймят оьлунун табутуну 
гуъаглайыб ясэярляря йалварырды: 

- Сизя гурбан олум бала, ачын бу табуту. Ахырынъы 



312

Sənəm Səbayel

дяфя эюстярин баламы мяня. Эюрцм анасы юлмцшя эцлля 
щардан дяйиф ки, кяфяними верди голтуьума. Ачын бала, 
ачын табуту. Бялкя щеч мяним оьлум дюйцл, гой бахым, 
нолар. Ясэярлярля эялян забит гяти етираз етди: 

- Олмаз, ай ана, олмаз. Табуту ачмаьа ихтийарымыз 
йохду. 

- Нийя бала? Баша сал эюрцм нийя? Мян щюкумятя 
дири оьул вердим, сиз юлцсцнц эятирдиниз. Баша дцшцрям. Ел 
йолунда, торпаг уьрунда шящид олуф. Имамларымыздан, 
о бири шящиддярдян артых ща дюйцл. Анъах ону баша 
дцшмцрям ки, мян нийя оьлумун мейидини гуъахлыйа 
билмярям? Ахы нийя бу гутуну ачмаг олмаз. Мяни 
баша сал!.. 

Забит ялляри иля цзцнц тутуб щюнкцрдц. Ямир киши 
Гиймяти табутдан араламаьа чалышды. Гиймят ися 
забитдян ял чякмирди: Забит ананын гаршысында аъиз иди. 
Ахы о неъя дейяйди ки, ай ана, сянин оьлунун щяр язасыны 
бир тяряфдян йыьыб гоймушуг бу табута… 

Еля бу вахт дарвазанын аьзында гара зурнанын  
“Ваьзалы”  сядасы ешидилди. Бир дястя гара эейимли гыз - 
эялин ялляриндя гара хончалар Эцлшянля бярабяр щяйятя 
эирдиляр. Елшадын баъылары ганады гырылан гуш кими 
голларыны саьа - сола галдырараг ойнайырлармыш кими 
щярякятляр едя - едя эялинин габаьына йеридиляр. Ана 
да ейни щярякяти елийя - елийя табутун башына фырланды. 
Эюзцнцн йашы цзцндян сел кими ахан зурначы ися йаныглы 
- йаныглы бяй щавасыны чалмагда давам едирди. Эцлшянин 
анасы Ясмяр цзцнц она тутуб йаньылы сяснян аьы дейирди: 

  Бу тойда ел щаваны тярс ойнайыр, 
  Уста, чевир « Ваьзалы» ны тярсиня… 
  Гара эейиб эялин, гара баьлайыр 
  Бяхт эцзэцсц чеврилибди тярсиня, 
  Ваьзалыны тярсиня чал, тярсиня… 
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Гадынлар юзлярини дюйя - дюйя: 
- Шахсей, вахсей, имам, шящид, - дейиб наля чякирдиляр. 

Ясмяр ися сюзцня давам едирди: 
   Бяй отаьы бязянир гябр евиндя, 
  Бу ня тойду шивян салыр елиндя? 
  Гыз эялинин гара хонча ялиндя 
  Йыьылыблар фяляйин дярд дярсиня, 
  Ваьзалыны тярсиня чал, тярсиня… 

 Артыг Эцлшян Елшадын табутунун йанында диз 
чюкмцшдц. Цзцнц эюйляря тутмушду. О сямада Елшады 
эюрцрдц. Елшад яллярини она узадыб «Эял, эюзялим, горхма 
эял! «дейирди. Эцлшянин азаъыг араланмыш додагларынын 
арасындан синясиня ган сцзцлдц. Артыг евдян чыхмамыш 
Эцлшянин хялвятъя ичдийи сичовул дярманы юз ишини 
эюрмцшдц. Йол бойу онун ичини доьрамыш, анъаг она 
йарына, йарысына чатмаг цчцн маъал да вермишди… Тязя 
эялин тязя бяйин йанында дцнйасыны дяйишмишди. 

***
Кянд гябристанлыьында индийя гядяр беля издищам 

эюрцнмямишди. Ъамаат ики йанашы газылмыш гябирдя 
“бяйля” “эялини” дяфн етдиляр. Елшадын гябринин цстцня 
гана буланмыш ясэяр палтарыны, Эцлшянин гябринин цстя 
ися яйиня эейилмямиш эялинлик донуну гойдулар. 

Дяфня эялян ясэярляр гоша мязарларын юнцндя 
ъярэяляниб автомат силащлардан щавайа атяш ачдылар. 
Ъамаат молла иля бирликдя кяндя тяряф йолландылар. 
Ясэярляр ися  башга сямтя, дюйцш хяттиня цз тутдулар. 
Ямир киши ися оьлу иля эялинин мязарлары арасында тяк 
дайанмышды. Бирдян о ити аддымларла ясэярляря тяряф эетди. 
Онлара чатыб гаршысында дайанан ясэярин чийниндян 
силащы чыхарды вя юз чийниня ашырды. О ясэярлярля бирэя 
гятиййятля дюйцш хяттиня доьру эедирди.

Сон
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gÜNƏŞ BATMASIN  
       
Günəş yavaş – yavaş qüruba enirdi. Pəncərə önündə 

dayanan Nəriman günəşin necə batmasına tamaşa edirdi. 
Onun beş yaşı olsa da üzündə yaşlı adamlara məxsus kədər 
var idi. Uşağı fikirdən bacisi Nərminin səsi ayirdı. Baci 
özündən yaşca kiçik qardaşına dedi:

- Nəriman, gəl gedək həyətdə bir az gəzişək. Sənə nə 
olub, nə fikirləşirsən?

Nəriman cavab verdi:
- Yox bacı, mən həyətə getmirəm. Sən bura gəl, mənim 

yanıma. Sənə söz deyəcəm.
Nərmin ona yaxınlaşıb saçlarına sığal çəkdi, üzündən 

öpüb soruşdu: 
- Nə olub mənim şahzadə qardaşıma, danış görək?...
Nəriman:
-Bacı, dünən axşam dayımla anam söhbət edirdi. Mən 

də dayımın mənə hədiyyə etdiyi avtomatla oynayırdım. 
Onların söhbətlərini eşitdim. 

 Nərmin qardaşının sözünü kəsdi:
- Qaqaş, bəs sən bilmirsən ki, böyüklərin söhbətinə 

qulaq asmaq olmaz? Birdə belə eləmə.
 Nəriman:
- Mən onlara qulaq asmırdım, sözlər özləri gəlib 

mənim qulağıma girirdi, mən neyniyim...
 Nərmin:
- Yaxşı, onda de görüm nə eşitdin?
 Nəriman:
- Dayım deyirdi ki, Qarabağda ermənilər işıq 

məftillərini kəsib aparıblar. Meşələri qırıb yandırıb, 
məktəbləri, evləri uçurublar.

 Nərmin:
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- Hə, qaqaş, axı orada müharibə gedir. Müharibədə 
isə pis şeylər olur.

Nəriman:
- Bacı, əgər Qarabağda gecələr işıq yanmırsa, onda 

deməli günəş batanda oralar çox qaranlıq olur, eləmi?...
Nərmin:
- Hə, şahzadə qardaşım, hə... Ancaq sən darıxma, bi-

zim igid əsgərlər torpaqlarımızı geri alacaqlar, onda hər 
şey əvvəlki kimi gözəl olacaq...

Nəriman: 
- Bizim atamız da Qarabağda şəhid olub. Müəlliməmiz 

deyirdi ki, şəhidlər heç vaxt ölmür,onlar göylərə gedirlər.
İndi atamız Qarabağın göylərindədi, hə!?.. Bəlkə bir gün 
o, erməni əsgərləri yatandan sonra yerə enib bizi görməyə 
gəlmək istədi. Gecə orda işıq yanmasa atamız yolu necə 
tapar? Bacı, gəl Аllah babaya birlikdə yalvaraq ki, günəş 
heç zaman batmasın... 

Сон
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