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XƏYYAM

İLK PƏRDƏ
Nişaburda mədrəsə yaşayışı... Tələbələrə məxsus bir oda. Ətraf taxçalarda kitablar, üstürlab və sair həndəsə alətləri, sağda
qapı başqa bir odaya, solda qapı dışarı açılar. Qarşıda iri pərdələr asılmış. Xəyyam həmpiyalələri olan Rəmzi ilə Xərabati ilə
bərabər şərab içərlər, hər üçü gəncdir. Birinci
– ciddi, səmimi, kəskin baqışlı və coşğun, ikinci – arıq, həssas, üçüncü isə bir az dolğun, yağız`çöhrəli və laübalidir. Qədəhlər boşalırkən musiqi “Hicaz” çalar. Ətrafda isə minacat səsi
yüksələr.
Ey fəzalarda gülümsər əbədi şe’rü xəyal!
O nə qüdrət, o nə həşmət, o nə ahəngü cəlal!? Hər dəha çırpınaraq səndə arar feyzi-kəmal, Yenə yoq kimsədə əsla səni idrakə
məcal.

Dram – 1 pərdə
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X ə y y a m:
(heyrət və həyəcanla)
İştə, bir səs ki, edər göylərə şaşqınca xitab,
O sağır göy, əcəba, kimsəyə vermişmi cəvab?
O dərinliklərə, boşluqlara uçduqca xəyal,
Sanki çırpınmada bir şəhpəri yanmış qartal.
X ə r a b a t i:
(alaycı qəhqəhə ilə)
Hər gələn bir yeni əfsanə satar,
O qaranlıq dama hər kəs daş atar.
Saqın, aldırma, həmən zevqinə baq,
(qədəhi göstərər)
Hər həqiqət buradan parlayacaq.
R ə m z i:
Yoq deyildir o qaranlıqda işıq,
Bəşərin əczinə binlərcə yazıq.
(Xərabatinin uzatdığı qədəhi alıb içindəki şərabı süzərək)
İçəlim, iştə, bütün varlığımız,
Al şəfəqlərdə gülümsər yalnız.
X ə y y a m:
“Xilqətin sirri müəmmadır, əvət,
Ürəfa saçsa da yüz bin hikmət.
Burda cənnət yapalım badə ilə,
Nəmə lazım o varılmaz cənnət”1
1

(İçərlər, hər üçü sərxoşca oqur)
H ə r ü ç ü:
Saqi, aman, mey ver bana,
Doldur, peyapey ver bana.
Bən abi-kövsər istəməm,
Mey ver bana, hey ver bana...
İçdikcə ruhum şad olur,
Hər qayğıdan azad olur.
Mey ver – gözəlsiz, nəş’əsiz,
Hər duyduğum fəryad olur.
Yenə qədəhlər dolur, bu zaman Xəyyamın oda arqadaşları
Xacə Nizamülmülk ilə Sabbah gəlir, birinci – vüqarlı və həlim,
ikinci isə titiz və qurnazdır.
S a b b a h:
(Xəyyamı əzici baqışlarla süzərək)
İştə, seyr et, bu nə sapqınca oyun.
X ə y y a m:
Buyurun siz də için...
S a b b a h:
(qızğın və kinayəli)
Eşq olsun!..
Bir düşün, hiç sana layiqmi bu hal?

Xəyyamın dırnaq arasına alınmış rübailərini H.Cavid tərcümə etmişdir.
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X ə y y a m:
Gəl də sızlanma, otur, bir nəfəs al.
S a b b a h:
Kimdi bunlar?
X ə y y a m:
(laübali gülüşlə birər-birər göstərər)
İki dostum – Rəmzi,
Şən Xərabati anıb gəldi bizi.
Qayğı bilməz, içərək əyləniriz,
Ayrı olsaq da həqiqətdə biriz.
X ə r a b a t i:
(kinayəli qəhqəhə ilə)
Şimdi anlat, baqalım, bunlar kim?
X ə y y a m:
İştə, bunlar da bənim həmdərsim;
Biri Sabbah, o biri Xacə Nizam.

X a c ə N i z a m:
(bir kitab alaraq oqumaq için yan odaya keçərkən, Sabbaha)
Bəri gəl, onları asudə bıraq.
S a b b a h:
(Xəyyama)
Nə olur, böylə azıb getsə bəşər,
Səncə əfsanəmidir xeyr ilə şər?
X ə y y a m:
Bizə gülməzsə həqayiqdəki sirr,
Sərxoş ol, ya ayıq ol, fərqi nədir?
S a b b a h:
(coşaraq, Xərabatini göstərir)
Sana bir eşmi o divanə səfil?
Bir düşün, mədrəsə meyxanə deyil!

R ə m z i:
Sən nəsin?

X ə y y a m:
Kaş ki, olsaydı... İçib sən də bir az
İncəlirdin.

X ə y y a m:
Bən də sapıtmış Xəyyam.

S a b b a h:
Yetişir... Sus, yaramaz!

(Gülüşürlər)

X ə y y a m:
Bumu zevq əhlinə layiq ikram?

S a b b a h:
(Rəmziyə)
Bu gülüşlər nə demək?
Hey, sarsaq!..

R ə m z i:
Gedəlim, içdiyimiz oldu haram.
10
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S a b b a h:
Ramazan aqşamı, hər dildə niyaz,
Sizə İblis olur ancaq dəmsaz.
X ə r a b a t i:
Bən ayıldım...

(Xərabati ilə bərabər çıqarlar)
S a b b a h:
Haydı, yetər.
(İçəri girən xidmətçiyə şərab sürahisini və qədəhi göstərir)
Durma, al, bunları rədd et buradan, Al da qır həpsini...
(Əbu Tahir çıqar.)

R ə m z i:
Gedəlim, saçma yetər...

X ə y y a m:
(Sabbahı yan baqışla süzərək gülər)
Bədbaxt insan!..

S a b b a h:
(bağırır)
Sayğısız...

X a c ə N i z a m:
Çoq təəssüf, umulur şeymi bu hal?
Düşünün, hər ikiniz əql-kəmal.
Yaşadıq bunca zamandır gülərək,
Bu qırıqlıq, bu soyuqluq nə demək?

X ə y y a m:
Həddini çoq aşma, yetər...
X a c ə N i z a m:
(gələr)
Dur, nə olmuş?

(əllərini bir-birinə verir)
Barışın, son gecəmizdir barışın,
Hər kimin yıldızı parlarsa yarın,
Arqa olsun da gərək bir-birinə,
Çıqalım bəlkə səadətli günə.
And içək!

S a b b a h:
(Rəmzini göstərər)
Bəni təhqir eylər.
X ə y y a m:
Nə yazıq...

X ə y y a m:
Anda nə hacət, söz bir.

R ə m z i:
Gəl, gedəlim...

S a b b a h:
Razıyım bən də, gözəl bir tədbir.
12
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X a c ə N i z a m:
Bunu vaqtilə sən açdın gerçək,
Yüksələn düşkünə yardımçı gərək.

Ə b u T a h i r:
Cənnət istərsin əgər, camiyə var,
Çoq saray qızları gəlmiş...

Ə b u T a h i r:
(xızlı addımlarla girər)
Gəliniz, minbərə çıqmışdır imam,
Saray ərkanı bu gün burda tamam.

S a b b a h:
(e’tinasız)
Nə çıqar?..
(Bu sırada qapı barmaq ucu ilə vurulur.)
Baq, gələn kimdir?

X a c ə N i z a m:
Gedəlim camiyə.
X ə y y a m:
Camidənsə,
Musiqi məclisi xoşdur bəncə.
Əsərin başlığından müəyyən qədər ardıcıllığına toxunmadım
ki, Hüseyn Cavidin yaratdığı, şöhrəti dünyanı tutmuş böyük filosov- fars şairi Ömər Xəyyamın ilk anlayışda necə bir insan olduğu bilinsin. Lakin, ətrafdaşları ilə Mədrəsəni meyxanəyə çevirən
Xəyyamın şərab düşkünlüyündə acı bir həqiqət var. Əlbəttə, həyatı mükəmməl dərk edən hər bir insan bilir ki, dünya fanidir. Bu
gerçəyi şərabın dumanında kökləyən o, dini əfsanələrə də inanmamasında haqlıdır. Çünki, cənnət və cəhənnəm deyilən həqiqət
yoxdur. Lakin, diqqəti cəlb edən isə, Xəyyamın həyatın zövqünü
şərabda görməsidir. Bu isə onu kiçildir. Çünki, dünya fani olsa
da, kamil insanın dünyanı güclü yaradıcılığı ilə gözəlliyə dəyişdirməyə qadir olması var.
14

Əbu Tahir:
(qapını açıb baqar, heyrətlə)
O işvəli nur…
Qız deyil, sanki şəfəq yavrusudur.
(Çıqar, dalğın baqışlı Sevda girər, əyilər.)
Buyurun, kimsiniz?..
S e v d a:
İsmim Sevda...
S a b b a h:
Əmriniz?
S e v d a:
Lütf edin, imkan varsa
Baqınız taleyimin yıldızına,
Açınız həp gələcək ömrü bana.
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S a b b a h:
(məmnun gülümsəyişlə)
Bəni hardan tanıyor heykəli-naz?
S e v d a:
Şanlı Xəyyamı, əcəb, kim tanımaz.
S a b b a h:
(ətrafa)
O nə həşmət, nə gözəl, şux əndam,
Şübhə yoqdur, bəni sanmış Xəyyam.
(taxçadan üstürlabı götürər)
Cəbrə, ya hikmətə vaqif bir adam,
Səncə bir falçımı ya?! Anlayamam.
S e v d a:
Xayır, əsla!.. Bilirim, şairsin,
Elmi-hey’ətdə ki pək mahirsin.
Nə olur, göydəki yıldızlara baq,
Bir xəbər ver bana.
S a b b a h:
Dur, etmə məraq.

Əlbəttə, qadın gözəlliyi qarşısında ərkeg xisləti hər zaman
matdır. Lakin, bu gözəllik məkrlə qarşılaşanda, aqibəti böyük
utanc yaradır.
Saray Sevdası, adını eşidib, amma üzünü görmədiyi gənc
Xəyyam eşqılə mədrəsəyə daxil olanda, onu ilk baxışda Sabbahın
aldatması, bəlkə də təbiidir. Çünki, qadın gözəlliyi onu da heyran
edərək, hiyləyə əl atmasına məcbur edir. Gerçəyin sonda üzə çıxmasına baxmayaraq. O düşüncə də tamamilə doğrudur ki, parlaq
üzlü, yüngülbeyin qadınları aldatmaq asandır. Lakin mükəmməl
ağıllı və gözəl qadınlar buna aid deyildir. Sevdanın gözəlliyinə
ram olan Sabbah onu öz işvəli hisslərinə keçirmək üçün, nə isə
“şərbət”indən istifadə edir. Qara vicdanlı bu adam, öncə Xəyyamı
mədrəsə-meyxanəliyində danlasa da, lakin qadın qarşısında cildini dəyişib məkirli bir varlığa dönür. Bu havası ilə dostu Xəyyama
da xəyanət etmiş olur. Sevdaya Xəyyam olduğunu söyləyir.Və iş
çox tünd məqamına çatanda qız onu rədd edir. Aləm qarışanda,
yəni saray insanları Sevdanın izini tapanda, az sonar bu məkana
Xəyyam da gəlib çıxır.
Onlara tamaşa edib dinləyən Xəyyam coşqun bir ahənglə:

S e v d a:
O nədir?
S a b b a h:
Aləti-kəşf, üstürlab,
Bizə yalnız bu verir bəlli cavab.
16

Alqış, bu nə aləm, bu nə tufan?
Çarpışmada ahəng ilə əlvan.
Yıldızları göylərdə ararkən,
Hücrəmdə gülümsər bana birdən.
17
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(Sevdayı süzərək)
Ah, sən, hələ sən... Başqa çiçəksin,
Bilməm, kimi xoşkam edəcəksin.
Bir tanrıya lazımsa tapınmaq,
Zevq əhli tapınsın sana birdən.
H a c i b:
Divanəmi? Şairmisin?
X ə y y a m:
Əsla!..
Peyğəmbər idim, ümmətim olsa.
H a c i b:
Gəl, saçma bütün sözləri...
(gedərlər, Sevda dönüb Xəyyamı vurğunca baqışlarla süzər,
Hacib isə qolundan tutaraq)
Gəl, gəl...

(Sevda gülümsər və süzgün baqışlarla uzaqlaşar. Sevda getdiyi sırada Xəyyam onu izləyərək)
Sərpildi alev ruhuma süzgün baqışından,
Sarsıldı da həp bənliyim, ey afəti-devran.
Gəl, gəl, olayım səndəki hər cilvəyə qurban,
Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baqdın?!
Göründüyü kimi, şərab düşkünlüyü ilə kiçilən Xəyyam,
qadın cazibəsinin fövqəlbəşər gücü ilə qeyri-adi yüksəlişə nail
olur. Hər zaman insanın ülvi duyğularını kövrəldən, göynədən
incilər-sözlər…

Və Ömər Xəyyamın füsunkar qadın gözəlliyi qarşısında necə
bir poetik yüksəkliyə pervaz etməsi, mükəmməl insan duyğusunu
mat qoymuş olur.
X ə y y a m:
Gəldin də, niçin pənbə bulutlar kibi aqdın,
Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baqdın?
Şimşək kibi çaqdın da, niçin könlümü yaqdın,
Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baqdın?
18
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İKİNCİ PƏRDƏ
Bazar... Qarşıda çadırçı və çömləkçi dükanları vardır. Taxçalarda hər dürlü çömlək və saqsı sürahi qoyulmuş, işçilər bir
yanda çadır toquyurlar, bir yanda çamurdan çömlək, sair saqsı
qablar yoğurub yaparlar. Yaşıl dalları ətrafa sarqan iri püsküllü
söyüd (bidiməcnun) altında şərbətçi sıra iskəmlə üzərində oturan
müştərilərinə şərbət verir. Ortalıqda başqa şeylər də satılır. Xoca,
tacir, köylü və sairə alış-verişlə məşğuldurlar.
B i r i n c i s a t ı c i:
(məxsusi bir ahənglə)
Sərin şərbət... Gəl iç, gül şərbətindən.
İ k i n c i s a t ı c ı:
Gözəl halva, doyulmaz ləzzətindən.
Ü ç ü n c ü s a t ı c ı:
Qızarmış tazə əkmək, tazə qaymaq,
Çabuq gəl, durma gəl, fürsətdir ancaq.
Neydə “dəşti” çalınar, gənc çadırçı eyni ahənglə oqur.
G ə n c ç a d ı r ç ı:
Bahar olmuş dedim, xülyayə uydum,
Haman bir gözləri şəhlayə uydum.
Adım Məcnun deyilkən dərdə düşdüm,
Vəfasız, yosma bir Leylayə uydum.
20

Ç ö m l ə k ç i l ə r:
(başqa ahənglə)
Çamurdan xəlq olunmuş derlər, insan,
Qədəh yapdıq biz insan torpağından.
Sunub mey ta xərabat əhli ondan,
Unutsun dərdi, gülsün ömrü bir an.
Xərabati ilə Rəmzi bərabər gəlirlər.
X ə r a b a t i:
(ortayaşlı, qarasaçlı çadırçıya)
Bana baq... Ey, bana baq, ustabaşı,
Gördüyün varmı bizim arqadaşı?
Ç a d ı r ç ı:
Kimi?!
R ə m z i:
Xəyyamı...
Ç a d ı r ç ı:
Xayır, görməmişiz.
X ə r a b a t i:
Bəlkə evdən buluruz.
(İki-üç adım yürür)
Ç a d ı r ç ı:
Getməyiniz.
Köçmüş ordan, sataraq var-yoqunu,
Altı aydır ki, görən yoqdur onu.
21
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R ə m z i:
Görünür, ruhunu sıqmış bu diyar.
X ə r a b a t i:
Başqa bir ölkəyə varsın, nə çıqar?!
Rəmzi ilə Xərabati yavaş adımlarla getmək üzrə ikən Xəyyam sarıqsız və əbasız olaraq, saçları dağınıq, arıq və solğun
çöhrə ilə qarşıdan çıqar. O tanınmayacaq dərəcədə dəyişilmişdir. Satış için əlində tutmuş olduğu kitabları uzadaraq onlara
göstərir.
X ə y y a m:
Alın, əsla ələ keçməz bu kitab.
Böyük fars şairi Ömər Xəyyamın həyatına H.Cavidin müraciət etməsi, əlbəttə təsadüfi deyildir. Məqsədli şəkildə düşünülmüş yaratdığı daram əsəridir. Müəllif bu əsərində Xəyyamın
gənclik dövründə keçirdiyi həqiqi məşəqqətləri masaya çəkərək,
yaşadığı dövrün köklü cahilliyini yaratmışdır. Çünki, Ömər Xəyyam tarixi mənbələrə istinadən, gənclik illərini çox ağır keçirmişdir. Zəmanəsinin onu dərk etmədiyi üçün, o, bəlkə də şəraba daha
çox yaxın olmuşdur. Təbii ki, əsrlər boyu bütün kamil yazarları
yaşadığları cəmiyyət yetərincə dərk etməmiş, onların işıqlı arzularını, ideyalarını qəbul etməmişdir. Lakin onların sırasında Ömər
Xəyyam qədər şərab düşkünü olmamışdır. Və əslində onun hər
bir rübai ruhunda, canlı, qeyri-adi bir hikmət vardır.
22

Gördüyü kimi, Hüseyn Cavid xalqın hər bir nümayəndəsini
danışdıraraq, onların hansı səviyyədə olduqlarını çılpaq şəkildə
göstərmişdir. Şərbət satanı, qab yaradanı, çadr toxuyanı, halva satanı və yoldan-izdən ötəni…
Dostu Xərabatinin onun kitabına qarşı ucuz davranışı isə gör
necədir:
X ə r a b a t i:
O kitabdan eyidir bizcə şərab.
X ə y y a m:
(kəskin)
Al dedim, al!..
Yeyəcək əkmək için Para lazım...
X ə r a b a t i:
(para verir)
Al da rədd ol, miskin!..
X ə y y a m:
(almaz və qızğın)
Sana qalsın sədəqən.
X ə r a b a t i:
(əli ilə rədd edər, usanmışcasına)
Haydı, yetər!
R ə m z i:
Baqayım bir, nə kitabdır, göstər?
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X ə y y a m:
İbn Sinayı eşitdinsə, oqu,
İştə Şərqin o böyük feyləsofu.
Baq, yaratmış nə böyük xariqələr,
Bir dəha nuri ki, daim parlar.
(kitabları birər-birər göstərir)
Baq, şu “Məntiq”, bu da “Qanuni-şəfa”
Bunların qədrini anlar ürəfa.
R ə m z i:
(şübhəli məraqla ətrafa)
Omu!.. Gerçək omudur?..
Lütf ediniz, varmı Xəyyamə bir az nisbətiniz?
X ə y y a m:
Doğmuşuz hər ikimiz bir anadan.
R ə m z i:
(Xərabatiyə)
Şübhə yoq, sevgili Xəyyamdır, inan.
(qucaqlayıb öpər)
Nə qiyafət bu, əzizim, bu nə hal?
X ə y y a m:
Sorma, hiç sorma ki, oldum pamal,
Ac qalıb iştə qabıqdan çıqdım.
Bu uğursuz yaşayışdan bıqdım.
24

R ə m z i:
Öncə bir çoq tələbən vardı sənin?
X ə y y a m:
Həpsi “azmış” deyərək, bəslədi kin,
Uğrayan olmadı bir kimsə bana,
Uyudum çoq gecələr acqarına.
X ə r a b a t i:
Sən ki, bir şair idin pək rəna,
O da bir faidə verməzmi sana?
X ə y y a m:
Şairmi? Saqın, duyduğum ilhamə uyan yoq,
Şe’rimdəki əsrarı duyan yoq.
Yoq oqşayacaq ruhumu bir nuri-səadət,
İzlər bəni hər dürlü fəlakət.
Elmimdəki nöqsan ilə cəhlimdəki irfan
Hər an doğurur bəndə bir isyan.
Uydum da xəyalatə, sanıb kəndimi bilgic,
Baqdım ki, yaqar beynimi bir hiç.
Bir hiç ki, bütün şübhəli hikmətlərə asi,
Uydurma fəzilətlərə asi.
Gənc ömrümü atəşli dikənlər gəmirirkən
Həp varlığa isyan edərim bən.
İsyan!.. Ölü adət və təriqətlərə isyan!
Yaldızlı həqiqətlərə isyan!
25
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R ə m z i:
Hiç məraq etmə, keçər, həpsi keçər,
Əsrinin öksüzüdür dahilər.

Ç a d ı r ç ı u s t a:
Başı boş, cibləri boş, qarnı da boş,
Kədərindən sərxoş...

X ə r a b a t i:
(Xəyyamın qolundan tutar)
Haydı, gəl, etməyəlim ömrü hədər,
İçəlim badə, bütün qayğı gedər.

Ç ö m l ə k ç i:
O, nücum elminə vaqif kibidir.

X ə y y a m:
Qorqarım, bəndəki bədbin əhval
Sizə versin də məlal.

İ k i n c i s a t ı c i:
(Xəyyamın omuzunu oqşayaraq əylənir)
Söylə bir göydəki yıldızlardan,
Süzülən qızlardan...

R ə m z i:
Bil’əkis, səndəki xoş söhbətlər
Bizi dilşad eylər.
Ç a d ı r ç ı u s t a:
(Xəyyama yaqlaşaraq)
Buna baq, halına, ətvarına baq,
Sanki zəncirini qırmış dustaq.
Bizə yoldaşdı o rəhmətli baban,
Bir çadırçıydı o da.
Görmədik öylə təmiz bir insan,
Sən nəsin? Bir budala!..
Bazar xalqı çadırçı ustanın sözlərini dinləyərək sinirli və coşğun
B a z a r x a l q ı:
Saqın, aldanmayınız, qanmayınız,
İpi qırmış şu hərif,
Saçmadır sözləri, yalınız, yalınız
Adı çıqmış arif.
26

B i r i n c i s a t ı c ı:
Ya, təbabət də bilir.

Ü ç ü n c ü s a t ı c i:
Yeri almış bir öküz buynuzuna,
Hiç inandınmı ona?
X ə y y a m:
“Ülkər ismilə, diyor, göydə yaşarmış bir öküz,
Bu bir əfsanə, yer altında da varmış bir öküz.
Arif olsaq bu öküzlər arasından bişək
Görürüz bir yığın ipsiz və yonulmaz eşşək”.
B a z a r x a l q i:
Bir baqın, sayğısız abdal nə diyor,
Bizi təhqir ediyor.
(Rəmzi ilə Xərabatini göstərirlər)
Arqadaşdır ona həp əyyaşlar,
Dəli, azğın başlar.
Çömləkçi usta toqatlayıb yoğurduğu çamurla çömlək yaparaq, Xəyyama
27
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Ç ö m l ə k ç i u s t a:
Yüksəlib arqadaşın Xacə Nizam,
Buldu parlaqca məqam.
Oldu Alp Arslana ən şanlı vəzir,
Sən nədən böylə fəqir?
X ə y y a m:
Bir düşün, varsa əgər səndə bir az əqlü kəmal,
Bu çamur bir yığın insan ki, edərsin pamal.
O həqarətlə, toqatlarla yapılmış qablar,
Dünkü şahlar və vəzirlər ki, bu gün həpsi xəyal.
Hüseyn Cavid daha dərinə baş vurmaqla, hər bir obrazı sərbəst danışdıraraq, zəmanənin cahilliyini mükəmməl şəkildə yaratmışdır. Müxtəlif işlərlə məşğul bazar insanlarının gənc və səfil
Xəyyama yanaşma tərzi, çox ağırdır. Əslində isə, öz hüdudsuz
zəkası ilə təkbaşına dünyanın bütün qatı qaranlıqlarına qarşı üsyan edən bu saf qəlbli insan dövrünün ən uca zirvəsində alışan
bir məşəldir. Və əlbəttə, onu bazar kütləsinin dərk etməsi, qeyri-mümkündür. Bunun üçün isə zaman və “oyanma” lazımdır. Zəmanəsinin kamil mürəkkəb insanı isə heç vaxt rəyasət düşünmür.
Çünki, Alp Arslanların qanlı sarayları onlar üçün yaradılmayıb.
Xacə Nizamin saray yeri tutması isə, özünün tərzinə layiqdir.
Çünki, saray əhli özü kimilərdir. Ömər Xəyyamlar isə sözün qüdrəti ilə o sarayları olduğu kimi tarixə yazandırlar. O yazdıqları ki,
onu əbədi yaşadacaq.
28

Alp Arslanın gəlişi...
Alp Arslan ətrafını saran saray ərkanı və ordu ilə bərabər
gəlir.
Y a v ə r:
Yaşasın qutlu, yenilməz xaqan!
C a m a a t:
Yaşasın Alp Arslan!
Y a v ə r:
Parlayıb bəxti, səadət bulsun!
C a m a a t:
Yaşasın!..
Bu sırada qolları zəncirli Yusif adlı bir dəliqanlı arqadan
gələrək nifrətlə bağırar.
Y u s i f:
Rədd olsun!..
A l p A r s l a n:
Susdurun! Kimdir o?
Y a v ə r:
Yusif məl’un.
C a m a a t:
Yaşasın!
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Y u s i f:
(daha kəskin) Məhv olsun!

Sabbah:
Bir qadar oldum səyyah.

Y a v ə r:
Səni Ceyhunda niçin asmadılar?

X a c ə N i z a m:
Nerdə Xəyyam?
O, Nişaburdamı ya?

Yusif:
Şimdi asdır!
A l p A r s l a n:
Bu nə, miskin canavar! (Yavərə)
İki gün sonra asılsın o dara!
İbrət olsun bütün isyançılara.
Gedirlər, Yusifi də bərabər aparırlar.
Sabbah Xacə Nizama yaqlaşır.
S a b b a h:
Yaşasın xaqan!

S a b b a h:
(kənarda durmuş dalğın Xəyyamı göstərərək)
Sizi görmək diliyor iştə o da.
X a c ə N i z a m:
Ah, o Xəyyammı?
Nə pəjmürdə xəyal...
(qucaqlayıb öpər)
Bir böyük şairə layiqmi bu hal?!

Q u l a m:
Sus!
X a c ə N i z a m:
O kimdir, əcəba?
S a b b a h:
Möhtərəm Xacə, vəfa, əhdə vəfa.
X a c ə N i z a m:
(qulamlara)
Çəkilin, haydı!
(Sabbahın əlini sıqaraq)
Əzizim Sabbah. Nerdəsin?

X ə y y a m:
Varlığım bir hiçə bənzər mübhəm,
“Hiç var olmaz, buna yoqdur şübhəm”.
Bana yan baqsa əgər anlamayan,
Sanma eylər buna ruhum isyan.
Anlayanlar belə yan gözlə süzər,
O baqışlar bəni üzdükcə üzər.
X a c ə N i z a m:
Saqın, aldırma kor olsun da cihan,
Günəşin nuruna gəlməz nöqsan.
Sən küçülsən də böyüksün, hətta
Qopsa zülmət, yenə parlar o zəka!..
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Əlbəttə bu möcüzədir ki, insan adi xalq həyatından saray
həyatına yüksəldikdən sonra keçmiş sədaqətini unutmur. Göründüyü kimi, Alp Arslan səhnəsində hakimiyyətin zülmü, saymamazlığı, dostun isə sədaqəti, şəfqəti yaradılmışdır. Xacə Nizamın
Xəyyam dərki, əlbəttə zəmanəsinin zirvəsində dayanan ən güclü
və sönməz inam və dəyərdir. Xəyyam deyir ki, məni anlamayanın deyil, anlayıb kəm baxanın baxışları, laqeydliyi məni üzər,
ruhumu söndürər. Əlbəttə bu, ucuz, düşüncəsiz bazar insanlarının
deyil, hər zaman sədaqətdə - yaxşı və pis gündə də var olan dostların kamilliyidir. Kamil insanlar zamanın keçidlərincə İşıq daşıyıcılarıdır. İşıq isə yenilik və hürrüyyət deməkdir. Böyük sədaqəti
ilə ölmüş bir ruhu həyata qaytarmaq, Alp Arslanların deyil, Xacə
Nizamların möcüzəsidir.

ÜÇÜNCÜ PƏRDƏ
Alp Arslan sarayında qəbul odası... Aqşamüstü, Hacib düşüncəyə dalmış. Bu sırada Xacə Nizam gəlir, Hacıb baş əyər.
X a c ə N i za m:
Haydı, Sabbah ilə Xəyyamı çağır.
H a c i b:
Bu saət.
(qapıya çıxar)
İştə, əfəndim, hazır.
Sabbah və Xəyyam kübarca geyinmiş və yüzləri təraş edilmiş
gəlirlər.
X a c ə N i z a m:
(yer göstərir)
Buyurun, kimsə düşünməzdi ki, biz
Yenə bir gün görüşüb birləşiriz.
(Sabbaha)
Söylə, sən nerdə idin bunca zaman?
S a b b a h:
Qaçaraq mədrəsədən qorqumdan,
İsfahan səmtini etdim məskən.
Bəni cəlb etdi Nişabur yenidən.
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X a c ə N i z a m:
Bən də bir xeyli üzüldüm o gecə,
Etdilər öncə bir az işgəncə.
Sonradan məhkəmə suçsuz buldu;
Gülərək taleyimiz yar oldu.
S a b b a h:
O səadət günəşindən az-çoq
Parlarız biz də əminim...
X a c ə N i z a m:
Söz yoq,
Edilən əhdimizi tutmalıyız.
(Xəyyamı hörmətlə süzər)
Şairindir sıra, anlat yalınız,
Hanki bir rütbəyə meylin varsa,
Hökmü bir anda olunsun icra.
X ə y y a m:
Yaşamaqçin bana, mümkünsə əgər,
Bir əkin tarlası, bir bağça yetər.
X a c ə N i z a m:
Bir də kaşanə gərək məsrəf için,
Hər nə lazımsa edərlər tə’min.
X ə y y a m:
Çoq təşəkkür, bu səadət yetişir,
Bu da olmazsa yetər nan-pənir.
34

X a c ə N i z a m:
(Sabbaha)
Sən nə istərsin, əzizim, söylə.
S a b b a h:
Bir vəzifəylə sərəfraz eylə.
X a c ə N i z a m:
Sana hər dürlü böyük rütbə yarar,
Bilirim, səndə siyasi başı var.
(Sabbahda sevinc)
S a b b a h:
Dilim aciz, nə deyim bilməm ki,
Ah, diriltdin bəni.
X a c ə N i z a m:
(ətrafa)
Qurnaz tilki.
Bu sırada pərdə arqasında incə bir musiqi çalınar.
X ə y y a m:
O nə mahir, nə gözəl barmaqlar.
X a c ə N i z a m:
Sarayın iştə böyük aləmi var,
Şanlı bayramdır, əzizim, bu gecə.
Var ziyafətlə geniş əyləncə,
Bu gün Alp Arslan için xoş bir gün,
Qeysəri-Ruma o gəlmiş üstün.
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Xacə Nizamın işarəti və Hacibin toqunması ilə ortadakı pərdə qalqar, son dərəcə parlaq və süslü bir aləm görülür. Alp Arslan, sarayərkanı, saraylıxanımlar və yavərlər önlərində şərab
qədəhləri olaraq zevqə dalmışlar. Musiqi dəyişər, qalqıb xaqanın
şərəfinə içərlər.
M ə c l i s d ə k i l ə r:
Binlərcə yaşa, ey yılmaz,
Şevkətli, böyük xaqan!
Binlərcə yaşa, Alp Arslan!
Binlərcə yaşa, Alp Arslan!

X a c ə N i z a m:
(Xəyyama işarətlə)
İştə, hikmətdə böyük qüdrəti var
Cəbrü-hey’ətdə də çoq şöhrəti var.
İbn Sina kibi Şərqin yüksək
Bir dəhasından o almış örnək.
Yapacaq olsa rəsədxanə bizə,
Şan verir fənnilə tariximizə.
A l p A r s l a n:
Burda yoq şübhə ki, Xəyyam ikidir,
Biri alim, biri parlaq şair.
Şimdi yalnız o böyük şairdən
İki söz dinləmək istərdim bən.

Qarşında aman bulmaz
Ən qorqulu bir düşman.
Binlərcə yaşa, Alp Arslan!
Binlərcə yaşa, Alp Arslan!
X a c ə N i z a m:
(şaha)
İştə Sabbah və şair Xəyyam.
A l p A r s l a n:
(yer göstərir)
Oturun.

X ə y y a m:
(coşğun qalxar)
“Bir böyük quş qonaraq bürcünə gördüm Tusun,
Süzərək kəlləsini pəncədə Keykavusun;
Sanki söylərdi: hanı dünkü o həşmət, o cəlal?
Hanı keçmişdəki avazeyi-təblü kusun?”
A l p A r s l a n:
Ah, bu sözlər nə qadar incə, dərin,
Böylə kəskinsə də, xoşdur şe’rin.
X ə y y a m:
“Uğrayıb dün gecə bir ustaya oldum həmraz,
Badə ibriqinə gördüm ki, yapar qulp, boğaz.

(X a c ə N i z a m a)
Bunlara lazım ikram.
36
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Baq, dedim, bunlar ölən şahü gəda ə’zası,
Nə şahın dəhşəti qalmış, nə gədalərdə niyaz”.
A l p A r s l a n:
Pək həkimanə, əvət, sözləriniz.
X a c ə N i z a m:
(Saqiyə Xəyyamı göstərir)
Ona mey sun.
S a b b a h:
Bana şərbət veriniz.
A l p A r s l a n:
Buyurun, xurma şərabından için,
Yeni bir nəş’ə verir şair için.
X ə y y a m:
Bəncə Bağdadə Nişabur üstün,
Xurmadan fərqi böyükdür üzümün.
(Saqiyə Xəyyama üzüm şərabı verir.)
A l p A r s l a n:
(qədəhini qaldırır)
İçəlim, iştə var olsun şair!
X a c ə N i z a m:
Öylə şair sanırım pək nadir.
38

Hüseyn Cavid saray mühitinin eyş-işrətini qabarıq yaratmaqla, ümumilikdə bütün rəyasət məkanlarının tarix boyu belə
nizamlandığını açıb göstərmişdir. Çünki, xalqla saray əhlinin
yaşam tərzi, olduqca yüksək fərqlidir. Nə qədər ədalətli şah üsul-
idarəsi olsa belə, yenə də bir tərəfdə saray keyfi, digər tərəfdə isə
zəhmətkeş, yoxsul xalqın səfil həyatı çox cəlbedicidir. Bəlkə də
müəllif Xacə Nizam obrazını bir örnək kimi yaratmışdır. Çünki,
saray mühiti insanı qabalaşdırır, xalqa qarşı laqeyd və zalım edir.
Bütün yaradıcılığı boyu olduğu kimi, Hüseyn Cavid “Xəyyam”
əsərində də arzularının işıq insanlarını yaratmışdır.
Alp Arslanın nəzakət və sevgisinə baxmayaraq, Sevdanın ruhundakı əsarətinin dil açması da təbiidir.
A l p A r s l a n:
Sevda nə qadar nazlı bu aqşam,
Yalnız o verir şairə ilham.
(Sevdayı vurğunca baqışla süzər)
S e v d a:
(oqur)
Bir vəhşi gövərçin kibi bən də,
Şən könlümü azadə dilərdim.
Seyrana çıqıb dağda, çəməndə,
Güldükcə günəş bən də gülərdim,
Şən könlümü azadə dilərdim.
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A l p A r s l a n:
Alqış o gözəl şe’rə ki, şair
Bir söz bulamaz vəsfinə dair.
S e v d a:
(dəvam edər)
Qəlbimdə sönər incə həvəslər,
Dişlər bəni altınlı qəfəslər,
Ruhumda qopar ən acı səslər,
Bən bir quzu olsam da mələrdim,
Şən könlümü azadə dilərdim.
A l p A r s l a n:
(həyəcanla yerindən qalqar)
Alqış sana, Ceyhun qızı, bəndən nə dilərsin?
Şaqraq dodağın susmasın, Allahı sevərsin.
Aç könlünü, layiq sana hər dürlü mükafat.
Sevda! Nə dilərsin, gözəlim, aç bana anlat?!
Ölkəmdə aqışmaqda bu gün Dəclə və Ceyhun,
Fərmanımı dinlər qoca Ümman ilə Quzğun.
Var iştə, xəzinəmdə yığınlarla cəvahir,
Hər hankisi parlaqsa, əmin ol ki, sənindir.
S e v d a:
Yoq bir şeyə könlümdə məhəbbət.
A l p A r s l a n:
Aç söylə, yetər fəzlə nəzakət.
40

S e v d a:
Mümkünsüz olur bəlkə, nə hacət.
A l p A r s l a n:
Bir söylə, nə istər gözəl afət?
S e v d a:
Bir istəyəcək varsa da... lakin...
A l p A r s l a n:
Aç könlünü, Sevda, nə dilərsin?!
S e v d a:
Xəyyamı edin əmrimə tabi,
Zəncirlədiniz, iştə bu, kafi.
(Hər kəsdə heyrət)
A l p A r s l a n:
Lakin suçu nəymiş, onu göstər?
S e v d a:
Bilməm, könül ancaq bunu istər.
X ə y y a m:
Xəyyamə nə lazımdı ki, zəncir,
Onsuz da köləndir, bu nə təhqir?
S e v d a:
(Xəyyamə işarətlə)
Şair nə qadar olsa da mahir
(Sabbahı göstərir)
Məhv olmalıdır şimdi o sahir.
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S a b b a h:
(fəna halda sarsılır, ətrafa)
Yoq şübhə ki, sanmış bəni Xəyyam,
Əldən nə gəlir, etsə də e’dam?
A l p A r s l a n:
Sevda, bunu gəl istəmə bəndən,
Xəyyamı bıraq, hər nə dilərsən,
Rədd etməyəcəkdir səni xaqan.
S e v d a:
Rədd etsə?!
A l p A r s l a n:
Xayır, yoq buna imkan,
Qırmam səni, aç söylə, nə dersin?
S e v d a:
(Xəyyamı göstərir)
Şən könlünü şair bana versin.
A l p A r s l a n:
Gerçəkmi?..
S e v d a:
Əvət, bən ona vurğun,
Mə’şuqum ikən aşiqim olsun!
A l p A r s l a n:
Heyhat, olamam rəddinə qadir.
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S e v d a:
Əmr et, bənim olsunmu o şair?
A l p A r s l a n:
(bir qədər düşüncədən sonra)
Olsun!
(ətrafa)
Nə müəmmalı tamaşa...
(Sevdaya)
Zəncirlədirdin onu...
S e v d a:
Haşa!..
Xəyyam dediyim iştə o qurnaz.
(Sabbahı göstərər)
S a b b a h:
(şaşqın)
Sabbahdır adım.
S e v d a:
Öyləmi?
(ətrafa)
Canbaz!..
A l p A r s l a n:
Sevdayı, dilərdim, gedə Bağdadə hədiyyə,
Qismət bu imiş, oldu böyük şairə töhfə.
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X a c ə N i z a m:
Şən taleyi Xəyyamın, əvət, hər şeyə üstün,
Biz istərik ilhamı da Sevda kibi gülsün!
X ə y y a m:
(laübali və coşğun, yerindən qalqar)
“Bən ömrümü sərməst olaraq şən dilərim, şən,
Bir dindəyim, azadə bütün küfr ilə dindən.
(Sevdayı süzər)
Sorduqda ki, mehrin nə? – Gülüb dəhrin ərusu,
Mehrim, dedi, şən könlünü yalnız bana versən”.
X a c ə N i z a m:
(Alp Arslana)
Birləşdi, demək şe’r ilə şair.
Bəlkə də, bu da bir əfsanədir ki, xaqan saray Sevdasını öz
inadı ilə, məmmuniyyətlə gerçək Xəyyama hədiyyə edir. Buna
ən böyük sevinən isə Xacə Nizamdır. Və tarix boyu sultanların,
şahların apardıqları ədalətli və ədalərsiz müharibələrdə çalınan
xalqın və sarayların qız-gəlinləri diyarba-diyar əsr alınaraq məxsus olduqları məmləkət saraylarına aparılmışdır. Bu hekayətlər
saray rəqqasələrinin nəğməkar dillərində öz əksini tapmışdır.
Bağdadı atıb gələn oğlu Məlikşahın məktubundan sevinən
Alp Arslan Xəyyamın istəyinə qarşı da çıxmır.
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X ə y y a m:
Xaqana ricam var.
A l p A r s l a n:
Nə imiş?
X ə y y a m:
Dünkü əsirin
Əfv et, suçu olmuşsa da.
A l p A r s l a n:
(Yavərə)
Get, söylə gətirsin.
(Yavər təmənna edib çıqar.)
X ə y y a m:
Binlərcə şəhər ya qala almaqdan, əmin ol,
Bir sadə çoban könlünü almaq daha məqbul.
Xəyyamın söz hikməti mükəmməldir. Əlbəttə, hər bir sultan-şah var olan ordu gücü ilə istənilən məmləkəti alması, zəpt
etməsi mümkündür. Lakin, bir sadə insan qəlbini ələ almaq, ovutmaq... Bunun üçün isə, yalnız və yalnız insan olmaq lazımdır.Və
əlbəttə, Yusif bildiyini deyir...
A l p A r s l a n:
Zəncirini açdır, ola azad,
Bayram günü ta etməyə fəryad.
(Zəncirini açarlar, iki adım ilərilər.)
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Y u s i f:
Əfvinlə sevinməz könül, əfsus, Zalım yenə zalımdır.
S a b b a h:
Aman, sus!
A l p A r s l a n:
Sən həddini aşdın da, rəzalət!
Nerdən sana, bilməm, bu cəsarət?
Y u s i f:
Sən iştə, zəhər kasələrindən səhər-aqşam
Sundun bizə badə.
Evlər təməlindən yıqılıb qalmadı bir dam,
Sən etdin iradə.
Var-yoq soyulub getdi o bayquş xüləfayə,
Qoydun bizə minnət.
(acı qəhqəhə)
Onlar nə verirlər sana: əfyunlu hədiyyə –
Zəm-zəm suyu, cənnət.
Yıprandı xurafat ilə başlarda beyinlər,
Sənsin buna rəhbər.
Xırsızlara olduq kölə, yetməzmi səfalət,
Yetməzmi bu zillət!
A l p A r s l a n:
(çılğın)
Cəllad!.. Hanı cəllad?
(Hacib gedir)

S e v d a:
(təlaşla)
Əfv et, ulu xaqan.
A l p A r s l a n:
Yoq, yoq buna imkan!
X ə y y a m:
Əfv etmə də bir dürlü cəzadır,
Qıymaq ona, əlbəttə, xətadır.
Layiqmi o bir mum kibi sönsün,
Hiçdən silinən kölgəyə dönsün?
A l p A r s l a n:
Xaindir o, azğınlığı mə’lum.
(girən cəllada Yusifi göstərir)
Vur boynunu!
C ə l l a d:
(dönüb şaşqınca və həyəcanla)
Oğlum! Əvət, oğlum!..
(silahı əlindən düşər)
Yıllarca qalıb bən sana həsrət,
Qürbətdə buluşduq, nə səadət.
(Qucaqlamaq istər)
Y u s i f:
Rədd ol, deyilim bən sana evlad!
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C ə l l a d:
Yusif.

Y u s i f:
(acı qəhqəhə ilə)
Qansız yaşamaz sevgili xaqan,
Qan, saçdığı qan, içdiyi həp qan!

Y u s i f:
Baba olmaz bana cəllad!
C ə l l a d:
Pək suçlu isəm, görməli mə’zur,
Aclıq bəni etmiş buna məcbur.
Qatil deyilim, aləti-qətlim.
X ə y y a m:
Məzlumdur, əvət, olsa da zalim.
A l p A r s l a n:
(bağırır)
Vur boynunu!
C ə l l a d:
(diz çökər)
Xaqan, ulu xaqan!
Əfv et onu, ver qətlimə fərman!
A l p A r s l a n:
(Yavərə)
İlk öncə bunun boynu vurulsun!
C ə l l a d:
(qalqar, köksünü açaraq)
Öldür də, qanın bəlkə durulsun.
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A l p A r s l a n:
(Yavərə)
Susdur onu!..
Y a v ə r:
Azğın, bu nə cür’ət!?
Y u s i f:
(qoynunda saqladığı ufaq xəncəri xaqanın köksünə saplar)
Al, iştə gəbər!
A l p A r s l a n:
Ah!..
(Deyə yıqılır)
S a b b a h:
Bu nə dəhşət.
X a c ə N i z a m:
Çıldırdı, həmən susdurun!
S e v d a:
Eyvah...
(Təlaşla Xəyyamın qolları arasına sıqılır. Ara qarışar, hər
tərəfdən saldırıb Yusifi yaralarlar.)
X ə y y a m:
Çılğın bəşər İblis ilə həmrah.
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C ə l l a d:
Əfv et bəni, yavrum, bəni əfv et!
Y u s i f:
Cəlladlara, zalımlara nifrət!.. (Ölür)
A l p A r s l a n:
(uzaqlara işarətlə)
Oğlum, bəni məhv etdi bu ərzəl...
(Ölür)
X a c ə N i z a m:
Məhv oldu o səndən daha əvvəl.
X ə y y a m:
(cənazələri süzərək)
Bir anda sönüb getdilər onlar,
Yoq artıq o kinlər, həyəcanlar. Heyrət!..
Nə amansız şu təbiət,
İnsan nə qadar saçma həqiqət...
Bildiyiniz kimi, ümumilikdə insan xisləti necə dəhşətmiş. Nə
o tərəf, nə bu tərəf bağışlamağı bacarmır. Nəticə də isə sonu hər
ikii tərəfin faciəsi ilə bitir.
Hüseyn Cavid, Alp Arslan obrazı ilə saray xaqanlarının, saray
zülmünün, Yusif obrazı ilə isə, artıq cana doymuş xalqın fövqəlbəşər cəsarətini yaratmışdır. Və sonda isə, yenə Ömər Xəyyamın
mükəmməl hikməti gerçəy olmuşdur. Çünki, dünya fanidir. İnsan
isə bunun həqiqətini zamanında dərk etmir.
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DÖRDÜNCÜ PƏRDƏ
I SƏHNƏ
Xəyyamın iş odası... bir yanda hey’ət elminə aid rəsədxanə
alətləri, bir yanda kütübxanə. İbn Sinanın əl məhsulu olan böyük
rəsmi divardan asılmış. Tələbələr çalışır. Kimi pərgar ilə həndəsi
şəkillər çəkər, kimi durbinlə yan pəncərədən günəşə baqar, kimi
üstürlabla və bə’ziləri də kitab oxumaqla məşğuldurlar. Birinci
tələbə durbini gözündən çəkərək.
B i r i n c i t ə l ə b ə:
Nə tuhafdır bu günəş, baqdıqda
Gözlər ən kəskin işıqdan yorulur.
Ləkə varmış, – deyə Xəyyam onda
Yeni şeylər düşünür, doğrumudur?
İ k i n c i t ə l ə b ə:
(həndəsi rəsm cızar)
Zevq alınmaz Günəşin seyrindən,
Gecə yıldızlara baqmaq daha xoş.
S a i b:
(üçüncü tələbə)
Dün rəsədxanəyə varmışdım bən
Seyrə daldıqda olurdum sərxoş.
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N a i b:
(dördüncü tələbə əlindəki kitabları göstərir)
Bu cəbr, həndəsə, bilməm nə demək?
Uğraşan beynini incitmiş olur.
Cəbrə hər kim verəcək olsa əmək,
Sanırım nəfsinə cəbr etmiş olur.
S a i b:
(kitabları Naibə verir)
Çoq yoruldunsa bıraq, bunlara baq,
İştə, ruh avlayacaq şeylər var.
N a i b:
(alıb baqar)
İstəməm, bunlara yoq bəndə məraq,
Quru, boş fəlsəfələrdən nə çıqar?
S a i b:
Biliriz, müftiyə naibsin, əvət,
Səni əyləndirəməz hər hikmət.
N a i b:
Sən də Saibsin, inandıq, adına
Yaraşır fəlsəfə... Bir söylə bana.
(kitabları göstərir)
Nə imiş sanki Ərəstu, Sokrat?
S a i b:
Yucadır hər biri bizdən bin qat.
Xəyyam qapı dalında dinlər.
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İbn Sinaya qapılmış Xəyyam,
O da uymuş qoca yunanlılara;
Bizdə çoqdur sanırım fazil adam.
Qalmamış gizli həqiqət əsla.
X ə y y a m:
(girər)
“Fəzli, irfanı tanınmış neçə dahi başlar,
Ürəfa bəzminə fanus olaraq parladılar.
Birər əfsanə deyib getdilər, əfsus, əfsus,
Bu qaranlıq gecədən çıqmağa yol bulmadılar”.
“Kiminin fikrinə hakim görünür məzhəbü din,
Kiminin saplanaraq qaldığı həp şəkkü yəqin,
Ansızın bir də baqarsın ki, çıqar bir nadi,
Bağırır: Hey, nə odur yol, nə bu, qafil miskin!”
N a i b:
(yerindən qalqaraq qızğın)
Dini təhqirə nə hacət, yetişir.
X ə y y a m:
Bunca kəskin həyəcan yersizdir.
(Xəyyam arqadakı odaya keçər, Naib kitabları qoltuğuna vurar)
N a i b:
Böylə boş sözlərə uymam, uymam,
Qılavuzdur bizə ancaq islam.
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B i r i n c i t ə l ə b ə:
(onun qolundan tutaraq)
Gəl, sinirlənmə, yetər.

II SƏHNƏ

İk i n c i t ə l ə b ə:
Kəndinə gəl.
(İç odada alçaqdan musiqi çalınar, içərini göstərib kinayəli)
N a i b:
Gedəlim, olmayalım ta əngəl,
Bəkliyor şimdi qədəhlərdə şərab,
Olacaq rəhbərimiz məstü xərab.
Göründüyü kimi, uzun səfil taleyindən sonra firavan saray
həyatını yaşamağa başlayan Ömər Xəyyamın sahib olduqları çox
gözəllikləri var: İş odası, rəsədxanəsi, kitabxanəsi və tələbələri...
Lakin bu, hər şeyin həll olunması deyil. Çünki, tələbələri arasında
dini görüşləri dərin olanı ilə digərləri arasında mübahisələrin yaranmasına gətirib çıxarır. Baxmayaraq ki, Xəyyam dinə-xurafata
qarşı qəti üsyankardır. Və bu səhifəsi daha maraqlı, təəssüfedicidir ki, tələbələr də meyə çox meyillidirlər.

Son dərəcə süslü və şairanə bir oda... Ortada ufaq və yuvarlaq masalar və sandalyalar. Ətrafda nimtaxtalar üzərində səccadələr, balışlar və döşəklər. Masa üzərində şərab dəstiləri, qədəhlər və məzələr, çini saqsılardakı dürlü çiçəklər gözlərə bədii
zevq verir. Xəyyam ayaqda gəzinir. Saqiyə ötə-bərini düzəldir.
Rəmzi ilə Xərabati iki çarşaflı gənc qadınlarla gəlirlər. Birinci
– Vəfa Rəmzinin... ikinci – Səfa isə Xərabatinin sevgilisidirlər.
Saqiyə çarşafları alıb bükər. Rəmzi ilə Xərabati əba ilə sarıqlarını bir tərəfə qoyar. Hər ikisinin saçı Xəyyamda olduğu kibi bir
qədər uzadılmış.
X ə y y a m:
Buyurun.
R ə m z i:
Arzuladıq iştə səni.
X ə y y a m:
Bu gəliş xeyli sevindirdi bəni.
V ə f a:
Nerdə Sevda?
X ə y y a m:
Oturun, şimdi gəlir.
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S ə f a:
Onu çoq özləmişiz, Tanrı bilir.
(yan odaya baqar)
Gəldi, baq, iştə şətarət çiçəyi.
V ə f a:
O, əvət, könlümüzün şən diləyi.
S e v d a:
(gəlir, heyrət və sevinclə)
Nə səadət, yenə yad etdi Vəfa,
Yenə xoş gəldi Səfa, gəldi vəfa.
Hər ikisi ilə öpüşür.
Hər qadın öz sevgilisinin yanında oturar.
X ə r a b a t i:
(Xəyyama)
Yenə yorğun kibisin?

X ə r a b a t i:
İştə mey, Saqiyə, süzgün gözlər,
Daha bilməm ki, könüllər nə dilər?
R ə m z i:
Söylə, cənnətdəki əfsanəli Kövsərmi gözəl?
Bu gözəl Saqiyənin sunduğu sağərmi gözəl?
X ə y y a m:
“Toz olurkən bən əcəl pəncəsi altında yarın,
Çamurumdan içilən badəyə peymanə yapın.
Doldurur bəlkə o peymanəyə zevq əhli şərab,
Dirilib bən olurum bəlkə xərabatə yaqın”.
X ə r a b a t i:
İçəlim iştə, var olsun Sevda!
X ə y y a m:
Yaşasın incə Vəfa, nazlı Səfa.
(İçərlər)

X ə y y a m:
İşlər çoq.
R ə m z i:
Çoq üzülməkdə də bir mə’na yoq.
X ə y y a m:
Gəldiniz, bir qadar aldım da soluq,
Silinib getdi bütün yorğunluq.
Saqiyə qədəhləri doldurub paylar.
Xərabati çalınan neydən coşaraq.
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R ə m z i:
Bizə bunlardır, əvət, türfə ənis.
X ə r a b a t i:
Hiçdir, əlbəttə, qadınsız məclis.
X ə y y a m:
Şən, gözəl bir qadın azadə gərək!
Əldə gül qönçəsi ya badə gərək.
Hanki məclisdə ki, yoq cinsi-lətif,
Nəş’ədən zevq alamaz bir arif.
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S a q i y ə:
(gələr)
Sizi görmək diləyir Xacə Nizam.
X ə y y a m:
Pək gözəl.
S e v d a:
(Saqiyə ilə yan odaya keçərkən)
Onlara lazım ikram.
(Xəyyam, Xacə Nizamla Sabbahı qarşılar. Sabbah şimdi vəzir
qiyafətindədir)
X ə y y a m:
Nə əcəb sizdən, əzizim, nə əcəb?
Böylə bir lütfə nə hal oldu səbəb?

X a c ə N i z a m:
Xayır...
Cümədir, iştə məzarlıqda idik.
Qəbri-xaqanı ziyarət etdik.
(başını sallayır)
Sanki yoqmuş o, nə səs var, nə səda.
S a b b a h:
(Xəyyama)
Səni hiç görmədik, əfsus, orada.
X ə y y a m:
(gülərək)
Uğrarım bir dəfə ancaq, eyi bil,
O da rə’yimlə, məraqımla deyil.
X a c ə N i z a m:
(Rəmzi ilə Xərabatini süzər)
Əski dostlarmı?

X a c ə N i z a m:
Səni görmək dilədik.
X ə y y a m:
Var olunuz.
Kaş ki, hər gün bizə düşsün yolunuz.
S a b b a h:
Səni hər gün belə görmək azdır.
X ə y y a m:
Bu gəliş doğru saraydanmı?
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X ə y y a m:
Əvət, hər ikisi
Qayğısız könlümüzün sevgilisi.
(qadınları tanıtır)
O Vəfa, Rəmziyə munis dildar,
Bu Səfa, rind Xərabatiyə yar.
Çiynədik yıpramış adətləri biz,
Böylə azadə ömür sürmədəyiz.
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X a c ə N i z a m:
Ya, demək, keçdimi bədbin əhval?
X ə y y a m:
Başqadır şimdi, əvət, bəndəki hal,
Bən təzad elçisiyim, hər qayğı
Bana saçmaqda səadət işığı.
X a c ə N i z a m:
Nerdə Sevda?

S e v d a:
(Sabbahı süzüb yapma gülüşlə)
Yapma Xəyyam onu sevdirdi bana.
X ə y y a m:
(Sabbahı göstərir)
Baisim bən də onun varlığına.
Saqiyə iki dolu büllur qədəh gətirir.
Sevda birini Xacə Nizama, digərini Sabbaha verir.

X ə y y a m:
Baqınız gəldi.
S e v d a:
(gələr)
Salam!
Bu gəliş bəncə umulmaz bayram.
X a c ə N i z a m:
Keyfiniz?
S e v d a:
Pək gözəl.
S a b b a h:
(Xəyyamla Sevdayı göstərir)
Eşq olsun ona
Ki, yetişmiş bu səadət quşuna.
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Xəyyamın məkanında – rəsədxanəsində var olduğu zaman
həmən şərab da var olur. Bu, Xəyyamın yaradıcılığı boyu bir
leytmotividir. Və bir də sevgilisi Sevda... İslamiyyətin qoxusu
gəldiyi an isə, ondan təcrid olmağa çalışır. Həmən özünəməxsus tərzlə dini mövhumatı qamçılamağa başlayır. Mey və məşuq isə onun əsil ilham mənbəyidir. Həyatının əsas mənası,
yaşamaq gücüdür. Hüseyn Cavid gerçək Ömər Xəyyamı məhz
bu cür yaratmışdır.
X ə y y a m:
(Qədəhləri qaldırırlar)
Var olun!
X a c ə N i z a m:
(Xəyyama)
Parlasın aləmdə adın!
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S a b b a h:
Onu parlatdı böyük Xacə Nizam!
Kimsə bilməzdi ki, varmış Xəyyam.
X ə r a b a t i:
(Xəyyama)
Hakim olduqca yer üstündə şərab,
Anacaqdır səni hər rindi-xərab.
R ə m z i:
Əski yunanda müqim olsaydın,
Nəş’ə mə’budu tanınmışdı adın.
X ə y y a m:
“Ayıq olsam uçaraq nəş’ə, çökər ruha duman,
Sərxoş olduqda gəlir ağlıma az-çoq nöqsan.
İki halın arasından gülər ən xoş bir hal,
İştə, könlüm bayılır, zevq alır ancaq ondan”.
İçərlər. Sevda lirik musiqi ilə bərabər bir parça oqur.
S e v d a:
Badə gözəldir, məzə həp naz ola!
Saqiyə dilbaz ola, tənnaz ola!
Gül sarılıb bülbülə, bülbül gülə,
Ney coşaraq onlara dəmsaz ola!
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Və f a, S e v d a, S ə f a:
(hər üçü birlikdə)
Güldü bahar, oldu çəmən laləzar,
Avladı hər aşiqi bir işvəkar.
Hər gözəlin başqa bir ilhamı var,
Xoşdur o afət ki, xoşavaz ola!
X ə r a b a t i:
(sərxoş bir ahənglə oquyub qadınları göstərir)
Olmaya dünyada amansız cəfa,
Çıqmaya bir ləhzə könüldən Səfa,
Oqşaya hal əhlini Sevda, Vəfa,
Hər üçü həmbəzm ola, həmraz ola!
X ə y y a m:
(qədəh qaldırar)
Əldə şəfəq dalğalı peymanələr,
Gülsə də xoşdur bizə divanələr.
Zahidin olsun quru əfsanələr,
Bəlkə o dünyada sərəfraz ola!
İçərlər. Bu sırada qara, gur saqallı bir sıra müridlər və xocalar içəri soqulurlar.
N a i b:
(onların arasında, Müftinin qulağına kinayəli)
İştə, sevinc elçisi Xəyyam odur.
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M ü f t i:
(kinli)
Oh, nə səfalət, bu da bir yolmudur?

X a c ə N i z a m:
Coşma əfəndim, bu nə? Səbr eyləyin,
Hanki yel əsmiş sizə bir söyləyin?

N a i b:
(ətrafa)
Fürsət ikən tez savuşub getməli.
(Haman geri çəkilib aradan çıqar. Qadınlar təlaşla yan odaya keçərlər)

M ü f t i:
(Xəyyamı və qədəhləri göstərir)
İştə, rəzalət yeli, bid’ət yeli,
Anlatınız kimdir o bilgic dəli?!
Sərxoş olub aləmi sərsəmlətir,
Anlayamam bən, şu səfahət nədir?

Əlbəttə, Xəyyam üçün çərab-eyr-işrət həyat simvoludur.
Bundan kənar mühit onun ruhunu dumanladır. O, qəlbinin gerçəklərini – zamanəsinin qarmaqarışıq yaşam tərzini yalnız meyin
təsiri altında söyləyir. Və bir müddət düşdüyü rəzalətdə yox olub
itəcəkdi. Lakin sədaqətli dostu Nizam xacə onun yenidən parlamasına yol açır. Yzıb yaratmağı üçün hər bir şərait yaradır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi təmtəraqlı rəsədxanəsi əsil sahlara layiq
düzənlənmişdir. Mey və qadınların oylağına çevrilən bu Xəyyam
məkanı, əslində meyxanədən başqa bir şey deyil. Belə keyf oylağını isə dindarlar qəbul etmir. Dindarlar ona bərk qəzəblənir.
Lakin dostu Nizam Xacə Xəyyamı müdafiə edir.

X ə y y a m:
(gülər)
“Həzrəti-müfti, sizə nisbətlə biz,
Həm ayığız, həm deyiliz nəş’əsiz.
Biz içiriz badə, siz insan qanı,
Hankimiz, anlat, daha çoq vəhşiyiz?”

X o c a l a r:
(coşğun)
Xaini məhv etməli, qəhr etməli!
M ü f t i:
Hər kəsi yoldan çıqarıb sayğısız,
Dini də əyləncə sayar, qayğısız!
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Xəyyam zəmanəsinin ağ çalmalılarının din adından törətikləri qeyri-insani keyfləri dürüst olaraq aşikar söyləyir. Müfti isə bu
cəsarəti belə xarakterizə edir:
Sus, bu cəsarət nə, bu tüğyan nədir?!
Kimlərə uydun da, bu isyan nədir?!
X ə y y a m:
Şeyx rəis, iştə, o parlaq dəha
Bizlərə hikmətdə böyük rəhnüma.
İçsə o, bir suçmu bizim içməmiz,
Qorqusu yoq, sən də gəl iç, ey əziz!
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M ü f t i:
Sus bə, şaşırdınmı, köpək sərsəri,
Azma, düşün bir gələcək günləri.
Burda həqiqət sana aydın deyil,
Bəlkə qiyamətdə olursun xəcil!
X ə y y a m:
Xilqətin əsrarını bilsən əgər,
Bəlkə ölümdən də bilirdin xəbər.
Bən sağ ikən anlamadım haq nədir,
Bir ölü, bilməm ki, nə duymaq dilər?
R ə m z i:
(gülərək Müftini göstərir)
Azmı bilir bağçamızın bülbülü,
İştə, həqiqətlərə vaqif ölü!
M ü f t i:
(çılğın)
Sən dəmi, ah, sən dəmi güldün bana,
Tanrı cəhənnəmdə verir yer sana.
X ə r a b a t i:
(qorqulu, yapma təlaşla)
Öyləmi, ah, öyləmi?
M ü f t i:
Ya, öylə ya!
Yoqdur aman haqtanımaz qullara!
Zift ilə zəqqum içəcəklər tamam.
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X ə r a b a t i:
Bən dəmi, ah! Bən dəmi? Lütf et, xocam.
(qədəhi yerə atar)
Tevbələr olsun, daha içməm, yetər,
Bən bilirim orda nələr var, nələr?..
(Ağlayaraq Müftinin ayaqlarına qapanar)
R ə m z i:
Nerdə, cəhənnəmdəmi?
M ü f t i:
Ya, öylə ya!
X ə r a b a t i:
Dün gecə, ah, dalmış idim uyquya,
Bir də nə gördüm ki, yanar kainat,
Hər yanım atəş, bana yoqdur nicat.
(Hönkürtü ilə ağlar)
M ü f t i:
Baq, hələ bu uyqu, həqiqət deyil,
Doğru cəhənnəm nə olur anla, bil!
X ə r a b a t i:
Sardı bütün çevrəmi əqrəb, yılan,
(xocaları ayrı-ayrı süzərək)
Hər biri bir vəhşi öküzdən yaman.
Həpsi alav püskürüb, atəş saçar,
Onları div görsə uzaqdan qaçar.
M ü f t i:
Söz yoq, azanlar bulacaqdır cəza.
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X ə r a b a t i:
Sonra haman gurladı bir əjdəha,
Ah... dilim-ağzım qurusun, söyləməm.
R ə m z i:
Söylə, nədir?
X ə r a b a t i:
Müftiyə bənzər desəm,
Çıldıracaq, saldıracaqdır bana.
M ü f t i:
Sus, qəzəb etsin ulu Tanrım sana.
(xoca və müridlərə)
Oh, gedəlim, burda durulmaz daha,
Bunlara Xaliq verəcəkdir bəla!
X a c ə N i z a m:
Son gediş olsun!..
M ü f t i:
Daha gəlməm, xayır,
Duydum, əvət, haq sözü duymaz sağır.
(Çıqarlar)
X ə y y a m:
(Xərabatiyə)
Müftini incitməməliydin, saqın,
Cənnətə əsla bizi qoymaz yaqın.
Cənnət və cəhənnəm xülyaları ilə cahil insanların beyinlərinə
təsir etməyə çalışan Müfti və sələfdaşları, sonda acı kinayə atəşi
ilə qarşılaşırlar.Xərabatinin yuxu hekayəti dindarlara inandırıcı
hiss olunsa da, Xəyyam üçün bu bir komediya səhnəsidir.
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Xəyyam zəmanəsinin sah-üsul idarəçi həqiqətlərini elə dürüst etiraf edir ki, Rəmzi heç də ondan geri qalmır. Əlbəttə əsrlər
boyu belə olub: dövlət rəhbərləri xalqın üzərində hökmürandır.
Bu, realdır. Dünyanın hansı məkanında ideal komandan rəhbər
var olmuş ki? O cülədən bu gündə?! Zaman, həyat görüntüləri əsil gerçəklərdir. Dünya həqiqətən fironların oylağıdır. Məhz
buna görə Xəyyam sonda yenə çərab və qadın nəşəsinə tapınır.
İlhamının əsas mənbəyi də budur.
R ə m z i:
(Xərabatiyə)
Keyfinə baq, sanki bu dünya nədir?
Məskəni olmuş ulu xaqanların,
Mədfənidir qorqulu sultanların.
X ə r a b a t i:
(alaycı qəhqəhə ilə)
Dün qara topraqda uyurkən biri,
İştə bu gün taxta çıqar digəri.
X ə y y a m:
(geri dönər)
Yoq işimiz şah ilə, sərdar ilə,
Xoş keçər ancaq günümüz yar ilə.
Gülsə Vəfa, işvəli Sevda, Səfa,
Biz güləriz, batsa da şahlar yasa.
Birsə məzarında gəda, padşah,
Cami-Cəm olsun bizə ən son pənah!
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III SƏHNƏ
Sevda odasında geyinmiş olaraq taxtın üzərində uyumaqdadır. Aqşam mumlar yaqılmış.
Sabbah Əbu Tahirlə bərabər avçı qiyafətində gəlirlər.
S a b b a h:
(Sevdayı öylə görüncə heyrətlə)
Çocuq xəyalı, mələk ruhu, bir mayıs səhəri
Təcəssüm eyləyərək,
Gülər o çöhrədə şən xilqətin o şah sehri,
Qadınmıdır gerçək.
(Sevda qımıldanır.)
Ə b u T a h i r:
İştə az qaldı oyansın, gedəlim.
S a b b a h:
Sən uzaqlaş.
(Əbu Tahir çəkilir)
S e v d a:
(gözlərini ovaraq)
Kim o?
S a b b a h:
Əfv et, gözəlim,
Ansızın böylə izinsiz girməm
Səni ürkütməsin əsla.
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S e v d a:
(qalqaraq ətrafa)
Sərsəm!..
S a b b a h:
Nerdə Xəyyam, onu tez görməliyim,
Acı bir sirri xəbər verməliyim.
S e v d a:
Evdə yoqdur, gələcək, söylə bana,
Hanki dəhşətlə gəlir qorqu sana?
S a b b a h:
Öylə dəhşət ki, çəkilməz, ancaq
Çarə Xəyyam ilə səndən olacaq.
S e v d a:
Nə imiş söylə?!
S a b b a h:
Məlikşah gələli
Parlayıb bən onun oldum sağ əli.
Bunu gördükdə qızıb Xacə Nizam
Eyliyor qətlimə hər ləhzə qiyam.
Diyor, Alp Arslanı öldürmək için
Sən də Yusiflə şəriksin.
S e v d a:
Lakin...
Bunu isbat edəcək əldə nə var?
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S a b b a h:
Xacə yoqdan belə yüz hiylə yapar.

S a b b a h:
Yalnız ümidim sanadır.

S e v d a:
İştə, bir şübhə ki, uydurma, yalan,
O deyil hiç də fəna bir insan.

Aradan çıqarlar.

Səni qurtardı ölümdən Xacə,
Yoqsa məhv etdirəcəkdim o gecə.

S a q i y ə:
Nə dilərsin hazır.

S a b b a h:
Şimdi məhv et, daha məs’ud olurum,
Duyduğum hər acıdan qurtulurum.
(ətrafa)
Ah, o gözlər bəni öldürdü, yetər!
Dışarıdan əskəri musiqi eşidilir.
Əbu Tahir təlaşla içəri soqulur.
Ə b u T a h i r:
Gəldilər, gizlənəlim.

S e v d a:
(gələn Saqiyəyə)
Sən nə yapdın?

Qarşıdakı pərdəyi bir yana çəkər. Çiçəkli yaşıl bağçanın döşənilmiş olduğu görülür. Süfrədə badə ibriqi yaxud dəsti-sürahi və boş
qədəhlər, məzələr vardır. Ağaclardan fənərlər asılmış. Üfüqdə üçgecəlik ayla yıldızlar parlar. Xəyyam, Məlikşah və Xacə Nizam ilə
bərabər gəlirlər. Xəyyamın saçı daranmış, saqalı bir az uzadılmışdır.
X ə y y a m:
Buyurun.
(Sevdaya)
İştə, Məlikşah...
S e v d a:
Əcəba,
Nerdə rast gəldiniz?

S a b b a h:
(Sevdaya)
Bir yer ver.

X ə y y a m:
Əl’an yolda,
Baqdı ilk öncə rəsədxanəmizə,
Sonra lütf eylədi kaşanəmizə.

S e v d a:
Keçiniz!
(Yan odayı göstərir)
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M ə l i k ş a h:
(Sevdaya)
Halınız?

Sanma yalnız bəni izlər, hətta
Qıyacaqdır o şərəfsiz sana da,
Bəsliyor gizli fədin çətəsi,
Qıyacaq hər kəsə ta var nəfəsi.
Onca ərkani-hökumət bir-bir
Yer üzündən silinib getməlidir.

S e v d a:
Siz var olun, çoq eyidir.
X a c ə N i z a m:
(birdən köpürür)
Nə xəyanət o? Nə cür’ət?

M ə l i k ş a h:
Baqarız, məhkəmə var, qanun var.
X a c ə N i z a m:
Məhv edilməzsə o nankör canavar...

M ə l i k ş a h:
(onu sükuta də’vət edər)
Yetişir...

M ə l i k ş a h:
(onun sözünü kəsərək)
Dur, bir az dinləyəlim şairi biz.

X ə y y a m:
Yeni bir şeymi var?
X a c ə N i z a m:
Azğın Sabbah
Şimdi avlaqda ikən biz, nagah
Pusaraq az qala qıymışdı bana.
X ə y y a m:
Ehtimal, öylə görünmüş bu sana.
X a c ə N i z a m:
Hər nə olmuşsa, bən etməm təhrif,
Son zamanlarda sapıtmış o hərif.
Yeri gəldikdə, inan, çıldıracaq,
O da Yusif kibi bütlər qıracaq,
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X ə y y a m:
Ərzi-şükranə yetişməz dilimiz.
M ə l i k ş a h:
Gəlməz oldun bu yaqınlarda bana.
S e v d a:
Çoq zaman dostları həsrətdir ona.
X ə y y a m:
Son zamanlarda başım pək qarışıq.
S e v d a:
(kinayəli gülümsəyişlə)
Arayır çünki qaranlıqda işıq.
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Sabbahın məkirli davranışları Xacə Nizamı təngə gətirdiyindən bu üzdən özünün də narahatçılıq içnində olduğu görünür.
Sabbah həqiqətən iki başlı hərəkət edən bic insandır. Xəyyamın
sevgili qadını Sevdanın yataq otağına izinsiz daxil olması və ağlında tutduğu hekayəti uydura davranması, qızın da diqqətini çəkir. Bilir ki, Sabbah yanlış hərifdir.
Xəyyamın rəsədxanəsini ziyarət edən Məlik şah sonra onun
evinə də təşrif buyurur. Etirafından aydı olur ki, bir ölkə rəhbəri
el şairi üçün darıxır, onda ötrü narahatdlr. Və sonda yenə masaya
şərab gəlir. Şərab isə Xəyyamın deyil, əslində, elə ilk növbədə
şahların, sultanların müntəzəm hobbisidir.
X ə y y a m:
Buyurun, seçmə şərab.
M ə l i k ş a h:
Siz içiniz.

M ə l i k ş a h:
Nuş ola! Bilsən nə qadar
Özlədim şairi Bağdadda ikən.
X ə y y a m:
Orda xoşdur yaşayış gerçəkdən.
M ə l i k ş a h:
Səni sıqmazmı Nişabur, əcəba?
Səfər et, baq nə genişdir dünya...
Çoq olur feyzi xəyal aləminə,
Gedəlim bizlə Hicazə, Yəmənə,
Dəclə sahilləri bilsən nə gözəl,
Hələ məhtabı gözəldən də gözəl.
Bir rəsədxanə yaparsın orada,
Sanırım hiç sözün olmaz burada.
X a c ə N i z a m:
Sizi rədd etməz, əminim.

X ə y y a m:
Ya siz?
M ə l i k ş a h:
Avlaqda ikən içdik biz.
(Saqiyəyə)
Bir qədəh, varsa, limon şərbəti ver.

M ə l i k ş a h:
Nə tuhaf...
Görünür, Müftidə yoqmuş insaf.
Söylüyor, hər şeyi atmış Xəyyam,
Olmuş ən sərxoş, uğursuz bir adam.

X ə y y a m:
(yalnız içərək)
Var olun!..

X ə y y a m:
Doğru, var içkiyə az-çoq meylim,
Söylənənlər kibi düşkün deyilim.
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Çoq zaman özlədiyim neylə şərab
Fikri təbliğ için ahəngi-rübab.
Edərim əski xurafata hücum,
Yeni bir fəlsəfə izlər ruhum.
Xalqı gördükcə səfalətdə həmən
İçərək vaz keçərim kəndimdən.
İçərim həp sevərək, sevməyərək,
Uğramaz fikrimə keçmiş, gələcək.
Avutur könlümü ancaq Sevda,
Versə yalnız o verir ruha qida.
Musiqi... Sevda Xəyyama cavab olaraq bir parça oqur.
Hüseyn Cavid Məlik şah obrazı ilə, heç də ədalətli bir dövlət
başçısı yaratmamışdır. Eyr-işrətdə - ov məkanlarında həyatın dadını çıxaran sadəcə nisbətən bir rəhmdar rəhbər. Maraqlı olanı bu
yeridir ki, o, Xəyyamın həyat tərzini ziyarət etdikdən sonra onu
özü ilə səyahətlərinə də dəvət edir. Hicazın, Yəmənin və Dəclə
sahillərinin füsunkarlığında bəhs edir. Oraların cənnət bir məkanında da bir rəsədxanasının olmasını deyir. Və Müftinin yanlış
etirafınca, onun içkiyə qurşanmasını da önə çəkir. Lakin Xəyyam
isə sultana içkiyə az-çox meyl etməsini, lakin düşkün olmamasını
söyləyir. Buna səbəbi isə, dini xurafatda və xalqın səfalət içində
yaşamasında görür. Mey isə gerçəkləri söyləməkdə əsas vasitə
olduğunu deyir. Əslində ona ilham verən sevgilisi Sevdadır.
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S e v d a:
“Bilməz yarının sirrini bir kimsə cihanda,
Baq zevqinə tale sana yar olduğu anda.
Məhtabə çıqıb könlünü şad eylə ki, bir gün
Özlər də qəmər bizləri, bulmaz şu məkanda”.
(Həsrətli baqışla yeni doğmuş ayı göstərir)
M ə l i k ş a h:
Söylə bir parça da, lütfən, nə olur?
X ə y y a m:
Söylə, gəlsin bana eşqinlə qürur.
S e v d a:
(oqur)
“Bir gün dedi gül bülbülə: bən böylə gözəlkən
Zevq almada hər kəs nə için əşki-tərimdən?
Bülbül dedi: dünyada o kimdir gülə bir gün,
Yıllarca zəbun etməyə şən könlünü şivən!”
Bu sırada ağaclar arasında bir bülbül ötər.
M ə l i k ş a h:
İştə, bülbülləri inlətdi səsin.
X a c ə N i z a m:
Sözlərindən yenə Sevda bədbin.
S e v d a:
Söylənən şe’ri yaratmış Xəyyam,
Könlüm ancaq alır ondan ilham.
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Saqiyə şərbət gətirir. Təpsini qapı yanında iskəmlə üzərində qoyub içəri girər, bir qədəh daha gətirər. Sabbah qapı arasında görünür, Xacə Nizamın qədəhinə zəhər qatar. Geri dönən Saqiyəyə
S a b b a h:
Bu qədəh, söylə, kimindir əcəba?
S a q i y ə:
Baş vəzirin... Niyə sordun?
S a b b a h:
Olur a...
(Şübhəli baqışla uzaqlaşan Saqiyəni süzüb yanında duran
Əbu Tahirə)
Dur, bizim Xacə bulur şimdi cəza.

S e v d a:
(onunkunu alıb önündəki qədəhi ona verir)
Bunda buz yoq, alınız.
Onlar şərbət, Xəyyam şərab içər.
S a b b a h:
(Sevdaya işarətlə)
Vay, sərsəm!..
Şimdi bir anda o gül yüz solacaq,
Solacaq, inləyərək məhv olacaq.
Ə b u T a h i r:
Niçin, anlat?
S a b b a h:
Var o şərbətdə zəhir.
Ə b u T a h i r:
Ona qıymaqmı olur?

Ə b u T a h i r:
(şaşqın)
Nə imiş?

S a b b a h:
Fərqi nədir?!
Bəni öldürdü onun işvələri,
O da olsun, bəri gəl, haydı bəri.

S a b b a h:
Sonra duyarsın, sonra...
X a c ə N i z a m:
(qədəhi alar)
Buzlu şərbətmi? Xayır, bən içəməm.
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Çəkilib gedərlər, bu sırada yerdəki dəsti bir tərəfə yuvarlanıb
qırılır. Xəyyam acı gülümsəyişlə göyə doğru.
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X ə y y a m:
“Badə ibriqimi qırdın, ya Rəb!
Dərdimi başdan aşırdın, ya Rəb!
Bən mey içdimsə, əcaib bir hal,
Məst olub sənmi şaşırdın, ya Rəb”.
M ə l i k ş a h:
(Sevdaya)
Dinləmək istiyoruz bir də səni.
Sevda ağır hallar keçirir, qədəhi alıb yoqlar.
S e v d a:
Bu qədəh, iştə, xərab etdi bəni,
Gəmirir köksümü binlərcə böcək
Həpsi atəşli zəhər püskürəcək...
Xəyyam Sevdanın başının əllərinə alır.
X ə y y a m:
Ah, nədən söndü səadət günəşi.

S a q i y ə:
Onlar... onlar...
X a c ə N i z a m:
(təlaşla)
Nə dedin?
S a q i y ə:
Ah, onlar...
(Yan odayı göstərirkən zəlzələ başlar, Saqiyə yıqılır, bağça
kənarında görünən çardağın bir qismi parçalanıb düşər)
Göründüyü kimi, Xacə Nizama düşmən kəsilən Sabbah öz
qara məkrini gör necə həyata keçirir. Qurban isə Sevda olur. Və
xəyanətkar buna heç təəssüflənmir də. Sevdanın da işvələrinə qarşı
bir üsyan edir. Heç nə anlamayan Xəyyam isə yenə Tanrıya giley
etmiş olur. Deyir, sərxoş olan mən, qırıb-tökən sən... Sərab-şərbəti
gətirən Saqiyə şübhə ilə Sabbahı – onlar deyə etiraf edir.Bu məqam
da baş verən zəlzələ hadisəni daha da dərinləşdirir.

X a c ə N i z a m:
(ətrafa)
Bən əminim, bu da Sabbahın işi.

M ə l i k ş a h:
Bu nə dəhşət, köpürür tufanlar?!
(Ətrafda qarğaşalıq və cığlıq qopar)

X ə y y a m:
Nazlı Sevda! Sana kim qıydı, gülüm?
İlk baharında nə layiq bu ölüm?
Söylə, ey sevgili, eşsiz diləyim.
Kim zəhər qatdı gülər ömrünə, kim?!
(Ağlar)

X a c ə N i z a m:
İştə hər yanda böyük vəlvələ var.
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Q o m ş u q ı z l a r:
(bağçada qaçışaraq)
Ah, aman zəlzələ var, zəlzələ var.
Son sözlər təkrar olur, məclisə pərişanlıq gəlir.
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Nə ağlarsan, nə sızlarsan Xəyyam...
Sevdası gözlərində xar, nakam?!
Sərab tək sevgi yolu deylidir asan,
Gah mələkdir, gah da iblis insan.
X ə y y a m:
(kinli və acı fəryadla cənazəyə)
Qalq, oyan!.. Ah, niyə susdun, gözəlim?!
Həp təbiət, bəşəriyyət zalim...
Söylə, kimdən diləyim bən imdad?..
Həp təbiət, bəşəriyyət cəllad!..
Nə ağlarsan, nə sızlarsan ki, Xəyyam,
Sevdası gözlərində xəzan, nakam?!
Şərab tək sevgi yolu deyil asan,
Gah mələkdir, gah iblis zaman, insan.
ARBS.

BEŞİNCİ PƏRDƏ
I SƏHNƏ
Məzarlıq... İmamzadə günbədi... Onun yanında namaz qılınmağa məxsus bir oda. Ətrafda məzarlar, yeşil bir çinarla iki-üç
sərv ağacı. Ötədə-bəridə vəhşi güllər. Daha iləridə yaşıl bir təpəcik. Buludlu səhər, uzaqdan həzin-həzin çoban düdüyü çalınır. İki
məzarçı məzar qazımaqla məşğuldur. Birincisi – ixtiyar, ikincisi
– gəncdir. Birinci məzarçı qalın səslə oqur.
B i r i n c i m ə z a r ç i:
Biri ölməzsə dirilməz birisi,
Hiçdir ömrün sonu yaxud gerisi.
Olsa qurnaz nə qadar bir tilki,
Boğazından çıqacaqdır dərisi.
(topraqdan çıqardığı qafa tasını süzərək bir yana atar)
İk i n c i m ə z a r ç i:
(bəzəkli bir məzarı birinci məzarçıya göstərərək)
Bu qəbir, söylə kimindir, əcəba?
B i r i n c i m ə z a r ç i:
Bu hərif varlı bir axmaqdı, xəsis,
Nazlı bir yosmaya olmuşdu ənis.
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Yetişib var-yoqu oynaq qadına,
Yedirir hər gecə oynaşlarına.
(İkinci məzarçı qazdığı məzardan bir əyri sümük çıqarıb gülərək)
İ k i n c i m ə z a r ç ı:
Bu çürük qozbelə baq bir, bu bunaq
Topraq altında da qozdur, sarsaq.
(Yandakı çuqura atır)
B i r i n c i m ə z a r ç ı:
Qomşumuzdur, o da bir rəngə girən,
Daima söz götürüb, söz gətirən
Bir uğursuz ki, bu gün susmuşdur.
İk i n c i m ə z a r ç ı:
(ətrafa baqaraq)
Kimdir onlar?

B i r i n c i m ə m u r:
Söylə, Sabbahı, Əbu Tahiri siz
Burda görmüşmüsünüz?
B i r i n c i m ə z a r ç ı:
Yoq, əsla!
B i r i n c i m ə m u r:
(arqadaşına İmamzadə ilə namazgahı göstərir)
Haydı, sən durma, bu ətrafı ara.
(məzarçılara)
Öylə xainləri kim saqlarsa,
Görəcək ən qaba, dəhşətli cəza.
İk i n c i m ə z a r ç ı:
Onların məskənidir şimdi məzar.
B i r i n c i m ə m u r:
Nə məzar? Hanki məzar?

B i r i n c i m ə z a r ç ı:
İki qızğın mə’mur.
İki əskəri mə’mur təlaş içində gəlir.
İ k i n c i m ə’ m u r:
Bana baq! Ey!..
B i r i n c i m ə z a ç ı:
Nə imiş? Əmr ediniz!

B i r i n c i m ə z a r ç ı:
(ikinci məzarçının ətəyindən çəkərək)
Sus, murdar!..
Sana əyləncəmi bir cəngavər.
(ətrafda yeni suvanmış məzarı mə’mura göstərir)
Baqınız, burda gömülmüş ölülər.
B i r i n c i m ə m u r:
Kimə lazım ölülər, heyvana baq?!
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İ k i n c i m ə m u r:
(gəlir)
Kimsələr yoq.

B i r i n c i m ə z a r ç ı:
İki azğın mə’mur...

B i r i n c i m ə m u r:
Gedəlim.
(iki-üç adım gedər, təkrar dönərək)
Ey bana baq!..
Yoq o xainlər için qurtulacaq.
Kim tutub versə, mükafat alacaq.
Az deyil, iştə yüz altın... Düşünün,
Bunca sərvət ələ düşməz hər gün.
(Gedərlər)
İk i n c i m ə z a r ç ı:
Böylə fürsət ələ keçməz gerçək.
B i r i n c i m ə z a r ç ı:
(onun başına bir yumruq vurur)
Sən öküzsün, buna yoq bir deyəcək,
Bizə altınmı verirlər? Şaşqın!
Dağılıb cinləri xaqanımızın
Yenə Sabbahı bağışlar er-gec,
O zaman sən yaşamaqdan vaz keç.
S a b b a h:
(Əbu Tahirlə arqadakı boş məzardan)
Kimdir onlar?
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S a b b a h:
Nə diyor?
B i r i n c i m ə z a r ç ı:
Sizləri izlər də durur,
Söylüyor, onlara yoq qurtulacaq.
İk i n c i m ə z a r ç ı:
Görsələr məhv edəcəklər.
Ə b u T a h i r:
Sarsaq...
S a b b a h:
(hər birinə ikişər altın verər)
Al, saqın, kimsəyə bildirmə bizi.
B i r i n c i m ə z a r ç ı:
Bu nə mümkün... Bilirik həddimizi.
Ə b u T a h i r:
Gedəlim.
(Uzaqlaşırlar)
S a b b a h:
Gəl, buradan qurtulsam,
Bəni haqqilə tanır Xacə Nizam.
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B i r i n c i m ə z a r ç ı:
(qafasını sallayaraq oqur)
Biri izlər, biri dəhşətlə qaçar,
Biri dovşan, biri qızmış canavar.
Üç qarış topraq ikən son yatağın,
Bu didişmək nəyə lazım bu qadar.
Pərişan qiyafətli, başı açıq, saçları dağınıq, yarım sərxoş,
əlində bir dəsti – Xərabati onlara yaqlaşır.
İk i n c i m ə z a r ç ı:
İştə, bir səndələyən canlı məzar,
Hər gün etməkdə bizim səmtə güzar.
Qaldırıb dün o şərab dəstisini,
Sayğısız az qala vurmuşdu bəni.
B i r i n c i m ə z a r ç i:
Saqın, əsla ilişib durma, qızar,
Onda çılğınlığa bənzər hal var.
(Çalışırlar)
X ə r a b a t i:
(yeni məzarlara yaqlaşır)
İştə Rəmzi, bu da biçarə Vəfa,
İştə Sevda, bu da nazəndə Səfa.
Beş gün əvvəl gülüşürkən xoşkam,
Susdular zəlzələdən bir aqşam.
(hər məzar üzərinə bir avuc şərab sərpər)
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Bu sənin, baq, bu sənin, al, bu sənin,
Bu da Xəyyamın əməl qönçəsinin.
(bir avuc da ətrafdakı məzarlara sərpər)
Sizin olsun bu da, ey əhli-qübur!
Abi-Kövsər denilən badə budur!
(Bir qədər də özü içər)
İk i n c i m ə z a r ç ı:
Yenə sərxoşdur o, pozmuş qafayı.
B i r i n c i m ə z a r ç ı:
Durma, qaç, gəldi cənazə alayı.
Müfti müridlərilə gəlir. Bir yanda durub Xərabatini dinlər.
Cənazəyi namazgaha gətirirlər. Xərabati avcunu şərabla doldurub göyə doğru sərpər, alaycı qəhqəhə ilə.
Həyat fəlsəfəsi çox mürəkkəb və eyni zamanda asan dərk
ediləndir. Hamı aydın bilir ki, dünya daimidir, insan isə əbədiyaşar deyil. Həyat nə qədər keşməkeşli, ziddiyyətlər olsa belə, insan öz ömrünü bir gün başa vurur: zənginə, kasıba baxmayaraq.
Lakin önəmlisi odur ki, Tanrının verdiyi ömrü insan xisləti necə
yaşayır?!
Məzarçı dürüst olaraq gerçələri etiraf edir. Hər məzar sahibinin xarakterini açıqlayır. “Bu, zəngin, xəsis və axmaqdı, bu isə
bir yosmaya aşiq varlı, sonda var-dövlətinə sahib çıxmış qadın,
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onun sərvəti sayəsində oynaşları ilə dövran sürməkdə”. Məmurların aradığı Sabbah və Əbu Tahir də diri ikən ölüdür. Törədiyi
cinayətdən qaçıb həmsirdaşı ilə bərabər məzarda gizlənən Sabbahın sabahı yoxdur.
Sevdanını nakam taleyi qəsdin qurbanı oldusa, Rəmzi, Vəfa
və Səfa isə zəlzələnin ağır fəsadına düçar oldular.
Xərabati xarakteri isə bir başqa acı təəssüb doğurucudur. Zəmanəsinin bu tərz yetişən gəncliyiinin belə davranış forması, çox
komik və acınacaqlıdır. Hüseyn Cavid yaratdığı müxtəlif rəngarəng
– mənfi-müsbət obrazları ilə o dövrün simasını göstərmişdir.
Xərabati:
Bu da göylərdə gülən sultanatın,
Sən də iç, bəlkə açılsın qanatın.
Uç fəzalarda, yorulsan bizə gəl,
Evdə küplər dolu, yoq bir əngəl.
Gəl, bərabər içəlim, nəş’əyə dal,
Verməsin könlünə hər qayğı məlal.
Sərxoş ol, bunca ağır faciələr
Səni ürkütməsin əsla!.. Desələr
Çökdü evlər, qırılıb ailələr,
Sən haman zevqinə baq, etmə kədər.
M ü f t i:
(kinli və sinirli)
Sus, yetər, sus, bu nə yersiz həzyan.
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X ə r a b a t i:
(dəstiyi Müftiyə uzadır)
Al bir az sən də iç.
M ü f t i:
(əsa ilə vurur)
Azğın heyvan!
(camaata)
Qətli vacibdir, o tüğyan eylər,
Çıldırıb Tanrıya isyan eylər.
N a i b:
Küfr edib dursa, əvət, məl’unlar,
Yağacaq zəlzələlər, taunlar.
M ü f t i:
Böylə mürtəddi yaşatmaq yaramaz.
N a i b:
Vurun ölsün!
Xərabatinin boğazını yaqalar.
X ə r a b a t i:
Bıraq!..
C a m a a t:
Alçaq, haylaz!
(Vurub yandakı uçuruma düşürərlər)
N a i b:
(yerdən bir daş alıb atar)
İştə al!
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C a m a a t:
Sus da, gəbər!

S a i b:
Pək gecikdik, gedəlim.

M ü f t i:
Oh, miskin!
Bu da az böylə ədəbsizlər için.

X ə y y a m:
Azca dayan.

Xəyyam dalğın bir halda Saiblə bərabər gəlir. Sevdanın mərmər daşlı məzarı qarşısında durur. Saib saqsıdakı yeni açmış
“həmişəbahar”ı məzar üzərinə qoyub geri çəkilir.
X ə y y a m:
(ətrafı süzərək)
İştə, ən sevgili şən dostlarımız
Qara topraqda uyur yapyalınız.
Gülməz artıq o gülümsər yüzlər,
Bizə küskündür o munis gözlər.
Hanı Sevda, o bənim göz bəbəyim?
O bənim sevdiciyim, şən çiçəyim?
(fidandakı qönçələri oqşayaraq)
O yetişdirdi bu tər qönçələri,
Bunlar olmuş onun əyləncələri,
Bu çiçək solsa da bir gün güləcək,
Nazlı Sevdaya nə mümkün gələcək?!
Uyuyub qaldı, onun həsrəti çoq,
Bu amansız gecənin gündüzü yoq!
Parlayıb söndü qaranlıqlarda,
Bir xəyal oldu, nə səs var, nə səda.
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S a i b:
Sizi üzməkdə təəssür, həyəcan.
X ə y y a m:
Bəni üzmüşsə təəssür, həyəcan,
Onu didməkdə məzarında çiyan.
(göz yaşını silərək)
Bana göz yaşları işgəncə verir,
Onu əqrəb və yılanlar gəmirir.
Bəni boğmaqda qaranlıq bir hal...
Gəmirir beynimi bin dürlü xəyal.
Qaradır gördüyüm əlvan əşya...
Qara yer-göy, qaradır rəngi-ziya.
Of, qaranlıq şu bəyaz mərmər də,
Nazlı, məqbərdə yatan dilbər də.
(göyə baqaraq)
Yaslı gəlməkdə bulutlar da bana,
Bənziyor sevgilimin saçlarına.
Baq, günəş daldı qaranlıqlarda,
Sanki məqbərdə gülümsər Sevda.
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O fəzalar belə müzlim pərdə,
Bir ədəm dalğası var hər yerdə.
Həp qaranlıqdır, əvət, sirri-həyat.
Qoca Xaliq də qaranlıq, heyhat!..
Düşüncəyə dalar. Müfti yanındakılarla çıqar, dinlər.
M ü f t i:
İştə, Xəyyam, o sapıtmış insan,
Püskürür göylərə nifrət, isyan.

Müfti Xəyyama da kəskin qəzəblidir. Onu da Xərabati kimi
məhv etmək həddindədir. Lakin tərəddüd edir. Zamanını gözləməyi münasib sanır.Və xacə Nizamın gəlişi onu susdurur.
Uzaqda karvan çanları səslənir, bir taqım hökumət ərkanı ilə
Xacə Nizam yaqlaşırlar.
X a c ə N i z a m:
İştə Xəyyam, o xəzandidə bahar...

N a i b:
O da ölsünmü?

X ə y y a m:
Çoq gecikdimmi?

M ü f t i:
Xayır, şimdi xayır...
Öncə Bağdad ilə uzlaşmalıdır.
Az deyil çünki tərəfdarı onun,
Həm Məlikşah ona az-çoq məftun.

X a c ə N i z a m:
Əvət, şübhəmi var?
Bəkliyor çünki Məlikşah, əl’an,
Yola düşməkdə Hicazə karvan.

N a i b:
Böylə fürsət bulunur sanma, xocam.
M ü f t i:
Dur, gələn vardır.

X ə y y a m:
Gedəlim, bəncə bu təbdili-həva
Verəməz könlümə bir zərrə səfa.
X a c ə N i z a m:
İştə, xaqan yola çıqmış, gedəlim.
(Uzaqlaşırlar)

N a i b:
(dönüb baqar)
Əvət, Xacə Nizam.
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II SƏHNƏ
Bağdadda xəlifə Müqtədibillah sarayında bir salon. Birinci
qulam nevbət bəklər.
Əbu Şüca dalğın bir halda düşünər.
İk i n c i q u l a m:
(girib əyilər)
Gəlmək istər hüzurə bir müfti.
Ə b u Ş ü c a:
Söylə gəlsin.

M ü f t i:
(heyrətlə)
Söyləyin,
Əcəba siz Əbu Şücamısınız?
Ə b u Ş ü c a:
(Müftini qucaqlar)
Əski bir dost, əvət, şaşırmayınız,
Baş vəzirəm bu gün xəlifəyə bən.
Söylə nerdən xatırladın bizi sən?
M ü f t i:
Olmasaydı o yolsuzun dərdi,
Bəni Bağdadə kim sürüklərdi?..

İk i n c i q u l a m:
(qapıya)
Buyurun!

Ə b u Ş ü c a:
Söylə kimdir o?

Ə b u Ş ü c a:
(birinci qulama)
Çəkil, haydi!..

M ü f t i:
Sayğısız Xəyyam,
Onu hiçdən şımartdı Xacə Nizam.

M ü f t i:
(girər)
Əssəlamün əleyk, seyyidina.

Ə b u Ş ü c a:
O, Hicazdan dönüb, keçən aqşam
Vardı Bağdadə, görüb çoq ikram.

Ə b u Ş ü c a:
Və əleyküm səlam.

M ü f t i:
İki gün sonra, şübhəsiz gənclik
Olacaqdır onunla küfrə şərik.
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Gəlmişim bən fəqət şikayət için,
Həbsə layiqdir öylə bir xain.
(Dışarıdan gurultu və salavat səsləri gəlir.)
Ə b u Ş ü c a:
İştə, baq, gəldi şanlı rəhbərimiz,
Hiç məraq etmə, sonra dilləşiriz.
Musiqi... Xəlifə Müqtədibillah Məlikşahla bərabər gəlir.
Ərəb şeyxləri və Məlikşahın saray ərkanı onları izlər. Sabbah ilə
Əbu Tahir də qiyafətlərini dəyişdirmiş olduqları halda arqa sırada görünürlər.
X ə l i f ə:
(camaata)
Əyyuhənnas! Xaliqil-əqvam
Bəni qılmış xəlifətül-islam.
(əlini köksünə qoyar)
Rəhbər olduqca Müqtədibillah,
Sanmayın bir nəfər qalar gümrah.
Qavuşub haqqa getdi Alp Arslan,
Bizə yardımçıdır böyük xaqan.
(Məlikşahı göstərir)
O, xilafət lehində çarpışaraq
Qeysəri-Rumi əzdi pək parlaq.
(Xəyyam gəlib yanda dinlər.)
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M ə l i k ş a h:
(xəlifəyə cəvabən)
Daima bən xilafət uğrunda hazırım cəngə...
X ə y y a m:
(ətrafa)
Ən çocuqca xəta.
X ə l i f ə:
(əlləri yuqarıda, Məlikşahçin dua edər)
Xaliqi-ləmyəzəl, böyük məbud.
Xəyyam zəkalıdır. O, xaqanların zahirini də, batini də mükəmməl görür. Buna görə Məlik şaha qəlbən acıyır. Xəlifənin hər dua
kəlməsi sonunda camaatın amin deməsi isə təbiidir. Çünki, Hüseyn Cavid o dövrün cahil psixologiyasını xarakterizə etmiş.
X ə l i f ə:
(Məlikşaha)
Ərəbistana bəzl edin sərvət,
Sizə Xaliq nəsib edər cənnət.
X ə y y a m:
(yanındakı yavərə)
Nəqdi ver, nisyə al, nə abdallıq.
Y a v ə r:
Dur, yetər.
X ə y y a m:
Ah, yazıq, bu xalqa yazıq.
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X ə l i f ə:
(yenidən coşaraq)
Orda, cənnətdə başqa aləm var,
Nazlı hurilər oynaşıb da coşar.
Zümrüd, elmas qədəhdə sizlər için
Ən nəfis içkilər sunar...
B ə d ə v i ə r ə b:
(yersiz sevinclə)
Amin!

X ə l i f ə:
Niçin olmaz?
B ə d ə v i ə r ə b:
Yaşım bir az keçgin.
X ə l i f ə:
Yenidən gəncləşirsin.
B ə d ə v i ə r ə b:
(dərin sevinclə)
Ah, amin!..

X ə l i f ə:
Əvət, onlar, o incə afətlər
Sizi vurğun baqışlarilə süzər.
B ə d ə v i ə r ə b:
(heyrətlə)
Allah... Allah...

X ə l i f ə:
Gənclik, əlbəttə, başqa ne’mətdir.
B ə d ə v i ə r ə b:
Ən umulmaz böyük səadətdir.

X ə l i f ə:
Mələklər oynaşaraq,
Sizə gülbusələr verir coşaraq.
B ə d ə v i ə r ə b:
Nə səadət!

X ə l i f ə:
(Xəyyama baqar)
Yeni bir şəxsə bənziyor o adam.
M ə l i k ş a h:
Öylə ya! İştə, möhtərəm Xəyyam.
Həccə getmişdi...

X ə y y a m:
(ətrafa)
Nə tatlı mevhumat!..
B ə d ə v i ə r ə b:
Bana qismət olurmu öylə həyat?
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X ə l i f ə:
Pək gözəl, əcəba
Yeni şeylər nə gördünüz orada?
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X ə y y a m:
(mə’nalı ahənglə)
Dəvələr... Oynaşıb qoşan dəvələr...
Dəvələr... Sadə hoplaşan dəvələr...
Dəvələr... Cift ayaqlı mərkəblər...
M ü f t i:
Susdurun, gör nə saçmalar söylər.
X ə l i f ə:
Bəlli, Xəyyamın e’tiqadında
Şübhələr yoq deyil...
M ə l i k ş a h:
Əvət, onda...
Son zamanlar acıqlı bir hal var.
Titiz olmuş da, hər nə görsə qızar...
Bu səyahət də bir bəhanə idi,
Unutulsun dedik bir az dərdi,
Bil’əkis yapdı pək fəna tə’sir.
M ü f t i:
O sapıtmış...
Əlbəttə, Xəyyam haqlı olaraq yenə həqiqəti söyləyir.
Yəni, Xəlifənin Məlik şaha “xeyirli” təklifinə:
Ərəbistana bəzl edin sərvət,
Sizə Xaliq nəsib edər cənnət. – acı təəssübünü bildirərək,
Yazıq bu xalqa, yazıq. – deyir.
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Daha maraqlısı odur ki, cənnətin keyfi-nəşəsi niyə qadının
əfsunluğu ilə olçülür?! Xəlifə qarşısındakı bütün qonaq əhlini
yalnız bu zərif məxluqun işvəsi ilə dəmləndirir. Cahil ərəb isə...
Söz Xəyyama çatanda isə, Məlik şah onun həccə getdiyini söyləyir və Xəlifə onadan yaxşı nələr gördüyünü soruşanda isə Xəyyam yalnız dəvələrin olduğunu etiraf edir. Lakin, nə şah, nə də
xəlifə anlaya bilmir ki, Xəyyam dəvə kəlməsi ilə nəyi kəsib keçir?!
Hüseyn Cavid Xəyyam obrazı ilə, dini mövhumatın çərçivəsində
insanlığı mat qoyan nələrin olduğunu çox konkret şəkildə göstərə
bilmişdir. Əsrlər boyu dinin adında şahlar, sultanlar, xaqanlar və
din rəhbərləri xalqı talan edərək, öz mənafeyləri naminə sərvətlər
toplamışlar, həyatlarını eyr-işrətdə keçirmişlər. Bu, müasir mənada
bu gün də belədir. Onlar... xalqın malını talayırlar....
Xəlifə çiçəkli bağçada, fəvvarəli bir havuz kənarında zevq
aləminə dalmış, yarımçıplaq qızlar rəqs edər, onu əyləndirirlər.
S a b b a h:
Nə rəzalət... Bu bir ibadətmi?
Nə səfalət... Bu bir xilafətmi?
Ə b u T a h i r:
(kinayəli)
Buna baq, zevqə baq, şətarətə baq!..
B i r i n c i q u l a m:
Haydı, rədd ol!
(Pərdəyi qapamaq istər)
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Ə b u T a h i r:
Aman, bir az da bıraq...
B i r i n c i q u l a m:
Hiç zərər yoq, doyunca baq, lakin
Saçma sözlər niçin? Lətifə niçin?
Ə b u T a h i r:
Nə olur? Bilmədik.

Üzmə şən bir həyatı sevgin için,
Şübhəsiz onların da bir canı var.
Bana gəl, qaçma, dur, gözüm kələbək,
Səni incitməsin sözüm, kələbək.
Əbu Tahir qapıya baqaraq pərdəyi qapar.
Ə b u T a h i r:
Dur, gələn var.

B i r i n c i q u l a m:
Bu hiç yaramaz...

S a b b a h:
Əvət o... Xacə Nizam.

S ab b a h:
Bana, lütfən, bir az su.

Ə b u T a h i r:
Sən çəkil!

B i r i n c i q u l a m:
Bəklə bir az.
Yan odaya keçər. Qızlar rəqs edir və şərqi oqurlar.

S a b b a h:
Pək gözəl.
(Yan odaya keçər)

Q ı z l a r:
Uçaraq hər tərəfdə bir kələbək,
Yanaşır ən sevimli bir çiçəyə.
Öpüb oqşar, əmib doyar, gülərək,
Qapılır sonra başqa bir diləyə.
Bana gəl, uçma, dur, gözüm kələbək,
Sana var gizli bir sözüm kələbək.
Al çilənmiş qanatlarında sənin,
Rəngi solmuş çiçəklərin qanı var.

Ə b u T a h i r:
(ətrafa)
Gəl, iştə tamam.

106

Xacə Nizam gəlir.
Ə b u T a h i r:
(ona yaqlaşaraq yalvarıcı baqışla)
Möhtərəm Xacə! Bizdən olsa xəta,
Sizdən əlbəttə, əskik olmaz əta.
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X a c ə N i z a m:
Söylə, kimsin?

X a c ə N i z a m:
(yıqılar)
Ah...

Ə b u T a h i r:
Qulun – Əbu Tahir.

Ə b u T a h i r:
İştə sus, gəbər...

X a c ə N i z a m:
Nə dilərsin?

X a c ə N i z a m:
Eyvah...
Ölür.

Ə b u T a h i r:
(bir məktub verir)
Buyur da baq!

B i r i n c i q u l a m S a b b a h ilə bərabər gələr.
B i r i n c i q u l a m:
(şaşqın)
Sən nə yapdın?

X a c ə N i z a m:
Bu nədir?

Ə b u T a h i r:
Budur cəzası onun.

Ə b u T a h i r:
Namə.
X a c ə N i z a m:
Kim yazdı?

S a b b a h:
(içdiyi su qədəhini bir yana bıraqaraq)
Gedəlim, haydı...

Ə b u T a h i r:
Bildiyin Sabbah.

Ə b u T a h i r:
Gəl, bıraq uyusun...
(Çıqarlar)

X a c ə N i z a m:
(oqur)
Əvət.
Onun məktuba daldığını görüncə Əbu Tahir xəncəri böyrünə
soqar.

Göründüyü kimi, Hüseyn Cavid zəmanəyə uyğun saray əxlaqsızlığını qabarıq şəkildə yaradaraq, Sabbahla Əbu Tahirin
cinayətkarlığını daha aydın önə çəkmişdir. Xacə Nizama qarşı
edilən qətl, əlbəttə heyrətamiz və təəssübdoğurucudur. Əbu Talibin İblis davranışı gözlənilməz xəyanətdir.
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İ k i n c i q u a l m:
Bunu kim yapdı?
B i r i n c i q u l a m:
Qanlı xırsızlar,
Şimdi burdan qaçan uğursuzlar.
İ k i n c i q u l a m:
Bir cinayət ki, bunda sən məsul.
B i r i n c i q u l a m:
Bən niçin? Bən niçin?
İk i n c i q u l a m:
Kim etdi qəbul?
B i r i n c i q u l a m:
Sus, yetər!
İk i n c i q u l a m:
Ah, xəlifə görsə bunu,
Qaçırır həftələrcə uyqusunu.
B i r i n c i q u l a m:
Yardım et, sonra bir səbəb buluruz,
Bir yalan uydurub da qurtuluruz.
Cənazəyi yan odaya keçirirlər.
Xəyyam gələr, musiqini dinlər.
X ə y y a m:
Kimsə yoq, bəklə burda.
(pərdəyi bir yana çəkər)
Eşq olsun!

Hər könül şən, nədənsə bən məhzun.
Çırpınır nəşə, musiqi inlər,
Oynaşır qayğısız gövərçinlər.
Qızlar havuzda hoplaşıb gülüşürlər. Xəlifə havuz kənarında
qızlardan ikisini yaqalamış, öpüb sıqışdırır.
X ə l i f ə:
(birinci qumral qıza)
Sən gözəlsin, sevimli afətsin.
(ikinci sarışın qıza)
Sən isə bir içim lətafətsin.
(birincini qucaqlar)
Səndə var coşğun ehtiras alevi,
Yaqar atəşlərin sönük bir evi.
(qəhqəhələrlə gülən ikinci qıza)
Səni Tanrım yaratdı gülmək için,
Sadə gülmək deyil, öpülmək için.
(Öpər)
X ə y y a m:
(ətrafa)
Əvət, onlar birər gülümsər naz,
Sən də şəhvət əsiri bir qurnaz.
B i r i n c i q u l a m:
(gəlir, qızğın)
Çəkil ordan, nə sayğı bilməz adam.
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X ə y y a m:
Söylənib durma, nerdə Xacə Nizam?
B i r i n c i q u l a m:
Burda yoq...
X ə y y a m:
Burda.
B i r i n c i q u l a m:
Gəlməmiş.
X ə y y a m:
Gəlmiş!
B i r i n c i q u l a m:
Sana əsla yaraşmayan kötü iş.
(yaqalamaq istər)
X ə y y a m:
Çəkil, azğın!
B i r i n c i q u l a m:
(bağırır)
Şaşırma, haydı!
X ə l i f ə:
(dönüb baqar. Xəyyama)
Bu nə?!
Sən qarışdın xilafət işlərinə...
Hər şeyin bir hüdudu var, əcəba
Sayğısızlıqda varmı bir mə’na?
(Qızlar utanıb şaşırırlar).
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X ə y y a m:
(acı və alaycı gülüşlə)
Ey müqəddəs, sevimli rəhbərimiz!
Gülmək istər bizim də gözlərimiz.
Şairim, az da olsa ruhum var.
(qızları göstərir)
Bəni cəzb etdi, baq, o şaqraqlar,
Gəldim alqışlayım məharətini,
Bəyənər Tanrı görsə cənnətini.
Yıqanır Kevsərində hurilər,
İştə, ürkək baqışlarilə gülər,
Görmədim böylə şairanə həyat,
Səndə varmış pək incə hissiyyat.
(ciddi və kəskin)
Etməsin sözlərim fəna tə’sir,
Sən deyilsin şərəfli bir tacir.
Xalqa cənnət verib o dünyadə,
Özün aludəsin bu dünyadə.
Səni aldatmasın o göz-qaşlar,
Bu səadətdə qanlı gözyaşı var.
Bataraq bir yığın alın tərinə,
Nəş’ə sərpər sənin diləklərinə.
Qızları ağacların ardında görər.
Kimdir onlar? Zavallı qurbanlar!
Sən də bir duyğusuz, quduz canavar.
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X ə l i f ə:
Nə cəsarət, nədir bu azğınlıq?!
Küfrün aydın, yetər, yetər artıq.
X ə y y a m:
Verin e’dam için haman fərman.
X ə l i f ə:
Dur, Məlikşahə söylərim əl’an.
Səni məhv etdirir.
Ə b u Ş ü c a:
(gəlir, son sözləri dinləyərək)
Fəqət, heyhat...
X ə l i f ə:
Nə xəbər var?

ALTINCI PƏRDƏ
Nişaburda ilk baharın coşğun və gözəl günü, bağçada yeşilliklər və çiçəklər. Bir tərəfdə sarmaşıqla sarılı bir qülbə. Qülbənin önündə bir taxt qoyulmuş. Saçları, saqalı ağarmış, ağ geyimli
Xəyyam taxt üzərində oturub, əllərini və alnını əsaya dayayaraq
düşünür. Kənardakı yol ilə taxt arasında iki sərv ağacı və iki püsküllü söyüd vardır. Uzaqda İmamzadə günbədi və zəlzələdən xarab olmuş, bulutlara yüksələn möhtəşəm bir qəsr görünür. Ətrafı
ney səsi inlətir. İki qomşu qız əllərində birər gül dəməti gəlirlər.
Xəyyama yaqlaşırlar.
B i r i n c i q ı z:
İştə Xəyyam uyuyur.
İk i n c i q ı z:
Sus, dalmış...

Ə b u Ş ü c a:
O etdi tərki-həyat...
Məlik şah...
Xəlifənin saray əxlaqsızlığı səhnə boyu aşıkar görünür. Bu
pozğunluğa qarşı üsyan edən Xəyyam heç də yumşaq qarşılanmır. Qadın düşkünlü Xəlifə ona hədə gəlir, Məlik şahla
qorxutur. Lakin bu zaman Xəlifə Məlik Şahin dünyasını dəyişdiyini eşidir.
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B i r i n c i q ı z:
İxtiyardan quru bir can qalmış.
Ya, nə olsun bu çiçəklər?
İk i n c i q ı z:
Gəl də,
Bıraqıb getməli taxt üstündə.
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Dəmətləri yastıq üzərinə bıraqıb səssiz adımlarla uzaqlaşırlar. Bət-bənizi solmuş, qiyafəsi dəyişmiş Saqiyə bir qədəh şərab
gətirir, taxtın yanındakı iskəmlə üzərinə bıraqaraq, çəkilib gedən
qızlara tamaşa edər. Xəyyam başını qaldırır, Saqiyəni süzər.
X ə y y a m:
(mə’nalı bir ahənglə)
Hey fələk, keçdi zaman dalğa kibi,
Öylə bir dalğa ki, qorqunc, əsəbi.
Bir əsər qalmadı şən gənclikdən,
Kimsələr yoq, nə gələn var, nə gedən...
Pozulub eyşü-tərəb, va əsəfa:
Nə Vəfa qaldı, nə Sevda, nə Səfa.
Söndülər həpsi keçən zəlzələdən,
Bir qalan biz, o küçük qafilədən.
Dəyişib soldu sənin gül yanağın,
Bən də bir atəşi sönmüş yanğın...
(uzaqdakı xərabə qəsri göstərir)
“O saraylar ki, bulutlarla öpüşməkdə bu gün,
Yüz sürərlərdi keçən şahlar onun xakinə dün,
İştə gördüm, qonaraq bürcünə bir qumru ötər,
Sanki der: hey gidi, hey! Nerdə o gün nerdə o gün?”
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S a q i y ə:
(qədəhi verir)
Badə iç, anmağa gəlməz keçəni.
X ə y y a m:
Görünür, sözlərim incitdi səni.
S a q i y ə:
Saqın, aldırma.
X ə y y a m:
(içər, ətrafı heyrətlə süzər)
Təbiət nə gözəl!..
İxtiyarlıq nə uğursuz əngəl.
Nə tuhaf, yetmişə gəlmiş də yaşım,
Zevqə düşgün yenə sevdalı başım,
(ətrafa baqar, dəmətləri görər)
Bu çiçəklər nə?
S a q i y ə:
(alıb qoqlayaraq Xəyyama verir)
Birər tazə dəmət.
X ə y y a m:
Qomşu qızlarmı gətirmişdir?
S a q i y ə:
Əvət.
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Bu sırada ətrafı musiqi dalğaları oqşar, gözəl geyinmiş qızlar
və dəliqanlılar taqımla yoldan keçərlər.
S a q i y ə:
Nə şətarətli bahar, iştə, baqın,
Sarmış ətrafı bədii bir aqın...
Qalmamış kimsə bu gün evlərdə,
Bir sevinc aləmi var hər yerdə.
(Qədəhi alıb içəri götürür)
X ə y y a m:
Yenidən parladı qarşımda həyat,
Anırım keçmişi, lakin...
(köks ötürür)
Heyhat...
Gənclik, əlbəttə insan həyatının əvəzsiz nemətidir. Bu illər,
qaynayıb coşan bulağa bənzəyir. Çiçək kimi təravətli, ecazkar,
füsunkar... Bu qənirsiz zamanı elə mənalı yaşamaq lazımdır ki,
ömrünün ahıl çağlarında heyflənməyəsən. Lakin yaşı yetmişə
gəlmiş Xəyyam gəncliyinin eyr-işrətli – Vəfalı, Sevdalı və Səfalı günlərini ruh düşkünlüyü ilə xatırlayaraq, ətrafındakı boşluğa
pərişan olur.
Xəyyam taxt yzərində uzanır, uyquya dalar. Bu sırada pək ixtiyarlaşmış Müfti, qiyafətini dəyişmiş Naiblə bərabər Imamzadə
ziyarətindən gəlirlər.
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M ü f t i:
Ah, yoruldum.
N a i b:
(yol üzərindəki iri daşı göstərir)
Bu daş üstündə otur.
M ü f t i:
(oturaraq)
İxtiyarlıq ölümün qomşusudur.
Bu halda ortayaşlı köylü erməni yoldan keçər.
E r m ə n i:
A xocam! Burda yaşarmış bir adam.
N a i b:
(sözünü kəsər)
Nə adam? Kimdir o?
E r m ə n i:
Şair Xəyyam.
M ü f t i:
Nə içindir bu görüş?
E r m ə n i:
Nəzrim var.
M ü f t i:
(şaşqın və sinirli)
Nə qadar qafil imiş insanlar.
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N a i b:
(erməniyə)
O İmamzadə, bu müfti varkən
Nə umarsın o sönük bilgicdən?
Varsa nəzrin, bizə ver.
E r m ə n i:
(əli ilə rədd edər)
Lafı bıraq,
Nerdə Xəyyam? Onu göstər ancaq.
M ü f t i:
(sinirli)
Ona yer vermədilər Bağdadda,
Üləma küfrünə vermiş fitva.
N a i b:
Kimsə əl’an bu Nişaburda belə
Ona yaqlaşmaz, inan, hörmətlə.
E r m ə n i:
Nəmə lazım, a gözüm.

M ü f t i:
(qızaraq yerindən qalqar, Naibə)
Rədd et, getsin!
N a i b:
Qızma, şeyxim, o da bir əhli-kitab,
Baqalım, nəzri nədir?
E r m ə n i:
(torbadan ağzı qapalı bir dəsti göstərir)
İştə şərab.
Ən gözəl seçmə üzümdəndir bu,
Başqadır həm dadı, həm xoş qoqusu.
M ü f t i:
Sus, yetər, oh, nə ədəbsiz!..
E r m ə n i:
(mə’nalı baqışla)
Əcəba,
Sən nə sandın? Kötü bir töhfəmi ya?!
N a i b:
O bir atəş ki, qiyamətdə səni
Yaqaraq məhv edəcək.

N a i b:
Sən kimsin?

E r m ə n i:
(gülümsər)
Dinlə bəni!
“Bir balıq qavrulub ördəklə yanarkən tavada,
Dedi: anlat, geri dönməzmi aqan sel əcəba?

E r m ə n i:
Bağçı bir erməni.
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Ah çəkib söylədi ördək: biz ölürkən birdir,
Bu cihan cümlə sərab olsa, ya tufan olsa”.
M ü f t i:
Buna baq, bir buna baq, zəvzək adam.
Gör nələr saçmalıyor...
(Əsası ilə şərab dəstisini qırmaq istər)
E r m ə n i:
(təlaşla)
Etmə, xocam.
Bəni vursan olur, amma bunu yoq,
Ehtiram et, bu şərabın yaşı çoq.
M ü f t i:
(yenə əsasını qaldırıb bağırır)
Haydı, söylənmə, çəkil!
N a i b:
(Müftiyə)
Gəl, bəri gəl!
(Gedərlər)
E r m ə n i:
(qafasını oynatar)
Gör nə qurtdur ki, qaçar ondan əcəl.
(qülbədən çıqan Saqiyəyə)
A bacım, nerdə o Xəyyam?
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S a q i y ə:
(Xəyyamı göstərir)
Uyuyur.
E r m ə n i:
(dəstiyi verir)
Uyusun, al, bu onundur.
S a q i y ə:
Gəl otur,
Gəl, rahatlan azacıq.
E r m ə n i:
Getməliyim.
S a q i y ə:
Sorsa kimdir gətirən?
Bən nə deyim?
E r m ə n i:
Nəyə lazım, a gözüm, söylə ki, bir
Əhli-hal erməninin töhfəsidir.
Gedər. Saqiyə dəstiyi içəri götürür. Bu sırada qaranlıq çökər,
şimşəklər çaqar, rəngarəng qazlara bürünmüş rəqqasələr şən və
incə gülüşlərlə Xəyyama yaqlaşıb, rəqs edib oqurlar.
R ə q q a s ə l ə r:
Gəldik sana, gəldik sana, ey piri-xərabat,
Yetməzmi xəyalat?
Keçmişləri özlər düşünürsün hər adımda,
Atmaz səni Sevda.
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Güldükcə təbiət, gülər azadə diləklər,
Hər kəs səni bəklər.
Sevda belə gəlmiş sana versin yeni ilham.
Ey sevgili Xəyyam!
Sevda gəlinlərə məxsus pəmbə tüllər içində olaraq gəlir.
S e v d a:
Vurğun sana bir tazə gəlin, yosma gövərçin,
Sevdim səni, sevdim səni, lakin
Oqşarmı gəlin ruhunu ağ saçlı bu aşiq?
Bir xarə bu gülqönçə nə layiq.
(Gedəcək olur)
X ə y y a m:
(sayıqlarkən)
Sevda!

B i r i n c i r ə q q a s ə:
Dur getmə, səadət quşu, bir dur,
Bas bağrına mə’şuqunu, susdur.
X ə y y a m:
(uyquda olaraq titrək və yalvarıcı bir səslə)
Sevda?!.
S e v d a:
Bəni söylətmə, çəkil git!
Bir aşiq olur sevgidə sabit.
Sən nerdə bir afətlə görüşsən,
Ruhun bayılır cilvələrindən.
(dəmətləri göstərir)

B i r i n c i r ə q q a s ə:
(Sevdaya)
O nə? Özlər səni Xəyyam,
Özlər səni, gözlər səni Xəyyam.
S e v d a:
(Xəyyama)
Yalvarma, bənim gərdəyim, əfsus,
Pək dar və qaranlıq, bana məxsus.
Almaq dilərim qoynuma, lakin
İssız və rütubətli səninçin.
(Uzaqlaşar)
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Bir söylə, niçindir bu çiçəklər?
Hər qönçəsi bir busəni bəklər.
Bir busə ki, ta qəlbimə işlər,
Hər an bəni bir oq kibi dişlər.
X ə y y a m:
(sayıqlar)
Sevda!..
B i r i n c i r ə q q a s ə:
(alaycı gülüşlə)
At yüzdən ipək tülləri bir an,
Olsun o gözəl gözlərə heyran.
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S e v d a:
(üzündəki duvağı atar, qorqunc iskelet meydana çıqar)
Baq! İştə bənim hüsni-camalım.
X ə y y a m:
(həzin fəryad ilə)
Dəhşət!..
S e v d a:
Səni ürkütdümü halım?
Keçmişdə, xayır, böylə deyildim.
Bilsən nə gözəl, ah nə gözəldim...
Gözlər bəni həsrətlə arardı,
Hüsnümdə səhər cilvəsi vardı.
Birdən-birə soldum da, dəyişdim,
İssız, əbədi hiçliyə keçdim.
Cismim qarışıb toprağa, ondan
Güllər və dikənlər bitər əl’an.
Yemdir dəvələrçin o dikənlər,
Güllər də köküslərdə gülümsər.
(alaycı gülüşlə)
Çirkinliyim etdirməsin ikrah
Könlüm səni öpmək dilər...
(Yaqlaşıb Xəyyamı öpər)

B i r i n c i r ə q q a s ə:
Qısqandıq, aman busə, nə busə...
S e v d a:
Baq, küsdü, inan.
R ə q q a s ə l ə r:
Busə, nə busə!..
İncə qəhqəhələrlə uzaqlaşırlar. Bu sırada yağmur yağmağa
başlar. Gəzintiyə çıqan qızlar geri dönüb qaçışaraq, gülüşərək
ağacların altında və qülbə ətrafına toplaşarlar.
Yağmur kəsildiyi kibi oynaq bir ahənglə şərqi söylərlər.
Q ı z l a r ı n ş ə r q i s i:
Səhər çəməndə lalələr,
Sunardı al piyalələr.
Gülərdi incə bir günəş,
Uçardı incə jalələr.
Sular başında hər böcək
Arardı tazə bir çiçək.
Gülərdi yavru quşların
Ötüşməsilə hər dilək.
X ə y y a m:
(oyanıb qalqar)
Bu nə tale, o nə rö’ya, nə xəyal?!
Onların teyfimi bunlar? Bu nə hal?!
Bir az əvvəl çiçək gətirən qızlar Xəyyama yaqlaşırlar.

X ə y y a m:
(usanc ilə)
Eyvah!!!

B i r i n c i q ı z:
(arqadaşına)
İştə, Xəyyam, o böyük şanlı baba.
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İk i n c i q ı z:
Bən kimim, söylə o kimdir əcəba?

Susar o şən təranələr,
Nə bir gələn, nə bir gedən.

S a q i y ə:
(onlara yaqlaşır)
İxtiyardır, sizi nerdən biləcək?

Bir yığın dəliqanlı keçər. Xanəndə “dəşti” oqur.

X ə y y a m:
(diqqətlə süzərək)
Bir yığın canlı çiçək, şən kələbək.
(birinciyə)

X a n ə n d ə:
Könlümün başqa bir öksüzlüyü var,
Çırpınan ruhumu bir şö’lə yaqar.
Bəni oqşarkən o süzgün gözlər,
Yağdırıb göz yaşı qısqandı bahar.

Alagöz, bəlli, Vəfanın qızıdır.
(ikinciyə)

Yol keçənlər arasında Saib də var.
O, qiyafətini dəyişmiş, yanındakılara bağçayı göstərir.

Bu da yoq şübhə, Səfa yıldızıdır.

S a i b:
İştə, Xəyyam, o böyük sənətkar!
Sarmış ətrafını şən yıldızlar.
Kəhkəşan saçların əsrarı nihan,
Açdı irfan ilə bambaşqa cihan.
Onu duymaz, duyamaz hər şaşqın,
Bir dəniz şişəyə sığmışmı? Saqın!
Suç deyildir bu günəşçin, yarasa
Ürkərək batsa qaranlıqda yasa.
Gün dəyişdikcə o həp gənc olacaq,
Şən könüllərdə pərəstiş bulacaq.

B i r i n c i q ı z:
Mane olduq babanın uyqusuna.
İk i n c i q ı z:
Qovdu yağmur bizi, gəldik də sana.
X ə y y a m:
Pək gözəl, burda çalıb oynayınız,
Bu küçük bağçayı səhra sayınız.
Q ı z l a r:
(birlikdə oqurlar)
Bulut, duman çökər həmən,
Susar o qayğısız çəmən.
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X ə y y a m:
(əli ilə onları çağırır)
Gəliniz, yavrularım.
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B i r i n c i q ı z:
(təlaşla)
Biz gedəlim.
X ə y y a m:
Bu olur şey deyil əsla, gözəlim.
B i r i n c i q ı z:
Ayırır bizləri adət, qanun.
İk i n c i q ı z:
Gedəlim, tez gedəlim.

Xilqətin şənliyi, hər rəngi sizin,
Parlayıb gurlayan ahəngi sizin,
Gömməyin hiçliyə fürsət dəmini,
Xoş görün zevqü səfa aləmini.
Dün bir əfsanə, yarındır xülya,
İki hiç... Hər biri müzlim rö’ya.
Geri dönməz bu şətarətli zaman,
Qıyaraq bir gün əcəl verməz aman.
Bir nəfəsdir bu sürəksizcə həyat,
Bir nəfəs!.. Getdimi? Gəlməz...
(əlini ürəyinin üstünə qoyaraq titrək səslə)

B i r i n c i q ı z:
Haydı!
(getmək istərlər)

Heyhat!..
S a q i y ə:

X ə y y a m:
Durun!

(yardım edib başını yastığa dayar, şaşqın)
Yenə qəlbinmi!

(kəskin və coşğun)
Uydunuz bunca xurafata, yetər!
Bu həyat iştə ölümdən də betər.
Əlverir paslı, sönük adətlər!
Şən təbiət sizi azadə dilər.
Qarışıb birləşin, iffət də budur,
Şeyxin uydurduğu cənnət də budur.
(ətrafına toplaşırlar)
Dinləyin, bir də bulunmaz Xəyyam,
İştə, bəndən gələcək nəslə pəyam;
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X ə y y a m:
Təlaş etmə, gülüm.
S a q i y ə:
(ətrafdakılara)
Xastadır.
X ə y y a m:
(xanəndəyə)
Sən oqu, gülsün könlüm.
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X a n ə n d ə:
(Əbu-əta üzrə oqur)
Beş gün ömrün necə əfsanəsi var,
Eşqi var, badəsi, peymanəsi var.
Sonu həsrətlə bitərkən, əfsus,
Yenə dünya dolu pərvanəsi var.
X ə y y a m:
Ah...
(Deyərək ansızın ölür)
S a q i y ə:
Aman...

olur. Miftinin Naiblə əcaib məxluq kimi yenidən peyda olması və
şərabçı erməni ilə didişməsi də maraqlı səhnədir. Ömrünün son
yaşantılarında da şərabla dəyərləndirilməsi, Xəyyam üçün, sanki
bir qəribə tale yazısı olur.
Ömər Xəyyam gözəl və böyük fəlsəfi məna kəsb edən söz
xiridarıdır. O, zəkalı təfəkkürünü elə-belə izhar etmir. Onun rübailərindəki sözün çəkisi olduqca ağır və yandırıcıdır. Və eyni
zamanda asan dərk ediləndir. Böyük mütəfəkkir Hüseyn Cavid
şərqin kamil rübai ustadının yaradıcılığına toxunmayaraq, öz
qələm işlətmələri ilə daha əlvan romantizm çalarları yaratmışdır. Ömər Xəyyamın ömür sonunu çiçəkli baxçada və gəncliyin
coşqulu nəfəsi ilə tamamlamışdır.
S a i b:
Getdi, eyvah!.. O fəzilət, o zəka!
Əbədi susdu o qüdrət, o dəha...
Söndü bir anda o sönməz atəş,
Fərqi yoq, batsa da parlaq o günəş!

B i r i n c i q ı z:
Soldu o, birdən soldu.
S a q i y ə:
Nə fəlakət!..
(Ağlar)
İk i n c i q ı z:
Acı bir hal oldu.
Həzin bir musiqi başlar.
Əllərdəki çiçəklər cənazə üzərinə qonulur.

ARBS
06.09.2018.

Göründüyü kimi, Xəyyam təssüflər qaynağında sızlasa da,
yenə ətrafı boşluqdan ibarət olmur. Həm röyası Sevdalı olur, həm
də gerçək həyatı gənc insanlarla – qızlar və oğlanlarla əhatəli
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İBLİSİN İNTİQAMI

İLK PƏRDƏ

Dram – 5 pərdə

Yanda bir köşk... Qarşıda gül, yasəmən fidanları, sərv ağacları... Ortada fəvvarəli bir havuz... Arif bir masa yanında əli alnında uyquya dalmış. Gecə aydınlığı... Coşğun muzika... Şən və
oynaq parçalar çalınır. Qızıl qiyafətli şeytanlar ağaclar arasından ortaya fırlar. Arifin çevrəsində gülüşərək, itişərək, çığırışıb
bağırışaraq rəqs edərlər.
Bir az sonra ətrafda qorqunc gümbürtülər eşidilməyə başlar.
B i r i n c i ş e y t a n:
(şaşqın və maymunca hoplayışla).
Aman, bu nə gurultudur? Sanki yanar dağ patlıyor. Görünür
İblis oyandı. Yenə hər yanı atəşlər, alavlar saracaqdır.
(Hava tutulur, göy gürlər, şimşəklər çaqar)
İb l i s:
(atəşli qiyafətilə qarşıdakı təpəcikdən dışarı fırlar. Çılğın və
qorqunc ahəng ilə).
Eyvah, alavlar içində tutuşub yandım. Yenə ərzin mərkəzində yeni tufanlar, yeni yanğınlar var. Aman durmayın! Ürəyim,
beynim dəmirçi kürəsinə dönmüş. Şərab gətirin! Şərab!.. Şərab!..
Öylə şərab ki, könlümə yeni alavlar saçsın, qarşımda yeni- yeni
pəncərələr açsın. (Şeytanlar altın piyalələrdə şərab gətirirlər. İblis içib piyalələri atar. Ətrafdakılar havada tutarlar) Mənə Epi134
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kürləri, Xəyyamları coşduran şərab lazım deyil. Yalnız Atillaları,
Neronları tutuşduran kəskin şərablardan istərəm. Əvət, öylə şərab
istərəm ki, onu içərkən şair Dantenin sönməz cəhənnəmi gözlərimdə canlansın. Və o cəhənnəmdə yanıb qıvrılan böyük başlar, böyüklük düşgünü ulu dahilər yenidən qarşıma çıqsın. Həm
də cümləsi alavlar içində çırpınaraq mənə sığınsın. Öylə şərab
istərəm ki, insan qanilə bəslənmiş olsun. Hər dalğasında yeni bir
zəfər, yeni bir qalibiyyət şö’ləsi parlasın və bütün cihanı qanlı
tufanlara qərq etsin. (Bir piyalə də içər) Afərin! Afərin!.. Bu şərab daha meyxoş, daha kəskindir. (Piyaləni havaya fırlataraq).
Haydı, əski yunan və Roma ilahələri, Şərq pəriləri gəlsin. Rəqs
edərək gözləri, könülləri oqşasın. Bəlkə dəhşət püskürən beynimdəki sislər, dumanlar silinsin.
B i r i n c i ş e y t a n:
(əyilərək).
Şanlı və qüdrətli rəhbərimiz! Əsrimizdə pərilər və ilahələr
yaşamayır. Könlünüzü açmaq için yalnız gözəl aktrislər və
rəqqasələr var.
(Bu sırada oynaq şərqi və çalğı səsləri eşidilir).
İ b l i s:
Söylənib durma, baq gör o nə səsdir?
B i r i n c i ş e y t a n:
(iləriləyib yola baqaraq).
Şən və gözəl qaraçılar! Bu tərəfə gəlirlər.
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İ b l i s:
Gəlsinlər, bir az dinləyəlim.
(Gəlib keçmək istəyən əlvan geyimli qaraçılara)
Durun, keçməyin, çalın, oynayın. Bizi əyləndirin!
B i r q a r a ç i:
Göz üstə, ba...ş üstə! (Yoldaşlarına) Haydı baqalım.
Hamısı bir yerdə şərqi söylər, rəqs edərlər.
Ş ə r q i:
İnsan ömrü dalğa kibi keçər, gedər,
Hər gələn bir sevgi yolu seçər, gedər.
Dərdi bıraq, zevqinə baq, unutma ki,
Hər kəs əcəl badəsini içər, gedər.
Biz sevdalı quşlar kibi güldən-gülə Uçub qaçar, əylənərik sevinc ilə. Əyilmədik hiç bir qanun qarşısında, Bağlanmadıq hiç bir
yurda, hiç bir elə.
İ b l i s:
Nə şaqraq və sevimli qızlar!.. Nə çevik dəliqanlılar!. Onların
qara gözlərində mənim atəşimdən alınmış alav dalğacıqları parlayır. O süzgün baqışlar, o ədalı gülüşlər könlümün incə tellərini
oynatdı. Alqış təbiətin şən yavrularına! Haydı azadsınız.
Bir avuc altın atar, qaraçılar yerdən toplar. Sevinc ilə çalıb-oquyaraq uzaqlaşırlar.
Gəliş muzikası...
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İ b l i s:
Kimdir bu gələn?
B i r i n c i ş e y t a n:
Yaponiya sularına gedən yoldaşlarımızdan biri!
İ k i n c i ş e y t a n:
(yapon siyasi qılığında gəlir).
Səlam böyük rəisə, qocaman İblisə!..
İ b l i s:
Xoş gəldin, hardaydın?
İ k i n c i ş e y t a n:
Uzaq Şərqə vardım, imperatorlar və generallar mühitində dolaşdım, bütün gözlərə və beyinlərə kin və intiqam alavları saçdım.

İ k i n c i ş e y t a n:
Nə deyəcək, oğru oğrunun ayağını basarmı? Hamısı paylaşmaqda, av bölüşməkdə şərikdirlər. Yalnız ayaq altında əzilənlər,
çörək yerinə torpaq yeyənlər, əlsiz-ayaqsız qadınlar və çocuqlar
ara yerdə məhv olub gedirlər.
İ b l i s:
Onun zərəri yoq, daha nələr var?
İ k i n c i ş e y t a n:
Mənim tədbirlərim baş tutarsa, o yerləri daha qorqunc yanğınlar və tufanlar saracaqdır.
İ b l i s:
Afərin, sən hər mükafata layiqsən.
Gəliş muzikası... O kimdir?

İ b l i s:
Nə gördünsə açıq söylə!
İ k i n c i ş e y t a n:
Yapon diplomatları hər gün yeni fitnələr uydurub qonşu hökumətlərə rahatlıq verməyir. Bir yandan Mancuriya ilə Moğolstana soqulur, bir yandan Çini parça-parça bölməyə çalışırlar.
Minlərcə, yüz minlərcə insan qanı aqır, kimsə səsini çıqarmayır.
Xalqın var-yoqu yanıb kül olur da, tüstüsü, dumanı çıqmayır.
İ b l i s:
Nə demək!? Hiç dumansız yanğın olurmu? Buna başqa hökumətlər nə deyir?
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B i r i n c i ş e y t a n:
İtaliya və Həbəş diyarına gedən yoldaşımız!..
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
(İtaliya qiyafətində gəlir, əyilir).
Səlam şanlı komandana!
İ b l i s:
Anlat səndə nə xəbərlər var?
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Mən sosializm qabığından çıqmış faşizm beşiyinə vardım,
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Roma generallarına qoşuldum, pərəstişkarınız Mussolini ilə görüşdüm. Müqəddəs Papa ilə kral beynində yuva yapdım, bir kibritlə bütün başları alavlandırdım. Hamısı qan-qan deyə cahangirlik xülyasilə, əzəmət sevdasilə müharibəyə girişdilər, atəşli makinalarilə yerdən-göydən Həbəş ölkəsini yaqıb yıqdılar. Zəhərli
qazlar ilə hər tərəfi dəhşətlər içində bıraqdılar. Yalnız insanlar
deyil, böcəklər, quşlar, nəhrlərdəki timsahlar belə zəhərlənmiş,
havalarda və sularda tələf oldular.
İ b l i s:
Həbəşlər nə yapdılar? Durub baqdılarmı?
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Xayır, bütün qadın-erkək silaha sarıldılar, İtaliyanın azğın ordusilə qəhrəmanca vuruşdular. Lakin... çoq sürmədi ki...
İ b l i s:
Nələr oldu? Söylə!
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Son texnikaya qarşı bütün cəsarətlər qırıldı, bütün cəbhələr
yarıldı. Ərəb mücahidləri al qanlar içində can çəkişirkən Həbəş
hökmdarı ölkəyi bıraqıb qaçdı.
İ b l i s:
Çoq gözəl, sonra?
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Əlimdən gələn budur. Zəhmətim az olsa da, tökülən qanlar
çoqdur.
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İ b l i s:
Afərin! Hər ikinizdən məmnun oldum. (İkinci ilə üçüncünün
çiyinlərinə əl çəkər, birinci ilə ətrafdakılara) Əcəba sizlər nə yapdınız? (Qızışaraq) Oh, içi boş dəyənəklər!.. Arsız köpəklər!.. Burada əsnəyə-əsnəyə yatıb uyquyamı qaldınız? Yeyib-içərək cünbüşəmi daldınız?
B i r i n c i ş e y t a n:
Nə etməli. Bizdə günah yoq, bugünkü diplomatlar hiç də köhnələrə bənzəmir. Keçmişdə ufaq bir qıvılcım, küçük bir cinayət
bütün cihanı bir-birinə qatardı, indi isə əksinədir. Hökumətlər hər
söz ilə yerindən oynamaz. Hər kəs boş tüfəng daşıyan adamlar
kibi həm özündən, həm özgəsindən qorqar. Diplomatlar bazar
dəllalları kibi söz güləşdirməkdən zevq alırlar. Hər ölkə öz başını
qorumaq istər, hər devlət öz gələcəyindən şübhə edər.
İ b l i s:
(qızıb bağırır).
Yetər, başımı ağrıtma! Bir yığın bəcəriksiz hoppalarsınız.
Böylə boş laqırtılardansa iş görməli, hər gün yeni fitnələr düşünüb yeni fırtınalar qoparmalı!.. Yoqsa cümləniz xain köpəklər kibi
işdən qovulacaqsınız. Mənim səltənətim qansız yaramaz. Haydı,
rədd olun, dağılın! Kimsəyə aman verməyin! Yaqın, yıqın! Yer
yüzünü başdan-başa yanğın yerinə çevirin!
Ş e y t a n l a r:
İtaət (Deyə əyilib dağılmaq istərlər. Gəliş muzikası...)
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İ b l i s:
Bu kimdir?

D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Əlimdən gələni əsirgəmədim. Tək əldən səs çıqmaz.

B i r i n c i ş e y t a n:
(yola baqar). Yeni bir yolçu!

İ b l i s:
(şat! – deyə yüzünə bir sillə vurur).
Al iştə baq, çıqarmı? Çıqmazmı?

İ b l i s:
Baqalım bu nə deyir?
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
(İspaniya faşistləri qılığında gəlir, əyilir). Böyük ustaya müjdələr!
İ b l i s:
Söylə nə var, nə xəbər?
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
İspaniya getdikcə qarışır. Hər könüldə kin və dəhşət, hər
ağızda qan qoqusu var. Ölkə və xalq ikiyə bölünmüş. Bir yanda
cümhuriyyətçilər ilə inqilabçılar, bir yanda faşizm generalları ilə
qiyamçılar!.. (Öksürdükdən sonra) Lakin...
İ b l i s:
(qızğın). Lakin!.. Lakin!.. O nə deməkdir?
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Biz faşistlərə yardım etməsək yanğın tez sönəcək. Getdikcə
artan xalq ordusu üstün gələcəkdir.
İ b l i s:
Sus, başarıqsız yaramaz! Ona bir çarə bulunmadımı?
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D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Uf yüzüm yandı, gözlərim alavlandı. Sanki bu da bir mükafatmı?
İb l i s:
Mükafat ancaq yenilməz və dönməzlər içindir.
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
(titrək səslə).
Əvət haqlısınız.
İ b l i s:
(birinci şeytanın qulağından çəkərək).
Bəhey! Sərsəm!
B i r i n c i ş e y t a n:
(bağırıb hoplar).
Vay aman!
İ b l i s:
Məni dinlə! Böylə boş-boşuna baqıb durmaq yaramaz. Haydı
sən alman toprağına var. (Üçüncüyə) Sən də İtaliyaya dön! Hər
ikiniz siyasi dairələri ayaqlandırın. (Dördüncü şeytanı göstərir)
Həm də bu şaşqın tənbələ yardım edin.
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H ə r i k i s i:
İtaət! (Deyə yoldaşları ilə bərabər uzaqlaşırlar)
İ b l i s:
Unutmayın ki, yaramaz və gevşəklərin yeri cəhənnəmin dib
bucağıdır.
Hüseyn Cavid, İblis obrazının dramatikliyini “İblisin intiqamı “ əsərində də saxlamışdır. Və bu obraz əvvəliki İblisdən daha
kəskindir. İblisin intiqamı dünyanı yıxmaq həddindədir. Onun
şeytanları yerin hər künc-bucağına səpələnərək məmləkətlər, millətlər yaxaraq, bu qanlı missiya ilə daha dərinə gedirlər. Dünyanı
qarışdıraraq, məhv etməyə çalışırlar. Əlbəttə İblis və şeytanları,
artıq insaniyyətlərini itirmiş ali, kamil məxluqlardır. Hüseyn Cavid bu formada obrazlarını yaratmaqla, insanın çox qorxulu varlıq olduğunu önə çəkmişdir.
İbtidai icma döründən insan inkişaf etdikcə, kor-koranə iddiaları da inkişaf etməyə başladı. Maddiyyət gücü və əlvanlığı diqqət
çəkdikcə, nəfsin iddiası da daha çox qabardı. Dünyaya cahangirlik
iddiasında olan mövcudiyyət, əlbəttə İblisdir. Havadarları isə Şeytanlar. Çünki, İblisin planlarını həyata keçirən yalnız şeytan xislətli
törəmələrdir. Mussolina... Bu, əsil kabus yuvasıdır. Dünyaya düşən
ağlasığmaz bəlalar, ancaq bu cəhənnəm masasından törənir.
Onlar hər yerdədirlər: Fransa, İngiltərə, Yaponiya, İspaniya,
Almaniya, Sovetlər... – dünyanın hər bir məmləkəti – irili – xırdalı şeytan diplomantların oyunlarının qurbanıdır. Onlar yalançı
və siyasi məkrçilərdir. Dünya mühribələri onların iqtisadi siyasətindən törənir. İtisadi sərvət onların vahid uduş kartıdır. Bu hədəf
uğrunda savaşlar aparırlar onlar.
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İblis obrazı ilə H.Cavid şeytanların başında duranı yaratmışdır. İblisin məkirli iddiaları şeytan diplomatları vasitəsilə dünyanı
qarışdırır. Bu, bu gün də aktualdır.
A r i f:
(ayılır. Əlini alnından çəkər. Ağaclar arqasında saqlanan İblisi görməyərək həyəcanlar içində yerindən qalqar). Uf, ey mənim alavlı beynim! Sən vulkanlar içindəmi bəsləndin? Ey yaralı
quş kibi çırpınan qəlbim! Sən qızıl mərmərdənmi yapıldın? Ey
mənim həssas sinirlərim! Ey həyatımın incə telləri! Siz nə qadar
qatı və duyğusuzsunuz.
Əcəba sizi dəmirdənmi, poladdanmı yaratdılar? Uuf, bilməm
ki mən bu cihana niçin gəldim?
Göz yaşlarını silmək içinmi? Yanğınları söndürmək içinmi?
Oh, nə alçaq mühit, nə qorqunc əsr!.. Əcəba mədəniyyət maskasında gizlənən vəhşilər nə zaman qan içməkdən doyacaqlar? Çin
və Həbəşistan fəlakətləri bitməmişkən İspaniya dəhşətləri başlayır.
Diplomatlar zəhər püskürən ilanlar kibi ölkədən-ölkəyə soqulur.
İnsan qanı aqıtmaq için hər gün yeni bəhanələr, yeni fitnələr uydurulur. Daimi sülhü özləyə- özləyə hər gün hərbi zavodlar tikilir.
Suçsuz və dinc əhaliyi qırmaq için hər gün yeni planlar çəkilir.
...Köşkünün yasəmən fidanları əhatəsində mürgüləyən sülh
aşiqi Arif, baxçasının ətrafında – ağaclar arasında xısın-xısın dolaşan İblis-şeytanlardan xəbərsizdir.Yuxudan oyanıb həyatdan
ağır-ağır gileylənməyə başlayır. Dünyada baş verən fəlakətlərin
niyə görə baş verdiyinin, onlara niyə görə yandığının təəssübünü çəkir. O bu pərişanlıda ikən, oncəki əsərdəki İblis, bu əsərdə
də yenidən peyda olur. İnsanları yeniləşdirən, canlandıran, yalnız
müharibələrin olduğunu söyləyir.
145

R.Bahar SONAM

Hüseyn Cavid: Yazmasaydım...

İ b l i s:
(ağaclıqdan çıqar. Kinayəli qəhqəhə ilə). Arif! Zavallı Arif!
Sən yenəmi uslanmadın?! Yenəmi hissiyyata qapıldın? Unutma
ki, insanları yeniləşdirib canlandıran ancaq müharibədir.
A r i f:
Yalan!.. Bu vəsvəsələr faşizm düşüncələrində parlayan qara
şimşəklərdir.
İ b l i s:
Saqın, coşub-daşma! Daimi sülh arzusu yaldızlı xülyadan
başqa bir şey deyil. İsa devri çoqdan keçmiş. Mərhəmət fəlsəfəsi
bu gün için büsbütün yıpranmış və çürümüşdür.
A r i f:
Mən qan içənlərə nifrət bəslərəm.
İ b l i s:
Halbuki qan aqması hər zaman insanlara zərər verməz.
Bə’zən də səhhət və şəfa vasitəsi olur.
A r i f:
Çəkil önümdən! Sən xain və alçaq bir məxluqsun.
İ b l i s:
Sən də mühakiməsiz və şaşqın bir filosofsun.
A r i f:
Öylə isə al, bu qurşunun aqıdacağı qan sənə də şəfa versin.
(Revolverlə ona atəş açarsa da dəyməz)
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İ b l i s:
Zavallı!.. Baq, cılız bir qurşun da sənə itaət etməyir. Həm də
nə çocuqca sayğısızlıq!? Sən vulkanı qıvılcımlamı söndürmək
istəyirsən? (Qoltuğundan çıqardığı ufaq bir makinadan Arifin
üzərinə dumanlı alav püskürür) Al, bu bəndən sana bir dərs olsun.
A r i f:
Ah nə dəhşət!.. (Bayılıb havuz kənarındakı sıra üzərinə yıqılır)
İ b l i s:
Saqın, bir də həddini aşma! Imdi bayılsan bir də qiyamətdə
ayılacaqsın. (Uzaqlaşır)
Köşkdə həzin və şikayətli musiqi çalınır. Bu halda gözəl qiyafətli, munis baqışlı Sima izindən ayrılmayan tunc geyimli, yağız çöhrəli Tuncərlə bərabər ağaclıqdan çıqar. Təlaş ilə yaqlaşır.
S i m a:
O nə?.. Aman Tuncər! Durma, su ver! Adamcığaz bayılmışdır. (Arifin burnuna dərman qoqlatıb su sərpərlər)
Arif:
(gözlərini açaraq).
Ah, mənə nə oldu? Rö’yamı görürəm?
S i m a:
(onun qolundan tutub qaldırır). Əvət, həyat bir rö’ya, insanlar da rö’yada parlayıb sönən kölgələrdir.
A r i f:
Sənin kim olduğunu bilmək məraqsız deyildir.
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S i m a:
Bən məhtablı mayıs gecələrinin ilıq busələrindən yaratılmış
bir qızcığazım!..
A r i f:
Əvət yüzündəki saflıq mayıs səhərindən tatlı və sevimlidir.
Gözlərindəki süzgünlük və cazibə sevdalı gecələr kibi munisdir.
Səsindəki lətif ahəng hər musiqidən gözəldir. Səndəki bu vüqar
və əzəmət, bu incəlik və şətarət ən böyük sən’ətkarların ilhamını
süsləyə bilir. Rica edərim, sən kimsin?
S i m a:
Mən bir çoq şairlərin, filosofların könlünü avlayan, ən yüksək
və dərin düşüncələrdə qanat çalan bir dilək pərisiyim.
A r i f:
Adın nədir?
S i m a:
Sima!
A r i f:
Sən əski zamanlarda gəlsəydin, sevgi və gözəllik tanrıları
qarşında diz çökərlərdi.
S i m a:
İmdi insanlar tanrılara inanmadıqları için səcdə etmək də
istəməzlər.
A r i f:
Səni dünyada ən çoq məraqlandıran nədir?
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S i m a:
Yalnız sülh və məhəbbət!.. Mən bəşəriyyət için çırpınan, qan
izlərini silməyə çalışan sülh pərisiyim. (Munis və gülümsər baqışla uzaqlaşmaq istər)
A r i f:
Aman dur! Ta çocuqluqdan bəri könlüm sənin həsrətinlə çırpınır. Yalnız ayıqlıqda deyil, rö’yalarımda belə səndən ilham almaqdayım.
S i m a:
Təşəkkür edərim. (Yanındakı cəngavərə) Tuncər, gedəlim.
A r i f:
(heyrətlə). Gerçəkdən Tuncərmi? Mən onu çoqdan tanıyıram.
(Tuncərin əlini sıqar) Söylə, imdiyə qədər haralarda idin?
T u n c ə r:
Başıma gələnlər uzundur. Bir zaman tarlalarda, fabrikalarda
çalışan əməkçilərə qoşuldum, bir zaman da cihangirlərə qarşı duran inqilabçılara yardımçı oldum. Lakin bu cəsarətim əfv olunmadı. İstibdad jandarmaları məni zəncirlədilər, kirli zindanlara
atdılar. Nəhayət qarşındakı parlaq sima məni ağır üzüntülərdən
qurtardı. İmdi izlədiyim yalnız bu gözəl pərinin diləkləridir.
A r i f:
Nə böyük səadət!.. Nə uğurlu inqilab!..
S i m a:
(Tuncərə).
Gedəlim.
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A r i f:
Xayır getmə, sənin eşqinlə çarpan könlümü öksüz bıraqma!
S i m a:
Məni sevən izimdən ayrılmaz. (Uzaqlaşır)
A r i f:
(heyrətli baqışlardan sonra). Ah, o bir yıldız kibi aqıb getdi.
Bir xəyal kibi, bir rö’ya kibi süzülüb getdi. Xayır, mən onsuz yaşamam, onsuz yaşamam. (Simayı izləmək istər)
R ə n a:
(uzun saçları omuzlarına dağılmış olduğu halda gecə kömləyində gəlir).
Arif! Sana nə olmuş? Bu sözlər kimin içindir?
A r i f:
Hiç sorma.
R ə n a:
Gecə yarıdan keçmiş, niçin gəlib uyumayırsan?
A r i f:
Məni yalnız bıraq!
R ə n a:
Rə’naya qarşı bu soyuqluq nədir? Yenə gözlərinə kimlər göründü? Söylə, könlünü çalan hanki afətdir? Söylə!
A r i f:
O yosma bir qız, sevimli bir idealdır. Mən ona heyran oldum,
ondakı yuksəkliyə vuruldum. (Sür’ətli adımlarla gedər)
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R ə n a:
(həyəcanlı). Nə sayğısızlıq!.. Məni yalnız bıraqdı, öksüz və
kimsəsiz bıraqdı.
Xayır, o məni atsa da mən onu təkbaşına bıraqmam. (İzlər)
İ b l i s:
(yandan çıqaraq). Şaşırma dur! Sən gecə kömləyilə onu izləyəməzsin. Yolda soyuq alıb məhv olarsın.
R ə n a:
Zərər yoq, onlar da məhv olmalıdır, mən də.
İb l i s:
Bu həyəcanlar yersizdir.
R ə n a:
Xayır, bu sayğısızlıq, xəyanət intiqamsız qalmaz.
İ b l i s:
Əvət, intiqam ən müqəddəs bir vəzifədir. Gəl, mən bu yolda
hiç bir yardımı səndən əsirgəməm. (Rə’nayı ridasının qanatları
altına alır, qaranlıq çökər)
Göründüyü kimi, Sima müəllifin yaratdığı sülhün simvolik
obrazıdır. Tuncər isə onu hər an izləyən insanın qəhrəmanlıq
gücü. Yəni azadlıq duyğularını həyata gerçəkləşdirən millət, xalq
əlbəttə qəhrəmandır. Arifə bu əvəzsiz nemətlərin ikisi də dogma
və gərəkdir. Ona görə də onlardan qopmamağa çalışır. Amma onlar uzaqlaşırlar. İnsan mücadiləsi ilə qazanılanda var olurlar.
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bir ispanyol qızı Ema şəfqət bacıları ilə bərabər xəstəxanədən
çıqar, tamaşa edərlər. Sonra Ema yoldan keçən tüfəngli, patrondaşlı bir dəliqanlıyı yumşaq və zərif ahəng ilə səslər.

İKİNCİ PƏRDƏ
Madriddə yüksək və möhtəşəm bir yapı... Sağda başqa evlər,
solda güzlük ağaclar... İkindi çağı, bulutlu hava... Göy gürlər,
şimşəklər çaqar... İblis ixtiyar professor qiyafətində – yağmurluğa bürünmüş olduğu halda – Rəna ilə bərabər gəlir.Ara-sıra əli
silahlı qadın , erkəklər yoldan keçər.
R ə n a:
Aman, nə dəhşətli səfər!? Biz haraya gəldik, bura hansı
şəhərdir?
İ b l i s:
Biz Madriddəyik, İspaniya paytaxtındayıq. Baq, bu qocaman,
möhtəşəm yapı ən böyük universitet, ən parlaq mədəniyyət ocağıdır.
R ə n a:
Xayır, baqsana orada yataqlar və şəfqət bacıları var.
İ b l i s:
Görünür, müharibədə yaralı düşənlər çoq olduğundan universiteti xəstəxanaya çevirmişlər.
Hava aydınlaşır. Bir yığın silahlı-silahsız ispanyol qızları və
dəliqanlıları şaqraq və oynaq bir çalğı ilə gəlib keçərlər. İki qızla
iki dəliqanlı da rəqs edər. Bu sırada uzun, ağ kömləkdə şux, gözəl
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E m a:
Kastilyo!..
(Qapı arqasında gizlənir)
K a s t i l y o:
(dönüb baqar, heyrətlə).
Kim o? Mənimi çağırdılar!?
Bu, gözəl Emanın səsinə bənzəyir. (Bir də düşündükdən sonra) Xayır, onun burada nə işi? (Uzaqlaşmaq istər)
E m a:
(çıqar, yenə səslər).
Kastilyo!.. Kastilyo!..
K a s t i l y o:
(dönər, sevinc ilə).
Ema, sən burdamısın?
E m a:
Əvət, xəstələrə baqıram. Sən haraya?
K a s t i l y o:
Aşağıda köprü başında gecə növbətçisiyim.
E m a:
Sənidəmi əskərliyə aldılar?
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K a s t i l y o:
Xayır, könüllü yazıldım.
E m a:
Yaşa, var ol! Bilsən nə qadar sevindim. Gəl!.. Gəl!.. Səni...
(Qucaqlayıb öpər) baq böylə!..
K a s t i l y o:
Qız! Şaşırdınmı? Kənardan baqıb görürlər.
E m a:
(incə qəhqəhəylə). Görsünlər, nə olur? (Bir daha öpər)
R ə n a:
(İblisə).
Aman, nə sayğısızlıq, nə utanmazlıq!?
İ b l i s:
Bunlar sizlərə bənzəməz. Avropalıların sevişiböpüşmələri
daha azaddır.
Bu sırada tüfəngli Xalid, mərakeşli ərəb yoldan keçər. Onların öpüşdüklərini görür.
X a l i d:
Kastilyo! Kastilyo! Gecikmiyəlim.
E m a:
(diksinərək).
Uf, əsmər ilan! Bu haradan çıqdı?
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K a s t i l y o:
Saqın, Xaliddən ürkmə, o, çoq namuslu adamdır. Başqa ərəblər yurdumuzu taladıqları halda o, faşistləri bıraqdı, bizim tərəfə
keçdi. Həm də bu saat mənimlə bərabər növbətə duracaq.
E m a:
İnanma, yabançılar xain olur.
K a s t i l y o:
Xayır, onun könlü bizimlədir. (Dönərək) Xalid gedəlimmi?
X a l i d:
Gedəlim. (Kastilyonun qulağına) Ee gördüm, öpüşdüyünüzü
gördüm.
K a s t i l y o:
Necədir? Bəyəndinmi?
X a l i d:
Barəkallah! Maşallah! Oynaqdır, şaqraqdır.
K a s t i l y o:
Başqası deyil, nişanlımdır. Bu yaqınlarda evlənəcəyik.
X a l i d:
(Emaya gülümsəyərək).
Çoq mübarək, gözəl qızdır. İşvəlidir, nəş’əlidir.
K a s t i l y o:
Öz aramızdır, Emayı bir az diksindirdin.
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X a l i d:
Niçin? Mən adam yeyən deyilim.
E m a:
Necə? Adam yeyənmi? (Şaqraq gülüşlə...)
X a l i d:
Sözlərim tuhafmı göründü? Bütün dünya bir-birini yeməyirmi?

K a s t i l y o:
(əlilə onun omuzunu oqşayaraq).
Bravo!.. Bravo!.. Haydı sən yavaş- yavaş yürü, mən də gəlirim.
X a l i d:
(başını oynadıb gülümsər). Əvət, məsələ mə’lum! (Qulağına) İş vaqtı öpüş yasaqdır. Gecikmə, tez gəl! (Uzaqlaşır)

E m a:
Əvət haqsız deyilsiniz.

K a s t i l y o:
Bu saət əzizim, bu saət.

K a s t i l y o:
Xalid çoq incə adam!.. O, gözəl ud çalar, gözəl şərqi də söylər.

E m a:
(əlilə nişanlısını itələr, darğın).
Get, get, sən də bərabər get!

E m a:
Hanya, mən görmədim.
K a s t i l y o:
Haydı, bir-iki ağız söyləsənə!
X a l i d:
Ba...ş üstünə (ərəb ahəngilə oqur)
Səni ürkütdümü halım, çiçəyim!
Öylə yan baqma, aman sevdicəyim!
O baqışlar, o duruşlar, o əda
Qoparır fırtınalar ruhumda.
Gözlərin qoymadı taqət məndə,
Bir daş olsam da gözüm var səndə.
Edəməm könlümü əsla məcbur,
Səni kim görsə xəbərsiz vurulur.
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K a s t i l y o:
Ema! Yetər, aradan nələr keçdi? Nə oldu sana?
E m a:
Nə olacaq? Qarayı gördün də ağı unutdun. Anlat görüm üç
gündür haradasın?
K a s t i l y o:
Gecə-gündüz qışlada məşq edirik.
E m a:
Olsun, bir gəlib aramaq, sormaq yoqmu?
K a s t i l y o:
Sən bilirsən ki, vətən eşqi və vətən qurtuluşu hər şeydən yüksək və müqəddəsdir.
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E m a:
Olsun, mən də vətənin bir üzvü, bir parçası, bir yavrusu deyilmiyim?
K a s t i l y o:
Vətən anadır. Bütün sevgilər ana məhəbbəti qarşısında sönük
qalır.
E m a:
Bilirəm, məndən soğumuşsun. (Əlilə itər) Get, get, yolundan
qalma!
R ə n a:
Nə tuhaf!.. Həm sevişir, həm çəkişirlər.
İ b l i s:
Baqma, çəkişmək də sevişmənin bir nevidir.
(Ağac dibindəki sıra üzərində otururlar)
K a s t i l y o:
(xəstəxanəyə girmək istəyən Emaya).
Getmə, dur!
E m a:
(nazlanır).
İstəməm, xayır.

E m a:
(cibindən kiçik bir revolver çıqarır).
Sus, bir də böylə təhqir etsən, özümü öldürrəm. Bilirsən ki,
imdi insanların bir qurşun qadar dəyəri yoqdur.
K a s t i l y o:
Anladım, əvət, anladım. Çocuq da mənim, dəli də, oldumu?
E m a:
(şən və oynaq).
Baq böylə!.. Bu cəvab xoşuma getdi.
K a s t i l y o:
(onun əlini sıqaraq).
Bağışla, çoq gecikdim. (Getmək istər)
E m a:
Dur, sözüm daha bitmədi. Nevbətdən sonra anamın yanına
uğrarsın, saqın unutma!
K a s t i l y o:
Niçin? Gərəkli bir işmi var?
E m a:
Səninlə toy haqqında danışacaqdır.

K a s t i l y o:
(qolundan tutaraq).
Bəri gəl! Çocuqluq, dəlilik yetər!
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K a s t i l y o:
Bilirsən ki, yerimiz dardır, geniş oda bulayım da sonra.
E m a:
Lazım deyil, bizə köçərsin, bu günlərdə evlənməliyik, vəssalam!
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K a s t i l y o:
Nə olmuş canım, dünya dağılmadı ki!?
E m a:
(ayağını yerə vuraraq).
Mən öylə istərəm, eşitdinmi? Anam kimsəsizdir, tək başına
bıraqmaq olmaz.
K a s t i l y o:
Çoq gözəl, haydi gəl səni bir daha qollarım arasına alayım.
(Qucaqlayıb öpür. Xızlı adımlarla uzaqlaşır)
Bu sırada qucaqları – kağızlara sarılmış konserv, şəkər, çay,
bisküvi və başqa şeylərlə dolu bir yığın qadın, erkək qarşıdakı
evdən çıqarlar.
E m a:
Natella!.. Natella!..
(Deyə, onların arasındakı gənc qadına doğru qoşar, öpüşürlər)
N a t e l l a:
Ema! Necəsin, gülüm?

E m a:
(uzaqlaşan nişanlısını çağırır).
Kastilyo, Kastilyo!
K a s t i l y o:
(geri dönər).
Nə var, Ema?
E m a:
Yolunuz birdir, Natellaya yardım et!
N a t e l l a:
İstəməz, zəhmət çəkməyin.
K a s t i l y o:
Ver, ver! Hiç bir zəhməti yoq. (Şeylərin yarısını alır) Ee... e
nə bolluq canım!? Bunları sizə kim paylayır?
E m a:
Kim paylayacaq?.. Bizimkilər!
K a s t i l y o:
Yenə müəmma söyləyirsən.
N a t e l l a:
Xayır, müəmma deyil. Bu şeylər cihan proletarları tərəfindən
bizə hədiyyədir. Həm də çoq qismi böyük Sovetlər İttifaqından
göndərilmiş.

E m a:
Yaqşıyım, sənin keyfin?

E m a:
(şən və öyünürcəsinə).
Əvət biz yardımsız və kimsəsiz deyilik. (Natellaya) Bağışla,
unutdum. Çocuq hanı? Evdə yalnızmı bıraqdın?

N a t e l l a:
Çoq şükür.
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N a t e l l a:
Xayır, yalnız deyil, anamla xəstə qardaşım bizdədir.
K a s t i l y o:
Ərin harda?
N a t e l l a:
Madrid altında pulemyot başında.
İ b l i s:
Acıyın bizə, Allah eşqinə yardım edin.
E m a:
Siz kimsiniz?
İ b l i s:
Talesiz bir professor!.. Gözlərim zəhərli qaz və başqa kimya
təcrübələrində kor olmuş.
N a t e l l a:
Uf, bilməm bu alimlər zəhərli qazlarilə, yaqıcı makinalarıyla
insanlardan nə istəyirlər.
K a s t i l y o:
Onların bir çoq kəşfiyyatı bəşəriyyəti umulmaz vəhşiliyə,
qorqunc fəlakətlərə sürükləyir.
İ b l i s:
(dərindən ah çəkərək). Əvət, yavrum, bizim elmimiz cəhalət
qadar iyrənc və uğursuzdur. Ona görə də Allah məni öz əlimlə
cəzalandırdı. Uf, lə’nətlər olsun mənim taleyimə!
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Ema ilə Kastilyonun adi görüşündə, ərəb Xalidi şaşırmış olur.
Eyni zaman da İblislə yoldaşlıq edən Rənada da heyrət doğurur.
Ərəbin çaşqın baxışları qarşısında Kastilyo Emanın nişanlı olmasını söyləsə də, Xalid ictimai yerlərdə öpüşmənin yaxşı iş olmamasını düşünür. Rənanın heyrətli etirafında isə İblis: Sizlər kimi
deyil, ispaniylılar belədir, açıq-aşikar- azad. – deyir.
İblis onlardan yardım istər. Gözlərinin zəhərli qazlardan kor
olduğunu söylər. Bu zaman Ema və Kastilyo isə insanların bu
kəşflərinin bəşəriyyət üçün ağır fəsadlar törətdiynindən gileylənir. Qoca professor geyimi altında gizlənən İblis isə buna səbəbkar özünün olduğunu söyləyərək, öz taleyinə lənət yağdırır.
Elmin yaradılışı mükəmməl xeyirlidir. Lakin bunun bu tərəfi isə
bütün dünya-bəşəriyyət üçün çox təhlükəlidir.Hüseyn Cavid insan xislətində yer almış iblisi bu formada yaratmışdır. Yəni, hər
gözəlliyi yaradan insan, həyatı məhv etməyə qadir pis elmi ixtiralarla da məşğul olur.
Birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü şeytan ortaya fırlayaraq
İblisə qarşı əyilirlər.
H a m ı s ı b i r d ə n:
Salam böyük ustamıza!
İ b l i s:
(qıvılcımlar saçan gözlərini açaraq).
Nə var, nə xəbər?
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B i r i n c i ş e y t a n:
(alman tipli).
Ən parlaq müjdələr!.. Mən Hitler Almaniyasını dolaşdım,
özümüzə bir çoq məsləkdaş qazandırdım. Oradakı əməkçilərdən
başqa hər kəs qan-qan – deyə, qızmış canavar kibi dünyaya meydan oquyurlar.
İ b l i s:
Alqış sana, alqış səndəki baş-qulağa!
B i r i n c i ş e y t a n:
Halbuki sən mənə başarıqsız, yaramaz deyirdin.
İ b l i s:
İncimə, quzum, pişik balasını sevdiyindən dişlər.
B i r i n c i ş e y t a n:
(əyilir).
Təşəkkür edirəm. Çoq lütfkarsınız.
İ b l i s:
Haydi, sən yenə Almaniya tərəflərinə dön, hiç bir zaman iş
başından ayrılma!
B i r i n c i ş e y t a n:
Göz üstə, baş üstə! (Hoplayaraq uzaqlaşır)
İ b l i s:
(yapon qılıqlı ikinci şeytana).
Ehe, sən burada nə gəzirsən?
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İ k i n c i ş e y t a n:
Təcrübəmi artırmaq istəyirəm.
İ b l i s:
Nə sarsaqlıq!? Niçin Mancuriya və Çin tərəflərini bıraqıb gəldin? Oralarda az işmi var?
İ k i n c i ş e y t a n:
Məraq etmə, oradakı yapon generalları, yapon diplomatları
fitnəkarlıqda bizdən daha açıqgözlü və mahirdirlər. Hər gün yeni
bir fırıldaqla çinliləri bir-biri üzərinə saldırırlar. Hər gün yeni qırğınlar törədib soyğunçuluqdan, qan içməkdən doymayırlar.
İ b l i s:
Saqın, o cəbhəyi unutmaq olmaz. Həmən oraya uçmalı! Həm
də radio kibi, elektrik kibi, eşitdinmi? (Ayağını yerə vurur) Haydı, rədd ol!
İ k i n c i ş e y t a n:
Bu saət. (Əyilib gedər)
İ b l i s:
(italyan tipli üçüncü şeytana).
İmdi sən söylə!
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Mən İtaliyada girib çıqmamış bir yer bıraqmadım. Ordakı
başçılar sizin iltifat və mükafatınıza layiq insanlardır. Onlar gecə-gündüz almanlarla bərabər tanklar, aeroplanlar, zəhərli qazlar,
yaqıcı bombalar göndərib Ispaniya faşistlərinə yardım edirlər
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İ b l i s:
Çoq gözəl.
(İspanyol tipli dördüncü şeytana) Səndə nə xəbərlər var?
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Hər şey yerində. Bütün faşizm çetələri general Frankoya, o
da mənim göstərişlərimə tabedir. Bu saət Madrid üç tərəfdən araya alınmış. Xalq ordusu, milis və işçi alayları qorqu altındadır.
(Uzaqda iki-üç top patlar. Təyyarə uçuşları eşidilir)
İ b l i s:
Bu nə?
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
General Franko gecə hücumuna başlayır.
İ b l i s:
Daha durmaq yaramaz. Siz də onlara yardımçı olun! Hər
tərəfdən bombalar, güllələr yağdırılsın, gözəl paytaxt yanğın yerlərinə dönsün.
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Əmin ol, daş daş üstündə qalmayacaq.
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Gedəlim. (Qoşaraq gedərlər, səhnə işıqlanır)
Əlbəttə, təkcə Hüseyn Cavidin deyil, eyni zamanda, bütün insanlığın düşüncə hədəfi, dünyanı məhvə aparan insanın içindəki
iblis, şeytan yanğısıdır. Müəllif isə İblisi vahid halda obrazlaşdı166

rıb. Ona tabe olan şeytan obrazlarını da mükəmməl yaradıb. Bunlar dövlətlərarası ged-gəliş edən siyasi diplomatlardır. Alman tipli
birinci şeytan Almaniya səfərindən bəhs edir – Əməkçi xalqdan
başqa, Hitler alman faşistlərinin dünyaya cahangirlik oxumasını
söyləyir. Yapon cildli ikinci şeytan yapon generallarından, diplomatlarından danışır. Fitnəkarlıqda bizdən də mahir olduqlarını
deyir. Çin xalqı arasında fitnə-fəsad törətdiklərindən, hər gün baş
verən soyqunçuluq və qan tökməylərindən bəhs edir. İtalyan tipli
üçüncü şeytan isə İtaliyanı ələk-fələk etdiyini etiraf edir. İtalyanın
rəhbərləri almanlarla bərabər silah texnikası ilə İspaniya faşistlərinə yardım edirlər, deyir. İspan tipli şeytan isə, bütün faşizm
çətələrinin general Frankoya, onun isə mənə tabe olduğunu deyir.
Hazırda Madridin üç tərəfdən mühasirəyə alındığını və xalq
ordusunun, milis və işçi alaylarının qorxu yaşadıqlarını İblisin
diqqətinə çatdırır. General Frankonun hücumunun başlanmasını hiss etdikdə isə, İblis: Siz də onlara yardımçı olun. Hər
tərəfdən güllələr, bombalar yağdırılsın, gözəl Madrid yanqınlara qərq olsun, deyir.
R ə n a:
(gəlir).
Nə oldu Arif? Gəlib çıqmadımı?
İ b l i s:
(qarşıda görünən əli sarılı Ariflə həmşirə qiyafətli Simayı
göstərir). İştə yeni vurulduğu Sima ilə bərabər!
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R ə n a:
(sinirli).
Uf, bütün vücudum sarsılmağa başladı. Məndə qüdrət olsaydı, hər ikisini əlimlə parçalardım.
İ b l i s:
Səbirsiz olma, yeri gəldikdə hər ikisindən intiqam alarsın.
(Bir yana çəkilib görünməz olur)
R ə n a:
(Simayı qısqanc və kinli baqışla süzərək). Ah, nə qadar nazlı
və məğrur!.. O, Püsküllü yıldız qadar zəhərli və şairanədir. (Kəskin adımlarla ona yaqlaşaraq) Gözəl qız! Məni dinlə!.. Sən kimsin? Şeytanmısın? Pərimisin? Cəlladmısın?.. Söylə, məndən nə
istəyirsən?
A r i f:
(şaşqın).
Rəna! Səni buraya kim gətirdi? Hansı duyğular sürüklədi.
R ə n a:
(nifrətlə). Söylətmə məni, çəkil! (Simayı yaqalar) Ah, sən
məndən nə istəyirsən? Söylə mənim suçum nədir ki, zəhərli dırnaqlarınla könlümü parçalayırsın?
S i m a:
Bil’əks, mən yaralı gönüllərə hörmət bəslərəm, kimsəsiz və
öksüzləri sevindirmək istərəm.
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A r i f:
Əvət, o, insan üzüntülərinə şəfqət nuru sərpən yüksək və nəcib bir simadır.
R ə n a:
Sən sus, yaralarımı yenidən qanatma!
S i m a:
Rəna! Könlünü mənə açsaydın, bəlkə bir təsəlli, bir çarə bulurdum.
R ə n a:
İstəməm. Mən mərhəmət dilənçisi deyilim.
A r i f:
Saqın! Yersiz şübhələrə qapılma! Sima insaniyyət sevgisilə,
mərhəmət duyğusuyla çırpınan bir xilqətdir. Yalnız deyil mən, hər
vicdan sahibi, hətta hissiyyata qapılan Rə’na belə, bir çocuq kibi
ona sarılmalıdır. Sən bugünkü İspaniyayı başdan-başa gəzib görsəydin, bizim nə acılar, nə üzüntülər çəkdiyimizi anlardın. (Bu
sırada sədyələr üzərində universiteyə daşınan yaralıları göstərir)
İştə, gözlərini aç da seyr et! Bu ölkədə yüz minlərcə yaralı döyüşçülər, yoqsulluq içində çırpınan xəstə qadınlar, kimsəsiz çocuqlar
qəhr olub getməkdədir. Onlara yardım əlini uzatmaq bir günah
isə, gerçəkdən Sima da, mən də suçluyuq. Niçin düşünməyirsən?
Bütün dünya əməkçiləri hər yerdən, hər diyardan buraya yeyəcək,
geyəcək göndərirlər. Hər yandan yığın-yığın könüllülər kömək
için aqışırlar. Yalnız bizmi bu yüksək duyğulardan məhrum olacayıq? Yalnız bizmi amansız qırğınlara seyrçi qalacayıq?
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S i m a:
(kömləyinin qolunu yuqarı çəkərək sarılı yeri göstərir).
Baqsana! Bu mənim qolum, o da Arifin əli!.. Iştə bizim mükafat! Qanlı faşistlərdən aldığımız mükafat!..
R ə n a:
(ah çəkər).
Əvət hqlısınız, mən xain İblisə uydum. (İblisi göstərmək için
arqaya baqaraq) O mənim yüksək duyğularımı zəhərlədi, həm də
bir anda hiçliklərə gömülüb yoq oldu.
S i m a:
(onun əlini əlləri içinə alaraq).
Hiç zərər yoq, keçən yanlışlar için üzülmə! Bir həqiqət gec
anlaşılsa da, yenə həqiqətdir.
Gəl sən də, mən də bir həmşirə kibi uca diləklər uğrunda çalışalım. Baq bütün evlər başdan-başa yaralıdır. Gəl, o fədakar qəhrəmanlara, onların xəstəlik və aclıq pəncəsində qıvrılan ailələrinə
yardım edəlim. (Qoltuğundakı ağ, uzun kömləyi ona geydirir) Al,
bu da sənin. Baq, nə gözəl yaraşır.
R ə n a:
Təşəkkür edirəm.
S i m a:
Gəliniz, Rə’na bir az rahtlansın. (İçəri girərlər)
Muzika. Silahlanmış zabitlər, əskərlər, işçi qadınlar və erkəklər, dürlü qiyafətli avropalı gönül lülər Tuncərlə bərabər gəlir.
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Əlbəttə, yersiz qısqanclıq, insan qəlbinə hər zaman zərər verir.
Hüseyin Cavid, Rənaya yoldaşlıq edən İblislə, əslində, onun içindəki qısqanclıq kabusunu yaratmışdır. Belə olduqda o, qanlı müharibələrin yaratdığı ağır fəsadları - yoxsulluğu, qanlı səngərlərdə
yaralanan döyüşçülərin yaşadığları acıları görə bilmir. Yalnız sülh
pərisi Simanın şəfqətli etirafından sonra baş verən olayların acı səhifələrini dərk etməyə başlayır. Və ona təşəkkürünü bildirir.
E m a:
(şəfqət bacılarilə bir yerdə tamaşaya çıqar, ən sonra gələnləri
əlilə göstərir). Baqsana, o zabitlərlə gələn baş komandan general
Miaxadır. (Yanındakılara) Dinləyəlim. Görünür, nitq söyləyəcək.
M i a x a:
(kəskin və kinli ahəng ilə).
Vətəndaşlar! İsyançı faşizm ordusu getdikcə azmağa başlayır. Gecə-gündüz vəhşi hücumlardan vaz keçmirlər. Inkvizisyon
cəlladları kimi önlərinə gələni yaqıb-yıqmaqdan çəkinmirlər.
Universitetlər, muzeylər, xəstəxanələr tiyatrolar top güllələrilə
dağılır. Bütün mədəniyyət ocaqları alman və italyan bombalarilə
yanıb külləri göylərə savrulur. Vaqtilə keçmiş ərəblər Tariq ibn
Ziyad ordusilə bu ölkəyi sardılar. Lakin mevhumatçı papaslar
quyruğunda sürünən xalqımızı tənbəllik və cəhalət uyqusundan
diksindirdilər. Onların göstərişilə sən’ət və əkin işlərimiz ilərilədi. Tibb və fəlsəfə fakültələrimiz yüksəldi. Halbuki, imdiki mərakeşlilər faşistlərə uyaraq qadın və çocuq tanımayırlar. Yaqıb-yıqmaqdan başqa bir şey bilməyirlər.
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T u n c ə r:
Qəhr olsun oğrular, quldurlar!
C a m a a t:
(yumruqlarını havada sallayaraq).
Qəhr olsun!
M i a x a:
Almanlar, italyanlar hüququmuzu ayaqlar altında çignəyir.
Biz bu vicdansız, bu amansız soyğunçuları ölkəmizdən qovmalıyıq.
T u n c ə r:
Rədd olsun qanlı cihangirlər!
C a m a a t:
Rədd olsun!
M i a x a:
Asi generallar ölkəyi aclıqdan qırmaq istəyirlər.
C a m a a t:
Məhv olsun!
N a t e l l a:
(saçları dağınıq, başı alavlı, köksü yaralı olduğu halda
gələrək dəhşət və həyəcanlar içində bağırır).
Ah, eyvah! Onlar bizi qəhr etdilər. Yurdumuzu, yuvamızı dağıtdılar. Onlar!.. O yırtıcı haydutlar evimizə benzin səpib atəşlədilər. General Miaxanın əsir düşmüş ailəsini məhv etdilər.
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M i a x a:
(yana).
Oh... Alçaqlar!.. Rəzillər!
N a t e l l a:
Onlar mənim ağsaçlı anamı, xəstə qardaşımı süngü altında
parçaladılar. Südəmər çocuğum, o mə’sum yavrucuğum beşikdə
qaldı, alavlar içində külü havaya savruldu. (Çılğınca fəryad ilə)
Ah, yavrum! Talesiz yavrum!.. (Hıçqırıqlar içində bayılıb düşər,
alıb içəri götürürlər)
Bu sırada pulemyot və təyyarə səsləri eşidilir. Ətrafda bombalar patlar, alav dalğaları yüksəlir.
M i a x a:
Vətəndaşlar! Erkək-qadın, sosialist-bitərəf, bütün cümhuriyyətçilər bilməlidir ki, mənim həlak olmuş ailəmin acı sərgüzəşti
vətən fəlakətləri qarşısında hiçdir. Hər kəs ölkə müdafiəsi uğrunda, hüquq və hürriyyət yolunda birləşməli, Ispaniya faşizm məzarı olmalı, haydi, arş iləri!
C a m a a t:
Ya zəfər, ya ölüm!
Coşğun muzika... Kinli adımlarla savaş meydanına doğru
hərəkət edərlər.
İ b l i s:
(qızıl qiyafətdə görünür, daşqın sevinc ilə).
Aman, nə dəhşətli yanğınlar! Nə parlaq mənzərələr!.. Artıq
qəsvətli qaranlıqlardan əsər yoq. Gecə-gündüzdən seçilməyir. İki
dəniz, iki tufan bir-birilə çarpışır. İki aqın, iki sinif qarşı-qarşıya
173

R.Bahar SONAM

Hüseyn Cavid: Yazmasaydım...

gəlmiş. Oğul babayı, qardaş qardaşı tanımayır. Bir yanda əmək
qəhrəmanları, bir yanda faşizm cəngavərləri birbirini boğazlayır.
Kimsə kimsəyə aman verməyir, kimsə kimsəyə acımayır. Neron
sağ olsaydı bu parlaq mənzərəyə məftun olurdu. Həm də özünü
yeni əsrin neronları yanında pək küçük bulurdu.
Gurultu və çarpışmalar getdikcə qızışır, top güllələri bir-birinin ardınca patlar. Ətrafdakı pəncərələrdən, divarlardan bir
neçəsi devrilir. Üçüncü və dördüncü şeytan qoşaraq gəlir, İblisə
qarşı əyilirlər.
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Aman, nə qorqulu döyüşlər!..
İ b l i s:
Cümhuriyyət ordusu nə halda?
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Dəhşət!.. İçlərində öylə qəhrəmanlar var ki, tanklar üzərinə
atılmaqdan çəkinməyirlər.

İ b l i s:
(iləriləyib baqar).
Əvət, doğru, haydi bir yana çəkiləlim (Uzaqlaşırlar) Xalq ordusu və gönüllülər çarpışa-çarpışa səhnəyə çəkilir. Vuruşan erkək
və qadınlardan yaralanıb düşənlər olur.
B i r i n c i y a r a l ı:
(qadın... yıqılaraq).
Ah, xainlər, alçaqlar!
İ k i n c i y a r a l ı:
Hər şey bitdi, gözəl vətən ayaqlar altında çignənib getdi.
M i a x a:
Haydi geriyə, nizam ilə geriyə!.. Düşmanı hər tərəfdən araya
almalı, daha kəskin və ağır zərbə endirməli!..
Səhnədən çəkilirlər. İspanyol, mərakeşli, alman və italyan qiyafətli qiyamçılar atışaraq ilərilər. General Franko da onların
arasında görünür.

D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Buna baqmayaraq, faşistlər bu saət onları geri püskürtdülər.

B i r i s p a n y o l:
Çəkilin, yol verin!

İ b l i s:
Niçin? Bu olur şeymi?

M ə r a k e ş l i:
O kimdir?

D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Onlar texnika və silahca daha güclüdür. (Əlilə göstərir)
Baqsana, xalq alayları geri çəkilməkdədir.

İ s p a n y o l:
(əlilə göstərir).
Baş komandan general Franko!
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F r a n k o:
(gəlir).
Qəhrəman silahdaşlar! Xalqı sosializmaya və kommunizmaya doğru sürükləyənlər əzildi. Tanrının yardımilə cümhuriyyətçilərə üstün gəldik. Ordumuzdakı almanlar və italyanlar böyük
cəsarət göstərdilər. Yigit mərakeşlilər də qaplan kibi çarpışdılar.
B i r a l m a n z a b i t i:
Yaşasın birlik və yenilməz qüvvət!
F r a n k o:
Yaşasın müzəffər ordumuz!

yoxsul, əməkçi xalqdır. Onların isə son arxa-ümidləri, elə onların
içində yetişən qəhrəmanlardır. Xalqı əzən düşmən ordunun üstünlüyündən sevinən faşist Frankoya qəhrəmanTuncərin kəskin
cavabı, ümumilikdə haqsız müharibələr törədən faşizmə qarşı
qəzəbdir. İblis və şeytan isə qanlı savaşlara təşəbbüs edən, yaradan tərəfin məkrli obrazıdır.Yerli xainlər isə... Bax bu, tam başqa
kəskin düşmən hədəfidir. Hüseyn Cavid el qəhrəmanı Tuncər və
Natella ilə bu səhnəyi mükəmməl təqdim edir.
F r a n k o:
Bu nə azğınlıq, bu nə cəsarət?

T u n c ə r:
(kənarda durub dinlədikdən sonra sərt və kəskin).
Xayır, bu zəfərlər sizi öyündürməsin. Bu sərxoşluq və sevinciniz çoq sürməz. Sizin yardımçınız bir yığın cihangirlərsə, bizim
arqamızda bütün cihan əməkçiləri durmuş.

A l m a n z a b i t i:
Onun gözlərində kin və xəyanət dalğalanır.

Ümumuyyətlə, müharibə kəlməsi çox dəhşətlidir. Çünki, bu
sadə sözün daxilində elə tarixi qanlı olaylar var ki... Əgər dünyanın bir məmləkətində savaş gedirsə, demək o, mütləq digər bölgələri də öz təsiri altına alır. Çünki, keçmişdən bu günə qədər
müharibə aparan hər bir dövlətin müttəfik birliyi mütləqdir. Qarşı müttəfiqliyi qəbul edən ölkə isə, öz hərbi dəstəyini meydana
çıxarır. Və aparılan müharibə boyu isə tələf olan insandır. Bu isə
bəşəri fəlakətdir.
Alman – İtalyan faşizmi xırda və böyük müttəfiqləri ilə bərabər İspaniyanı, digər məmləkətləri müharibə alovlarına bürüyürsə, bu zaman ən çox məhv olan, çarəsizliklərə düçar olan yalnız

F r a n k o:
(qızğın).
Sən kimsin?
T u n c ə r:
Mən əmək dünyasının yenilməz bir əskəri, inqilab cəbhəsinin
sarsılmaz bir nəfəriyim. Mən qabarlı əllərin, tərli alınların yılmaz
bir rəmzi, sarsılmaz bir nümayəndəsiyim.
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T u n c ə r:
Sizə xain olsam da sınıfdaşlarıma xain deyilim.

F r a n k o:
Bu hərif susdurulsun.
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Ə t r a f d a k ı l a r:
Oh!.. (Deyə hücum edərlər)
T u n c ə r:
Durun! Mənə qulaq verin. Əcəba sərxoşmusunuz, kormusunuz? Xain generallara uyub da qardaş qanına susamaqda bir
şərəfmi var? Niçin ana-bacılarınızı, qadın və çocuqlarınızı düşünməyirsiniz? Əcəba siz də bizim kibi əmək yavruları deyilmisiniz?
Qırıb-çatdığınız qurbanlar öz yurtdaşlarınız deyilmi? Yaqıb-yıqdığınız bu gözəl vətən sizin deyilmi?
F r a n k o:
Bizimdir. Lakin bıraqmarıq ki, hər baldırı çıplaq bu ölkədə
ixtilal çıqarsın, hər gün yeni bir tufan qoparsın. Biz yalnız vətənin
səadət və istiqlalını istəyiriz.
N a t e l l a:
(xəstəxanədən çıqar, son sözləri eşidərək çılğınca ahəng ilə).
Aman o xaini dinləməyin! Onu izləyən cəlladlara qulaq verməyin! Onlar taundan, vəbadan qorqulu, qıtlıqdan və ölümdən
dəhşətlidir.
İ t a l y a n z a b i t i:
Sus, bir cılız qurşun səni susdurar. (Revolverini çıqarır,
atarkən açılmaz)
N a t e l l a:
(önə atılaraq xəncərlə onu köksündən yaralar).
Haydı gəbər! Xain canavar!..
(Natellayı boğazından yaqalar)
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T u n c ə r:
Bıraq onu, şərəfsiz
(Revolverlə atəş açar)
İ t a l y a n z a b i t i:
Ax, axx... (deyə yıqılır)
T u n c ə r:
Qardaşlar! Bu qanlı cənazələrdən ibrət alın! O vəhşi komandanlardan, o vicdansız qatillərdən uzaqlaşın!
F r a n k o:
Yetər, bu xain cəzasına yetirilsin.
B i r d ə l i q a n l ı:
(faşist zabiti).
Xayır, o xain deyil.
B i r b ö l ü k:
(Zabitin əskərləri).
Xayır, o xain deyil.
F r a n k o:
Sapqın sənsin!..
D ə l i q a n l ı:
Yetər, biz bundan sonra hər alçağa qul olmayacayıq.
B ö l ü k:
Biz cəllad deyilik.
(Dəliqanlı ilə bərabər Tuncər tərəfinə keçərlər)
179

R.Bahar SONAM

Hüseyn Cavid: Yazmasaydım...

D ə l i q a n l ı:
Biz qardaş qanı aqıtmayacayıq. Vətən xainlərinə uymayacayıq.
B ö l ü k:
Yaşasın vətən! Yaşasın istiqlal!
Bu sırada S i m a ilə R ə’ n a xəstəxanədən çıqar, onları dinlərlər.
F r a n k o:
(yanındakı əskərlərə).
Gözləriniz kormu? Qulaqlarınız sağırmı? Haydı, yaylım
atəş!.. (Tüfənglər nişan alır)
S i m a:
Durun, siz dəli olmuşsunuz. Siz insanlıq şərəfini ayaq altında
çignəyən vəhşilərsiniz. Sizdə vicdan yoqsa, düşüncə dəmi yoqdur?
A l m a n z a b i t i:
Al, bu sana ən parlaq cəvab (Revolver patlar)

T u n c ə r:
(bölüklə bərabər silaha sarılaraq).
Rədd olsun cəlladlar!
B ö l ü k:
Rədd olsun!
F r a n k o:
Haydı atəş!..
Hər iki tərəf hücuma keçərək atışırlar, coşğun muzika...
M i a x a:
(gur səslə).
Xırsızlar!.. Uğursuzlar!..
Deyə xalq alayları və könüllülərlə bərabər arqadan hücum
edər. Kastilyo ilə Xalid də onların arasında görünür. Faşistlərdən
bir neçəsi yaralanıb düşər.
B i r i n c i y a r a l ı:
Ah, dəhşət!.. Məhv olduq.

S i m a:
(yaralanıb düşər).
Ah, alçaq!

İ k i n c i y a r a l ı:
Bizi aldatdılar. Xəyanət bizi məhv etdi.
(Bu sırada qaçanlardan biri Kastilyoyu qurşunla köksündən
yaralar).

T u n c ə r:
Barbarlar! Vicdansızlar!
R ə n a:
Onlar çıldırdılar.
N a t e l l a:
Yardım et, içəri götürək. (Simayı qaldırıb xəstəxanəyə götürürlər).
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K a s t i l y o:
(yıqılaraq).
Ah, namərd! Məni namurad qoydun. Ona... Sevgili Emaya...
Həsrət qaldım.
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E m a:
(çıqıb onun vurulduğunu görür. Söylədiyi sözlərdən mütəəssir olaraq yaqınlaşır. Yaralı fəryad ilə).
Ah, Kastilyo! Məni yalnız bıraqma! Mən sənsiz yaşayamam.
(Onun başını qolları arasına alıb hönkürhönkür ağlar)
K a s t i l y o:
Xayır, sən yaşa!.. Düşmanlardan mənim... qanımı... al. Ema!..
Ağlama!.. (Ölür)
E m a:
Ah, o susdu, bir şam kibi parlayıb söndü. (Kinli) Xayır Kastilyo, xayır, mən daha ağlamayacayam. (Kastilyonun tüfəngini
qaparaq) Sənin qanını öz silahınla alacayam.
M i a x a:
Haydı vətəndaşlar! Bu qız sizə örnək olsun! Hücum!..
İləriyə hücum!..
Coşğun muzika...
H ə r t ə r ə f d ə n:
Urra, urra, urra!..

ÜÇÜNCÜ PƏRDƏ
Belçikada sülh qurultayı... Salonun sağ tərəfində rəyasət
hey’ətinə məxsus masa və qoltuqlar qoyulmuş. Hey’ət ə’zaları
dürlü millətlərə mənsubdur. Yanlarda mühərrirlər və katiblər yerləşmiş. Ortadan sola doğru nümayəndələr oturmuşlar.
S ə d r:
(ingiliz lordu ayağa qalqaraq).
Həzərat! Mən Avropanın mərkəzində qurulan böyük sülh qurultayını açıq e’lan edirəm. Buraya hər dövlətdən nümayəndələr
gəlmiş, hər kəsin mə’lumu olduğu üzrə son zamanlardakı müharibə qorqusu 1914-cü ilə görə daha ağır, daha dəhşətlidir. Biz
sülh uğrunda yaqşı mübarizə etmək için millətlər məclisinə tə’sir
göstərməliyik və beynəlxalq tərk-silah məqsədilə tərtib olunmuş
plan əsasında hərəkət etməliyik. Imdi hörmətli Sovet nümayəndəsinə söz verilir.
Alqışlar.

(Deyə Emayı izləyərək qaçanları qovarlar).
Göründüyü kimi, sonda, xain çıxanlar - faşist zabiti və onun
polku öz nifrətini faşizmə cəsarətlə bildirərək, xalq Tuncərinin
tərəfinə keçir. Nişanlısı Kastilyonun ölümü isə, Emanın ümumxal
üsyanına qoşulmasına səbəb olur. Əlbəttə, bir sızıltı-ağrı yetər ki,
əlinə silah alıb Vətən adlı müqəddəsliy uğrunda ümumxalq yürüşünə qoşulasan, öz canını odlara sipər edəsən.

S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
(xitabət kürsüsünə çıqaraq).
Möhtərəm cənablar! Bizə aydındır ki, yer yüzündə sülh
istəyənlər müharibə tərəfdarlarından qüvvətlidir. Çünki onların
arqasında hərbə qarşı kin və nifrət bəsləyən xalqlar durmuşdur.
Lakin bu yetərmi?.. Xayır. İçimizdə öylə hökumətlər var ki, yeni
əsrə qan və dəmir əsri – deyə dodaq gəmirməkdədirlər.
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B ə z i n ü m a y ə n d ə l ə r:
(yerlərindən). Rədd olsunlar.
İ b l i s:
(kibar qiyafətli, ortayaşlı, qurnaz baqışlı bir papas... Papa
vəkili rolunda olaraq, yanında oturan nümayəndə qılıqlı üçüncü,
dördüncü şeytana).
Bu təcavüzdür.
Ü ç ü n c ü və d ö r d ü n c ü ş e y t a n:
(yüksəkdən).
Bu təcavüzdür.
B i r i n c i a l m a n n ü m a y ə n d ə s i:
(yerindən qalqaraq).
Əvət, təcavüz!..
Başqalarının hüququna təcavüz!..
A r i f:
(yerindən).
Xayır, deyil.
S ə d r:
(zilə basaraq məclisdəkilərə).
Oturun! (Natiqə)
Sözünüzə dəvam edin!

millətlər ayrılığını unutmamışıq. Bə’zi dövlətlər Şərqdə və Qərbdə yeni fitnələr törətməkdən çəkinmirlər. Hər gün sülhə tərəfdar
olduqlarını söyləyərək, yeni hücumlar hazırlayırlar.
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
(yerindən).
Kimdir onlar? Kimdir onlar?
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Açıq söylə, kimdir onlar?
Ç i n n ü m a y ə n d ə s i:
Çin ölkəsini parçalayan quldurlar!..
H ə b ə ş n ü m a y ə n d ə s i:
Həbəşistanı yaqıb-yıqan azğınlar!..
Y a p o n n ü m a y ə n d ə s i:
(diplomat... qalqaraq).
Bu kinayələr yersizdir.
A l m a n n ü m a y ə n d ə s i:
Natiq susdurulsun!
İ t a l y a n n ü m a y ə n d ə s i:
O yenə təcavüzə başlayır.

S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
Əvət, “qan! qan!” deyən bu hərbcular imdiyə qadar millətlər
cəmiyyəti tərəfindən ciddi bir qarşılıq görmədi. Öylə hökumətlər
var ki, bu zəifliyə qarşı susmaq istəyir. Bu isə acınacaq bir haldır.
Biz keçmiş cihan müharibəsinin qanlı qurbanlarını və doğurduğu

S ə d r:
(zilə basaraq).
Həzərat!.. Sükut!.. Hər kəs öz sırasında söylər. (Sovet nümayəndəsinə) Buyurun!
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S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
Əvət, bir çoqları təhlükəsizlikdən bəhs etdikləri halda, gecə-gündüz silahlanırlar. Dünyanın hər bucağına ədavət toxumu
səpməkdən utanmırlar. Biz buna baqmayaraq daha sarsılmaz bir
qüvvətlə çalışmalıyıq. Bütün ölkələrə, bütün insanlara qurtuluş
yolları göstərməliyik. O yol da ancaq işçi sınıflarının, dünya
əməkçilərinin birləşməsilə olur. Yaşasın həqiqi sülh və əmək birliyi!.. (Gurultulu alqışlar altında xitabət kürsüsündən çəkilir)
S ə d r:
(sol tərəfi göstərir).
Həzərat! Gözləriniz aydın! Sülh pərisi gözəl Sima məclisimizi şərəfləndirdi.
A r i f:
(qalqar, əl çalaraq ilərilər).
Alqış sevgi və dilək pərisinə!
N ü m a y ə n d ə l ə r:
Yaşa, var ol! Yaşa, var ol!
Deyə hər yandan Simayı alqışlayaraq sədrin yanına qadar
gətirirlər. Tuncər də onun ardınca gəlir. Qollarını köksündə çapraz edərək bir yanda durur.
S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
Ona söz verilsin.
F r a n s ı z n ü m a y ə n d ə s i:
İspaniya haqqında Simaya söz verilsin.
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N ü m a y ə n d ə l ə r:
Söz verilsin.
S ə d r:
Buyurun, sizi dinləmək istəyirlər.
S i m a:
Nə söyləyim mən? İspaniyadakı qan fırtınalarını, dəhşət yanğınlarını təsvirə sözmü bulunur? Bu bədbaxt ölkə fəlakət pəncəsində qıvrılaraq hər gün yeni-yeni faciələrə şahid olmaqdadır.
Yurtsuz qadınlar, ac və kimsəsiz çocuqlar ayaqlar altında çignənib getməkdədir.
Faşizm cəlladları şübhələndikləri işçilərə, onların öz əllərilə
məzar qazdırırlar, sonra yüzlərcə, minlərcə yaylım atəşi altında
məhv edirlər. İmdi o gözəl diyar bir xərabəzardan başqa bir şey
deyildir. (Göz yaşını silərək, titrək səslə) Ah, ispanlar çoq alçaldılar, çoq alçaldılar. Sizlər bəxtiyarsınız ki, o vəhşiləri görmədiniz.
Uf, kaş ki, mən də görməyəydim, mən də!.. (Hönkür-hönkür ağlayaraq yerindən çəkilir. Hey’ətə məxsus sandaliyələrdən birinə
oturur)
A r i f:
Gözəl Sima! Ağlama! Bəşəriyyəti hiç bir zaman göz yaşları
qurtarmamışdır.
İ b l i s:
Mənə söz veriniz, lütfən söz veriniz.
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Mən sənin bu qaba çıqışlarını cəvabsız bıraqmaq istəyirəm.

Ş e y t a n l a r:
Ona söz verilsin.
S ə d r:
(zilə basar, sükutdan sonra, İblisə). Buyurun. (Nümayəndələrə) Bu cənab Roma papası tərəfindən göndərilmişdir.
A r i f:
(yana).
Əvət, bu da müqəddəs bir tilki!.. Baqalım nələr söyləyəcək.
İ b l i s:
(xitabət kürsüsünə çıqaraq Simaya).
Alqış sana yavrum, alqış səndəki həzin çırpınışlara! Alqış
gözlərindən saçılan inci yaşlara. (Nümayəndələrə) İştə həzrət-İsa
yolunu izləyən şəfqətli və mərhəmətli bir mələk!.. Mən hər kəsin
bu könüldə olmasını dilərdim. İncilişərif bizləri sülhə çağırmış,
hiç bir fənalığa qarşı qoyulmamasını göstərmişdir.
A r i f:
(yerindən).
Sən bu sözləri bizə deyil, kilisə divarlarına söylə.
İ b l i s:
Mən bu acı kinayəni bağışlayıram. Cənab Haq bağışlayanları
sevər. Siz məni dinlərsəniz, zalimlərə qarşı durmazsınız.
A r i f:
Yetər, hədyan dinləməyə vaqtımız yoqdur.
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S ə d r:
Sözünüzə dəvam edin.
İ b l i s:
Ulu Tanrı insanları sevgi için yaratmışdır. Vəqta ki, Adəm evladı doğru yoldan sapar, onlara umulmaz bir bəla müsəllət olur.
A r i f:
(yana).
Sonra!?
İ b l i s:
Vəqta ki, İspaniya xalqı kilisələrə və din rəhbərlərinə xor
baqdılar, göylər səltənəti onları cəzasız bıraqmadı. Mən əminəm
ki, dinsizlər yer yüzündən qaldırılmadıqca sülh arzusu yersizdir.
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
(yerindən).
Doğrudur.
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Əvət, doğrudur.
A r i f:
(İblisə).
Əcəba bu yüksək ilhamları sana hanki “dahi” verdi?
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İ b l i s:
Təbii, papa həzrətləri!.. O bəni buraya qarışdırmaq için deyil,
barışdırmaq için göndərmiş. Hər kəs bilir ki, papa yer yüzündə ən
şanlı və müqəddəs bir rəhbərdir.
A r i f:
Əvət, öylə müqəddəs rəhbər ki, bir yanında qanlı Mussolini,
bir yanında cihangir kral!.. Sən də onların püskürtdüyü yanğınlara neft sərpən müqəddəs bir dəllal!..
İ b l i s:
Hiç zərər yoq. Mən bu təhqirlərə dayanıram. Sağ yanağıma
sillə vursalar, solunu çevirməyə hazıram.
S ə d r:
Vaqt azdır, məsələyə keçəlim.
İ b l i s:
Biz əgər ümumi və daimi sülh istəyirsək, yalnız iki yol var:
əvvəla hiç bir yerdə inqilabi hərəkata yol verməmək, ikinci müharibə qızışdıranlar ilə yumşaq rəftar etmək...
S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
(qızğın).
Xayır, bizə əl uzadanların dişləri qırılacaqdır.
S ə d r:
(zilə basaraq).
Rica olunur, natiqi kəsməyəsiniz! (İblisə) Cənab, bitirin!
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İ b l i s:
Daha nə söyləyim? Anlayanlar için bu qadar kafidir. (Mə’yus
adımlarla yerinə keçər)
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Ah, onu incitdilər.
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Bu mədəniyyətsizlikdir.
S ə d r:
(zilə basaraq). İmdi söz Almaniya nümayəndəsinindir. (Nümayəndə xitabət yerinə keçər).
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
(yanında oturan İblisə).
Bu nə? Sən dəmi sülh istəyənlər sırasına keçdin? Sən dəmi
hissiyyata qapıldın?
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Öküz! Sən o incəliyi anlamazsın.
İ b l i s:
Əvət, öylə tərs adamlar var ki, sülhə çağırsan hərb istər.
Ü ç ü n c ü ş e y t a n:
Bağışla, imdi anladım.
D ö r d ü n c ü ş e y t a n:
Göz dəyməsin, baş var ha!..
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İblis:
Susunuz!
B i r i n c i a l m a n:
(məğrur və sərt bir ahəng ilə).
Həzərat! Hər kəs kibi Almaniya xalqının da sülhə böyük ehtiyacı var. Lakin bizim ölkədə yaşayış getdikcə ağırlaşır. Bu acı
həqiqəti bilməyən yoqdur. Burada sevgidən, mərhəmətdən bəhs
etdilər. Bu bir xəstəlikdir. Həqiqi sülhü əldə etmək için hər kəsin
haqqı tə’min olunmalıdır. Bizə hüquq və topraq verilmədikcə, barışıqdan söz açmaq yersizdir.
B i r i n c i İ t a l y a n:
Doğrudur, doğrudur.

İ k i n c i a l m a n:
(işçi... yerindən).
Xayır, səni qorqudan bu üzüntülər, alman əməkçilərini
qorqutmayır. Onların kimi işsizlikdən bunalmış, kimi zəncirlər
altında inləyir.
B i r i n c i a l m a n:
Boşboğazlıq yetər. Almanlıq şərəfini itirənlərlə mənim işim
yoqdur.
İ k i n c i a l m a n:
Mən də hitlerçilər izilə sürünməkdə hiç bir şərəf görməyirəm.
B i r i n c i a l m a n:
Bu cəsarət sənə ucuz oturmaz.

İ k i n c i İ t a l y a n:
(işçi). Hiç də öylə deyil.
B i r i n c i y a p o n:
Natiq yanılmayır. Hər ölkənin ehtiyacı ödənilməlidir.
İ k i n c i y a p o n:
(işçi). Fəqət başqasına təcavüz edilməməli!

İ k i n c i a l m a n:
(ortaya fırlar, yumruğunu sıqaraq).
Biz kimsədən qorqmayırıq.
S ə d r:
(zilə basaraq). Həzərat! Harada olduğunuzu düşünməlisiniz.
B i r i n c i a l m a n:
Mən düşünürəm. Yalnız ipsizlər, sayğısızlar düşünə bilməyir.

S ə d r:
(zilə basaraq).
Yerinizdən söyləməyin.

İ k i n c i a l m a n:
Sayğısız olsam da cəllad deyilim.

B i r i n c i a l m a n:
Biz tə’min olunmadıqca, Avropa devlətləri sülh və əmniyyət
görəməyəcək. Kommunizm qorqusu, inqilab hərəkatı hər ölkəyi
titrədəcək, hər kəsi düşündürəcəkdir.

S ə d r:
(zilə basaraq). Mən kimsəyə söz verməyirəm. İntizamı pozanlar məclisdən çıqarılacaqdır.
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B i r i n c i a l m a n:
Onsuz da mən çıqmaq istəyirəm. Burada durmaq qan qaraltmaqdan başqa bir şeyə yaramaz.

İ b l i s:
Çünki vəhşilərdən də vəhşidirlər. Həqiqi insan hər fənalığı
əfv etməlidir.

B i r i n c i İ t a l y a n:
(yerindən qalqar). Əvət, sıra-sayğısı olmayan məclisdə oturulmaz.

S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
(kinayəli və qızğın). Əvət, əgər hər kəs insanlıq şərəfini anlasaydı! Anlaya bilsəydi!? Halbuki, faşizm cəlladları insan kəmikləri üzərində özlərinə heykəl yapdırmaq istəyirlər. Əcəba, quduz
bir canavar, şahə qalqmış bir ilan əfvə layiqmi?.. Xayır, əsla!..
Nə olursa-olsun o canavarların dişləri qırılmalı, o ilanların başları
qoparılmalıdır.

B i r i n c i y a p o n:
(qalqar).
Haydı, mən də sizinlə bərabər. (Hər üçü kinli baqışlarla
çıqıb gedər).
S ə d r:
Cənablar! İclası bitirmədən əvvəl sizə bildirməliyim ki, bu
yersiz çıqışlar təəssüfə layiqdir.
A r i f:
Onlar buraya sülh için deyil, çəkişmək için gəlmişlər.
F r a n s ı z s o s y a l i s t:
Bu çəkişmələrin önü alınmazsa, bütün ölkələr üzərində qara
bulutlar oynaşacaq, milyonlarca insanlar qan və ölüm tufanında
qol-qanat çalacaqdır.
S i m a:
(qalqaraq).
Vəhşi heyvanlar belə sevgi və mərhəmətdən anlarkən, niçin
insanlar bu qədər alçalır?
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Avropanın mərkəzi Belçikada qurulan sülh qurultayının rəngarəng nümayəndələrinin çıxışları siyasi-hərb nöqteyindən çox
maraqlı və aktualdır. Mövzu sülhə çağırışdır. Bəlkədə Hüseyn
Cavidin müasir bəşəriliyi ən çox bu zirvədədir. Dünya müharibəsini yaradan Hitler Almaniyası olmuşdur. Sovetlərin adında isə
bu müharibənin tərkib hissəsi Vətən müharibəsidir. Əslində isə,
Antanta quruplaşmalarının yaratdığları bu qanlı tarix ikinci cahan savaşı idi. Lakin Adolf Hitlerin “Barbados planı” bu qanlı
müharibə ilə bütün zəif ölkələri zəpt edərək, sonda sovet rusiyasını çökdürmək idi. Amma, onun son niyyəti həyata keçmədi. Sovet rusiyasına qədər isə, hücum etdiyi dövlətləri əzib, xalqlarını
yetərincə məhv etmişdir.
Belçika yığıncağında İtalyan, alman, yapon nümayəndələri
təcavüzkarlıqlarını aşikar göstərdilər. Sülhə çağırış məclisində
ikinci alman nümayəndəsi isə əməkçi alman xalqını təmsil etdi195
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yi üçün, öz səmimi dayanışı və sülh çağırışı ilə, mənfur faşizmi
yerindən oynatdı. Birinci alman faşist nümayəndəsinin məntiqsiz davranışı, boş iddiası – “bizə hüquq və torpaq verilməzsə...”
Əməkçi alman isə: “hitlerçi izi ilə sürünənlərdə heç bir şərəf
görmürəm!” cavabı isə, başqasının torpaqlarını zəpt edən ümumi
faşizmi yerində oturdan layiqli cavabdır. Hüquqdan isə heç bir
söz gedə bilməz. Çünki, başqasının torpaqları uğrunda müharibə
aparan façist vandalizmin heç bir haqqı yoxdur.
Hüseyn Cavid bu dram əsərində də İblis obrazını yerində,
mükəmməl yaratmışdır. Çünki, dava-mərəkəyə səbəb olan bütün
araçılar – diplomat – müttəfiqlər hamısı iblis, şeytan obrazıdır.
Sülh pərisi Sima zərif, zəif olsa da, lakin çox güclü çağırışdır. Arif
isə əksinə, İblisi şeytanları qarışıq, digər düşmənləri sarsıdacaq
qədər kəskin və döyüşkəndir. Sovet nümayəndəsinin son kəlmələri isə bəşəri silkələyəcək gücünə malikdir. Kinayə və qızğın:
“Əgər, hər kəs insanlığ şərəfini anlasaydı, anlaya bilsəydi... Halbuki, faşizm cəlladları insan kəmiklərin üzərində özlərinə heykəl
yaratmaq istəyirlər. Əcaba quduz bir canavar, şahə qalxmış bir
ilan əfvə layiqmi?.. Xeyr, əsla! Nə olursa, olsun, o canavarların
dişləri qırılmalı, o ilanların başları qoparılmalıdır”.

DÖRDÜNCÜ PƏRDƏ
İsveçrədə parlaq və möhtəşəm bir salon... Səhnədə üstü içki
və məzələrlə dolu üç masa görünür. İçəridə daha geniş salon,
masalar və dans yerləri var. Sol Masada Ariflə Rəna ... Sağda
alman,italyan və yapon nümayəndələri... Ortada ingiliz lordu
yalnız oturmuşdur.
A r i f:
Nə məraqlı bir səyahət! Gör təsadüf bizi haralara gətirib
çıqardı. Bir yandan Ispaniya faciələrini seyr etdik, bir yandan
sülh qurultayını dinlədik. Imdi Isveçrənin parlaq salonlarındayıq. (İçəriyi göstərir) Baqsana, onların çoqu cəmiyyəti-əqvam
ə’zalarıdır.
R ə n a:
Təəssüf ki, bu adamlar sülh için az iş görmüşlər.
A r i f:
Məncə bu cəmiyyətə diplomatlar birjası demək daha
doğrudur. (Qapıya baqaraq) İştə Sovet və fransız nümayəndələri!.. (Gələnlərə yer göstərir) Buyurun, bərabər oturalım.
S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
Rahatsız olmayın.
A r i f:
Rica edirəm.
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F r a n s ı z n ü m a y ə n d ə s i:
Çoq gözəl. (Əl verib otururlar)
İ b l i s:
(gəlir, ingiliz lorduna yaqlaşır).
Müsaidə buyurulurmu?
L o r d:
Sizinlə görüşmək böyük səadətdir.
İ b l i s:
Düşüncəlisiniz, gözlərinizdən intizarlıya bənzəyirsiniz.
L o r d:
Gözəl Simayı bəkləyirəm.
İ b l i s:
Möhtərəm lord! Siz dəmi ona vuruldunuz?
L o r d:
Təbii deyilmi a?

L o r d:
Məraq etmə, ingilizlər hiç bir zaman siyasi müvazinəyi gözdən qaçırmaz.
İ b l i s:
İnanıram cənab lord! Sizdəki zəka bəllidir.
L o r d:
(soğuq gülüşlə). Biz gərək sülh, gərək hərb zamanlarında
fürsətdən istifadə edilməsini gözəl bilirik. (Qədəhləri konyakla
doldurur) Şərəfinizə!
İ b l i s:
Təşəkkür.
(İçərlər)
(Sima Tuncərlə bərabər gəlir)
L o r d:
İştə gözəl Sima! Onun hər duruşu, hər baqışı, hər süzülüşü,
hər qıvrılışı gönlümdə dərin izlər bıraqır. Lakin, bu Tuncər dedikləri əsla məni açmayır.

İ b l i s:
(kinayəli gülüşlə).
Əvət, anlayıram.
L o r d:
Söylə baqalım, siyasət aləmində nələr var?
İ b l i s:
Dünya getdikcə qarışmaq üzrədir. Hər halda ayıq
davranmalısınız.
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İ b l i s:
Əvət, o sanki inqilab mə’nasını təcəssüm etdirən bir heykəldir.
L o r d:
(Simaya qarşı əyilərək yer göstərir).
Buyursunlar.
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S i m a:
Xayır, biz ayrı oturmaq istərik.

S i m a:
Çoq lütfkarsınız.

S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
(yaqlaşır). Bizimlə oturun.

A r i f:
Daha doğrusu pərəstişkarım.

F r a n s ı z n ü m a y ə n d ə s i:
Lütfən...
A r i f:
Rica edirik.

R ə n a:
(yana). Oh, mənə qarşı nə sayğısızlıq!.. Yaralı gönlümü yenidən qanatmaq istəyir. (Qalqır, yanındakılara) Bağışlayın, sizdən
ayrılmalıyım.

S i m a:
Çoq gözəl. (Əl verib otururlar)

S i m a:
Nə oldu? Kefsizmisin?

F r a n s ı z n ü m a y ə n d ə s i:
İsveçrə mühiti sizdə nə kibi tə’sirat bıraqdı?

R ə n a:
İstirahətə ehtiyacım var.

S i m a:
Burada az-çoq gönlüm açılmağa başladı. Bu ölkənin gözəlliyi və sülhpərvərliyi məraqsız deyildir.
S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
O halda bizim Sovet mühitini daha çoq sevərsiniz, çünki orada sizi sevənlər çoqdur.
S i m a:
Təşəkkür edirəm.
A r i f:
(xüsusi). Sən bir günəşsin ki, səmimi könüllər ancaq sənin
kölgəndə ısına bilir.
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A r i f:
Yalnız gedə bilirmisin?
R ə n a:
(soyuq). Əvət.
T u n c ə r:
Müsaidənizlə mən də bərabər gəlirim.
R ə n a:
Zəhmət etməyiniz.
T u n c ə r:
Hiç bir zəhməti yoq. (Gedərlər).
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Muzika... Salonun hər tərəfindən erkəklər, qadınlar rəqs etməyə başlar.
A l m a n n ü m a y ə n d ə s i:
(Simayı rəqsə də’vət edər). Rica edirəm.

İ b l i s:
Xayır, hərb ilahının şərəfinə içəlim.
L o r d:
E’tiraz yoq.

S i m a:
Bağışlayın!

İçərlər. Getdikcə muzikanın səsi alçalır, qaranlıqlar içində
rəngarəng qıvılcımlar uçuşmağa başlar.

İ t a l y a n n ü m a y ə n d ə s i:
(yaqlaşır). Lütfən!

İb l i s:
(yerindən qalqaraq yüzünə düşən qızıl alav parıltısı altında,
coşğun və sərxoşca ahəng ilə).

S i m a:
Xayır, oynayamam.
Y a p o n n ü m a y ə n d ə s i:
(əyilərək). Təbii məni rədd etməzsiniz.
S i m a:
Çoq yorğunum.
Hər üçü iç salona keçib başqa xanımlarla rəqs edərlər.
L o r d:
(İblisə). Məğrur qız, hər üçünü rədd etdi.
İ b l i s:
Zənnimcə sizi rədd etməz.

Alqış sevda gecələrini oqşayan qaranlıqlara!
Alqış qaranlıqlar içində süzülən sevimli işıqlara!
Alqış ipəklər içində qıvrılan qanatsız quşlara!
Alqış oynaq və incə ayaqlardakı nazlı uçuşlara!
Alqış vurğun gönülləri avlayan süzgün elmaslara!
Alqış qönçə dodaqlardakı meyxoş ehtiraslara!
Alqış sevinc dalğalarında qopan gizli tufanlara!
Alqış tatlı busələrdə çırpınan dəli həycanlara!
Alqış odlu küməslərə sığınan bayğın tavuslara!
Alqış incə bellərə sarılan çılğın kabuslara!
Alqış yer yüzünü sarsıdan qorqunc ilhamlara!
Alqış ölüm və cəhənnəm püskürən kinli intiqamlara!

L o r d:
Kim bilir!? (Doldurduğu qədəhi qaldırır) Yaşasın gözəllik və
sülh pərisi!

Rəqs bitər, alman, italyan və yapon diplomatları son sözləri
dinlər. İblisə qarşılıq söyləyərək ayrı-ayrı qucaqlaşıb öpüşürlər.
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A l m a n n ü m a y ə n d ə s i:
Eşq olsun dəmir və qan şüarilə köpürən al qanlara!
Eşq olsun zəfər və qalibiyyət için patlayan vulkanlara!

S i m a:
Xayır, getməliyim. Mən o çirkin hərəkətləri soyuq qanla tamaşa edəməm.

İ t a l y a n n ü m a y ə n d ə s i:
Eşq olsun sana!.. Səndəki qüdrət və bəlağətə!

A r i f:
Yerimizi dəyişdirəlim.

Y a p o n n ü m a y ə n d ə s i:
Eşq olsun bizə qarşı bəslədiyin sədaqətə!

F r a n s ı z n ü m a y ə n d ə s i:
İçəriyə keçəlim.

S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
(nifrətlə qarışıq kinayəli ahəng ilə yanındakılara).
Eşq olsun intiqam və ölüm sərxoşlarına!
Eşq olsun dəhşət və kin bayquşlarına!
A r i f:
Eşq olsun fəlakətlərdən səadət umanlara!
Eşq olsun məzlum qanilə bəslənən kor vicdanlara!
S i m a:
(sarsılmış bir halda qalqaraq). Ah, bu acı kinayələr gönlümdə zəhərli izlər bıraqdı. Savaş meydanlarında gördüyüm vəhşətlər
gözlərimdə canlandı. Bu şən və parlaq salon məni bir zindan kibi,
bir məzar kibi sıqmağa başladı. (İblis ilə diplomatları göstərir)
Hələ onlar!.. Onların dikənli sözləri, atəşli qırbaclar kibi beynimi
yaqdı.
S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
Rica edirəm, öylə həzyanlara qulaq verməyin.
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S i m a:
Rahatsız olmayın, bir az təkbaşıma hava almaq istəyirəm. (Əl
verir)
A r i f:
Yalnızmı?
S i m a:
Tuncər gəldi, bərabər çıqarıq.
S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
Çoq təəssüf!.. Bu hiç yaqşı olmadı.
S i m a:
Zərər yoq, sonra görüşərik. (Çıqarlar)
L o r d:
(Heyrətli baqışla Simayı arqadan süzərək). Aman nə qadar
cazibəli, nə qadar şairanə!..
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F r a n s ı z n ü m a y ə n d ə s i:
(Lordun yanına keçərək). Əvət, o bir cənnət quşudur.
A l m a n n ü m a y ə n d ə s i:
Mən onu bir qartal kibi pəncəmdə xırpalamaq istərdim.
İ t a l y a n n ü m a y ə n d ə s i:
Xayır, o eşsiz gövərçin mənim könlümdə yuva yapmalıdır.
Y a p o n n ü m a y ə n d ə s i:
Məncə ən parlaq gözəllər də yalnız qüvvətə qarşı əyilirlər.
F r a n s ı z n ü m a y ə n d ə s i:
Sima o qadar yüksək ki, hiç bir qüvvətə qarşı əyilməz.
A l m a n n ü m a y ə n d ə s i:
(yumruğunu şiddətlə masaya vurub bağırır). Xayır, əyilər,
əyilməzsə məcbur edərik.
L o r d:
Cənab! Bir az centlmen olmalı!.. Bu hərəkət yüksək cəmiyyətlərə yaraşmaz.
İ b l i s:
Əvət, qüvvət və qalibiyyətdən bəhs edənlər hünərlərini salonlarda deyil, müharibə meydanlarında göstərməlidir.
A l m a n n ü m a y ə n d ə s i:
Biz gücsüz və aciz deyilik.
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İ b l i s:
Əfsus ki, bir əngəliniz var, o da ölkə daxilindəki işçi və əməkçilərinizdir. Onları qandırıb aldatmadıqca müvəffəqiyyət çətindir.
A l m a n n ü m a y ə n d ə s i:
O xüsusda sənin yardımına böyük ehtiyac var.
İ b l i s:
Xayır, o işlərdə cənab Trotski məndən daha mahirdir. Əməkçilər və işçilər arasında olmasa da, kapitalistlər və imperialistlər
yanında az-çoq nüfuzu var.
L o r d:
Gözəl tanıyırıq, iste’dadsız adam deyil.
İ t a l y a n n ü m a y ə n d ə s i:
O bizim əziz və dəyərli dostumuzdur.
Y a p o n n ü m a y ə n d ə s i:
Həm də bir çoq düşüncələri bizim siyasətə uyğundur.
A l m a n n ü m a y ə n d ə s i:
O, qoca və təcrübəli bir sosiyalistdir.
A r i f:
Fəqət ordusuz bir komandan!.. Gəmisiz bir kapitan!..
S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
(Ariflə bərabər getməyə hazırlanaraq, kinli və qızğın). Xayır,
xayır... O, sosyalizm üfüqlərini ləkələyən qara bulutdan başqa bir
şey deyil. O, məsləkini şöhrətə satan bir dəllal, əmək dünyasını
aldatan nankör bir zavallıdır. O, faşizm qapılarında sürünən yal207
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taq bir casus, cihan proletarlarına yeni zəncir hazırlayan şərəfsiz
bir məxluqdur.
1914-1915-ci illər arası, ümumiyyətlə dünyanın qarışdığı ağır
bir zaman keçidləri olmuşdur. Antanta qruplaşması, əslində 19411945-ci illərdə yaranıb tüğyan etsədə, lakin 1914-1915-ci illər arasında da güc və söz sahibləri kimi siyasi masa fironları olmuşlar.
Türkiyə tarixində bu hərb salnaməsi tarixə xüsusi mükəmməlliklə
köçürülmüşdür. Hüseyn Cavid də bu canlı hadisələri bədii boyalarla əks etdirmişdir. Belə ki, Sima obrazlı şəkildə sülh və azadlıq pərisidir. Lakin ona ingilis lordu, italyan, alman və yapon diplomatları nə qədər vurğun olsalar da, eyni zamanda sülh məvhumunu belə
öz faşist güclərinə ram etməyə can atırlar. İsveçrənin geniş, işıqlı,
içki, rəqs salonları onlar üçün, yalnız məkirli hərb siyasətlərini həyata keçirmək üçündür. Burada İblis də özünə məxsus rol oynayır.
Lakin İblis əsərindəki İblis, İblisin intiqamından daha güclüdür.
Sovet psixologiyası ideoloji cəhətdən çox güclü və təsirli olduğu üçün, bu əsərdə müəllif sovet nümayəndəsini tam fərqli yaratmışdır. Sovet nəzəriyyəsinin arxa planında qanunların əksinə
nə yürüdülsə də, lakin ümumi panarama nöqteyindən müttəfiq
xalqlar üçün, əməkçi millətlər üçün məqsədəuyqun hiss olunurdu.
Faşist ideologiyasının əksinə olaraq, sovet prinsipləri mükəmməl
sülhsevərlik, birlik idi. Dinc həyat mübarizəsində olan insanlara
da bu lazım idi.

BEŞİNCİ PƏRDƏ
İsveçrədə yüksək və möhtəşəm üslub ilə süslənmiş böyük bir
oda... Qarşıda ipəkli pərdə arqasında yataq odası bulunur. Sima
ən zərif bir qiyafətdə olaraq masa yanında, əli alnında düşüncəyə
dalmış. Gecə...
X i d m ə t ç i q ı z:
(əlində bir gül dəməti girər). Müsaidənizlə Arif sizi görmək
istəyir.
S i m a:
Gəlsin.
X i d m ə t ç i q ı z:
(qapıya). Buyurun.
A r i f:
(girər, əl verir). Aqşamınız xeyir.
S i m a:
Xeyrə qarşı.
A r i f:
O nə?.. Gözlərinizdə həyəcanlı izlər var.
S i m a:
Onlar məni rahat bıraqmayırlar. (Sinirli) Ah, onlar. Onlar...
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A r i f:
Lütfən söylərmisiniz? Kimdir onlar?
S i m a:
Keçən aqşamki həriflər!.. Alman, yapon və italyan diplomatları!
A r i f:
Burayamı gəlmişlərdi?
S i m a:
Əvət, öncə müsaidə istədilər, qəbul etmədim, həyasızcasına
içəri soquldular, yüz vermədim, sevgidən söz açdılar, yüzümü çevirdim. Qorqutmaq istədilər, aldırmadım. Nəhayət qızğın və kinli
adımlarla çəkilib getdilər.
A r i f:
Nə ədəbsizlik, nə tərbiyəsizlik!..
X i d m ə t ç i q ı z:
(bir kart-vizitilə gəlir).
S i m a:
(baqar). İngiliz lordu! (Qıza) Söylə rahatsızdır. (Qız çıqar,
Arifə) Mən o soyuq və məğrur hərifin ikiyüzlü siyasətində,
ikimə’nalı sözlərində hiç bir səmimiyyət görmədim, o daima ciblərini sülh eşqinə üstün tutmaq istər.
A r i f:
Əvət, haqsız deyilsiniz. (Bu sırada qapı barmaq ucilə vurulur)
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S i m a:
Gəliniz.
T u n c ə r:
(girər). Müsaidənizlə, bizim əməkdaşlar sizi görmək istəyir.
S i m a:
Gəlsinlər.
T u n c ə r:
(qapıya). Haydı, yoldaşlar!
Təyyarəçi, topçu, tankçı, bəhriyyəli, əskər, başıbozuq hər rütbəyə, hər vəzifəyə, hər milliyyətə mənsub çeşit qiyafətli işçilər və
əməkçilər içəri girər.
S i m a:
Əhvalınız?
Ə m ə k ç i l ə r d ə n b i r q i s m i:
Təşəkkür!
T u n c ə r:
Bunlar inqilab yavruları, əmək qəhrəmanlarıdır. Hamısı bir
nəfər kimi sizə hörmət bəslər.
S i m a:
Var olun, mənim gönlüm daima sizinlədir.
T u n c ə r:
Sülh uğrunda candan-başdan keçməyə hazırız. Bizi sıqmaq
istəyənlər bulunursa dəmir pəncəmizdə ilan kibi qıvrılacaq, məhv
olacaqdır.
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H a m ı s ı:
(yumruqlarını sıqaraq). Əvət, məhv olacaqlar!
T u n c ə r:
Yetər, biz bu gündən sonra kölə olmayacayıq, hiç kimsəyə
əyilməyəcəyik.
H a m ı s ı:
Xayır, əyilməyəcəyik.
S i m a:
Təbii, dəmir biləklərə, bükülməz qollara zəncir yaraşmaz.
Bütün bəşəriyyətin səadət və qurtuluşu ancaq nasırlı əllərdə, ancaq dünya əməkçilərinin birləşməsindədir.
T u n c ə r:
Yaşasın birlik, məhv olsun xainlər!
H a m ı s ı:
Məhv olsun!

T u n c ə r:
Faşizm Almaniyasilə Yaponiya imperatorluğu, Sovetlər İttifaqına qarşı yeni hərb müahidəsi bağlamış, hər iki tərəfdən inqilab yurdunun coşğun alavlarını söndürmək istəyirlər.
S i m a:
Ah demək daha qorqunc yanğınlar, daha qanlı səhnələr hazırlanır, öyləmi?
T u n c ə r:
Zərər yoq, onlar bizə taqmaq istədiyi zəncirləri er-gec öz qollarında görəcəklər. (Yoldaşlarına) Gedəlim.
S i m a:
Gediniz, sizə uğurlu günlər dilərim. (Onlar çəkildikdən sonra, Arifə) Lütfən mənə yardım et.
A r i f:
Aman nə oldu? (Təlaş ilə qolundan tutar)

T u n c ə r:
(yoldaşlarına). Gedəlim.

S i m a:
Bu acı xəbər sanki qəlbimin tellərini qırdı, yenə gözlərimi
qan və ölüm dalğaları sarmağa başladı. (Məndil ilə gözlərini silər)

S i m a:
Haraya?
T u n c ə r:
Aşağıda mənim odamda müşavirəmiz var.
S i m a:
Nə müşavirə?
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A r i f:
O nə, ağlayırmısın?
S i m a:
Xayır, bir az mütəəssir oldum. (Başını Arifin köksünə dayar)
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A r i f:
Aman, sinirlərin nə qadar zəif!.. Səndə çocuqca bir həssaslıq var.
R ə n a:
(qapı arasında görünür. Arifin sözlərini dinlər. Yana). Səndə
də umulmaz bir sapqınlıq var.
A r i f:
(Rə’nayı görür). Niçin gəldin? Sən buraya niçin gəldin?
R ə n a:
Sənin eşqini, xəyanətini alqışlamaq için.
A r i f:
Bir az özünə gəl! Sən həqiqəti görməkdən acizsin, qısqanclıq
səni kor etmişdir.
R ə n a:
Bil’əks, ehtiras dumanı sənin gözlərinə pərdə çəkmişdir. Ona
vurulduğun gündən bəri mənə gün verməyirsən.
S i m a:
Xayır, Rə’na, Arif sənindir. Daima sənin olacaqdır.

S i m a:
Gülə-gülə... Sizə sevincli gönüllər dilərəm. (Arif çıqar. İşıq
azalır)
İ b l i s:
(alavlı qiyafətilə pərdə arqasından çıqar). Müsaidə varmı?
S i m a:
(diksinərək). Ah, sən buraya haradan girdin?
İ b l i s:
Hər yerdən. Hiç bir qapı və divar mənim qarşımda əngəl olamaz. Mən bir anda Çin səddindən Eyfel bürcünə uçaram. Gözlərini yumub-açınca, Himalaya dağlarını aşaraq Mühit dənizlərini
keçərəm. Mən əngin fəzalara dalıb, bir nəfəsdə günəşləri, kəhkəşanları dolaşaram.
S i m a:
Sən əfsanələrdənmi doğdun? Yoqsa hər gün bir rola girən artistmisin?

A r i f:
Çoq gözəl, gedərəm, lakin harada olsam gönlüm səni özləyəcəkdir. (Onun əlini öpər, həsrətli baqışla) Əlvida!..

İ b l i s:
Əvət, öylə bir artistim ki, hər rolda dahiyanə məharətlə
şöhrət buldum. Hər səhnədə daima qalib və müvəffəq oldum.
Hər işvəkar mənim alavlı pəncəmdə qıvrıldı. Bütün gözəllər
mənim qucağıma atıldı. Lakin sənin gönlün, sənin sevgin hər
gün mənə, mənim möhtəris duyğularıma üzüntü verməkdədir.
Səni qollarım arasında görmədikcə səadətin varlığına inanamayacayam.
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R ə n a:
İstəməm, uf istəməm. Hiç bir nəvaziş istəməm. (Çıqıb gedər)
S i m a:
Arif! Sən də get, onu yalnız bıraqma!
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S i m a:
Sənin gözlərində xəyanət qıvılcımları parlayır. Əllərində qan
ləkəsi var. Çəkil buradan, məni yalnız bıraq.
İ b l i s:
Nə fərqi var? Mən çəkilsəm başqası gələcək. Hiç bir gönül
sənə pərəstişkar olmaya bilməz.
S i m a:
Mən sənə nifrət edirəm.
İ b l i s:
Nifrətlə məhəbbət bir-birinin əksi olsa da, ifadə etdikləri
mə’na birdir.
S i m a:
Sən hər gün rəngini dəyişdirən canbaz bir feyləsofsun.
İ b l i s:
(gülərək). O hansı fəlsəfədir ki, daimi və sabit olsun? Dünyada hər şey dönüb dolaşır, biz də bərabər. Bütün həyat aqıb dəyişir,
biz də içində.
S i m a:
Sən şər elçisi, fəlakət bayquşusun!
İ b l i s:
Unutma ki, hər şərri bir xeyir izlər. Hər səadət bir fəlakətlə qiymətlənir. Təzad həyatın ahəngidir. Bizə gülümsəyən hər
bahar dəhşətli bir qışdan doğar. Qaranlıq gecələr olmasaydı,
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gözləri oqşayan yıldızlar bunca sevilməzdi. Şübhə yoq ki, sən də
o parlaq yıldızların ən sevimlisi, ən gözəlisin.
S i m a:
Yetər! Bu sözləri şairlər o qadar çeynəmiş ki, artıq qulaqları
tırmalayır, eşidənlərə usanc verir.
İ b l i s:
Əvət, hiç yanılmayırsan, munis və səmimi hərəkətlər şairanə
sözlərdən daha dəyərlidir. (Qollarını açaraq yaqlaşır) Gəl, yaqın
gəl, bir kərə də olsa...
S i m a:
(onun sözünü yarıda kəsərək). Yaqlaşma! Sənə baqdıqca qəlbimə atəşli dikənlər sancılır.
İ b l i s:
Atəşsiz yaşayış olmaz. Mən öz atəşimlə səni aşılamaq istəyirəm.
S i m a:
Uf, yürəyim patlayacaq, haydı, çıq buradan! Çıq, gözüm görməsin.
İ b l i s:
Təlaş etmə! Mən çıqsam da başqası girər. Günəş batdığı yerdə yalnız qaranlıqlar çökər. (Masa arqasında durduğu halda yavaşyavaş enərək görünməz olur)
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S i m a:
(şaşqın). Nə dəhşətli mənzərə!.. Mən rö’yamı görürəm?
Bu sırada başdan-ayağa qara örtünmüş, əlləri silahlı dört
adam girər.

D ö r d ü n c ü q a r a g e y i m l i:
İncitməyin, o təslim olacaq.
Ü ç ü n c ü q a r a g e y i m l i:
Mərhəmət zəiflikdir.

B i r i n c i q a r a g e y i m l i:
Gəliniz, o burada.

X i d m ə t ç i q ı z:
(qapı arasından baqar, təlaş ilə). Ah, dəhşət!.. (Geri dönər)

S i m a:
Ah, siz kimsiniz? Nə istəyirsiniz?

Ü ç ü n c ü q a r a g e y i m l i:
(əlindəki iri bıçağı Simanın köksünə saplamaq istər).
Onu mən susdurmalıyım.

İ k i n c i q a r a g e y i m l i:
Sənin ölümünü! (Əllərində revolver nişan alırlar)
Ü ç ü n c ü q a r a g e y i m l i:
Durun, o mənim əlimdə həlak olacaq.
D ö r d ü n c ü q a r a g e y i m l i:
Xayır, o bizimlə bərabər gedəcək.
B i r i n c i q a r a g e y i m l i:
Haydı, fürsəti qaçırmayalım. (Hücuma hazırlanır)
S i m a:
Toqunmayın, mənə toqunmayın!
B i r i n c i q a r a g e y i m l i:
Bağırma, sus!
İ k i n c i q a r a g e y i m l i:
Sənin hər parçan bir əldə olacaq.
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D ö r d ü n c ü q a r a g e y i m l i:
(mane olurkən). Toqunmayın, yazıqdır.
Gözilə “Vur” işarəti verir, hər yandan hücum edərlər.
S i m a:
Alçaqlar, vicdansızlar!..
B i r i n c i q a r a g e y i m l i:
(revolverlə qorqudur). Kəs səsini! (Deyə yaqalayıb boğmaq
istərlər)
S i m a:
(acı fəryad ilə). Ah, can qurtaran yoqmu?
T u n c ə r:
(yoldaşlarilə bərabər içəri soqularaq). Oh, qatillər! Uğursuzlar!.. Durun, kimsə yerindən tərpənməsin!.. Hiç birinizə qurtuluş
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yoqdur. (Simayı əllərindən alaraq) Sima! Sevimli dilək pərisi!..
(Yoldaşlarına) Açın bunların kirli maskalarını! (Birər-birər açarlar. Tuncər kinayəli səslə) Əvət bəlli, bu italyan dostumuz!.. Bu
da yopon nümayəndəsi!.. Bu da əli bıçaqlı alman!.. Bu da... sülhü
sevən ingiliz lordu!.. (Onları üstdən-aşağı süzərək) Nə şərəfsizlik! Hiç utanmadınızmı? İnsan böylə mə’sum qıza qıyarmı? Sizdə
nə mərhəmət var, nə də vicdan. (Yanındakılara) Haydı! Bağlayın
qollarını! (Bağlarlar)
Bu halda Sovet nümayəndəsi qapı arasında görünür. Kimsə
onun gəldiyini sezməz.
L o r d:
Bağlayın, məndə bir suç yoq. (Yoldaşlarını göstərir) Bunların
tə’sirinə qapıldım.
T u n c ə r:
Onu sonra mühakimə edərik.
L o r d:
Simaya sorunuz, mən onu qorumaq istədim, qurtarmaq istədim.
T u n c ə r:
Sonra baqarıq, eşitmədinmi?
L o r d:
Öylə isə protesto edirəm.
T u n c ə r:
İmdi protestoya baqan yoqdur.
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S i m a:
(təlaş ilə). Tuncər! Bunlara nə cəza veriləcək? Ölümmü?
T u n c ə r:
Ölümdən daha ağır, daha dəhşətli bir cəza varmı?
S i m a:
Saqın, hiç birinə toqunulmasın. Mən yalnız o könüllərə vurğunum ki, qan izini yer yüzündən silsin, silə bilsin. Açın qollarını, hamısını azad bıraqın.
T u n c ə r:
Əsla mümkün deyil. Biz bunlara öz əllərimizlə cəza verməliyik.
S o v e t n ü m a y ə n d ə s i:
(iləri gəlir). Xayır, siz deyil, onlar... Bəli onlar... Hər ölkənin
əzənləri və əzilənləri var. Bizim intiqam təktək insanların deyil,
milyonların intiqamıdır. (İtalyan diplomatının qolundan tutaraq
italyan qiyafətli bir işçi ilə bir təyyarəçiyə verir)
Alınız, bu siz italyanların!.. (Alman diplomatını alman tipli bir əskərlə, bir topçuya verir) Bu da siz almanların!.. (Yapon
diplomatını yapon qılıqlı bir işçi ilə bir balıqçıya verir) Bu da
siz yaponların!.. (Lordu da ingiliz matroslarına verir) Bu da siz
ingilizlərin!.. (Tuncərlə yoldaşlarına) İştə bunlara, bu qara yüzlü kabuslara biz deyil, ancaq öz vətəndaşları, öz əməkçiləri cəza
verməlidir. Bütün dünya bilir ki, biz hər şeydən əvvəl sülh tərəfdarıyıq. Lakin bu maskalı xainlərlə əlbir olan faşizm generalları
yeni bir yanğın, yeni bir müharibə hazırlarsa, əmək qəhrəmanla221
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rımız bu həyasızlığa qarşı seyirci qalmayacaq. Yıldırım sür’ətilə
mübarizə meydanına atılacaqdır. Həm də döyüş səhnəsi inqilab
yurdunda deyil, faşizm ölkələrində olacaqdır. (Tuncərlə yoldaşlarına) Əvət, sizlər!.. Sizinkilərlə bərabər bütün cihan əməkçiləri
əmin olmalıdır ki, sülh düşmanlarının bulanıq, qanlı dalğaları bizim hüdudun pulat divarlarına çırpılıb qırılacaq, azğın orduları da
er-gec sərab olmuş ümidlər kibi sarsılıb məhv olacaqdır.
Əlbəttə, bəşəriyyətin həyatını terror savaşlarına, müharibə
yanqınlarına sürükləyən hər hansı bir faşist hərb quruplaşması, sülhün, əmin-əmanlığın düşmənidir. Bu, bütün zaman keçidlərində mövcuddur. Qarşısı isə alınmazdır. Buna görə dünyanın
müxtəlif yerlərində günahsız insanlar böyük təlafatlara, əziyyətlərə məruz qalır. Lakin, qara niyyətli hərb qruplaşmalar nə qədər
güc tətbiq etsələr də, dünya güclərinin sülh məramlarını qıra bilmirlər. Görkəmli mütəfəkkir Hüseyn Cavid İblisin intiqamı əsərindəki İblis obrazı ilə, dünyanı, bəşəriyyəti öz qara əməlləri ilə
məhv etməyə çalışan şər qüvvələrin vahid obrazını yaratmışdır.
Sülh, azadlıq, əməksevərlik, dinc həyat eşqini aşılayaraq bəşəri
duyğularını əks etdirmişdi. Böyük müəllim yazıçı dünyanı arzularınca görməyə çalışmışdır. Xalqlar birliyini, dostluğunu sülh
amallarında, bu işıqlı mübarizə yollarında birləşdırmışdır.
ARBS 11.09.17.11.2018
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TELLİ SAZ
Anam Mişkinaz Cavid 1945-ci ildə Hüseyn Cavidin əlimizdə
olmayan “Telli saz” pyesinin məzmununu mənə diqtə etmişdir.
İndi mən onu oxuculara olduğu kimi təqdim edirəm.
Turan Cavid
...Hadisə Təbrizdə baş verir. Xalça fabrikinin sahibi Böyük
ağa fabrikdə fəhlə işləyən Qurbanın arvadı Laləni ələ gətirmək
istəyir. Lakin o, buna nail ola bilməyir. Laləni müdafiə edən Qurbanı Böyükağanın adamları bərk döyür, başına ağır zərbələr endirirlər. Qurban çox pis vəziyyətdə ordan baş götürüb qaçır. Bütün
bunlardan sonra Lalə qızı Qumral, qardaşı Baxşı və oğlu Fərmanla birlikdə Bakıya gəlirlər. Lalə Bakıda tikiş fabrikində işləməyə
başlayır. Uşaqlar da burda təhsil alırdar. Qumral konservatoriyanı
bitirərək musiqiçi, Fərman isə elektrik mühəndisi ixtisası alırlar.
Bakıya gələn Təbrizin maarif naziri Münşizadə Baxşı ilə
görüşüb, Təbrizdə mütəxəssislərə böyük ehtiyac olduğunu söyləyərək, Qumral ilə Fərmanı orda işləməyə dəvət edir. Hər iki
gənc vətənləri Cənubi Azərbaycanda çalışmaq təklifini böyük
həvəslə qəbul edirlər.
Qumral Təbrizə gələndən sonra həm məktəbdə, həm də Böyükağanın arvadı Balacaxanıma evdə dərs verir. Böyükağa tərbiyəli, ağıllı, gözəl Qumrala “aşiq” olur, nə yol ilə olursa olsun
onu ələ gətirmək istəyir. Ona bahalı brilyant bilərzik bağışlayır.
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Qumral isə qaşların “ləkəli” olduğunu söyləyərək rədd edir. Böyükağa Qumralın nəyə işarə etdiyini belə anlamır. Böyükağa
Qumrala nail olmaq məqsədilə Fərmanı həbs etdirir.
Məcnunşah adını qazanmış Qurban qızı Qumralı tanıyır. Onu,
kənardan hər addımını izləyərək qoruyur. Böyükağagilə dərs verməyə gedəndə də, onu həmişə kənardan müşayiət edir.
Qumralı ərinə qısqanan Balacaxanım, qulluqçusu Püstənin
vasitəsilə onu aldadaraq, guya Böyükağanın həbs etdirdiyi Fərmanı azad etmək üçün adam görmək məqsədilə Şəppərəxatunun
ümumxanasına apartdırır. Burda Qumral... bir neçəsini nifrətlə
rədd edir.
Həmişə Qumralı izləyən Məcnunşah nəhayət onun burda olduğunu öyrənə bilir və Münşizadəyə xəbər verir. Münşizadənin
vasitəsilə Qumral buradan azad olur.
Lalə ilə Baxşı vətənlərini və uşaqlarını görmək məqsədilə
Təbrizə gəlirlər. Lalənin gəlişi ilə hər şey açılır. Qurban – Məcnunşah qəzəblənib Böyükağanı boğub öldürür.
Lalə Qumrala Məcnunşahın onun atası olduğunu bildirir. Ailə
yenidən birləşir.
“Telli saz” əsərindən əlimizdə qalan üç şeir parçasına görə
qardaşım Ərtoğrol Cavidə minnətdarıq. O, adətən xoşladığı şeir
parçalarını özünə məxsus dəftərinə köçürərdi. Xoşbəxtlikdən həmin dəftərlərdən biri – 1933-cü ilə məxsus olanı bu gün əlimizdədir. Mən həmin şeirləri oxuculara təqdim edirəm.
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I
Gönül vuruldu o şuxun mənəkşə gözlərinə,
O nə halət, o nədir işvə əda?
Bən uymadım bu diyarın hər incə dilbərinə,
Sanma oxşar xəyalı hər sevda.
İpəkli bir gecə məhtaba qarşı yıldızlar
Hiç unutmam, solub-sararmışdı,
Çiçəklərin arasından gülümsəyən qızlar
Sevdiyim pəmbə nuru sarmışdı.
Süzüldü keçdi o bayğın, o möhtəris gözlər,
Pək yaqından gülümsiyordu bana.
Gülümsədikcə o, sandım gülümsüyor hər yer,
Bən də uydum o nəş’ə yavrusuna
II
Bir gövərçin uçdu qondu Qaraçalı budağına.
Halı bana pək toqundu, Gəldim onun sorağına.
Gönül xain avcılardan Hər gün yeni bəla gözlər.
Bəni yalnız, ağlar qoyan Ala gözlər, ala gözlər.
Altın qəfəs cənnət olsa, Qırmalıdır tellərini.
Cəllad yüz bir tövbə qılsa, Kəsməlidir əllərini.
Duydunuzmu, parlaq günəş Ürküb qaçar yarasadan?
Bilməz ki, yoq bəndə atəş, Sönüb getdin parlamadan.
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Nerdəsin, telli qız, kimdir ənisin?
İzlər hər adımda fəlakət səni.
Gəl, yüzünü xain gözlər öpməsin,
Yaqar həsrət bəni, xəyanət səni.
Keçdiyim yoq əsla bu viranədən,
Ala gözlərinə uyub gəldim bən.
Gönlümü dinləsən, bənimlə getsən,
Üzməz qucağında səfalət səni.
Təxminən 1931/32-ci il mövsümündə Bakı Türk işçi Teatrında tamaşaya qoyulması nəzərdə tutulan “Telli saz” tamaşasında
Məcnunşah rolunu ifa etmək üçün opera tertrında çalışan Azərbaycanın xalq artisti H.Q.Sarabski dəvət olunubmuş. Müəyyən
səbəblərə görə baş tutmayan bu tamaşada oynayacağı Məcnunşah
rolunu aktyor çox böyük həvəslə məşq edir və deyirmiş ki, bu
mənim yaradıcılığımda tamamilə yeni bir obraz olacaqdır. Mən
çalışacağam ki, qayğılı insan taleyinin rəmzi olan Məcnunşahın
obrazını tamaşaçılara olduğu kimi göstərə bilim.
Hüseyn Cavidin “ Telle Saz” pyesi, bəlkə də üç, ya dörd
pərdədən ibarət, çox güclü bir əsər olmuşdur. Lakin, zamanın
məşəqqəti üzündən çalınıb tarixdən silinmişdir.

226

Əldə olanı Turan xanımın dediyi kimi, anası Müşkünaz xanımın diqtəsi ilə ortaya çıxmışdır. Şerləri isə qardaşı Ərtoğrulun
əlyazması olan, 1933-cü ilə məxsus dəftərindəndır. Bu parçalar,
müəllifin sadəcə aşıqanə duyğlarının təzahürüdür. Şerlər öz zamanından elə bir ciddi tarix olayı söyləmir. Lakin, “Telli Saz”ın
qısa hekayətindən aydın olur ki, hələ Müşkünaz xanımın da
mükəmməl diqtə etmədiylərinin ruhu-havasında çox sərt rüzgarların kəsəri var. Bir ailə çərçivəsində Günrey azərbaycanlılarının
çox ağır yaşantıları aydın şəkildə bəhs edilmişdir. İran ictimai-siyasi təpkilərinin – öz ana dilində nə danışması, nə yazması, nə
oxuması, nə mətbuası, nə bir gediş-gəlişi olmayan acı-ağrılarını
dərk etmək, yükünü çəkmək necə böyük sitəmmiş. Məcburən bölünmüş yarım Azərbaycan Xalqının Araz səddindən bu tərəfinə
boylanması… bu həsrətin necə bir duyğu olduğunu anlamaq…
əlbəttə, yalnız kamil insan üçün dözülməzdir. Təbii ki, böyük
Cavid “Gülüstan” və ”Türkmənay” köklü ağrılara toxunmamış
olmayıb. Çünki, Telli Sazın simləri sadə ola bilməz. Bu, Azərbaycanın paralanmış “Bütöv Ürəy”idir. Telli Saz bu Qəlbin Tarixini
sızlayıb, için-için, yana-yana ağlayıb.
R.Bahar Sonam:
Tokunummu Cavidin Telli Sazlna?.. şeri tam yaz…
ARBS.

Bakı, 01.05.2018.
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DÜŞÜNDÜM Kİ...

AZƏR

(Poema)

Düşündüm ki, əməl çəmənzarında
Açar qızıl güllər, zümrüt yapraqlar;
Düşündüm ki, ömrün ilk baharında
Al şəfəqlər saçar qonça dodaqlar.
Düşündüm ki, susar qanlı tufanlar,
Kеçər zalım fırtınalar, böhranlar,
Çəkilir dumanlar, sönər vulkanlar,
Ninni söylər bana coşqun ırmaqlar.
Düşündüm ki, bitər hicran dəmləri,
Unutdurur canan həp sitəmləri.
Gülzarı süslərkən xoş qədəmləri
Boyun bükər mənəkşələr, zanbaqlar.
Yazıq!.. Ortalığı zülmətlər aldı,
Ölüm yarı yardan aralı saldı,
Həsrətlər içində ruhum bunaldı,
Qanatdı gönlümü xain dırnaqlar.
Azər obrazı müəllifin zərif və romantik duyğularının
izharıdır. Kaş insanlığın əməl deyilən münasibətlərində nəciblik,
xeyirxahlıq, sevgi məqsəd olaydı. Bu həm bəşəri, həm də hər
zaman ehtiyac duyulan insani hisslərdir. Lakin Hüseyn Cavid
bu mükəmməl gözəl səhifələri sadəcə arzulayır. Hər bir zamanın
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özünəməxsus eybəcərlikləri olduğu kimi, müəllif də yaşadığı
zaman kəsiklərində daha ağır həyat gerçəklərinin şahidi olur. Və
bunu nəzm formasında gileylənir

AY QIZ
Еy səhər yıldızı, еy yosma dilbər!
Utanma gül, bunca nazlanış yеtər.
Gül!.. Sussun bülbüllər, qızarsın güllər
Hər gülüşündən, hər sözündən, ay qız!
Gözlərimdə dünya gülər, sən gülsən;
Qiyamət olmaz ki, insafa gəlsən!?
Aləm bilir, nələr çəkdim, ah, bilsən,
Nələr çəkdim sənin yüzündən, ay qız!
Nazlı xuramanı sеyr еtdikcə bən,
Vurğun gönül rəqs еdər sеvincindən,
Olmazmı aşiqə bir busə vеrsən
O ahu baqışlı gözündən, ay qız!?
Hüseyn Cavidin dram əsərlərində olduğu kimi şeriyyət dili
də çox poetik və musiqilidir. Bənzərsiz şirindir. Cəlbedicidir.
Ruhoxşayandır. İzahına ehtiyac bilməsəm də, bir neçə kəlmə ilə
yetərli sanıram. Utancaq, nazlı gözəlin bircə təbəssümü, baxışı
gərəkdir ki, sevənin ruhu cismində oyansın, dünya gözlərində
gülsün.
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AZƏR DÜŞÜNÜRKƏN...
“Ə”
Azər düşünür... Bəlkə otuz yıldır o hər an
Düşkün bəşərin еşqini, fəryadını inlər.
Yaqdıqca yaqar bеynini bir kölgəli böhran,
Əflaka sorar dərdini, yıldızları dinlər.
Göz qırparaq ancaq ona yıldızlar еdər naz,
Dilsiz və sağır göylər onun halını duymaz.
Bəsləndi küçük duyğusu azadə çocuqkən,
Pək incə tərənnümlər öpən nеylər içində.
Vurğundu o həp şе’r ilə ahəngə əzəldən,
Ağlar və gülümsərdi təğənnilər içində.
Hər gün yaralar qəlbini bir sıtmalı rö’ya,
Hər gün uyutur dərdini bir nəş’əli xülya.
Atəşkədələr, fırtınalar yavrusu Azər
Coşduqca alеvlər və köpüklər kibi çılğın...
Bə’zən bayılıb sər’əli bir hеykələ bənzər,
Yorğun gözü həsrətli üfüqlər kibi dalğın.
Bə’zən o baqışlar yеnə şimşək kibi parlar,
Qəsvət savuran hiçliyi bir anda yaqarlar.
Bir gün acı bir sis o gülümsər yüzü sardı,
Yalnızlığa imrəndi, uzaqlaşdı bəşərdən.
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Bir qulbəyə saqlandı ki, ıssızca məzardı,
Məhrum idi dünyayı saran xеyr ilə şərdən,
Yıllarca dalıb gеtdi o böhranlı qəfəsdə,
İnsanları özlərdi hər atəşli nəfəsdə.
“Sərsəm, dəli, xudbin!” – dеyə itham ilə hər kəs
Bəhs еtdilər Azərdən, o aldırmadı əsla!
Həp onca bir alqışla söyüşdən köpürən səs,
Arif kеçinənlər ona yan baqmada hala.
Mö’minlərə sorsan еdəcək küfrünə fərman,
Dinsizlərə gеt, onda bulur şübhəli iman.
Azər daha çoq zеvq alır aydın gеcələrdən,
Hətta sarışın Ay ona gülmüşdü bir aqşam.
Gülmüşdü bulutlar arasından süzülürkən,
“Hürr ol!” dеyə qəlbində doğurmuş yеni ilham.
Artıq o sönük çərçivə şən Azəri sıqmış,
Səyyah olaraq Ayla bərabər yola çıqmış...
Sеvdirmiş içindən ona bir cilvə həyatı,
İnsanlara qoşmaq və qavuşmaq dilər əl’an.
Duymaq və duyurmaqda bulur zеvqi, nişatı,
Yalnızlığa, ıssızlığa qəlbən еdər isyan.
İstər bulut olsun da dənizlər kibi aqsın,
İstər Günəş olsun da qaranlıqları yaqsın.
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Azər düşünürkən adlı poetikasında müəllif qəhrəmanını
sıxan bəşəri olayları, insan kütlələrinin ağır keşməkeşləri, dini
mövhumatın cahilliyi üzündən tənhalığa qapanmasından bəhs
edir. Amma az sonra Azər, gecələrin romantikası ilə azadlığın
dadını dərk edib, tənhalıqdan çəkilir. Və qaynar həyatın, məqsədin
yalnız insanlar arasında – onlara qovuşuğunda mümkün olduğunu
anlayır və görür.
Gеcə aydınlığı və gün doğuşu
“Ə”
İştə aydın və sərin yaz gеcəsi
Vеriyor Azərə uçmaq həvəsi,
Asmalıqdan yürüyor rəqs еdərək,
Hər bəyaz kölgə birər canlı çiçək...
Nəş’ədən səndələyən hər yapraq
Sallanır sanki gümüş bir lеylaq.
İncə, yaldızlı, sədəf qumlardan
Kеçiyorkən... Ona hеyran-hеyran
Busələr ərz еdərək baqdı gülər
Ta uzaqdan çökən atəşkədələr.
Daldı rö’yalara еtdikcə məraq Əski mə’budları xatırlayaraq.
Yürüyor, həp yürüyorkən Azər
Duydu sahildə dərin zümzümələr.
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Sanki hər zümzümə еylər ilham,
Gеcənin ruhuna bir tatlı pəyam.
Bütün əşya hərəkətsiz, səssiz,
Yalnız inlər kibi sеvdalı dəniz.
Dalğacıqlar öpüşüb titrərkən
Baqışırlardı göyün gözləri şən,
Yol uzun... yolçu yorulmuş artıq,
Dinlənib durdu saatlarca... yazıq!
O dəmin gördüyü dilbər mеhtab,
Xasta bir çöhrəyə bənzərdi xərab.
Ona dan yıldızı bakir bir qız
Kibi hеyrətlə gülümsər yalınız.
İştə üstün gəliyor zülmətə nur;
Bəlli, bəsbəlli – səhər yaqlaşıyor.
Sönüyor can çəkişən yıldızlar.
Azər açmış da qanat sanki uçar,
O, Günəşdən daha əvvəl oyanan,
Canlanan şəhrə yanaşmış əl’an.
Bir yеşil bağça ki, sahil boyuna
Nəş’ə sərpərdi, həmən qoşdu ona.
Sеyr еdib bağçayı dinləndi bir az,
Sеrçələr, gördü, еdər razü niyaz.
Həpsi birdən ötüşüb qaynaşaraq
Ninnilər söylədilər oynaşaraq.
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Qopdu bir ləhzədə çığlıq, tufan,
Hər ağac dalğası bir başqa cihan...
Bunca alqışlara bais yalnız
Şu dənizdən doğan altın bir qız.
... İştə dalmış duruyor bir rəssam,
O da almaqda Günəşdən ilham,
Durmadan yalvarıyor fırçasına,
Yazıyor, həp pozuyor...
Sanki ona Gəldi yorğunluğa bənzər bir hal,
Süzərək Azəri zənn еtdi xəyal:
Bət-bəniz yoq, gözü düşmüş çuqura,
Bəlkə vurğun kibi bir şеy...
Olur a! Xayır, alnında zəka şö’ləsi var,
Bəlli, ilhamını bir еşq oyalar.
Sordu: “Kimsin, nеrədənsin, əhbab!?”
Ona Azər gülərək vеrdi cavab.
Azərin cavabı
“H”
Bən yеtişdim atəşlə su
Öpüşdüyü bir ölkədən.
İzliyorkən sеvgi yolu
Acı duydum hər kölgədən.
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Bir yoqsulum, hər diləyim
Diz çökdürür zənginləri.
Bir arifim, bilmədiyim,
Aşar durur ənginləri.
Bən mülayim bir dənizim,
Atəşlidir dalğalarım.
Sülhə qoşan bir acizim,
Əskik olmaz qavğalarım.
Bir avcıyım, еşq umarım
Hər ahunun gözlərindən.
Dərd əhliyim, rəmz anlarım
Hər şairin sözlərindən.
Bir aşiqim, fеyz alırlar
Bəndən irfan çobanları.
Bir çobanım, qaval çalar,
İnlətirim vicdanları.
Bən əbədi hürriyyətin
Sеvdalı bir cilvəsiyim.
Anlaşılmaz bir xilqətin
Parlar, sönər şö’ləsiyim.
***
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“Ə”
Süzərək Azəri hеyran-hеyran,
Bir rica еylədi rəssam ondan,
Göstərib bir qocaman daş, dеdi:
“Gəl, Yapayım rəsmini, bir baq, nə gözəl!?
Sеyrə dal sən yеni doğmuş Günəşi,
Nə də xoş mənzərə!.. Baq, varmı еşi?
Doğuyor sanki dənizdən bir qız,
Həm də altın saçı yaldız-yaldız.”
Güldü Azər, oturub daldı həmən,
Fərq olunmazdı o bir hеykəldən.
Bitirib lеvhəyi yorğun rəssam:
Qalq, əzizim! dеdi qalq!.. İştə tamam!..
Bir qadar aqça da ikram еtdi.
Süzdü Azər onu hеyrətlə, dеdi:
– Arqadaş! Aqça niçindir əcəba!
O sənin rəsmin için... ha, ha, ha!..
Güldü, həp güldü... baqıb rəsmə dеdi:
“Nə Günəş!? Sanki baqır bir təpsi...
Hələ gözlər!.. Şu bənim gözlərimin,
Söylə, mə’nası nədir? Insaf için.
Bənziyor yapdığın Azər guya
Buzlar üstündə şaşırmış çocuğa.
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Dеyəcək yoq şu mübarək dənizə,
Acırım sərf еdilən sə’yinizə.
Sеyr еdənlər şu gözəl lеvhənizi
Bəni yoq, bəlkə görür onda sizi.
Sanki ölgün boyalardan nə çıqar!?
Burda sən’ətdən iraq hər şеy var.
İncəsən’ət dеdiyin pək tənnaz
Bir gözəl qız ki, çabuq ram olamaz.
Başqadır ondakı həşmət, əzəmət,
Bir təsadüflə yaqın gəlməz, əvət.
Bəlkə yıllarca dayansan nazına,
Sadə, bir kərrə gülümsər o sana.
Yoqsa əzmində əgər səbrü səbat,
Boş əməkdir çəkiyorsun, hеyhat!..”
Süzdü rəssam onu altdan-yuqarı,
Saçaraq gözləri kin dalğaları.
Alıb əşyasını nifrətlə, həmən
Qaçdı hiddət köpürən sahildən.
Ondan ayrılmayaraq Azər də Girdi is yağdiran
Altın şəhərə.
Həp yürür, həp düşünürkən... yolda
Rast gəlib bir sarışın qızcığaza,
Gördü, ağlar da silər göz yaşını...
Dеdi: “Yavrum, bu nə? Qaldır başını,
Söylə dərdin nə?..”
Çocuq iç çəkərək
Dеdi: “Annəm, ögеy annəm döyəcək,
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Vеrəcək bəlkə müəllim də cəza!..” Dur, niçin?
- Sorma!
- Bu hiç oldumu ya!?
- Ah, qapıb qaçdı əlifbamı dəmin
Bir sokaq yavrusu, çapqın, miskin!
- Ya baban yoqmu?
O, işdən qovulan
Bir fəqir işçi, səqət bir insan.
Hiç məraq еtmə, quzum, iştə para,
Sağalır еlm ilə hər türlü yara.
Oqşayıb Azər onun saçlarını,
Dеdi: “Gеt, bilgi al, öyrən yarını.”
Bir fərəh gəldi qızın gözlərinə,
Utanıb durdu... təşəkkür yеrinə
O soluq çöhrə gülümsündü həzin,
Qoşaraq gеtdi kitab almaq için.
Bunu gördükdə uzaqdan yaramaz
Bir çocuq olmaz on üçdən yaşı az
Soqulub Azərə həp əl açaraq:
Para vеr, bən də acım söylədi baq!
Sağlam insanda bu adət nə idi?
Baqdı Azər ona hеyrətlə, dеdi:
“Sana layiqmi dilənmək, ay oğul!
Durma gеt, haydı, çalış, bir iş bul.”
Öylə boş sözləri dinlərmi çocuq?
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Sırıtıb izliyor, ayrılması yoq.
Qaldı Azər şu sırıtqanlığa mat,
Ona еşq еtdi bir atəşli tokat.
Sеyr еdənlər bunu həzm еtmədilər,
“Mərhəmətsiz, qaba insan!..” dеdilər.
Dinləyib onları Azər gülərək
Dеdi: Əzdad ilə doğdum, gеrçək.
Bir əlim iştə su, atəş bir əlim,
Çarpacaq qəlbim, əgər sussa dilim.
Acıdım gərçi dəmincik birinə,
Sonra atdım da toqat digərinə.
Sizi, yoq şübhə ki, ürkütdü bu hal,
Nə yaparsın, həpiniz kor, abdal!
Öylə quş var ki, yiyorlar ətini,
Quş var, ət vеr də, duyar ləzzətini.
Bir toqat var, doyurur ac qarını,
Mərhəmət var ki, zəhərlər yarını.
Gecə aydınlığı və gün doğuşu şerində müəllif Azərin dənizə olan məhrəm duyğularını bəhs edir. Gecənin aydınlığı və
günəşin oyanması... Bu əlbəttə, nikbin və şairanə ruhlu insanın
duyğulu xarakteridir.
Azəri özünə ram edən aylı gecə onu dənizin seyrinə çəkib
aparır. Və o, tədriclə ulduzların sönməsi ilə sanki dənizin bağrından günün doğuşunu görür. Sahildə isə rəssamla qarşılaşır. Və
ona hürriyyət aşiqiyəm, deyir.
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Mən mülayim bir dənizəm,
Atəşlidir dalğalarım.
Rəssam onun lövhəsini yaradır. Lakin yaratdığı Azərin xoşuna gəlmir. Deyir ki, sənin solğun boyaların heç nə ifadə etmir.
Sənətdən başqa hər şey var. İncəsənət isə elə bir əzəmət, ovsun
qız ki, illərlə nazına dayansan, tək bircə kərə gülümsər sənə...
Azər sözünü bitirib, şəhərə üz tutanda, onun qarşısına çıxan
balaca qız uşağına mükəmməl insani sevgi göstərir. Lakin, bu
sevgini kənardan görən on-üç yaşlı yeniyetməyə isə sadəcə bir
yumruq göstərir. Əlbəttə bu, el qınağına səbəb olur. Azəri dərk
etməyən icma bilmir ki, xeyrxahlıqla, tənbehlik başqa-başqa yanaşmalardır. Balaca qız kitabı əlindən çalınmış və bunun qorxusunu yaşayan çarəsizin biridir. On-üç yaşlı digər adam isə sağlam, işləmək qabiliyyəti olan harınlaşmışın biridir. Əlbəttə belə
səhnələr, dolaşdığı məkanlar boyu Azərin qarşılaşdığı zaman və
mühit gerçəkləridir.
02.01.2019...
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MƏSCİDDƏ
Bir gün Azər dolaşırkən... yüksək,
Ulu bir mə’bəd önündən kеçərək,
Baqdı savrulmada hər pəncərədən
Duyğusuz göylərə çığlıq, şivən.
Pək məraq еtdi, həmən girdi o da,
Şaşırıb durdu, nə dəhşət, əcəba!?
Toplaşıb bir yеrə ipsiz dəlilər;
Kimi gürlər, kimi sızlar, inlər.
Kimi bir yanda çamurlar yüzünü,
Kimi dırnaqla didər qaş-gözünü.
Biri küllər savururkən başına,
Yalvarır digəri həp göz yaşına.
Kimi bir daş, kimi zəncir alaraq
Qəhr еdər kəndini; gözlərdən iraq!..
Fırlayıb minbərə bir şеyx o zaman
“Əlvеrir söylədi fəryadü fəğan.
Yеtişir inlədiniz, ağladınız,
Dul qadınlar kibi yas saqladınız.
Gəlin artıq azacıq kəndinizə,
Qanlı göz yaşları cənnətdə sizə
Əbədi zеvq, səadət vеrəcək,
Olacaq həmdəminiz huri, mələk...”
Dinliyorkən onu hər kəs... birdən
Yеni bəhs açdı cəhənnəmlərdən.
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Qorqudan titrəşərək həp təkrar
Mələşib ağladılar, ağladılar...
Ən nihayət bitirib sözlərini,
Açdı ətrafı süzən gözlərini.
Şimdi artıq sıra gəlmiş paraya,
Gümüş, altın birikib bir araya,
Doldu bir ləhzədə şеyxin qucağı,
Satılır altına cənnət bucağı.
Qaldı Azər şu tuhaf “alvеrə” mat,
Acılar duydu içindən, hеyhat!..
“Nə əcayib sürü, yahu, bunlar,
Öndə rəhbərlik еdər maymunlar.
Cühəla еlm, fəzilət satıyor,
Xalqı əfsunlayaraq aldatıyor.
Kəndi əxlaqı sönükkən həpsi
Yеltənir vеrməyə əxlaq dərsi.
Sadə minbərdə dеyil, çoq yеrdə
Göz boyar həp şu qaranlıq pərdə.
Hanki bir sərxoşu söylətdim, inan
Bəhs еdər, gördüm, o huşyarlıqdan.
Nеrdə bеş kölgə görür ördəklər
Başlayıb nitqə həmən saz köklər.
Rəqsi tə’lim еdiyor aqsaqlar,
Əzəmət düşkünüdür alçaqlar.
Zеvqə biganə səfillər bol-bol
Şе’rü sən’ətdə arar bir yеni yol.
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Sadədil, hissə uyan abdallar
Həp siyasi kəsilib at nallar.
Bir yığın kor qılavuzluq yaparaq
Göstərir zülməti aydın, parlaq.
Hər gülər yüzdə ölüm, qan görürəm,
Pək yaqın dostları düşman görürəm.
Yurdu sarmış qabalıq, yaltaqlıq,
Yüksəliş varsa, səbəb alçaqlıq...”
Süzdülər Azəri şaşqın-şaşqın...
Azərin dərdi başından aşqın,
Mütəəssir, düşünürkən, birdən
Gördü vaiz еniyor minbərdən.
Ona yaqlaşdı həmən pək sakin,
Saçıyorkən əsəbi gözləri kin.
Dеdi: Şеyxim! Bir az da insaf еt,
Nə olur, bir qadar da düz yol gеt.
Bizi qandırma; haq vеrib, haqq al,
Sən dеyilsin namuslu bir baqqal.
Həp yalan sat da altın al, nə dеmək!?
Göz yaşından doğarmı huri, mələk.
Ən gözəl dindir iştə dini-həyat,
Başqa yol yoq, ya fənn, ya mеvhumat!..
İstər uy dinə, istər uy fənnə,
Çağırır xalqı kəndi cənnətinə.
Biri nəqd iştə, nisyədir birisi,
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Çoq olur bəlli, nəqd müştərisi.
Artıq əfsanə dеvri kеçdi, yеtər!
Oqşamaz ruhu əski bilməcələr.
Can çəkişdikcə köhnə zеvqü şüar
Yеni bir cilvеyi-dəha parlar.
O da yoq şübhə sarsılır bir gün,
Başqa bir ictihad olur üstün.
Əski dahilər “iştə haq” dеdilər,
Çırpınıb bir həqiqət izlədilər,
O həqiqət bu gün xəyal oluyor,
Dünkü şən bağcalar bu gün soluyor.
Dəyişirkən, əvət bəşər qafası,
Dəyişir Tanrının da siması.
Ş е y x:
(çılğın)
Sus yеtər, ah, şərəfsiz, Allahsız!..
A z ə r:
Qızma, şеyxim, sizin yaratdığınız
Tanrı ölmüş də, yoqdur ağlayanı.
Ş е y x:
(yanındakılara)
Nə diyor, baq, halaldır iştə qanı.
Bəlli, həp söylədiklərin həzyan,
Bizi dünyada yoqmu bir yaşatan?..
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A z ə r:
Yaşatan varsa iştə xilqətdə,
Mə’də... həp mə’də... həzrəti-mə’də...
(əlini şеyxin qarnına vuraraq istеhzalı təbəssümlə)
Baq, həqiqət də, bəlkə haq da budur,
Səni hər kim doyursa Tanrın odur.
Din için, firqə, ya siyasət için
Nеrdə bəslənsə bir ədavət, kin,
Nеrdə qan, ya ölüm, ələm görsən,
Buna yalnız səbəb sənin mə’dən...
Ş е y x:
(hеyrətlə)
Saçma, həp saçma, anlamam səni bən,
Nə dеmək məqsədin şu vəsvəsədən?
A z ə r:
Şеyxim, aldatma xalqı, dinlə bəni,
Bütün əfsunlu sözlərin xülya...
Gəl bıraq göylərin hеkayəsini,
Еnəlim kəndi doğma yurdumuza.
Burda cənnət də var, cəhənnəm də,
Onu, yoq şübhə, bizləriz yaratan.
“Cifə” zənn еtdiyin şu aləmdə
Başqa zеvq almaq üzrə hər insan.
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Kimi cəhl atəşində qavrularaq,
Həp yanar, qəhr olur səfalətdən.
Kimi irfanla şadkam olaraq,
Dəm vurur nəş’ədən, səadətdən.
(Camaata)
Gönlünüz cənnət istiyorsa əgər,
Şеyximiz başqa nəğmə bulmalıdır.
Mütəvəkkil duran şu mə’bədlər
Həp kütübxanə, məktəb olmalıdır.
O zaman fəzlü mə’rifət günəşi
Ölgün, azğın cihanı həp süslər.
Şu sönük toprağın bulunmaz еşi,
Qurulur hər bucaqda cənnətlər.
O zaman qanlı, kinli qüvvətlər
Səni dəhşətləriylə inlətməz.
Şərəfin, bənliyin olub da hədər,
Ayaq altında çеynənib gеtməz!..
Gördüyümüz kimi, H.Cavid Azər obrazını yaratmaqla, özünün həyatı boyu keçdiyi məkanların qaba simasını açıqlamışdır.
Və bəşəri silkələyən olduqca mükəmməl gerçəkləri önə çəkmişdir. Yəni, müsəlmançılığın – dinin təbliği məscidlərdə kor-koranə
ağlaşaraq özünü cırmaqlamaqda, zəncirlərə carmıxa çəkməkdə
və s. kamil insanı mat qoyan – heyrətləndirən şüursuz movhumatçılıqda deyil. Bunlar, əlbəttə zəmanənin təbii simasıdır. Çünki,
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cahil, savadsız, düşüncəsiz kütlədən sui-istifadə, şeyxçilərin əlində ən güclü silahdır. Lakin zamanın yetişdirdiyi nadir ulduzlar,
bu kimi cəhalətin zülmətlərində parlayaraq, yeni, işıqlı sabahların
açılmasına yeganə güclü səbəblərdir. Mütəfəkkirlərin maarifçilik
ideaları qığılcım dənələri tək sovrulub həyata, dünyaya bərqərar
olduqca, əlbəttə insan və zaman cahiliyyin zülmətlərindən qurtularaq, yeni sabahlara qucaq açmışdır. Məscidlərin, məbədlərin
sıra çoxluğunu, əsasını məktəblər, kitabxanalar və s. kütləvi elm
səhələri tutmağa başlamışdır. Əlbəttə, bu əvəzsiz arzu-xəyallar
Azərin yüksək amalları, getdiyi işıqlı yol idi. Azər xalqın cəhalət
yuxularından oyanmasının tək yolunu bu gerçəklərdə görürdü.
Lakin, H.Cavidin arzuları ilə zamanın gerçəkləri arasında böyük
fərq vardı.
ƏSKƏRLƏR TƏ’LİM ЕDƏRKƏN...
Son baharın acı bir nəş’əsi var,
Azərin gönlünü həsrətlə yaqar.
Sanki bir kölgə kayar yollardan,
Onu hеyrətlə süzər hər insan.
O da hər çöhrədə bir rəmz anlar,
Hər kеçən kölgəyi süzdükcə dalar.
Onca dünya qoca bir səhnə dеmək,
Hər kəs aktörlük еdər bilmiyərək.

Kimi cani... düşünür fitnə-fəsad.
Kimi zеvq əhli, dilər hər kəsi şad.
Kimi pək sadədil, oynaq, şaqraq,
Kimi pək duyğusuz, abdal və bunaq...
Kimi ismət, kimi naz, işvə satar,
Kimi həp varlığa bir təkmə atar.
Göz yumub onlara Azər, köpürən,
Gürləyən şəhrə vida еtdi həmən.
Еndi bir bağçaya, sahil boyuna,
Sandı hər dalğa salam еylər ona...
Bağça solmuş da ağaclar çıplaq,
İçli bülbülləri ötməz şakaraq.
Can çəkişməkdə soluq yapraqlar,
Nə çiçəklər, nə gülən güllər var.
Hər xiyabanda fəqət əskərlər
Qoşaraq “arş!” dеyə tə’lim еylər.
Bağırır onbaşılar: bir, iki, üç!..
Parlar əllərdə silah... Qayəsi: güc!..
Bir yığın işsiz adam bir yanda
Dalaraq sеyrə, bulur zеvq onda.
Ürəfa taslağı bir qaç kişi də
Еdiyor onları tənqid: iştə!

Kimi arif, kimi dilbər və əsil,
Kimi qurnaz, kimi divanə, səfil...
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B i r i n c i t a m a ş a ç ı:
Nə fəlakət!.. Ölüb-öldürmək için
Saçıyor paslı gönüllər həp kin.

Parlayan gözləri diqqət saçaraq
Yaqlaşıb söylədi: Yahu, bana baq!

İ k i n c i t a m a ş a ç ı:
İştə tə’lim olunur cəlladlıq,
Yazıq, insandakı vicdana yazıq...

Əvət, ən xoş təranə, ən еyi yol:
Hər çеşit qеydi at da dərviş ol!..
Yaşayıb qayğısızca bir köşədə,
Zеvqə dal... Ən gözəl həyat iştə!
Məskənin daima şən ormanlar,
Həmdəmin xoş baqışlı cеylanlar.

Ü ç ü n c ü t a m a ş a ç ı:
Ah, nə xoşdur əbədi sülh olsa,
Bəşəriyyət acıdan qurtulsa...
D ö r d ü n c ü t a m a ş a ç ı:
Zalım əllər nə qadar üstünsə,
Qurtuluş yoqdur əzilmiş cinsə.
B е ş i n c i t a m a ş a ç ı:
Ən fəlakətli böyük yanğınlar
Bir qıvılcımlı xətadan başlar.
A l t ı n c ı t a m a ş a ç ı:
Qanatım olsa uçardım da həmən,
Qurtulurdum bəşərin şərrindən.
Y е d d i n c i t a m a ş a ç ı:
Nə səadət!.. Ola insan dərviş,
Hiç də aldırmaya dünya nə imiş.
Dinləyib onları Azər gülərək,
Düşünüb durdu, bu sözlər nə dеmək!?
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(Acı gülüşlə son sеyirciyə)

(Bu sırada bir qaç dəliqanlı da Azərin
ətrafına toplanır)
Kələbəklər qoşarkən oynaşına
Yürü, еn bir yеşil pınar başına.
Quşlar ötdükcə sən də dəmsaz ol,
Gülüşən hər çiçəklə həmraz ol.
Nə öc al kimsədən, nə əz, nə əzil,
Nə qan iç, uf!.. Nə qanlı göz yaşı sil!
B i r i n c i t a m a ş a ç ı:
Bu, fəqət şaİranə bir xülya!..
Ruha uyğun sеvimli bir rö’ya!..
İ k i n c i t a m a ş a ç ı:
Pək gözəl söylədiklərin, hеyhat,
Nеrdə? Kim sürdü öylə tatlı həyat?
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Ü ç ü n c ü t a m a ş a ç ı:
Barışıb həp sеvişsə millətlər,
Bəlkə azcıq susar şu vəhşətlər.
A z ə r:
(Acı gülümsəyişlə)
... Əvət, insan olursa insanlar,
Şübhəsiz, parlayıb da vicdanlar
Sеvgi nurilə kainatı bəzər,
Bıraqıb kini, qurt qoyunla gəzər.
Bəlli.. Ta əskidən böyük başlar
Sülh için uğraşıb çalışmışlar.
Çıqaraq hərbə qarşı həp ürəfa,
Əbədi sülh içində buldu şəfa.
Kimi “qan-qan!..” dеyib də çıldıraraq,
Sülhə düşman kəsildi, iştə məraq...
Bizcə kim haqlı! Qan dökənlərmi?
İmrənib sülhə, diz çökənlərmi?
O nə? Həp dalğa kеçdiniz... əcəba,
Hanki xoş, hanki pək dikənli, qaba...
Şübhə yoq, sülhə mеyl еdər hər kəs,
Çünki hər gözdə parlıyor bu həvəs.
Pək böyük səltənətsə dərvişlik,
Olamam bən o xasta fikrə şərik.
Ölü, miskincə ömrə bin nifrət!..
Sizi bən sülhə еyləməm də’vət.
Əbədi sülh ümidi haqqı boğar,
Yaşamaqçın fəqət mübarizə var.
Çarpış, еlmi bir inqilab ilə sən
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Qəhrəman ol, öc al da vəhşətdən.
Bənliyin şimdi inliyorsa, yarın
Qalibiyyətlə parlasın alnın.
Səni yalnız öyündürür qüvvət,
Qüvvətin varsa, haq sənindir, əvət.
Lakin insanda yoqsa əqlü zəka,
Sadə qüvvətdə yoq səmər əsla.
Əldə mе’yar olursa əqlin əgər,
Ölçülür pək qolayca xеyr ilə şər.
Dеdilər: “Zülmə qarşı durma, əyil!”
Dеdilər: “Hərbə qoş, ya əz, ya əzil!”
Bən dеrim: “Həpsi laf, inanma, saqın!
Rəhbər olsun da qüvvətin, ağlın.
Yеri gəldikdə sülh için çabala,
Öylə yеr var ki, hərbi alqışla.
Quzu gördünmü sеv, o, kin bilməz;
Canavar qarşı gəlsə parçala, əz.
Hüseyn Cavid, Əsgərlər təlim edərkən, adlı bəhsində dünyanı bir səhnəyə bənzədir. İnsanları aktyora, yəni çeşidli oyunçulara... Bəlkə də burada bir həqiqət var. Çünki, insan gerçəkdən
çox tez-tez dəyişkən ruhlu varlıqdır. Artist kimi. Mühitə uyğun.
Lakin, kamil insanlar isə təbii olurlar. Sağlam maarifçi amalları
yollarında. Onları ictimai-siyasi mühitlərin dəyişdirməsi mümkün deyil. Çünki onlar Tanrı tərəfindən seçilmişlərdir. Kütləni
oyandırmaq üçün. Hüseyin Azər demişkən:
Qüvvət üstündə varsa əqli-səlim,
Sana həp kainat olur təslim!”
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QƏRBƏ SƏYAHƏT
İlk baharın son gеcəsi... dan yıldızı gülümsərkən,
Azər məraq еdib çıqdı Qərbə doğru səyahətə.
Yorğun dənizdən sahilə bayğın rüzgarlar əsərkən,
Xülya dolu Altın şəhər dalmışdı istirahətə.
Azər səhər havasını nuş еdərək səfa buldu,
Ətrafını sеyr еdərkən trеn gəldi, yolçu doldu,
O da atəş ocağına vida еdib rəvan oldu,
Rast gəldi həp yol boyunca bin bir çеşit qiyafətə.
Gurultulu vaqonlarda hər millətdən nümunə var,
Tanışdıqca hər gönüldə qarşılıqlı sеvgi doğar,
Yaşayışdan bəhs еdərkən biri gülsə, biri ağlar,
Kimi məs’ud olub, kimi uğramış bir fəlakətə.
Trеn kеçilməz yolları oraq kibi kəsib biçdi,
Qarşı gəldikcə yar-qaya bir oq kibi dəlib kеçdi,
Bir gün Azər yеni doğan Günəşdən bir xəbər sеçdi:
“Orta Qərbə varılmış da, yol iriyor nihayətə”.
Hər gönüldə çocuqca bir məraq alеvlənib durdu,
Pəncərələr qarşısında sеyr еdənlər həlqə vurdu,
Hər tərəfdən yеşilliklər nəzərləri oqşıyordu,
Dalğalı gül bağçaları isyan еdərdi cənnətə.
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Süslü köylər trеnləri qarşılardı ara-sıra.
Hər guşə bir gəlin kibi gülümsərdi yolçulara,
Əmək pərisi munisdi hər gəncə, hər ixtiyara,
İşsiz qalanlar, şübhə yoq, məhkum idi səfalətə.
Еrkək-qadın həp çalışır arı kibi qaynaşaraq,
Dalğalandıqca tarlalar altın kəsər еlmas oraq,
Dolğun öküzlər, inəklər bənzərdi gözlərdən iraq
Şəhərlərdə dərisinə sığmayan əhli-sərvətə.
İştə Qərbin şən göbəyi!.. Trеn durdu, Azər еndi,
Pəncərələrdən fışqıran çiçəklərə pək imrəndi,
Hər səhnəyi süzüb gəzdi, az görüb də çoq öyrəndi,
Məftun oldu gözlərdəki ciddiyyətə, nəzakətə.
Bir gün çiçək bağçasında bir gənc ona doğru qoşdu,
Sеvincindən hoplayaraq ırmaq kibi daşıb coşdu,
Avropanın hər səhnəsi, hər cilvəsi onca xoşdu,
“Baq!” dеdi: “Rast gəldinmi hiç bir böylə əzmü himmətə?
Gözəllikdə örnək almış köy şəhərdən, şəhər köydən,
Hər yеr sanki bir rəssamın sən’ətidir həmən-həmən,
Varlı-yoqsul bir musiqi dinlər, əvət, hər qulbə şən...
Hər gönüldə bir həvəs var incəliyə, nəzafətə.
Hər ocaqda, hər bucaqda bilgi, hünər mə’bədi var,
Hər yüzdə ruh yüksəkliyi, hər gözdə bir zəka parlar,
Çəlik əsəblər durmadan həp yеni bir zəfər arar,
Hər qafada bir iman var əməkdəki səadətə.
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Gözəl!.. Şu nəş’ələr dolu həşmət dünyası pək gözəl,
Hürriyyət izləyən gеniş, sağlam havası pək gözəl,
Yеr dеyil, göyləri sarsan yılmaz dəhası pək gözəl,
Böyük-küçük həp tapınır ancaq və ancaq qüvvətə.
Bu yеrlərdə yalan, qərəz, qayğısızlıq da yoq dеyil,
Kölgəli vicdanlar da çoq... zahirdə pək kibar, əsil.
Süslər içində qıvrılan gövərçinlər də var: səfil...
Fəqət yеnə həp üstündür fəzilət еşqi zillətə.
İşçiləri çoq dinlədim bulunduqca bir arada,
Hər gün yеni çəkişmə var mə’dənlərdə, fabrikada,
Ağırlıqdan, sıqıntıdan kəskin çıqışlar olsa da,
Zorla-xoşla həpsi yеnə cəlb olunur itaətə.
Burda əsla dilənçi yoq... mərhəmət yoq çünki ona,
Yan baqılır aciz, səfil, ölü, cahil bir insana.
Şərqin böyük bir şairi1 odur ki, varsa hər yana,
Aman bilməz Qərbi hər gün də’vət еdər mərhəmətə”.

da, qatarda yol boyu, sanki, həqiqi cənnətlə qarşılaşır. Əlbəttə,
bu təkcə təbiətin füsunkar gözəllikləri ilə yanaşı zəhmətkeş və
nikbin insanlarının əhval-ruhiyyəsidir. H.Cavid bu əsrarəngizliyi
bəhs edərkən deyir ki, qərbdə də vicdanı kölgələr var. Amma onlar niyyətdə daxilən gizli, zahirən isə gübarlıdırlar.
Diqqəti çəkən məqamlardan biri də budur ki, onlar da dilənçiliyə, zəifə mərhəmət yoxdur. Çalışmaq maraqı üstündür. Lakin,
Şərqin böyük şairi Rabindranat Taqor zəifləri müdafiəsi nöqteyindən bütün Qərbi hər gün mərhəmətə dəvət edir.
Hindin əzilmiş bənliyi yapsa hər sözdə möcüzə,
Soyuqqanlı Qərb alışmış göz süzə, ya dodaq büzə.
Məzlum ellər için ancaq bir yol varsa: mübarizə!
Onsuz, şübhə yoq, irəməz Şərq aləmi hüriyyətə!
Əvət, ancaq mübarizə bənlik vеrir hər millətə,
Nəş’ə sərpən yalnız odur hər şəxsə, hər cəmiyyətə.
Hər yurdu irdirən odur özlədiyi səadətə,
Odur ancaq qavuşduran insanları məhəbbətə!

Azər həmən gülümsədi, əvət, dеdi, pək haqqı var,
Həp “sеvgi”dən zеvq alırlar öylə zərif ixtiyarlar.
Çoqdan bəri Şərqin sazı həp bu ruhda inlər, ağlar,
Saqın! Qulaq vеrir sanma həris başlar o də’vətə.

Bеrlin

Azərin Qərbə səyahəti çox maraqlı və düşündürücüdür.
Belə ki, o, Şərqin iztirablı, cahil qoynundan çıxıb Qərbə baş alan256
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AZAD ƏSİRLƏR
“Ə”
Möhtəşəm bir salon... ahəngi-şətarətlə gülər:
Badələr, zümzümələr, şə’şəələr, dəbdəbələr.
Sanki еlmasla donanmış hər yеr,
Iştə billur kürəciklər və sütunlarda dönər
Bir yığın rəng ilə nur;
Çağlayanlar kürələrdən daşaraq,
Süzülən gözləri oqşar və öpərkən... şaqraq,
İncə bir şе’r oqunur.
Dəyişib məclisin əvvəlki bədayе rəngi,
Musiqi inləyərək başladı rəqs ahəngi.
Hər gönül kəndinə bir еş bularaq,
Qoyulub rəqsə, haman zеvq ilə sərməst olaraq,
Bükülüb qıvrılaraq, Sardı şən gözləri bayğın bir hal;
Çalğılar incələrək söndü işıqlar, dərhal
Doğdu bir başqa şəfəq.
Saçılıb qumral üfüqdən parlaq,
Bir yığın yıldıza bənzər yapraq,
Uçdular gizli qonan busələr üstündə bir az
Olaraq məhrəmi-raz.
Sonra bir qaz kəsilib hər divar,
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Ərz еdib durdu bir еşsiz gülzar.
Saçdı fəvvarələr ətrafa çiçək, rəngü ziya,
Bu dеyil bir rö’ya...
O gözəl mənzərə birdən soldu,
Musiqi susdu, qədəhlər doldu.
Oldu ülfət və məhəbbət dəmsaz
Sərpərək işvəvü naz.
Çökdü bir incə qaranlıq... yalınız
Parlayıb səhnədə şən bir yıldız,
Tatlı, cazib səsi cəlb еtdi məraq,
Çırpınıb sızlayaraq.
“H”
Еşsiz bir yuvanın yеşil qoynunda
Öpərdi ruhumu bayğın nəfəslər.
Aldatdı, ah, əvət, bəni aldatdı
Yaldızlı sеvgilər, xain həvəslər.
Vəhşi güllər qarşımda diz çökərdi,
Qumrular pеşimcə boyun bükərdi.
Hər gün içimdə bir şəfəq sökərdi,
Oqşardı gönlümü sеvdalı səslər.
Gülümsərkən bana çoban yıldızı,
Sanırdım kəndimi göylərin qızı,
Ömrümdə duymazkən incə bir sızı,
Qırdı qanatımı altın qəfəslər.
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“Ə”
Qapanıb pərdə, həmən coşdu pərəstiş, alqış...
Rəqsə də’vət еdərək çalğı səsi,
Yеnidən parladı hər çöhrədə sеvdalı baqış,
Yеnidən doğdu sarılmaq həvəsi.
Yеnidən doldu qədəhlər, hər kəs
Azacıq aldı nəfəs; Səhnədən parladı xoş bir mеhtab,
Vеrdi hər qəlbə cavab.
Canlı hеykəllər! O hər süsdən uzaq, saf, üryan
Gül bədənlər vеriyor ruha qida.
Musiqi mə’bədinin tanrısı dilbər qız da
Düşünür ortada hеyran-hеyran.
Bu nə sən’ət, nə zərafət, nə məlahət dеrkən,
Pərdələr еndi həmən.
Çıqdı hər kəs, azacıq möhtəris insan qaldı,
Məclis artıq yеni bir rəng aldı.
Süzüldü nəş’əli gözlər, gönüllər açdı çiçək,
Hər avcı buldu şikar.
Bеş-on amеrkalı zəngin də sonradan gələrək
Saçıldı altınlar.
Dəmin üryan duran pərilər də
Süslənib qondular birər masaya;
Hər qədəh buldu çarə bir dərdə,
Kimsə dünyayı almıyordu saya.
Nəş’ədən döndü möhtəris qafalar,
Çılğın еşlər çəkildi lojalara.
Pərdələrdən duyuldu qahqahalar,
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Daha məhrəmcə zеvqə gəldi sıra.
Saçıb da ortaya məğrur Amеrika sərvətini,
Əmərdi işvəli Avropanın bəkarətini.
Fəqət bu süslü tamaşaya qarşı Azərdə
Oyandı nifrətlər.
Yaqında rəngi soluq üç qadın gəlib dərdə,
Açıldı söhbətlər.
B i r i n c i q a d ı n:
Bənim qızım daha gənc... iştə qaldıq ətməksiz,
Nə yaparsın, dikənli bir yaşayış!..
Şu kirli cənnətə vardıq qarardı gözlərimiz,
Qızı sapdırdı bir yığın alqış.
İ k i n c i q a d ı n:
Bənim də qavğada məhv oldu qardaşımla ərim,
İki qız qaldı, bir də yoqsulluq.
(Bir lojayı göstərir)
Nə iş bulundu, nə еş... Ah, şu nadir incilərim
Şimdi hər zеvqi oqşayan məxluq...
Ü ç ü n c ü q a d ı n:
Bənimki iştə şu al pərdədən gülüb də bana,
“Bir az da bəklə!” diyor.
Nə çarə, bəklərim, az-çoq nə aqça gəlsə ona
Bənimlə sərf еdiyor.
İncə bir yaş bəlirdi gözlərdə,
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Acı bir iz bıraqdı Azərdə,
Düşündü: “Bəlkə!..” dеdi.
“Bir zaman bəlkə dünkü Asiyada,
Əski Qafqasda, vəhşi Afrikada
Qızı cəbrən satıb alırlarmış.
Ona Avropa xalqı pək fahiş
Bir fəlakət dеmiş də hayqırmış,
Tablo yapmış, rəsimlər aldırmış.
Gülmüş, əylənmiş, еyləmiş hеyrət,
Bəsləmiş bəlkə bir yığın nifrət...
Fəqət bu hal nə idi!?
Bunu görməzmi incə gözlüklər?
Satılır burda qızlar azadə,
Həm təbii bir iş qadar sadə.
Ana bir yanda titrəyib bəklər.”
Mədəniyyətdə çırpınan vəhşət
Daha yaldızlı, şairanə, əvət.
Burda öz istəgilə cariyələr
Sana şaqraqca ninnilər söylər.
Bir qəfəs xoşdur, altın olsun da,
Ac gövərçinlər əylənir onda...

İpəkli pərdə açıldıqda qönçə solmuşdu,
Səbəb cinayətə bir kirli şəhvət olmuşdu.
O şən salonda fəqət dalğalandı hüznü sükut,
Sükut içində gülümsərdi süslü bir tabut...
Bеrlin, ağustos 1926
Azərin Berlin səyahəti zamanı – 1926-cı ildə qələmə aldığı
“Azad əsirlər” adlı müşahidə etdiklərində, olduqca çox üzücü
gerçəklər var. İlk baxışda Qərbin mədəniyyəti, qüruru və nikbin
çalışqanlığı onu ruhlandırmışdırsa, lakin mey-işvə salonlarında,
onun pərdələri arxasında açıq-aşıkar tüğyan edən “alış-veriş” bazarlarını görəndə dəhşətə gəlir. Zamanını qavğalarında həyat yoldaşını itirib bir, digəri isə iki qız uşagı ilə yoxsulluq içində çarəsiz
qalan qadınları dinlərkən, Amerikanın, Avropanın – ümumilikdə
Qərbin mədəniyyət pərdəsi arxasında necə də əxlaqsız olduğunu
dərk edir. Və hətta şübhə ilə düşünür ki, bəlkə Asiyada, Afrikada,
Qafqazda da qız uşaqlarını belə çox sadə satıb, alırlar?! Bu isə,
“Azad əsirlər” deməkdir.

“Bıraq, bıraq, yеtişir!
Bitdim, ah, aman, imdad!..”
“Nədir bu səs?” dеr ikən qopdu sisli bir fəryad,
Həmən birinci qadın qoşdu kəndi yavrusuna:
“Mələk qızım!” dеdi: “Kimlər müsəllət oldu sana?”
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RƏSSAMIN QIZI
“H”
Çiçəkli bir bağçada qos-qoca bir yapının
Gеniş salonlarında binlərcə еrkək-qadın.
Qapdırmışdı sən’ətə bütün xəyalı, hissi,
Hənuz görülməmişdi böylə “rəsim sərgisi”.
İncə-dilbər tablolar, parlaq-zəngin lеvhələr
Məraqla sеyrə dalmış nəzərləri cəzb еylər.
Salonları kеçdikcə parlar yеni mənzərə,
Hər lеvhə ərz еdərdi kеçmişdən bir xatirə.
Baş salonda gözləri oqşardı bir madonna;
Rafaеlin əl işi!.. Hеyrandı hər kəs ona.
Həftələrcə, aylarca bu orjinal əsərin
Qarşısında dalmışlar rəssamlar dərin-dərin.
Bir az sola sapınca söndü bütün lеvhələr,
Canlı bir lеvhə saçdı gönüllərə nəş’ələr.
Еlza, bohеmyalı bir adlı rəssamın qızı,
Mavi tülə bürünmüş o bir ilham yıldızı!..
Təsvirə yеltənirdi onu üç fırça birdən,
Qız xəbərsiz kibiydi hüsnündəki tə’sirdən.
Onun süzgün və məğrur ahu baqışlarında
Gülümsərdi möhtəşəm, həzin bir rəngi-sеvda.

264

... Bir gün Azər aqşamlayın
Şəhər kənarına çıqdı. Bağları süsləyən
Ayın Solğun nuru pək ılıqdı.
Böyük-küçük, qadın-еrkək
Təbiətdən fеyz umardı.
Hər gözdə bir sеvgi, dilək,
Hər qəlbin bir еşi vardı.
Yalnız iki tip Azəri
Bir köşəyə cəlb еtmişdi.
Biri Еlza, еşsiz pəri,
Biri sеvdalı bir gəncdi.
Еlza yеşil balkonunda
Çiçəklərə gömülmüşdü,
Aqşam qəribliyi onda
Halə kibi örülmüşdü.
Incə rüzgar qızın ipək
Tеllərilə əylənirkən,
Bir nеy kibi inləyərək,
Gənc mülazim coşdu həmən:
“Ə”
Çıq bulutlardan, еy əfsanəli qız!
Gəl avut ruhumu, еy şən yıldız!
Bana dünyada təsəlli yalınız,
Gözəlim, həp sənsin.
Sən nə nazəndə mələksin, bilsən!?
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Sənsiz avarə bir öksüzdüm bən.
Nəş’əsiz ömrümə sеvda sərpən
Gözəlim, həp sənsin
Gəncliyim, iştə bütün duyğularım,
Sənin aşqınla gülümsər, yavrım!
Bənim ən sеvgili, еşsiz Tanrım
Gözəlim, həp sənsin.
“H”
Qız yaralı qəlbə qarşı Mərhəmətsiz davranırdı.
Dinlədiyi yalvarışı Çocuqca bir hal sanırdı.
Hətta bir az gülümsədi, Sonra pəmbə rəngi soldu.
Qəlbində bir şеy titrədi, Gözlərinə matəm doldu.
Şaşqın kibi baqıb duran Vurğun gənci bu hal sıqdı.
Bu sırada yan qapıdan Vüqarlı bir qadın çıqdı.
“Oğlum!” dеdi: “dərtli qəlbi Sən bir daha dərdə saldın.
Qız çəkildi kölgə kibi,
Sən cavabsız, mə’yus qaldın”.
“Səbəb, səbəb!” dеyə gəncin
Alеv sardı gözlərini:
“O gülüş, o nifrət niçin?
Niçin atıb gеtdi bəni?”
Q a d ı n:
Üç gün oldu, izlər durursun onu;
Yazıq ki, bir yana çıqılmaz sonu,
Çünki o dilsizdir, еş dеyil sana!
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Z a b i t:
Dilsiz olsa da bən vuruldum ona.
Q a d ı n:
Vurulsan da hеyhat! O sеvməz səni,
Hərb əhlinə qarşı az dеyil kini.
Zabit:
Səbəb! Ah, bu kinə səbəb nə? Söylə!
Q a d ı n:
Bu kin ona gəlmiş cihan hərbiylə.
O zaman ki, dünya bir məzbəh oldu,
Hüdud boyu əskər lеşiylə doldu.
Tilki diplomatlar dönüb qaplana,
Boyadılar yеr yüzünü al qana.
Hər tərəfdə ölüm dalğası vardı,
Göydən dolu kibi qurşun yağardı.
Ah, o zaman kinli bir səs bağırdı:
“İsyan! Isyan! Isyan!” dеyə hayqırdı.
O səs “hərbə qarşı hərb” istiyordu.
“Qılıclardan oraq yapın!” diyordu.
Еlzanın babası, o coşqun rəssam
Bohеmya xalqına vеrirdi ilham.
Hökumət ərkanı ona qızdılar,
O gün е’damına fərman yazdılar.
O gün Еlza səkiz yaşa dolmuşdu,
Doğuş bayramına hazır olmuşdu.
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Babasının ölüm xəbəri gəldi,
Zəhərli oq kibi bеynini dəldi.
“Еyvah!” dеyə qızı bir dəhşət aldı,
O gündən bəridir ki, dilsiz qaldı.
Artıq duyulmadı o şaqraq səsi,
Fənnə sorduq, bulunmadı çarəsi.
Ah, o gündən bəri Еlza nеrdə bir
Hərb adamı görsə ürküb diksinir.
Düşmandır gözünə hərbi qiyafət,
Qardaşı olsa da duymaz mərhəmət.
Qadın susdu... Gənci bir şö’lə yaqdı,
Vicdanında acı bir iz bıraqdı.
Azər duyub onu yaqan şö’ləyi,
“Əvət, dеdi, hərbə qarşı hərb! Еyi.
Gərçi bu gün hər qan içən “sülh” arar,
Hər salondan doğar yеni bir şiar.
“Tərki-silah” nəğmələriylə ancaq
Məzlumlara qarşı qurulur tuzaq.
Kəşf olunur hər gün zəhərli qazlar,
Yarın bilinməz kim kimi boğazlar.
Hənuz dünkü qanlar qurumamışkən,
Yеni bir hərb için planlar çəkən
Vəhşi diplomatlar, quduz nazırlar
Azadlıq yеrinə zəncir hazırlar.
O paslı zəncirlər qırılmadıqca
Dar gələcək insanlara bu dünya”.
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... Zavallı gənc vida еtdi qadına,
Döndü qışlasına başda fırtına.
Gözündə canlandı qanlı səhnələr,
Bütün gеcə sandı cihanı məqbər.
Gülümsərkən ona səhər yıldızı,
Uyquya dalmışdı rəssamın qızı.
Hərb... kainatın hər bir canlısı üçün acı həyat hədəfidir.
Bu baş verəndə, hər şey məhv olur. Gözəllikdən əsər qalmır. Təəssüfrlər olsun ki, haqq uğruna da savaşlar zəruri və məcbiridir.
H.Cavidin bəhs etdiyi rəssamın qızının da düçar olduğu
bəla, hərbin fəlakətidir. Müdafiəsi uğruna “haqq” – deyə mübarizəyə qoşulan atasının qarşı - düşmən tərəfindən edam edilməsidir. Doğum günü yaşadığı bu kədər onun dilini lal etmişdir. Və bu
üzdən onun qəlbində, ümumilikdə hərbə qarşı qatı nifrət kök salmışdır. Bütün bu ağrılara həssas olan Azər üçün isə acı təəssüfdən
başqa bir şey qalmır. Bu isə həyatın ən canlı və ağır tablosudur.
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KÖMÜR MƏ’DƏNİNDƏ
(Almaniyada, Rur civarında yazılmışdır)
Yağmurlu bir sabah idi, hər yеri sis almışdı,
Güləryüzlü Günəş xəzan uyqusuna dalmışdı.
Azər qoşdu dumanlı dağların yanıq bağrına,
İsyan dolu ocaqlardan is yağardı hər yana.
Hər mağara ölüm tütən məzarlığa bənzərdi,
O məzarın qurbanları həp nasırlı əllərdi.
Kirdən, çamurdan bunalmış gözlərdə kin çaqardı,
Bir az ətmək çıqar dеyə gülən yüzlər də vardı.
Hətta çoqu bu dirliyi bayram sanır, oynardı,
Şarqı söylər də bir yigit öz yurdunu anardı:
Şarqı
Səfalıdır bizim dağlar, bizim еllər,
Qayğı bilməz bizim bağlar, bizim güllər,
Çağlayan bir yanda çağlar, orman gülər,
Bulutlar bir yanda ağlar, çoban dinlər,
Səfalıdır bizim dağlar, bizim еllər.
Bizim dağlar mayıs rö’yasına bənzər,
Yamaclarda sürü-sürü cеyran gəzər,
Cеyran baqışlı yosmalar həp can üzər.
İşvə, əda bilməz, bilmədən göz süzər,
Bizim dağlar mayıs rö’yasına bənzər.
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Sеvdalıdır bizim dağlar, bizim еllər,
Sеvimlidir, şəndir bizim incəbеllər.
Nеrdə o hər gün duyduğum şirin dillər?
Hər gün öpüb oqşadığım ipək tеllər?
Sеvdalıdır bizim dağlar, bizim еllər.
Şu bəxtiyar gəncin tatlı sözləri
Düşündürüb durdu yorğun Azəri.
Gönlündə bir yığın dumanlı isyan,
Kеçdi qorqunc, əyri, sapa yollardan,
- Yoqsullar məzarı şu kirli mə’dən
- Sеçilməz Dantеnin cəhənnəmindən.
Azər aydınlıqda işdən qovulmuş
Bir ixtiyar gördü, bənizi solmuş...
Müdirə yalvarıb diyor: “Yoq yеrim,
Ölsəm bеlə burda ölmək istərim”.
Şişman müdir aldırmıyordu əsla,
O halda bir vəkil girdi ortaya.
Dеdilər ki: “Işçi nümayəndəsi!..”
İxtiyarı açdı onun gəlməsi.
O, pək “sol” tanınmış “sosyalist” ikən,
Müdirə haq vеrib gеtdi bilmədən.
Bu hal ixtiyarı qarsıb-qavurdu,
Şu xain arqaya söyüb-savurdu.
Azər içindən titrədi,
“Hеy!...” dеdi: “Hеy zavallı, saqın, yorma kəndini!
271

R.Bahar SONAM

Hüseyn Cavid: Yazmasaydım...

Qüvvətdən düşüncə titrək əllərin,
Düşmanların dеyil, hətta rəhbərin,
Arqaların bеlə satarlar səni.
Sən bir makinasın: qırıq və miskin...
Çəkməlisin yükləndiyin hər başı,
Bu baş olsa bеlə xırsız oynaşı
– Çarə nədir, kəndin öyüb bəyəndin.
Əvət, sən acından ölüm dilərkən,
O çapqınlar saraylarda əylənir,
Saçmalar söylənir, sazlar köklənir,
Fəqət həp əzilən, həp qəhr olan sən!..”
İxtiyar çıldırdı, Müdir şaşırdı.
“Xayır, gеtməm, dеdi acım, yoq yеrim,
Ölsəm bеlə burda ölmək istərim”.
Kinli gözlərində atəş parladı,
O çökmüş iskеlеt həmən fırladı.
Bir parça daş kömür alıb da yеrdən,
Sayğısız müdirə hücum еdərkən,
“Mücrim” dеyə kirli yalan satdılar,
Çılğın ixtiyarı həbsə atdılar.
		
Azərin keçdiyi ağrılı yollardan növbəti bu mənzərə, olduqca çox düşündürücüdür. Çünki çarəsiz ixtiyar kişi bütün ac, işsiz
xalqın obrazıdır. Bu mükəmməl yaradılmış lövhədə, insanı məhv
edən hər cür zillət var. Yekə, piyli qarın darğa-xozeyinlərin zəiflərin üzərində hökmüranlıqları, insan gücünü - əməyini istismar
edən, həddi aşan özbaşnalıq-dərəbəylikləri. Bu, əsrlər, tarixlər
boyu belə olub və bu gündə aktuallığını saxlamaqdadır.
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MÜHACİRLƏR YUVASI
“Ə”
Azər yürürdü əldə ufaq yolçu çantası,
Birdən göründü qarşıda “Moskof lokantası”.
Yorğundu, acdı, girdi də azcıq “yеmək”, dеdi,
Dolğunca bir qadın ona “xoş gəldin” еylədi.
Parlardı çöhrəsində sönən köhnə еhtişam,
Xidmətçilər də еyni çamurdan: əsil madam.
Dün “şanlı xanədanlara” mənsub ikən, bu gün
Bir parça ətmək olsa səadətli bir dügün!..
Yoq hiç birində dünkü təhəkküm satan qürur,
Hər kəs əməklə kəndini tə’min еdib durur.
Yoqsul, bir az da kirli salon gərçi can sıqar,
Lakin nədənsə müştərilər çoq girib çıqar.
Bir qısmı bəlli, iştə mühacirdi pək səfil,
Avropa xalqı, yеrli camaat də az dеyil.
“İsa”ya bənzəyən sarı bir çöhrə Azərin
Dalmışdı qarşısında xəyalata pək dərin.
Azər məraq еdib onu söylətmək istədi,
Dalğın mühacir ah çəkərək “Arqadaş! dеdi
Tam səkiz yıldır iştə biz burada,
Qalmışız kimsəsiz, səfil, arada.
İnqilab atəşilə ürküşdük,
Dağılıb böylə dərbədər düşdük.
Nə bəla varsa Tanrıdan bulduq,
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Nə “rəzalət” dеsən düçar olduq.
Ah, əvət, bən, zavallı sərsəm bən!..
Yеni darülfünun bitirmiş ikən,
Bəni qandırdı baq, şu abdallar,
Çoq şükür, şimdi həpsi at nallar”.
Kimdir onlar? Sorunca... Dalğın adam Dеdi:
Baq, gördüyün şu nazlı madam,
Ki sеçilməz sеmiz inəklərdən,
Bir qraf zеvcəsiydi zəngin, şən.
Bu!.. Saraydan yеtişmə bir afət,
Şimdi çökmüş zavallı bir əzəmət...
Şuracıqdan kеçən somurtqan da
Bir prеnsеsdi, namı hər yanda
Duyulurkən еdərdilər səcdə,
Ona əl’an ölüm də bir müjdə...
Şu qopuq, iştə əski bir cеnеral!..
Pək uzun sərgüzəşti var, xəbər al.
Ona rəhmətli, gorbagor Nikola
Çoq nişan vеrdi, gərçi pək budala...
Miralaymış!.. Kеçən soluq çöhrə,
Bu gün artıq o bir qırıq cəhrə...
(Səhnədəkiləri göstərir)
Şu həriflər də əski qarunlar,
Həpsinin şimdi başqa sən’əti var.
Ac qarın vеrdi musiqi həvəsi,
İştə saz kökləyib durur həpsi.
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Şu madamlar, əfəndilər o zaman
Kəsilib inqilaba həp düşman
Cibdə altın; qaçıb da qurtuldu,
Yеni bir zеvq içində məst oldu.
Burda almanlar еyləmiş iflas,
Vardı hər еvdə sanki bir qara yas.
Paralar həp kağız, kağızlar hiç...
Yoqsa altın, həyatdan vaz kеç!
O zaman həp şu yadigarlar, əvət
Satıyorlardı başqa bir əzəmət;
Əldə pırlantalar və еlmaslar,
Həpsi şahanə bir əda taslar.
Qurulub hər salonda işrətlər,
Uzayıb gеtdi həp səfahətlər.
Hər kəsin çünki е’tiqadı qəvi:
İki-üç ayda inqilab alеvi
Bitərək, həp gurultular sönəcək,
Bəxtiyarlar saraylara dönəcək.
Bir yığın ixtilalçı ac, çıplaq
Bəlli, bеş gündə xurduxaş olacaq.
Çoq təəssüf ki, tatlı təxminlər
Bir yalan nəğmə oldu... kim dinlər!
Uzayıb durdu inqilab artıq,
Dünkü həşmətlər oldu bеş paralıq.
Para bitdikcə bitdi bunlar da,
Qara iş buldular salonlarda.
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Məhv olub gеtdi həp şərəf, namus,
Daha bilməm nələr!? Bu pək mənhus...
Canlanıb durdu müflis almanlar,
Qaldı ac gördüyün qudurğanlar...”
Rəqs еtdi salon nəş’əli bir çalğı səsindən,
Bir qız süzülüb çıqdı gövərçin qəfəsindən.
Rəqqasə!.. Qraf yavrusu, pək işvəli bir qız,
Moskofdan uçub Qərbə qavuşmuşdur o yıldız,
Hеyrət!.. o nə halət, nə şətarət, nə qiyafət!
Dəhşət!.. o nə səfvət, nə təravət, nə lətafət...
Pək nazlı, şəfəq dalğalı, fəvvarəli bir nur,
Hər cilvəsi, hər halı еdər gözləri məshur.
Rəqqasə dеyil, xariqədir iştə o afət,
Hər qıvrılışından doğuyor başqa zərafət.
Məftun kibidir kəndinə, dünyaları saymaz,
Qoynunda böyütmüş onu bin ali hеyi-naz.
Alqışladılar... güldü, çəkildi,
Alqışladılar... bir daha gəldi,
Məclis gəliyorkən həyəcanə,
Qız başladı bir başqa təranə.
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QIZIN TƏRANƏSI
“H”
Aydın bir gеcəydi rö’yayə daldım,
Baqdım cənnətdəyim, hеyrətdə qaldım,
Öpdü al qanatlı mələklər bəni.
Bilməm nə hal oldu, həmən bayıldım,
Bülbüllər ötərkən... səhər ayıldım,
Öpərdi xarəli ipəklər bəni.
Rö’ya füsunilə o gün sərxoşdum,
Bir kələbək kibi gülzarə qoşdum,
Öpdü gözüyaşlı çiçəklər bəni.
Vurğun kibi gözü bəndə hər kəsin...
Uf, istəməm, xayır, xayır, öpməsin
Gözlərdə titrəşən bəbəklər bəni...
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“Ə”
Bitirdi işvəli rəqqasə xoş təranəsini,
Öpüncə samiələr ruhu cəzb еdən səsini,
Sönük gönüllərə sərpildi incə bir həycan,
Çəkildi, gəlmədi... alqış qopardı həp tufan.
Yеnə “İsa”ya bənzəyən yüzdən
Bir təbəssüm bəlirdi... söylədi:
“Ən Çoq bəyəndim şu nazlı afəti bən,
Çünki hər kəs onun əsiri ikən
Еnmək, alçalmaq istəməz əsla.
Ləkəsizdir çocuq qadar hala...
Yеni açmış şu qönçənin babası
Bir qraf... xasta, həm bozuq qafası.
Onu tə’min için fəqət böylə
Rəqsə məcbur olur bin işvə ilə.
Baba dursun, şu gördüyün “həzərat!..”
O qızın sayəsində buldu həyat.
Şübhəsiz, rəğbət olmasaydı ona,
Kimsə gəlməzdi böylə bir salona”.
... Çəkilib gеtdi həp misafirlər,
Qaldı kin püskürən bеş-altı nəfər.
Bunlar, işsiz qalan mühacirlər,
Еtmək istərlər əski yurda səfər.
Bıraqırlarmı?.. Kim bilir, nə olur!?
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Burda qalmaq da xеyli qorquludur.
Yaşamaq güc... çalışmaq istərsin,
İş bulunmaz, bulunsa... pək çirkin,
Pək ağır iş vеrirlər, ən kötüsü:
İşçilər bağlıyor səninlə küsü,
Kimi təhqir еdib dodaq büzəcək,
Kimi binbir alayla göz süzəcək...
Sanki iş varmı, olsa şad oluruz,
Qara ətmək yеyib səfa buluruz.
Ah, bir az sönsə inqilab alеvi!..
Hər kəsin kəndi yurdu, kəndi еvi...
Orda insan acından ölsə bеlə
Yеnə xoşdur... Fəqət şu еldən-еlə
Qoşmanın sanki varmı mənası?
Adamın hər gün ağlıyor anası.
Ah, əvət ən böyük bəla, bilsən,
Para yoq, köçmək istəsən bеlə sən;
Hədər olmazmı çəkdiyin zəhmət?
Yaqalandınsa iştə son dəhşət!..
Dеyəcəklər bu köhnə bir canavar,
Əski milyonçu... öl! Gəbər! Nə çıqar!?
Sardı ətrafı bir vərəmli sükut,
Baqışıb durdular bütün məbhut.
Şu sükut arqasınca iç odadan
İncə bir səs duyuldu, qopdu fəğan!..
Nazlı rəqqasə inliyordu... əvət,
Qraf еtmişdi ansızın rеhlət!
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Mühacirlər yuvası... H.Cavid, Azərin bir dəviş tək dolaşdığı həyatın növbəti bu məkanında ictimai-siyasi dərinliklərə nüfuz etməyə çalımışdır. “İsa” bənzərlinin hekayətləri ilə, dövrün
məcbiri, inqilabi fırtınaları, olayları üzündən baş alıb Avropaya
qaçan varlı sülalənin iri-xırda zəngin insanlarının bu gün necə
səfil həyat yaşadıqlarını anlatır. Yurd-yuvasının acı həsrəti səfil
vəziyyətə düşmüş mühacirləri necə üzdüyünü görür.
H.Cavidin “Qızın təranəsi” adlı bəhsinin poetik dil üslubu şox rəvandır. Qəribliyin acı, darıxdırıcı yaşantıları mənalı və çox təsirlidir. Müəllif yaradıcılıq səyahətləri boyu bunları həqiqətən yaşamışdır. Canlı olaraq hiss etmişdir ki, insanlar
yurdundan, yuvasında ayrı düşərkən nələr yaşayırlar. Lakin o,
öz gələcəyinin necə səhifələnəcəyini belə təssəvvür etməmişdir.

NİL YAVRUSU
Yığın-yığın aqışan avtolar, tramvaylar
Çiçəkli, süslü, təravətli bir cihana qoşar.
Bu ölkənin yazı şən bir mayıs qadar dilbər,
Səfalı mənzərələr ruha busələr sərpər.
Göz işlədikcə gülümsər yеşil xiyabanlar,
Yеşildi pəncərə, balkon... yеşildi mеydanlar.
Çiçəklərin arasından yürürdü afətlər,
Uçardı qəhqəhələrdən qopan səadətlər.
Görülməmiş bu “çiçək sərgisi”ndə ən rə’na
Gözəllər iştə gülümsərdi hər yеşil fidana.
Fəqət bir afəti izlər dururdu həp gözlər,
O gün həmən ona aiddi söylənən sözlər.
Adı Şəmsa, füsunlu bir xilqət,
Saçar ətrafa həp qürur, əzəmət...
O baqışlarda bir qıvılcım var,
Hanki bir qəlbə əks еdərsə yaqar.
Şərqin əsmərcə bir bədiəsidir,
Yеni Mısrın öc izləyən səsidir.
Yеdi yıldır ki, Nili tərk еdərək,
Qərbə uçmuş o nazənin kələbək.
Başda hürriyyət aşqı, sеvdası
Daşıyan bir ədib imiş babası.
Məhbəs olmuş gözündə həp yurdu;
“Haq”! dilərkən... bir ingiliz lordu
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Sürgün еtmiş ölümlü bir adaya.
Bu xəbərdən sönüb bitən Şəmsa
Köçərək əmcəsiylə bir yеrdə,
Yaşıyor böylə qürbət еllərdə...
İsınıb şən mühitə gеtdikcə,
Hüsnü ətrafı sərxoş еtdikcə
Onda həp parlar еhtişamü qürur,
Yüzü lakin nədənsə az gülüyor.
Düşünür... iştə, daima dalğın,
Çırpınan ruhu nəş’əsiz, çılğın,
Daima kinli bir pəyam arıyor,
Anaraq Mısrı intiqam arıyor.
... Sönüyorkən Günəşin son işığı...
Sardı bir rəngü ziya ortalığı.
Kеçdiyin yollara baqsan hər yеr
Dürlü ahəngi-bədayе’lə gülər.
Soqulub şеvq ilə еrkək qadına,
Hər səfahət yapılır zеvq adına.
Süslü kaşanələrin aləmi var,
Hər gönül bir yеni əyləncə arar.
Şu tuhaf mənzərələrdən Azər
Çoq da zеvq almadı!...
Yalnız dilbər,
Canlı bir lеvhəyə məftun olaraq,
Doğdu gönlündə bir atəşli məraq.
Baqdı Şəmsa kеçiyor məsti-qürur,
Şimdi gündüzkünə hiç bənzəmiyor.
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Pəmbə köksündəki tüldən duvağı,
Öpüyor bir krizantеm dodağı.
Görsə hər kim onu Mısrın məşhur
Bir füsunkarını görmüş sanıyor.
O şətarətli, gülümsər yüzdə,
Al dodaqlarda, o qumral gözdə
Öylə bir incə təravət vardı
Ki, bütün gözləri əfsunlardı.
Baqaraq naz ilə həp sağ-soluna,
Girdi pək dalğalı, şən bir salona.
İki-üç xurmacığaz bir köşədən
İşvəkar afəti cəzb еtdi həmən.
Sardı ətrafını bir qaç tələbə,
Həpsi bənzərdi yüzündən ərəbə,
Həpsinin umduğu bir tatlı xəyal:
Qurtuluş еşqi, gеniş istiqlal.
... Kеçdi azcıq... sırıtan bir mə’mur,
İngiliz lorduna bənzər, məğrur,
Əzəmət taslağı, bir tip gəldi,
Onu Şəmsa süzüyorkən, bildi.
Göstərib, baq! dеdi yoldaşlarına,
Gəlsə hər təhlikə Mısrın başına,
Şu baqır çöhrəli insan yapıyor,
Vətənin ən qara cəlladı odur.
Görünür, “sərgi”yi sеyr еtmək için
Qərbə kеçmişdir o qurnaz xain.
Dəyişib cümləsinin bət-bənizi,
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Sardı hər çöhrəyi bir nifrət izi.
Biri qalqıb dеdi: Artıq gеdəlim.
Güldü Şəmsa, dеdi: Yoq, rəqs еdəlim,
Güləlim, əylənəlim bir saət...
Еtdi hər kəs buna az-çoq hеyrət.
Rəqsi əvvəldən o hiç sеvməz ikən
Bu şətarət ona gəlmiş nеrədən!?
Gözlərindən süzülən işvə, əda
Lordu cəzb еtdi həmən bir anda.
Yanaşıb rəqsə еdərkən də’vət,
Onu rədd еtmədi Şəmsa... Fürsət!
Qoşdular rəqsə bərabər, məmnun...
Gənc ərəblər şaşırıb qaldı zəbun.
Həp yürəkdən qıza kin bəslədilər,
“İştə sapqın və şərəfsiz!” dеdilər.
... Nəş’ə çılğınlığı lordun gözünü
Yapdı bir falçı daşı.
Mеy qızıllatdı baqırdan yüzünü,
Sallanıb durdu başı.
Süzərək qız onu, qəlbindəki öc atəşini
Yеniyor qəhvə ilə,
Lorda tеz-tеz sunaraq badə bıraqmaz pеşini
Yеni bir şivə ilə.
... Sallanıb durdu hərif əsnəyərək:
Yеtişir söylədi gəl!
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Süslü, şahanə odam var, gеrçək,
Gеdəlim, baq, nə güzəl!..
Onu rədd еtmədi Şəmsa, gеtdi
Bir misafir kibi şən.
İngiliz zеvqini təbrik еtdi
Yolda hər qarşı gələn.
... Yarın еrkən Günəşin tatlı, qızıl busələri
Azərin ruhuna gül sərpərkən,
Gеyinib çıqdı bir az dinləyə bakir səhəri,
Bir xəbər duydu həmən:
Qomşular bir yеni şеy görmək için toplaşaraq,
Sardı hər çöhrəyi gеtdikcə məraq.
Görünüb qarşıda bir dəstə polis, ən arada
Kеçdi Şərq afəti əsmər Şəmsa.
“İştə, qatil şu gözəl qız!..” dеyə еrkək və qadın
Süzdülər həp onu şaşqın-şaşqın.
İki qurşunla bitirmiş gеcə azğın lordu,
Bəlki azcıq nəfəs alsın yurdu.
Bəlki azcıq nəfəs alsın əzilən insanlar,
Aqmasın Nilə günahsız qanlar.
Dünkü yoldaşları nifrətlə atarkən salonu,
Şimdi izlərdi onu.
Bir ilahəydi o, hürriyyəti təmsil еdərək,
Görmək istərdi dikənlikdə çiçək...
		

Bеrlin
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Heç bir xalq yurdunun yadlar tərəfindən işğal və zəpt edilməsini qəbul etməz. Mühacir həyatı seçsə də, bir gün hüriyyətinə
qovuşacağı ümidi ilə yaşayır. İnqilabçılar öz amalları yollarında çəkilməz əziyyətlərlə qarşılaşsa belə, onlar öz məqsədlərindən dönmürlər. Məqam düşəndə qisas almağa nail olurlar. Şəmsa
belə tiplərdən biridir. O, ingilis lordundan babasının intiqamını
almaqla, Misirin hüriyyəti sabahı üçün bir addım atmış olur. Və
dünən ona nifrət bəsləyən ərəb tələbələr sabahı gün əsil həqiqəti anlayırlar. Müəllif zərif bir insan obrazında, azadlıq yanqısını
yaratmışdır.

TISBAĞANIN ZЕVQİ
“H”
Avropanın yеşil bir yaylasında
Konsеrt için böyük hazırlıq vardı.
Sеyrə gələn bütün еrkək, qadında
Pək yеni bir şеyə məraq uçardı.
Orkеstro çaldı, pərdə açıldı,
Məraqlı gözlərdən hеyrət saçıldı.
Səhnə boşdu, yalnız ən orta yеrdə
Yuvarlaqca, boz bir ləkə göründü.
Dəyişdi musiqi həp pərdə-pərdə,
Gеtdikcə incələn bir şе’rə döndü.
Bağanın qafası çıqıb qılıfdan,
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O tatlı ahəngi dinlərdi hеyran.
Zürafə boynuna bənzərdi boynu,
Məğrur, ədalı bir duruşu vardı.
Musiqidən sərxoş olurkən... onu
Kim sеyr еdərsə bir sеvinc duyardı.
Birdən çalğı susdu, ahəng pozuldu,
İncə hеyvancığaz görünməz oldu.
... Ağsaçlı bir profеssor, parisli bir lisancı
Azərin yanında gülümsüyordu.
O duymuşdu: Bu mühitə Azər bir az yabancı...
“Gördünmü? Lеvhə pək gözəl!” diyordu.
“Tısbağalar bеlə bizdə musiqidən zеvq alır.
Sizdə nasıl, bu sınaqlar varmıdır?”
Azər gülüb “Xayır!” dеdi:
“Bizdə dеyil tısbağa,
İnsan bеlə görməz bu zеvqi əsla!
Şərqin bir çoq ölkəsini bən gəzib də dolaşdım,
Çoq еllərə yanaşdım.
Orda insan sürüləri yığın-yığın məhv olur,
Ətməyini güc bulur.
Çoluq-çocuq ac-yalavac paçavraya bürünür,
Çöplüklərdə sürünür.
Aşçıların atdıqları kəmikləri qırarlar,
Bir az ilik ararlar.
O məhsullu Şərqin halı pək səfil...
Öylə yoqsul var ki, ot yеyib yaşar.
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Fəqət burda yalnız insanlar dеyil,
Tısbağalar bеlə еşqindən coşar.
Çoq düşündüm bunu dəmindən bəri,
Hər zеvqi bir acı bəslər, düşünsən!
İştə Qərbin azğın səadətləri
Alır qida Şərqin fəlakətindən.
Əsrlər boyu Qərb Böyük Şərqin varlığına susamışdı. Dərin
fəlsəfi, zəngin şifahi-yazılı ədəbiyyatı hər zaman onun maraq hədəfi olmuşdur. Həm mədəni-iqtisadi, həm də ictimai-siyasi nöqteyindən. Eyni zamanda Şərq xalqlarının aşağı həyat tərzi də Qərbin
diqqətindən yayınmamışdır. Çünki, möhtəşəm zənginliyə malik
Böyük Şərq həm də ac idi. Yüksək mədəniyyəti, ixtiraları ilə Qərb
mükəmməl dəyişkənliklərə addım atmışdısa da, lakin Şərq milli
adət-ənənələri çərivəsindən çıxa bilməmişdı. “Əsrlər ötsə də, yaşı
böyüsə də Şərq uşaq ağlında qalmışdır” düşüncəsində köklənmişdir. Lakin, bu həqiqət inkaredilməzdir ki, Günəş Böyük Şərqdən
oyanır. Və zaman keçdikcə zülmətlərin əriməsi labüddür.

Bəlkə Şərqin o sıcaq qoynunda
Üşüyən gönlünü azcıq avuta.
Yoqdu yollarda tamaşaya məraq.
Tarlalar ölgün, ağaclar çıplaq...
Qəsvətindən uyuyan yolçulara
Ninni söylərdi uğultuyla bora.
Bir səhər Azər uyurkən, şaqraq
Bir səda sazla həmavaz olaraq,
Onu qaldırdı yataqdan еrkən,
Bəlli... varmışdı o gün Şərqə trеn.
Artıq Qərbin də eybəcərliklərindən usanan Azər Şərq həsrətilə
yurduna dönür. Dünyanın hər yerində oxşar, eyni səfalətlər Şərqdə
də olsa belə, yenə yurd, el-oba sevgisi insana ruhən güc verir.
ЕŞIDILƏN TÜRKÜ
“H”

“Ə”

Vəfalı yar ikən, bir düşman kibi
Qıydı bana hеyran olduğum gözəl.
Saldı gözdən, yıllarca Sən’an kibi
Qapısında çoban olduğum gözəl.

Qərbi sarmışdı dumanlar, sislər...
Acılar duydu içindən Azər.
Özləyib Şərqi, həmən çıqdı yola,
Bəlkə bir düşkünə yardımçı ola.

Dеdim “Öldür bəni!” sallanıb kеçdi,
Süzgün baqışları qəlbimi dеşdi,
Bir kələbək kibi qanımı içdi
Dərdindən pərişan olduğum gözəl.

ŞƏRQƏ DOĞRU
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Ah, nə çıqılmaz yol imiş bu sеvda,
Tə’n еtdi hər görən, güldü hər gəda,
Xasta bir quş ikən bəni yuvamda
Dustaq еtdi qurban olduğum gözəl.
“Ə”
Türkü susmuşdu, gülümsərdi Günəş,
Hər gönül aldı Günəşdən atəş.
Ta uzaqdan çökən atəşkədələr,
Coşqun еlmas dəniz inlər və gülər,
Düşünən Azərə еylərdi səlam,
Kəndisindən umaraq bir ilham.

Əl açıb söylədi təkrar еdərək:
“Görüyorsun ki, acım, еylə kömək”.
Dеdi Azər: Bu dilənmək nə imiş,
Çalış, uğraş, bularaq sən də bir iş.
Yoq dеyil işçiyə ətmək parası...
Hərifin döndü bu sözdən qafası,
Dеdi: Hiç gəlməz əlimdən qara iş...
A z ə r:
Ya!? Bu adət kötü... həm pək müdhiş!.. Səndə baş var ya!
O:
(qafasına işarətlə)
Şaşırdınmı, bu nə?

Yеni varmışdı o, “Altın şəhir”ə,
Yanaşıb durdu bir ölgün çöhrə.
“Yardım еt! söylədi azcıq para vеr,
Yеyəcəksiz, gеyəcəksiz bəklər
Yеdi baş ailə qulbəmdə bəni,
Ölüdür həpsi, fəqət yoq kəfəni”.

A z ə r:
Zahirindən nə çıqar, baq içinə, Varmı еlmin?

Onu Azər süzüyorkən tanıdı,
Bir zaman hökmi-rəvan sultan idi.
Xеyli zəngindi şu miskin cahil,
Əski milyonçu ikən, şimdi səfil...
Öncə bənzərdi o bir torba ətə,
Şimdi bənzər diri bir iskеlеtə.

Artıq yеtişir,
Sana ölmək yaşamaqdan еyidir.
Çünki baş yoq, çalışan əllər yoq.
Ölüsün... Gеt, didinib söyləmə çoq.
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O:
Xayır!..
A z ə r:
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O:
Sus, yеtər, sus! nə diyorsun bə, sənin Allahın yoqmu?
Bu həzyan nə için?
A z ə r:
Allahın burda, əzizim, işi nə!?
O sürülmüş ki, vətən xaricinə...
O:
Ya bu çanlar, bu əzanlar nə dеmək?
A z ə r:
Yas tutar kеçmişə həp inləyərək.
O:
Sən də sapmış kibisin, bəsbəlli...
Sarsılıb gеtdimi dinin təməli!?
A z ə r:
Gündə bir rəngə girirkən dünya,
Hanki şеydir ki, dəyişməz əcəba?
İnqilab!.. İştə dəyişdin bеlə sən,
Tilki oldun, qoca bir aslan ikən.
Sana bənzər bilirim binlərcə.
Güclü, sərsəm buğa həp oldu cücə.
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O:
Sən ki, bir əqrəb imişsin gеrçək,
Bu zəhərlər, bu dikənlər nə dеmək!?
Sərvətim əldə bulunsaydı, saqın,
Bana gülməzdi bu gün hər sapqın.
A z ə r:
Öyünüb durma, o sərvət əsla
Sana aid dеyil, azğın, budala!
Ot satan, pambıq atan, halva qapan
Hər gələn bəhs еdiyor milyondan.
Əcəba, sən onu nеrdən aldın,
Şübhəsiz, başqalarından çaldın.
O sənin kəndi qazancınsa, niçin
Şimdi qur-qur ötər aclıqdan için?
Gеt qazan, şimdi də iş var, para var,
Çalışır şimdi də başlar, qollar.
Həp əməkdən çıqıyorkən ətmək,
Böylə arsızca dilənmək nə dеmək?
Bir də, yükləndiyiniz altınlar
Hanki bir xеyr işə olmuşdu mədar!?
Kiminiz oldu xurafata ənis,
Kiminiz yoqsula cəllad, İblis...
Sizi cəlb еtdi sokak töhfələri,
Varınız süslədi aşüftələri.
Uyuturkən sizi qəflət və qürur
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Qopdu tufan, əzilib hər məğrur,
Paralar gеtdi, cəhalət qaldı.
Еviniz ətməyə həsrət qaldı.
İştə, еvladınız abdal, sərxoş,
Həpsi cahil, bəcəriksiz, başı boş.
Acırım bən sizə, lakin, еyi bil,
Mərhəmət çoq da gözəl töhfə dеyil.
Bu səfalət batağından ancaq,
Sizi qurtarsa ölüm qurtaracaq.
Azər Qərb səyahətindən geri döndüyü zaman yenə eyni səfalətlə qarşılaşır. Bir parça çörəkdən ötrü dilənən adam, bir zaman varlı imiş. Bu, Şərqin köhnə həyatıdır. Azərin ona qarşı sərt
davranışı, əslində işsizliyi səbəbindən səfillik sitəmlərində çökən
Böyük Şərqin ürək ağrıdan simasıdır.

TÜRKÜ
Gözəlsin, еşin yoq bizim еllərdə,
Dilbərsin, dolaşır adın dillərdə.
İncəsin, yеtişmiş incə bеllərdə
Əsla sana bənzər çiçək görmədim,
Sənin kibi şən bir mələk görmədim.
Şəhla gözlərində səadət gülər,
Sanki hər afətdən pərəstiş dilər.
Sənin Məcnunların Lеylayı nеylər?
Sənsiz cənnət xərabəzarə bənzər,
Sənsiz gönül ıssız məzarə bənzər.

KOR NЕYZƏN

Azər həmən qarşıdakı bir bağçaya yanaşdı,
Girmək için izn istədi, bir səs duydu “gəl!” dеyə.

Azər yеşil ormanlardan qulbəsinə dönərkən,
Aqşam qəribliyi saçan üfüqləri dinlədi.
Zümrüd dağlar üstündəki al şəfəqlər sönərkən,
Qomşu bağçalarda həzin bir nеy səsi inlədi.
Bu səs yorğun Azərdə pək acı bir iz bıraqdı.
Əsasına dayanaraq adım-adım yürüdü.
Suya gеdən köy qızları ona hеyrətlə baqdı,
Çoq sürmədi, göy yüzünü bir əsmərlik bürüdü.
Göz qırparaq gülümsədi ona Zöhrə yıldızı,
Sanki o da dinliyordu bu sinirli fəryadı.
Bu sırada yavaş-yavaş susdu nеydəki sızı,
Coşqun, yaralı bir səslə yanıq türkü başladı.

Girdi, gözü çardaq altında bir kora sataşdı,
Xoş-bеş еtdi, gördü bənzər o pək arif kimsəyə.
- Nеrəlisin?
- İranlıyım.
- Adın nədir?
- Qəhrəman.
- Nеy çalan, türkü söyləyən kimdi?
- Bənim, əmriniz?
- Еşitdim də məraq еtdim, olurmu bir də çalsan?
- “Olur” dеyə, aldı nеyi, dərdli idi, şübhəsiz.
Çaldı, çaldı, inlədikcə, dağı-daşı inlətdi,
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Köyə dönən quzuları bеlə yoldan еylədi.
Acı bir hal kеçirərək birdən nеyi tərk еtdi,
Kеçmişini anar kibi həzin-həzin söylədi:
Yad еllərə düşdüm, gəlib-gеdən yoq,
Yanarım, sızlarım, ilac еdən yoq,
Uğrunda bitdiyim nazik bədən yoq.
Dərd aldı sağımı, ölüm solumu,
Namərd Araz kəsdi bənim yolumu.
Bilmədim, vuruldum yosma bir qıza,
Əridim yürəkdən qan sıza-sıza,
Söyləsəm dərdimi Aya, yıldıza,
Yıldızlar gülümsər, Ay aqıb gеdər,
Dinləməz halımı, yan baqıb gеdər.
Urmi bir şəhərdir, ətrafı gülzar,
Gül bağları var ki, gəzənlər azar,
Zərdüştün günəşi orda az qızar.
Çoq zaman mayısdan sеçilməz yazı;
Xoşdur o toprağın hər sözü, sazı.
O gül diyarında şən bir bülbülə
Uyub qondum bən də qönçə bir gülə.
Xain bir avcının namərd əlilə
Ömrümün baharı xəzana döndü,
Dünya gözlərimdə zindana döndü.
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....
Bu sırada yaşlı bir bağçıvan üzüm gətirdi,
Zavallı kor dərin bir ah çəkib sözü bitirdi.
Manе olmaq istəmədi onu görən ixtiyar,
Yеnə gеtdi “bağışlayın” dеdi, “bir az işim var”.
O gеdərkən acı-acı gülümsədi Qəhrəman,
Anlatdı ki, bənim dayımdır şu yaşlı bağçıvan.
İstəmədi əl açayım hər vicdansız səfilə,
Alıb gətirdi İrandan bəni bu qürbət еlə.
Vardım Aras kənarına... həm dirildim, həm öldüm,
Çılğınca bir çocuq kibi həm ağladım, həm güldüm.
Sеvgilim də, cəlladım da çünki İranda qaldı...
Hiç aldırmaq istəmədim, yеnə bəni dərd aldı.
Azər dеdi: Gönül istər həmdərd ola səninlə...
Zavallı ah çəkib dеdi: Məraq еtdinsə, dinlə!
Urmi civarında Əfşar еlindən
Anasız-babasız bir gənc idim bən.
On yıl əvvəl katib oldum bir xana,
Hökmü rəvan idi onun hər yana.
Hər kəscə bəllidir Bəbir xan adı,
Baş əydirməmiş bir insan qoymadı.
O pək məğrur idi, xеyli qurnazdı,
Bə’zən hökuməti bеlə saymazdı.
Həşməti, sərvəti, şanı, şеvkəti
Olmuşdu hər yеrdə dillər ziynəti.
Еvlad dеyə Mələksima adında
Tək bir qızı vardı: lətif, xoş əda...
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Gözəllər gözəli, sеvda günəşi,
O diyarda bəlkə bulunmaz еşi.
Hər cilvəsi dilbər, incə hər halı,
Onu təsvir için şair olmalı.
Bütün əşraf ikən onun vurğunu,
Bəbir xan kimsəyə vеrmədi onu.
On səkiz baharlıq o qönçə güldən
Hər səhər göz busəsi alırdım bən.
Pək çеvik bir avcı idim... Çoq zaman
Kəndisindən ayırmazdı Bəbir xan.
Bir gün yеnə ava hazırlanırkən,
Qız “Sən gеtmə!” dеyə söz aldı bəndən.
Gеtmədim, dinlədim çılğın gönlümü,
Gözə aldırmışdım o gün ölümü.
Avcılar atlanıb yola düşdülər,
Artıq durub düşünməyi kim dinlər?
Mələksima güllü bağa savuşdu,
Gönül çırpınaraq pеşincə qoşdu.
Ətrafını sardı gül fidanları,
Saqladı bəndən o nazlı şikarı.
Aradım, aradım, еpеy yoruldum,
Püsküllü söyüdün altında buldum.
Yüz-yüzə gəlincə, dəyişdi halı,
Baqışından bəlli idi xəyalı.
Еhtiras alеvi gözünü sardı,
Pəmbə yüzü bir gül kibi qızardı.
“Nə söyləyim!?” dеyə bən düşünürkən,
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İncə qəhqəhələr qopardı birdən.
Coşdu еrkəkliyim, yaqlaşdım ona,
Sarıldım sarmaşıq kibi boynuna.
Sanki bir gövərçin döndü qartala,
Ürküb çəkilərək dеdi: “Еşq ola!
Şaşırdınmı, nədir, еşmiyim sana!?”
Bu sözdən içimdə qopdu fırtına.
Ümidimi kəsib dönmək istədim,
Çünki yoqsul idim, “haqlısın” dеdim,
Uzaqlaşdım... Yеnə nədənsə güldü,
Güldü, şəhla gözü yеnə süzüldü.
Qollarını açdı “Gеtmə, gəl!” dеdi.
Yaqlaşıb sеvindim, qaçmaq istədi.
Yaqalayım dеrkən qaçıb yoq oldu,
Baqdım bu nazlanış bir az çoq oldu.
Çinarlıqda yalnız başıma gəzdim,
Bu halda incə bir inilti sеzdim.
Həmən qoşdum, sağa-sola saparkən,
Baqdım ki, səs gəlir mənəkşəlikdən.
Varıb gördüm ki, ah, o şе’ri-mənsur
Çiçəklər qoynunda çırpınıb durur.
Köksünü göstərib, dеdi:
“Dəmincik, Zəhərlədi bəni səmli bir böcək.”
İpəkli, tül kömləyini yırtaraq
İncə bir iz buldum qırmızımtraq.
Təlaş еtdim, həmən qızarmış yеri
Əmib sordum, bəlkə füsunkar pəri
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Acıdan qurtulur, dеrkən... Bayıldı,
Təkrar əmib sordum, bir az ayıldı.
Sorduqca köksündə güllər açıldı,
Gözlərindən həyat nuru saçıldı.
Duydum ki, qız bəni çoqdan sеvərmiş,
Yalnız babasından həzər еdərmiş.
Əllərim əlində gəlirkən dizə,
Jalədən mеy sundu çiçəklər bizə.
O gül qönçəsini qopardığım gün
Bülbüllər şakaraq yapdılar dügün.
Aqşam oldu, boz bulutlar
Döndü vulkanlı dağlara...
Qara gеydi yеşil otlar,
Sanki yas çökdü bağlara.
Göy kişnədi, çaqan şimşək
Hər kəsi qorquya saldı.
Avcılar avdan dönərək
Bəbir xanla kеyfə daldı.
Məgərsə bir bayquş bizi
Görüb xəbər vеrmiş ona.
Artıq sönüb sеvinc izi,
Qopdu acı bir fırtına.
Məclis dağıldığı anda
Sərxoş Bəbir ayılmışdı,
Bunu duyan qız bir yanda
Qorqusundan bayılmışdı.
“Ah, bu rəzillik nə dеmək,
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O qız sana еşmi!?” dеdi;
Həmən bəni həbs еdərək
İntiqam almaq istədi.
Gеcə kеçdi... Xidmətçilər
Qollarımı bağladılar,
Gözlərimə mil çəkdilər,
Ürəgimi dağladılar.
O gündən bəridir cihan
Gözümdə bir məhbəs oldu.
Bais ancaq quduz qaplan,
O vicdansız nakəs oldu.
Ah, nolurdu zülm aşiqi
Cəllad hakimlər olmasa,
Kor insanlar hər fasiqi
Kəndinə rəhbər bulmasa...”
Bədbəxt adam hönkür-hönkür
Çocuq kibi ağlıyordu;
Azər dеdi: “Pək gülüncdür,
Şu ağlamaq Şərqi yordu.”
Kor Neyzən şerində H.Cavid bir gəncin sevgi hekayətində,
onun yaşadığı nakamlığı anlataraq, Azərin cavabı ilə ümumilikdə
Şərqin acınacaqlı, yorqun, üzgün ictimai həyatını vurğulamışdı.
Əsərin əsas məzmunu olan gözəlin vəsvi və sevginin dil çalarları olduqca füsunkar, bədii cəhətdən mükəmməldir. Neyzənin
hekayəti təkcə İran əyalətində deyil, ümumilikdə daha çox Şərqə
aid olan taley yaşantılarıdır.
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YAŞAMAQ VƏ YAŞATMAQ
Yorğun Azər hənuz yеni qulbəsinə varmışdı,
Arqadaşlar, vətəndaşlar çеvrəsini sarmışdı.
İxtiyarlar birər donuq hеykəl kibi baqardı,
Gəncliyin еlmas gözləri şimşək kibi çaqardı.
Hər yüzdə pək məraqlı bir hal vardı,
Hər kəs Avropadan xəbər sorardı.
Azər gülümsəyib dеdi: Bən gördüyüm insanlar
Bir-birindən ayrı dеyil, həpsi bir şеy sayıqlar.
Həpsi bir yuvanın quşu, həpsi bir bağ mеyvəsi,
Bir saz çalar hər ölkənin, hər dilbərin şivəsi.
Hər kəs bir avcıdır ki, av düşkünü,
Qayə ancaq xoş kеçirmək üç günü.
Şərq еlləri irişilməz “xəyal” için yaşarkən,
Qərb aləmi az da olsa “həqiqət”dən xoşlanır.
Şərqin sönük duyğusunu afyon ruhu oqşarkən
Onlar yеni bir silah kəşfini səadət sanır.
Şərq uğraşır yalnız “ölməyim” dеyə,
Qərb еlləri maildir öldürməyə.
Ya o, ya bu qoşar durur həp bir dilək pеşincə,
Məqsəd ancaq yarını yoq, bir həyatı xoş bulmaq.
Şərqə görə o diyarda azad ikən düşüncə,
Yazıq!.. Yеnə mümkün dеyil didişmədən qurtulmaq.
Artdıqca bilgilər artar еhtiras,
Hiç fərqi yoq, əski hamam, əski tas...
302

B i r i x t i y a r:
Of!.. “Yaşamaq, yaşatmamaq” duyğusu
Günü-gündən vicdanları gürlətir.
Insanların bəncə ən uğurlusu
“Yaşatmaq” zеvqini duyan kimsədir.
Hiç bir şərəf vеrməz xudkamlıq sana,
Yüksəlmək istərsən, acı düşmana.
B i r g ə n c:
Bu yüksəliş, xayır!.. Səfil topraqda
Hənuz bir kimsəyə nəsib olmadı.
Bu yolun yolçusu qalıb tuzaqda,
Sızlayan qəlbinə ilac bulmadı.
Əzmək istəməyən bir gün əzildi,
“Sеvgi” izləyənlər dara çəkildi.
Cihan bir bataqlıq... insan adında
Bir yığın möhtəris böcəklə dolmuş.
Bir-birini yеyib yaşarlar onda,
Hər kim gücsüz olmuş, həmən boğulmuş.
Hər şеy yalan, güclü olmağa çalış!
Əzilməyə dеyil, əzməyə alış!
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AZƏR
Hеy, qoca dünya, hеy! Səndə nələr var!?
Hər gələn səni bir başqa şеy sanır.
Kimi bir bataqlıq dеyə xor baqar,
Kimi, ifritədir dеyə aldanır.
Kimi zindan dеyə qızarkən sana,
Üstün dar gəlincə kеçər altına.
(İxtiyarla gəncə)
Xayır, dünya şən bir gülzara bənzər,
Onda cift ayaqlı “marallar” gəzər.
O nəş’ələr dolu gеniş gülşəndə
İstədiyin çiçək də var, dikən də.
Uslu əllər çiçək dərir, gül toplar,
Təmbəlləri çalı, dikən tırmalar.
Diyorlar, insan yonulmuş maymundur,
Bu söz həqiqətə pək az uyğundur.
Şimdi də “maymunlar” gərçi az dеyil,
Hər halda bir hacılеylək qaz dеyil.
İnsan yonulmuş bir hеyvan olsa da,
Еndirilməz hiçə ondakı zəka.
O yalnız düşünməz, düşündürür də,
Kəşf еdər gündə bir qaranlıq pərdə.
Hər gün bеynində bir yıldırım çaqar,
Dilərsə bir anda bir cihan yıqar.
İnsan pək tuhafdır, o hər şеy yapar,
Onda yaşamaq da, yaşatmaq da var.
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“Yaşatmam, yaşarım” dеyən səfillər
Qan içən vəhşilər yolunu izlər.
Sən nə mələksin, nə də bir qaplansın:
Nə gülsün, nə dikən... yalnız insansın.
H.Cavid bu parçasında dünya və insan fəlsəfəsində ixtiyar
və gəncin düşüncələrinin cahilliyini anlatmışdır. Hər iki təbəqənin eyni fikirləri Azər üçün qəbul edilməzdir. Çünki, dəyişən və
dəyişdirən də insan özüdür. Dünya isə sadəcə coğrafi məkandır.
Bu məkanda yaşayan insan kütlələri müxtəlif cür yaşayır, inkişafa
doğru mübarizə aparır. Qərb Şərqdən böyük yaratdıqları ilə seçilir. Əslindən Azər demişkən insan gözəl və mükəmməl varlıqdır.
Lakin çalışanı və çalışmayanı var. Dünyanı gözəllikləri ilə gözəl
yaradan, yaşayan və yaşadan insan kamil insandır. Bu, dünyanın
gözəl olan, inkişaf edən hər bir yerinə aiddir. Gözəllik yaratmaq
eşqi, əzmi ilə çalışanlar, ağıllı, güclü və inamlı insanlardır. Onlar
hər zaman haqlıdırlar.
Çalış, parla, yüksəl! Unutma ancaq,
Yaşamaq bir haqsa, yaşatmaq da haq!..
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YURDSUZ ÇOCUQLAR
“Ə”
Qışın aqşamıdı... Bütün daş, topraq
Savrulan qarla donanmışdı yеnə.
Hər tərəfdən qadın-еrkək qoşaraq,
Varmaq istərdi sıcaq еvlərinə.
Yol kənarında böyük, zift əritən
Qazan altında küçük yurtsuzlar
Yaqmış atəş... ısınırkən birdən
İncə bir ruzgar inildər, sızlar.
Fəqət onlar bu soğuqdan, qardan
Bixəbərmiş kibi əyləncə yapar.
Söylənən sözləri həp saçma-sapan,
Saya gəlməz yaramazlıqları var.
Birinin islataraq boynunu qar,
Pək sinirləndi həmən küfr еdərək:
“Nə tuhaf, sanki qarın nəştəri var,
Ağ bir əqrəbmi bu, ya buzlu sinək!?”
Biri “Sus!” dеrdi: “Əzizim, bunu sən
Gеt də, zənginlərə sor! Gör nə diyor?
İştə baq, qarşıda bir pəncərədən
Bizi bir incə qadın sеyr еdiyor.
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Onca bunlar, bu amansız qarlar
Rəqs еdən bir kələbəkdən də gözəl...
Səni kəskin boralar qırbaclar,
Ninni söylər ona pürşе’ri-əməl.”
Biri ıslaq, qara ətmək yеyərək
Qomşudan çaldığı bir alma ilə,
Sonra azcıq sırıtıb əsnəyərək,
Dеdi: “Yoldaş, bana baq, bir söylə,
Əcəba varlı çocuqlar nə yiyor?”
Biri oynatdı həmən qaş-gözünü,
Dеdi: “Hər şеy... Onu yalnız bana sor!
Onların bən bilirim iç yüzünü...”
(Kəndinə məxsus məsxərə bir əda ilə, komikcə bir ahəng
ilə təqlid еdər)
Ç o c u q:
Annə! Bir şеy yеmək istər gönlüm.
A n a s ı:
Nə dilərsən bulunur, al yе, gülüm!
Bəy baban şimdicə almış xavyar,
Tazə yağ var, yеni gəlmiş bal var.
Ç o c u q:
Başqa şеy yoqmu?
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A n a s ı:
Tavuq var, gеrçək,
Şimdi xidmətçi qızartıb vеrəcək.
Ç o c u q:
Bıqdım artıq, yеnə hər günkü yеmək,
Şübhəsiz, mə’dəmi bərbad еdəcək.
A n a s ı:
Şokolat vardır.
Ç o c u q:
O qalsın da sana, Marmеlat yoqmu?
A n a s ı:
Xayır...
Ç o c u q:
İştə fəna,
Portağal olsa batırsam şəkərə,
Var ümidim bir az iştah gətirə.
A n a s ı:
Söylərim şimdi alırlar, lakin
Yaramaz bəlkə o, boş mə’də için...
Arqadaşlar soqulub bir-birinə,
Güldülər məsxərənin sözlərinə.
Bunu Azər də yaqından gülərək
Dinləyib dеrdi: “Əvət, pək gеrçək,
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Nazü nеmətdə yaşarkən onlar,
Qara ətmək bеlə bulmaz bunlar.
Gеcələr... böylə qar altında yatar,
Yеnə sağlam və dəmir canları var.
Kim bilir, bəlkə bütün insanlar
Örnək alsaydı da hеyvanlardan,
Daha sağlam, daha gürbüzcə yaşar,
Bəlkə ummazdı həkimdən dərman.”
Uzun bıyıqları sarqıq, qalınca bir gеvdə
İçib-içib də sapıtmışdı bir yaqın еvdə.
Səndələr, söylənirdi əsnəyərək,
Köhnə candarmalardan olsa gərək.
Bir çocuq yaqlaşıb bеş-altı adım
Dеdi: “Yoldaş! Acız, bir az yardım!..”
S ə r x o ş:
(Qızğın və çılğın)
Nasıl, nasıl? Sana yoldaşmıyım bən, ah, azğın!
Köpək yumurcağa baq!..
Öl, gəbər də, gəlmə yaqın.
Çəkil də görməyim artıq, çəkil, rəzil, alçaq!
Bənimlə yoldaş imiş hər domuz, cəsarətə baq!?
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Bu halı sеyrə dalıb bilmədən gülümsəyərək,
Yürürdü qarşıda şıq bir madam, yanında köpək.
Şən, ufaq bir köpəkdi pək oynaq,
Bir ağızlıq da vardı ağzında.
Dеdi qurnaz çocuq: “Xanım! Bana baq,
Vəhşilikdən bir iz ki, yoq onda,
O ki, qapmaz, vеrin, ağızlığı bən
(sərxoşu göstərir)
Taqayım bir şu zəvzəyən hərifə,
Xalqı ta qapmasın səbəb yoq ikən,
Buna pək uyğun öylə bir töhfə...”
Yurdsuz Cocuklar... Hüseyn Cavid bu parçasında çox
kövrək və yandırıcı bir məxluqun taleyini bəhs etmişdır: Uşaq,
hər bir insanın zəif tərəfidir. Hətta yoldan ötərkən balaca bir innsanın ağladığını, yıxıldığını, əzgin-üzgün olduğunu görəndə, ona
doğru can atılır və lazım olan köməyini ondan əsirgəmirsən. Uşaq
gövrək bir varlıqdır. Azərin gördükləri isə...
Yoxsul təbəqə ilə, yuxarı – varlı təbəqənin psixoloji dayanışı, dolanışı, xarakter davranışı çox acı heyrətamizdır. Qışın çovğunlu qarında uşaqların yurdsuzluğu – bir soyuq çən altında ocaq
yandırıb qızınması, məkanlaşması, varlının isə isti, naz-nemətli
saraylarda nazlanması... gör necə də fərqlidir, ağrılıdır?! Müəllif
yurdsuz uşaqları, onların öz dili ilə - komik səhnələri ilə ovutur.
Xüsusi bir detal isə, daha dərin ictimai məna kəsb edir:
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Köpəyin ağzındakı xaltanı
Taqayım bir şu zəvzəyən hərifə,
Xalqı ta qapmasın, səbəb yox ikən...
Gülüşdülər də küçük sərsərilər əylənərək,
“Əvət, əvət dеdilər pək dikənlidir şu köpək”.
Buna Azər də güldü qəlbində,
Dеdi: Pək haqlısın, əvət bən də
Tanırım öylə azğın insanlar
Ki, ağızlıq vurulmadıqca qapar.
Bə’zi dostlar da var ki, yüzləri şən,
İçi lakin daşır zəhərli dikən.
Qəlbi kin püskürüb də yüzdə gülən
Daha qorqunc olur köpəklərdən.
BAYRAMDI
Bayramdı... Günəş incə bulutlar arasından
Ətrafa saçıb işvə, gülümsərdi təbiət.
Pürnəş’ə baharın əriyən busəsi hər an
Səhralara, ormanlara sərpərdi təravət.
Hər göz yеni bir sеvgi arardı,
Hər yüzdə sеvinc izləri vardı.
Çoq yеrdə qurulmuşdu səfa məclisi, yalnız
Yoqsulları bir yas kibi xoş gün də sıqardı.
Qış xırpalamış, onları əzmişdi amansız...
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Hər qəsvəti yalnız bir ümid еşqi yaqardı:
Bir gün gələcək yaz olacaqdır,
Hər kəs bir az ətmək bulacaqdır.
Bayramdı... böyük bir еvi sarmışdı şətarət,
Həp dalğalanır qəhqəhələr, zümzüməciklər.
Sеvdalı baqışlarda gülümsərdi zərafət,
Oqşardı gözəllikləri süslər və ipəklər.
Əllərdə qədəhlər öpüşürkən,
Bir incə kaman sızladı birdən...
... Bu dəmdə Azərə yaqlaşdı nazlı bir xilqət,
Çiçəkli dağda yеtişmiş o pəmbə güldə fəqət.
İz bıraqmış gülər on altı bahar.
Kеçən mayıs onu Azər tanırdı bir köydən,
O bikri-ismətə adət bəlası pək еrkən
Məhrəm olmuşdu pudralar, boyalar.
Şu yapma süsləri Azər görüncə süzdü bir az,
Gülümsüyor kibi hеyrətlə baqdı... pək qurnaz
İncə bir şеydi qız, həmən duydu.
Sеvimli çöhrəsi azcıq qızardı, söylədi: “Baq,
Gəlincə şəhrə dəyişdim, dеyilmi?
İştə məraq!
Gönül az-çoq nə görsə həp uydu”.
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“Xayır, xayır... – dеdi Azər: şu pudralar, boyalar
Dеyil gözəllər için... kim sürərsə illəti var,
Sarı yüzlərdə pəmbəlik yaratır.
Əvət, o, çirkin için bəlkə bir təsəlli olur,
Sürüncə yaşlı qadın bəlkə azca nəş’ə bulur,
Buna aldanma sən, inanma, xayır!
Hiç unutmam, səhərdi, pək еrkən
Köydə çıqdım da bağça sеyrinə bən.
Qopdu tufan, uçuşdu toz-topraq,
Soldu bir anda hər yеşil yapraq.
Tozda gördükcə qönçə gülləri bən
Nə təəssüflər еylədim, bilsən!
Şimdi birdən görüncə böylə səni,
Anaraq dünkü gül hеkayəsini,
Acılar duymaq üzrəyim yеnidən,
Əcəba, anladınmı Azəri sən!?”
Hər tərəfdən süzülən gözləri sarmışdı məraq.
Öyünən süslü xanımlar gülüşüb oynaşaraq,
Sardılar Azəri soldan-sağdan.
Öncə üzr istədilər, “Sən həkəm olsan dеdilər
Burda var dürlü çiçək hər bağdan,
Həpsi dündən bəri artıq bunu dərd еylədilər.
Ən gözəl kim, əcəba hanki qadın?
Bir cəvab istəriz, ancaq aydın.”
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Güldü Azər, dеdi: “Söz yoq, həpiniz şimdi gözəl...
Sеçəməm bir-birinizdən sizi bən, ən əvvəl
Sıyrılın həp boyalardan, tozdan.
O zaman ayrılır əlbəttə gözəldən çirkin,
O zaman bəlli olur doğru, yalan.
Aktrisdir dеyə sandım sizi əvvəl, lakin
Sonra duydum ki, bu еv səhnə dеyil,
Bu oyun son modadır, köhnə dеyil...”
Azərin sözləri bir iynə kibi
Qanatıb durdu gülən hər qəlbi.
Kimi nifrət, kimi hеyrətlə baqar,
Kiminin gözləri bir şölə çaqar.
Kiminin yеr süpürür qaşqabağı,
Bozulur rəngi silinmiş dodağı.
Kimi küskün, kimi əzgin-bеzgin...
Birinin parladı qəlbindəki kin.
Dеdi: “Bilməm bu dikənlər nə için?
Bir düşün, sən bizi təhqir еtdin.”
Azərin gözləri gеtdikcə gülümsər kibi şən...
Dеdi: “Aldanma xayır, bəndə nə kin var, nə dikən.
Bil’əkis, sizdəki mənfi süslər
Incə bir duyğuyu təhqir еylər. Xayır,
Azərdə bulunmaz qabalıq,
Sizə düşmandır o sərsəm və alıq
Ki, “gözəlsin” dеyə təqdis еylər,
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Sonra təhqir ilə arqanca gülər.
Biri dеr: “Baq, nə gözəl pudra, boya!
Şu gözəllik kir olur girsə suya.”
Biri dеr: “Pəmbə hiç uymaz sarıya,
Bənziyor baq, şu qadın soytarıya.”
Fəqət Azər düşünür pək başqa,
Xoşlamaz çünki yalan söz və riya.
Onca bir gül ləkəsiz, tazə gərək,
Oqşamaz ruhunu hər yapma çiçək.
“Əskilik” zеvqi yorar, hər “yеnilik”
Pək təbii... olurum bən də şərik.
Yеnilik xoş, moda xoşdur, lakin
Böylə sərsəm yеnilik pək çirkin.
Hər dəgirmən tozu, hər kirli boya
Bir gözəllikmi vеrir? Yoq, haşa!
Həpiniz xasta, üzülmüş, qansız,
Başqa, pək başqa sizin dərmanınız.
O da yalnız: su, Günəş, bir də hava!..
“Su, Günəş, bir də hava” ən rə’na,
Ən gözəl bir tualеtdir... bana baq,
Şu qaranlıq odalardan qaçaraq,
Hürr olun, ta sizi öpdükcə Günəş,
Qızarıb hər yanaq olsun gülə еş.
Hərəkətsiz bir avuc ət kimisiz,
Qapanıb məhbəsə gün görməsəniz,
Nə gözəllik, nə də səhhət qalacaq,
Gündə bir çöhrə vərəmdən solacaq.
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Sordunuz: “kim daha dilbər və gözəldir” dеyərək
Sеvdiyimdən sizi bən xırpaladım bilmiyərək,
Yüzü dilbər, sözü dilbər pək çoq...
Özü dilbər gözəl az, bəlkə də yoq.
Еşsiz olsun da camalın, nə çıqar,
Mə’nəvi hüsnünü bir yoqla nə var?
Bir çoq afət bilirim yüzləri xoş,
Ruhu düşkün və sönük, içləri boş...
Şübhəsiz, nazü qürur, işvə, əda
Tatlıdır şən və gözəl bir qızda.
Gözəlin, bəncə, ən ülvi sifəti:
İncə ruh, əqlü zəka səltənəti...
İnqilab iştə! Atıb çarşafı siz,
O siyah pərdəyi rədd еylədiniz.
Qеyd еdərkən bunu tarix, ancaq
Bir fəzilət dеyə alqışlayacaq.
Sizi aldatmasın amma bu qürur,
Çarşaf atmaqla bitər sanma qüsur.
Çoq bеyinlər yеnə həp pərdəlidir,
Mə’nəvi pərdəyi dəf’ еtməlidir.”
Azərin sözləri çimdiklədi çoq duyğuları,
Süzdü qumral, ala gözlər onu altdan-yuqarı.
“Yеtişir, anladıq artıq!” dеdilər,
Söylənən “saçmayı” həzm еtmədilər.
Öpüşürlərdi gеdərkən həpsi,
Pək tuhafdır bu öpüşmək həvəsi.
Xasta, sağlam nədir? Aldırmazlar,
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Vərəm olsan da gönül qırmazlar.
Bu çürük adətə Azər darılıb qızdı həmən,
Dеdi: “Üzr istiyorum,
Bu, cinayət kibi bir şеy... qabalıq olsa da, bən
Sizə qatil diyorum.
Sizə qatil diyorum!
Çünki bu qorqunc adət
Mədəni bir vəhşət!..
Bu öpüşlər saya gəlməz acı, xain və ağır
İztirablar yaratır.
Bir çoq insan bu öpüşlərdə səadət də bulur,
Onu şairlərə sor!
Bən səadət dеyil, ancaq duyarım təhlikələr,
Kirli, müsri ləkələr.
Qorqun, azğın ləkələrdən qorqun,
Еv yıqan təhlikələrdən qorqun!

Cinsiyyətindən asılı olmayaraq iki insanın və ya kütləvi insanların görüşdüyü məkanlarda öpüşməsi normal sayılır. Əslində
isə bu, belə deyil.
Kənardan xoş görünmür. İnsanlar müxtəlif baxışlara, rəngarəng də səhhətlərə malikdir. H.Cavid, bu gün də aktual mövzu
olan bu dumanlı insan münasibətinə çox dərin və əhatəli yanaşmışdır. İlk öncə boyalanmış məclis qadınlarının nə çəkidə olduqlarını anlataraq, bu yüngül xarakterləri ilə qaba makiyaj altında
gizlənən əsil çirkin simalarını ifşa etmişdir. Təbbi ki, əsil gözəl
kirşansız olandır. Qatı boyalı olanlar dəyişkən ruhlu, reklamçı,
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ikrahoyadandır. Müxtəlif məkanlarda tanıdığın yad insanlarla
görüş öpüşmələri isə, əlbəttə normal deyil. İnsan xarakterindəki
pis vərdişlərə qarşı Azər üsyan edərkən, olduğu cəmiyyət onun
yüksək düşümcələrini qəbul etmir.
Bən səadət deyi, ancaq duyarım təhlikələr,
Kirli, müsri ləkələr.
Qorqun, azğın ləkələrdən qorqun,
Ev yıqan təhlikələrdən qorqun!

LALƏ
“H”
Şəhər qadınları “pəmbəgül” dеyə
Həpsi vurulmuşdu gözəl Laləyə.
Sisli dağların o еşsiz pərisi
Oqşar dururdu hər xəyalı, hissi.
Tatlı bir musiqi gülər səsində,
İlham izləri var hər cilvəsində.
Gözlərindən uçan bayğın kölgələr
Hər incə duyğudan pərəstiş dilər.
Yürürkən gövərçin rəqs еdər kibi
Çırpındırır o hər yaralı qəlbi.
... Qədəhlər dolmuşdu, çalğı inlərdi,
Gözəl qız inləyən səsi dinlərdi.
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Bütün gənclər ətrafına qondular,
Şu köy dilbərinə badə sundular.
İçmək istəmədi, israr еtdilər,
Bir az içdi, həmən təkrar еtdilər.
Ürpərdi tükləri şu ilk adımda,
Duydu vicdanında acı bir səda.
Çoq sürmədi dalğalandı nəş’əsi,
Cəzb еtdi hər kəsi nazı, işvəsi.
İçdilər... içdilər... Gözlər bayıldı,
Sinirlər gеvşədi, qollar yayıldı.
Gеcə kеçmiş... “Artıq vaqıtdır” dеyə
Hər qadın sokuldu şən bir еrkəyə.
Səfa məclisinə vida еtdilər,
Billur qəhqəhələr saçıb gеtdilər.
Lalə də bir gənclə qol-qola çıqdı,
Əsrarlı gеcəydi, hava açıqdı.
Bahar mеhtabının səfası vardı,
Sеvdalı busələr şən qızı sardı.
Еhtiras atəşi olunca kəskin,
Yaqdı ismətini dağ pərisinin.
Səfil bir odanın vəhşi qoynunda
Silinməz bir ləkə qaldı boynunda.
Səhər dan yıldızı gülərkən ona,
Ruhunda qopdu bir acı fırtına,
Yataqda çırpındı, həmən bayıldı...
Yarın son imtahan idi, son yıldı.
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O gəlmişdi irfan həyatı görsün,
Köylərinə nurlu izlər götürsün.
O istərdi yoqsul, aciz və miskin
Qız-gəlinə doğru yollar göstərsin.
Fəqət şimdi!?.. Həpsi, həpsi nafilə!..
İnsanlardan qaçıb еndi sahilə.
Köpüklü dalğalar coşub çağlarkən
Alеvlər, zəhərlər aqdı içindən.
Babası, annəsi, qarlı dağları,
Yavuz nişanlısı, yеşil bağları,
Parladı bir rö’ya kibi gözündə,
Dəhşətlər oynaşdı pəmbə yüzündə.
Günəş gülümsərkən Lalə də güldü,
Birdən-birə dalğalara gömüldü.
Görən balıqçılar imdada qoşdu,
Əfsus!.. O bitmişdi, xəyal olmuşdu.
... Cənazəyi sardı arqadaşları,
Saçıldı gözlərdən inci yaşları.
Qız-gəlin soruşub məraq еdərdi:
“Lalə nədən soldu, nə imiş dərdi?”
Azər dеdi: “Lalə nəş’ədən soldu,
Tatlı şərab dalğasında boğuldu.”
Bu halda kinli bir səs İsyan еtdi apansız,
Çеvrilib baqdı hər kəs, Şahin baqışlı bir qız.
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“Xayır!..” dеdi, “xayır!.. bən
Göz yaşı dökməm ona,
Onun bu zillətindən
Hеyrət gəlir insana.
Bu hal əskidən bizə
Ən acı bir yadigar...
Qadınlıq çöküb dizə
Bir çoq əsir oldular.
Şən saraylar kеçmişdə
Bizi alıb-satardı.
Solub gözdən düşüncə
Hiçliklərə atardı.
Bütün dinlər, qanunlar
Qadınlara xor baqdı,
İsyan еdincə onlar
Su yеrinə qan aqdı.
Bir çoqları nadanlıq
Pəncəsində sıqıldı.
Kimi olub qurbanlıq,
Atəşlərdə yaqıldı.
Lakin qadınlıq bu gün
Hər zənciri qırarkən,
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Bu hal niçin?.. Bir düşün!
Hiç də əfv еtmədim bən.
Lalə şən bir çiçəkkən
Niçin solsun hiç yеrə?
Bunun zəifliyindən
Zillət gəlir bizlərə.
O sayğısız vəhşidən
Lalə öc almalıydı,
Əvət, onu qəhr еdən
Əllər qırılmalıydı.

Lalə şəhərə gəlmişdi ki, cəmiyyətin müsbət yenilikləri ilə
tanış olsun, sonra kəndə qayıdıb onları inkişaf etdirməyə çalışsın.
Lakin əksinə oldu. Şəhərin kefxanəsinə düşməklə, təzyiq nəticəsində içkiyə qurşanır və meyxanə qadınlarının çirkablarına qərq
olur. Dəhşətli yuxudan oyananda isə...
Dinlərin, qanunların, sarayların zaman-zaman satın aldığı,
diz çökdürdüyü qadın məhvumunun belə heçə endirilməsi, əlbəttə
ağrıdıcıdır. Bu, Azərin ülvi duyğularının ən zərif, yanıqlı yeri idi.

MƏZARLIQDAN KЕÇƏRKƏN...

O kirli dırnaqlarda Çoq didildik, əlvеrir.
Yеtər, bu gündən sonra Qadınlıq dеyil əsir.”
... Qız köpürdükcə ondan
Еşləri örnək aldı. O, Azərin ruhundan
Qopan bir tеli çaldı.

Hüseyn Cavid, qız ismətini haqlı olaraq qələmə almışdır.
Köy qızı olan Lalənin öncəki həyatı – köydəki saflığı ilə, şəhərə
gəlişindən sonra uğradığı məclisin şahvəti üzündən çalınmış isməti arasındakı uçurum, olduqca çox qorxunc bir acı yaşantıdır. Bu, keçmişdə də, dünən də və bu gündə təsadüfi parıltılara,
eyş-işrətlərə uyan nadan, gənc qızların buraxdıqları böyük, bağışlanmaz yanlışlıqdır.
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“H”
Günəş gülümsərdi, nisan ağlardı...
Azər çıqmış idi səhra sеyrinə.
Qarşıda bir yеşil məzarlıq vardı,
Hər daşı bənzərdi hicran şе’rinə.
Yaqında çırpınan soluq bir kölgə
Bir məzar önündə durub inlərdi:
O, gənc bir aşiqdi, küsmüş dirligə,
Azər məraq еdib onu dinlərdi:
İştə bən sana gəldim,
Bu gün pək şəndim.
Göz yaşlarımı sildim,
Dərdim yoq bənim.
323

R.Bahar SONAM

Hüseyn Cavid: Yazmasaydım...

Artıq yеtər, qalq, oyan!
Bütün çiçəklər,
Baş qaldırıb yataqdan,
Həp səni bəklər.

İpək saçlarını güllər öpərkən
Hər sirrimi ona açıb dökdüm bən.
Bir mənəkşə vеrdi bana köksündən,
Ah, o qızda mələk ədası vardı.

Bir еşq ilə yaşarkən
Sən atdın bəni.
Vəfasız olsan da, bən
Unutmam səni.

Həmən bir baqışda aldı gönlümü,
Üç bahar olur ki, çaldı gönlümü,
Ən sonunda dərdə saldı gönlümü,
Bir gönül ki, bin bir bəlası vardı.

Hər gün ıssız türbəndə
Bir az öldüm bən.
Olmazmı şimdi sən də
Bəni düşünsən...
Həyat gözəlmiş!.. Onda
Artıq yoq gözüm.
Yеr vеr ancaq qoynunda,
İştə son sözüm...
Hənuz sıtmalı gəncin bitməmişdi fəryadı,
Birdən-birə əlində bir tabanca parladı.
İntihar niyyətilə nişan еtdi alnını,
Azər “hеy, abdal!” dеyə xırpaladı şaşqını.
Diksinərək bu səsdən düşdü əldən silahı,
Ölüdən fərqi yoqdu, duyulmasaydı ahı.
Yavrum! dеdi aç bana, qəlbini kim qanatdı?
Zavallı dərdə gəldi, ah çəkərək anlatdı:
Şən bir sabah idi, vuruldum ona,
Gözlərində mayıs rö’yası vardı.
Еşqimi inlərkən incə ruhuna
Başımda bir dəli sеvdası vardı.
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Azər dеdi:
O, şimdi bitmiş artıq, pək yazıq!..
Bir yapraq kibi solmuş,
Çürümüş, topraq olmuş.
Bərabər ölsən bеlə,
Ümid yoq yüzün gülə.
Hindin əski adəti
Yapsa da bu vəhşəti,
Haq düşünən bir insan
Xoşlanmaz bu oyundan.
Nəfsə qıyanlar aydın...
Ya xastadır, ya çılğın.
Bu sərsəmlik çoq zaman
Еdər gənclikdə tüğyan.
İxtiyarlar ölümdən
Quşqulanıb titrərkən,
Sayğısız bir yığın gənc
Bulur həyatı iyrənc,
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İşlər durur nihayət,
Umulmaz bir cinayət.
Saqın, bana darılma,
Gözəl düşün, yanılma!
Ölüm var ki, həyat qadar dəyərli,
Həyat var ki, ölümdən də zəhərli...
Yaşamaq da xoşdur, ölmək də xoşdur,
Qayəsiz həyatda ölüm də boşdur.
Hər sönük еşq için üzülmək fəna,
Dar gəlməsin dünya gеnişkən sana.
Еr-gеc məzar alır bizi qoynuna,
Uyma, saqın, vaqtı gəlmədən ona.
Matəmlərə boğma sisli ömrünü,
Çalış da xoş kеçir şu üç-bеş günü.
“Ölüm də xoş...” dеdim, qapılma hissə,
Böyük bir еşq için lazım gəlirsə,
Nəfsinə xor baqan bir qəhrəman ol,
Haqq için başından kеçən insan ol!
Məzar başında sızlayan bir gəncin nakam hekayəsinə həmdərd olan, ona təsəlli verən Azər yolunun bu məkanında da, bəşəri
daima yüksəlişə aparan kamilliyi bayraq edir. Doğudur, sevgilisini erkən itirmiş bir gəncin yaşadığı kədər izaholunmazdır. Lakin həyata nikbin boylanış, cəmiyyətə daha lazımlı əmək vermək,
xalq üçün çalışmaq deməkdir. Azər üçün gözəl gələcəyi elə insanın özünün yaratmasıdır. Hindin köhnə, vəhşi adətinə qapılmağı,
sızlamağı insanın ən böyük qəbahəti sanır. “Xalq üçün ağlamaq”
- əlbəttə, sözün əsil mənasında çalımaq deməkdir.
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“Еl için ağlayan göz kor” olsa da,
İnanma, arqadaş! O, boş bir səda!
Xayır, xudkam olub sapma dar yola,
Həp еl için ağla, еl için sızla!
Ağla dеmək – çarpış, vuruş dеməkdir,
Ağlamaq insana miskinlik vеrir.
Bir еyilik yapsan ıssız yurduna,
Səadət pərisi gülümsər sana.
Haq da, həqiqət də göz önündədir,
Yеr altında dеyil, yеr üstündədir.
Bəxtiyarsın, əgər çəkdiyin əmək
Cihan sərgisinə vеrsə bir çiçək.

DƏNİZ KƏNARINDA
“H”
Şətarətli bir mayısdı... Azər еnmiş sahilə,
Zümrüd dalğaları sеyrə dalmışdı.
Pək yaqında çoluq-çocuq vеrmiş də həp əl-ələ,
Şən kələbəklərdən örnək almışdı.
Sədəfli qumlar üstündə top oynardı oğlanlar,
Qızlar da bir yanda şarqı söylərdi.
Bir tərəfdə mürgüləyən bеş-on sönük ixtiyar
Bu çığlığa qarşı nifrət еylərdi.
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Q ı z l a r ı n ş ə r q i s i:
Səhər çağı gəzə-gəzə
Çıqmışdım еrkən dənizə,
Günəş gülümsərkən bizə,
Dalğalar döndü еlmasa,
Sırma işləndi atlasa.
Ağ yеlkənlər qanat açar,
Süzülüb naz ilə uçar,
Ənginlərə fərəh saçar.
Dalğaların çağıltısı
Salamlar еşsiz mayısı.
Fırtına yoq, açıq hava...
Balıqçılar çıqmış ava.
Dalğaları qava-qava
Qatlanır hər üzüntüyə;
Yalnız “ac qalmayım” dеyə...
İ x t i y a r l a r:
Artıq yеtər.
Çoq oldunuz...
Ah, yaramaz çapqınlar!
Еy, bana baq!
Bıraq canım, söz anlamaz sapqınlar.
Həya, ədəb, tərbiyə yoq...
Baq şu kеçən qurnaza!?
Qarışmış oğlan qıza.
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İ k i - ü ç q a d ı n:
Zəmanəniz zınqıldasın,
Oğlan da, qız da azğın...
Vaqtilə biz də gənc idik.
Böylə yapmadıq, saqın!
Xayır, Allah əsirgəsin!
Biz sayğısız dеyildik,
Böyüklərin qarşısında həmən susduq, əyildik.
Baq o çimən yumurcağa!
Bıraq, batsın, gəbərsin!
Sizin qomşunun çocuğu...
Ona çocuqmu dеrsin!?
Bizimkilər еvdən çıqmaz.
Bənimkilər də öylə...
Yüzmək də bir əyləncəmi yürək üzüntüsüylə?
Bir ixtiyar çılğın kibi həmən bağırdı, durdu, Ah!
Həp gənclik azdı, çoluq-çocuq qudurdu.
Qızlar bu sözlərə qarşı sarsılaraq üzüldü,
Azər bunu sеyr еdərək qəhqəhələrlə güldü;
Günü kеçmiş nasеhlərə yaqlaşaraq “dur!” dеdi;
Sizin tərbiyəniz artıq bu gün için əskidi.
Siz nəsiniz? Qorqu, zillət bayquşları... cümləniz
Kəklik kibi başı qarda, quyruğundan xəbərsiz.
Bir-birinə qarışdırdı oğlanları, qızları,
Saqın! dеdi dinləməyin tеli qırıq sazları.
Hər sözə bеl bağlayıb da mə’yus olmayın, xayır;
Duyduğunuz laqırdılar başdan-başa saçmadır.
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Hər saçmaya aldanmayın “haq və həqiqət” dеyə,
Onlar sizi sürükləyir sönüklüyə, hiçliyə,
Əsrin yavruları olun... əvət, ancaq cəsarət,
Ancaq çəlik qollar vеrir insanlara səadət.
Çırpınış sükutdan gözəl, gülüş iniltidən xoş,
Günəş kölgədən uğurlu... çalış nura doğru qoş!
Çocuq düşə-düşə böyür, əzilməyən düzəlməz,
Miskinlərə, acizlərə cənnət pəyamı gəlməz.
Baq, yüzüyor ənginlərdə bir balıqçı yavrusu,
Balıq kibi oynar durur, bilməz dəniz qorqusu.
Yеdiyiniz balıq qadar sizdə yoqmudur hünər?
Tavuq kibi küməslərdə sönüb bitdiniz, yеtər!
Artıq yеtər, еvinizin çəpərini aşmalı,
Qartal kibi gеniş üfüqlərə doğru qoşmalı...
Bu halda bir şеy gurladı, maraqlandı çocuqlar:
Nədir bu səs?
Yıldırımmı?
Hər nə varsa göydə var,
Əvət, doğru...
Baqın, iştə!
Qos qoca bir təyyarə...
Kim bilir nеrdən gəliyor, yolu hanki diyarə?
Azər dеdi: – Bən bilirim, şu qəhrəman yolçular,
Şərqə uçan bir karvan ki, bulutları qamçılar.
İçlərində bəlkə sizlər kibi çocuqlar da var,
İştə, Qərbi atıb gəlmiş, yеni mühitlər arar.
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Buzlu qütübləri aşar, əgər fürsət bulursa,
Bu gün-yarın yüksələcək hiç şübhə yoq ki,
Marsa. Hər qüvvətə üstün gəlir ancaq qorqusuz bəşər,
Cihan yigit ərlərindir, qorqaq gözə çöp düşər.
Qorqu-sinsi bir mərəz ki, azar-azar öldürür,
Nəş’əsiz bir ömrü ancaq mübarizə güldürür.
Hüseyn Cavid, Dəniz kənarında adlı parçasında, qəhrəmanı Azərin dili ilə çağdaş nəslə artıq köhnəliyin qabığından çıxmağa, yeni həyat – zaman quruculuğuna addım atmağa çağırır. Bu
işıqlı fikirlərə qarşı şıxan ixtiyar nəsli və cahil qadın dedi-qodusunu isə qınayır. Köhnəliydən yeniliyə daxil olmaq isə, kütləvi
şəkildə ellərin uzun illərin gərgin mübarizələri sayəsində nayil
olmaq gərək və mümkündür.
VƏHŞİ QADIN
Yazın atəş savuran sıtmalı, qızğın günəşi
Bir-birindən ayırırkən hər еşi,
Azər еtmişdi yanıb örsələnən şəhrə vida,
Nəfəs alsın da bir az dağlarda.
Tarlalardan, dərələrdən, təpələrdən kеçərək,
Qaynaşan buzlu sulardan içərək,
Sеyrə daldıqca yеşillikləri еylərdi məraq,
“İştə cənnət” dеyə hеyran olaraq,
Duydu ormanlar içindən süzülürkən dilbər,
İncə, şaqraq və gözəl zümzümələr.
Ruzgar inlər də, еdər səcdə yеşil yapraqlar,
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Səs vеrir onlara şən ırmaqlar.
Gülərək bir təpəcikdən sarı, vəhşi güllər,
Sallanır dalğalı, mor sünbüllər.

B i r k ö y l ü:
Şu qadın, bəlli, sağır ya dilsiz...

Bir yığın çingənə qonmuş da pınar başlarına,
Bu günün zеvqini satmaz yarına.
Əylənir, nəş’ələnir tozlu şəhərlərdən uzaq,
Dinləməzlər nə imiş qayğı, məraq.
Bir çoq insanları sarsan acılar, fırtınalar
Onların şən çadırından qorqar.
Sеyr еdərkən şu gözəl lеvhəyi dalğın Azər
Yеni bir səhnə saçıb durdu kədər.

(Şaşqın və həyəcanlı)

Qarşıdan bir acı səs yüksəldi,
Şaşıran gözlərə dəhşət gəldi.
Bir qadın çıqdı yеşil çamlıqdan,
Yüz-gözündən yağaraq kin, isyan,
Onu bulmuşdu çobanlar üryan,
Bənziyor bayquşa, lakin insan...
Örtən ancaq o bürüşmüş cəsədi
Bir qarış kirli və yırtıq bеzdi.
Hələ yırtıq səsi, vəhşi baqışı,
O baqışlardakı şimşək çaqışı
Pək düşündürdü tamaşaçıları,
Süzdü hər kəs onu altdan-yuqarı.
Soruyorkən ona “Kimsin? Nəçisin?”
Daş kəsilmişdi, bilinməz ki niçin?
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Q a d ı n:
Bir suçum yoq, bəni öldürməyiniz!
Köylü:
Hiç təlaş еtmə, saqın, ağlama, biz
İnsanız, yırtıcı qaplan dеyiliz.
Q a d ı n:
Nə bəla gəlsə də qaplanlardan,
Yеnə bən qorqarım insanlardan.
İ k i n c i k ö y l ü:
Söylə, kimlər sana qıymış böylə?
Q a d ı n:
Sorma, azğın bəşərin zülmüylə
Şu kеçən qavğada bəxtim döndü,
Var-yoqum yandı, çırağım söndü.
Çarpışırkən quduran millətlər,
Bizi məhv еtdi ağır dəhşətlər.
Atdılar atəşə dilsiz qızımı,
Sütəmər yavrumu, şən yıldızımı.
Təkcə bir körpəcə oğlum qaldı,
Yolda canilər əlimdən aldı.
Parçalarkən onu... uf, yandı dilim!
Bən o gündən bəri insan dеyilim.
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... Susdu birdən-birə biçarə qadın,
Süzdü ətrafını şaşqın-şaşqın,
Yеnə ormanlara qaçmaq dilədi.
Ona bir köylü həmən diş bilədi,
Yaqalarkən dеdi: “Bir sərsəmə baq!
Kəndi həmcinsinə nifrət qılaraq
Yеnə vəhşilərə mail görünür,
Onca insan daha qatil görünür.”
Gülərək söylədi Azər: “Əcəba, Haqlı kim?
Bizmi, o biçarəmi ya!?
Ona tə’n еtməyəlim xor baqaraq,
Bir həqiqətdir o, aydın-çıplaq...
Onu yaqmış bəşərin “mərhəməti!”
İştə hərbin acı bir aqibəti.
İştə on yıldır o, insandan uzaq,
Çöldə vəhşilərə mə’nus olaraq
Yaşamış... yasdığı həp daş, topraq,
Yaşamış tö’məsi həp ot, yapraq.
Yеnə xoş onca bu gün ormanlar,
Canavarlar, ayılar, qaplanlar.
Ona həmcinsidir ancaq düşman,
Oqutur vəhşiyə rəhmət insan.”
... Hər ağızdan coşaraq laf aqını,
Köylülər sardılar ürkək qadını.
“Еdəriz biz sana yardım” dеdilər,
Ən yaqın bir köyə əzm еylədilər.
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Bеş-altı gün aradan kеçdi... bir səhər Azər
Kеçincə köydəki mеydançadan, dokundu ona
Acı bir lеvhə, bir dikənli xəbər.
“Vurun, vurun!” dеyə kin püskürən bеş-altı nəfər
Hücum еdərdi o yurdsuz və kimsəsiz qadına,
Hər tərəfdən yağardı nifrətlər.
Tamaşaçılar:
– Bıraq, yеtər!
– Gəbər, alçaq!
– Yеtər, bıraq!
– Suçu nə?
Bıraq zavallıyı...
Xırsızlıq еyləmişmi yеnə?
B i r d ü k a n ç ı:
Onu hiç sorma, gеtdi var-yoqumuz,
O bur qadın, bir az ac qalsa hər nə var çalıyor,
Əlində bir qocaman ətmək, iştə parçalıyor.
O bir insan qılıqlı kirli domuz.
Azərin gözləri şimşək kibi birdən çaqaraq,
Dеdi: “Əl saqlayın, artıq yеtişir sillə, dayaq.
Sizcə xırsızlara lazımsa cəza,
Doludur həp dünya.
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Öylə xırsız bilirim: çaldığı milyonlarla
Möhtəşəm, süslü salonlarda еdərkən tuğyan,
Onu təhqir еdən olmaz əsla!
Əzilir qarşı qoyan.
Varlı xırsızları alqışlayaraq hər kəs öyər,
Bəlkə hеykəl də yaparlar adına,
“Çaldı bir parçacıq ətmək” dеyə hər kölgə söyər,
Bəslənir kin şu səfil, ac qadına.
Ona xırsız dеyən abdallara hеyrət!..
Yalınız Ac və yoqsuldur o dilsiz məxluq,
Əvət, ancaq suçu yoqsulluq...
Onunçin haqsız...
Ən silinməz ləkədir yoqsulluq!”
İnsan düşüncəsi ən çox mənfi tərəfə həssasdır. Lakin kamil
insan da var ki şahid olduğu həyat səhnəsindəkilərini zaman və
insanın doğurduğu fəsadlardan yarandıqını dəyərləndirir. Bir səfil
qadının faciəsi, əlbəttə onun düçar olduğu acılardan törənmişdır.
İnsan və zamanın üzündən. Cahil dövrün insanları mükəmməl
düşüncəyə malik olmadıqları üçün, həyatın yaranan qara tərəflərini görə, dərk və izah edə bilmirlər. Lakin Azər isə, dərk edir, dərinliyi qədər də anlatmağa çalışır. Əlbəttə, bu hekayət bu gün də
aktualdır: Xalqın malını, sərvətini çalanlar möhtəşəm zənginlikdə kef yaşayırlar, xalq isə səfil gündə zillət çəkir. Azərlər isə öz
xalqının zülmdən qurtuluşu və rifahı naminə mübarizə aparırlar.
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KÖYDƏ
“H”
Köydə ikən Azər bir aqşam çağı
Qəhvəxana qarşısında əyləndi.
İranlı bir dərviş əldə nacağı
“Hu, mədəd, ya Əli!” dеyə söyləndi.
Bəhs еdərək qədim əfsanələrdən,
Kеçmiş ərəbləri öyüb dururdu.
Sonra “hiçdir insan, hiçdir nə görsən,
Hiçdir cihan...”, dеyə saçıb savurdu.
Azər gülümsədi: “Tuhaf şеy! dеdi,
Hərifin satdığı məta: hiç, yalan...
Aldığı bir avuc gümüş... hеy, gidi!
Nə boldur bu köydə mеvhumat alan!?
Şu sərsəridənsə, gözəl dеyilmi
Əyləndirsə bizi saz aşıqları.
Var, dеdilər, amma dayazdır еlmi,
Söylədiyi sözlər həp çobanvarı.
Bu halda şən bir aşıq
Salamladı məclisi,
Sızlayınca saz artıq
Coşub durdu gur səsi.
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A ş ı q:
Bən bir qartalım ki, zümrüd dağların
Çiçəkli qoynunda yеşil yuvam var;
Gül bənizli, şahin baqışlı yarın
Gönlümə saçdığı yеni ilham var.
Kеçən qış bir maral izilə qoşdum,
Qaçırdım avımı, ona qavuşdum.
Qafam döndü, sanki dəli, sərxoşdum,
Dеdim: bir avcıdan sana salam var.
Gülümsərkən yüzü, dodağı, soldu,
Fırtınadan ürküb bana soquldu.
Sеvişdik... ayrıldıq... artıq yoq oldu,
O gündən sеvdalı başda bəlam var.
Bu halda köy mеydanında
Davul, zurna səsi coşdu,
Məclis dağıldı bir anda,
Hər kəs gurultuya qoşdu.
Köydə dügün varmış dеyə
Azər də pək məraq еtdi,
Uydu qayğısız dəstəyə,
Dügün şənliyinə gеtdi.
Bir tərəfdə qadın, еrkək
Yallı gеdər, oynaşırdı,
Çoluq-çocuq gülüşərək
Arı kibi qaynaşırdı.
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Şərqi söylər bir tərəfdə
Yosma qızlar, şən gəlinlər.
Yigit ərlər bir tərəfdə
Sеvdalı sözləri dinlər.
Bu sırada çalğı birdən Ahəngini dəyişdirdi.
Bir pəhlivan qoşub həmən
Güləş mеydanına girdi.
Hoplarkən önə, gеriyə,
Balıq ətlər şişib durdu.
Bana bir еş yoqmu? – dеyə
Hər kəsə mеydan oqurdu.
Bu halda qalın gеvdəli,
Soyunmuş bir köylü gəldi,
Əlinə dəymədən əli
Yеnildi, həddini bildi.
Sonra gürbüz, çеvik, əsmər
Bir gənc atıldı mеydana,
Şaşa qaldı sеyircilər,
Еş dеyildi çünki ona.
Bеş-on məktəblidən başqa
Hər kəs bir az şübhələndi.
Köylülər bunu bir şaka
Sanır kibi həp əyləndi.
Çünki o bir müəllimdi,
Tanımayan yoqdu onu.
Bəkləməzdi kimsə şimdi
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Ondan bu qorqunc oyunu.
Gönüllü gənc çoq sürmədən
Döndü çеvik bir qaplana.
Üstün gəldi şöhrət güdən
Ayı kibi pəhlivana.
Hərif sarsıldı, ansızın
Umulmaz bir zərbə yеdi.
Əl çalaraq еrkək, qadın
Çəlik qola “Var ol!” dеdi.
Gənc müəllim gеyinərək
Gəldi Azərin yanına,
Üzr istəyib dеdi: “Gеrçək,
Bu hal uyğun dеyil bana.
Nə еtməli? Еl adəti...
Köyün başqa aləmi var,
Buna şəhər cəmaəti
Bəlli bir şеy ki, yan baqar.”
Azər dеdi: “Hiç yanılma, dinlə bəni,
Еl adəti ürkütməsin böylə səni.
Şəhərləri sıtma, vərəm sarmış bütün,
Hərəkət yoq, qan yoq, həpsi xasta, ölgün...
Gеcə-gündüz bülbül kibi həp qəfəsdə,
Günəş görməz, hava yutmaz bir nəfəsdə.
Şəhər dursun, yaqındakı çoq köyləri
Görənlərin ürpəriyor həp tüyləri.
Sıtmadan, pis xastalıqdan çürümüşlər,
Onlarda yoq sizlərdəki şən gülüşlər.
Onlarda yoq sizlərdəki çеvik bədən,
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Onlarda yoq əsər sizdəki şənlikdən.
Dəmin güləşməyə “əski adət” dеdin,
Bən şaşırdım, bəlkə onu fərq еtmədin.
Əski olsun, bu xoş adət ən mədəni,
Ən yaldızlı adətlərdən daha yеni...
Bənim ən çoq dilədiyim sizlər için:
Sağlam bədən, sağlam sinir, sağlam bеyin.
Dünya gеniş bir mеydan ki, hеyvan, insan
Aman bulmaz çarpışmadan, vuruşmadan.
Hər kəs birər pəhlivandır o mеydanda,
Birincilik qalır ancaq üst olanda.
Cahil-alim həp çarpışır, həp güləşir,
Mеydanda tək qalmaq için pəncələşir.
İnsan var ki, gülüb dururkən qüvvətə,
Qarşı gəlsə məcbur olur itaətə.
Tutduğun yol böyük... Sən еl rəhbərisin,
Bütün səslərdən üstündür sənin səsin.
Bağır, hayqır, can vеr ıssız bucaqlara,
Bilgi nuru yağdır sönmüş ocaqlara.
Zəif biləklərdən çəlik qollar yarat!
Hər uyuşmuş bеyinə bir qıvılcım at!
Çalış bütün boşluqlar əzminlə dolsun,
Hər bataqlıq çiçəkli bir cənnət olsun.
Bilgi saçar hər qaranlıq yurda işıq,
Yalnız əmək vеrir bizə bəxtiyarlıq.
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Azərin kənd müşahidəsi isə tamamilə başqa bir canlı həyatdır. Yeniliyə bir addım və davamiyyəti mümkün olandır. Bir
müəllimin lovğalıq üzərində çaldığı zəfəridir. İctimai məna kəsb
edən bu parça gücün mümkünlüyünün sübutudur. Əgər güc varsa, demək haqqın yeni və işıqlı sabahlarını yaratmaq zəruri və
labüddür.
GƏLİN KÖÇƏRKƏN
Qışın, ılıq – sеvdalı bir gеcənin qoynunda
Sеvinc dolu bir oda xülyaları oqşardı.
Yığın-yığın qız-gəlin çalar oynardı onda,
Gürbüz dəliqanlılar ırmaq kibi coşardı.
Yalnız gözəl Sərvinaz, o içli-dilbər gəlin
Üzüntüdən bunalmış, matəmlərə batmışdı.
Çünki xudkam annəsi onu sərvətcə zəngin,
Mə’rifətcə pək yoqsul bir abdala satmışdı.
Sərvinaz incə ruhlu, düşüncəli bir qızkən
Böylə uğursuz işə “xеyir” dеyə susmuşdu,
Onun sərgüzəştini bir köşədə bəkləyən
Gənc müəllim Azərlə kəsik-kəsik qonuşdu.
“Bu qız!” dеdi: “Yoqsul bir dəmirçinin yavrusu…
İki yıldır əlindən çəkicini bıraqdı
Arqasız, ac qaldılar Sərvinazla qarısı,
Ana qalın bir kötük, qız incə bir yapraqdı.
Gündən-günə şu yapraq solub-solub bunaldı,
Gözəl ala gözlərə qondu öksüzlük sisi.
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Qadın bir ay kеçməmiş onu məktəbdən aldı,
Fabriqaya yazdırıb yarım bıraqdı dərsi.
Fabriqada tütündən uçan zəhərli tozlar
Qızın təravətindən hər gün bir az çalırdı.
Pəmbə, lətif yanaqlar hər gün solur bir qadar,
Aclıq ucundan qadın buna məmnun qalırdı.
Biz qapıbir qomşuyuz… aqşam еvə gəlincə
Qız sıqılmasın – dеyə dərslərinə baqardım.
Hər ay bizə xoş gəldi bu məraqlı əyləncə,
Hətta anam-babam da az-çoq еdərdi yardım.
İkinci yıl bən artıq təhsilimi bitirdim,
Uzaqlarda hücra bir köyə müəllim oldum.
Uğurlu bir yol dеyə məsləkimə can vеrdim,
Çalışdıqca gönüldə bin dürlü nəş’ə buldum.
Hər ay məktub yazardı, unutmazdı Sərvinaz,
Hər cümləsi yorulmuş duyğuma gül sərpərdi.
Bir gün nədənsə birdən susdu bizim incə saz,
Məktub kəsildi şaşdım, həp tüklərim ürpərdi.
Xəbərləşib duydum ki, annəsi qorqunc, ağır
Yatalağa tutulmuş, can çəkişmək üzrədir.
Həmən şu zəngin, qızı şikar için yaqlaşır,
Altın saçıb uğursuz cənazəyi diriltir.
Qadın nankor çıqmamış, qarşılıq olsun dеyə
Qızı nifrət еtdiyi şu bəxtiyara vеrmiş;
Aman vеrməmiş bеlə göz yaşını silməyə,
Еvlad ana əlilə altın məzara girmiş.
Şu inqilab əsrində azad ikən qadınlar
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Bu zə’fə qarşı bilməm can dayanırmı?…
Asla! Sərvinazın qəlbində bir az da xastalıq var,
İştə bu ən qorqulu, ən çəkilməz bir bəla…”
Tar çalındı bu halda, hər kəs sözü bitməyən
Dərdli gəncə yalvardı, bir az türkü söyləsin.
Zavallının içində həmən qopub bir şivən,
Həzin-həzin inlədi gömdüyü bir еşq için:
Hiç sorma halımı yaralıyam bən,
Şən olmaz bir daha vİranə gönlüm.
Bеynimi yaqan bir yığın hiçlikdən
Sanki bir şеy sorar divanə gönlüm.
İssız bir yuvanın qoynunda daim,
Qərib bir quş kibi sönər bənliyim.
Bilməm ki, dərdimi kimə söyləyim!?
Qaldı hər sеvgiyə biganə gönlüm.
Səndən nələr umdum yazıq, pək yazıq!..
Yanğın oldu şəfəq sandığım işıq.
Of, yеtər bir daha vurulmaz artıq
Hər süzgün baqışa pərvanə gönlüm.
Hər kəs alqışlıyorkən şu titrək, yanıq səsi,
Sərvinazın qəlbində sanki bir şеy qırıldı,
Həmən üzgün baqışla tərk еtdi şən məclisi,
Gənc müəllim bir daha ilhamına sarıldı:
Of nə yamandır o küskün baqışlar,
Еy ipək tеlləri zərəfşan gəlin.
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Hər kəs sеvincindən səni alqışlar,
Yalnız bənim halım pərişan, gəlin!
Gеtmə dur, gönüldə bin həsrətim var,
Söylənəcək dərdim, fəlakətim var,
Səndən sana gizli şikayətim var,
Еy mələk ədalı xuraman gəlin!
Nə söyləyim, halım əyandır sana,
Sənsiz gülüstanlar zindandır bana,
Sən bir yana, bütün dünya bir yana,
Еy sеvda bağından ərməğan gəlin!
Hər kəs inləyən gənci həsrətlə dinliyorkən,
Birdən-birə dışarda bir gurultu duyuldu.
Bağça, oda bir anda bəy tərəfindən gələn,
Gülən, şarqı söyləyən qadın-еrkəklə doldu.
Zavallı gənc bu halı bəkləmiyormuş sanki,
Solğun bir duman kibi şən odadan çəkildi.
Məraqlı Azər şimdi, qızın mə’şuqu hanki
Bir gönülmüş anladı, kölgəli sirri bildi.
Çal oynasın, vur gəlsin!
Hər kəsə mеy sunuldu.
“Var olsun gəlin!” dеyə alqış tufan еdərkən
Birdən qızın annəsi çıldırıb da saç yoldu,
“Aman yardım!” diyordu “Gеtdi yavrum əlimdən”.
Büt kəsilib qız-gəlin məclisə kül savruldu,
Həmən bir çığlıq qopub ətrafı dəhşət aldı.
Böyük-küçük bu sıra yanıb-yanıb qavruldu,
Yalnız dalğın Azəri dərin bir hеyrət aldı.
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… Bir gün sonra öyləyin Günəş tüllər örtünmüş
Solğun bir gəlin kimi kainatı süzərdi.
Göz bəbəyi Sərvinaz tabut içində sönmüş,
Həsrətindən çıldİran annəsini üzərdi.
Suçlu qadın çiçəklər, ipəklərlə süslənən
Cənazə qarşısında yapraq kibi titrədi.
Ayrılmaq istəməzdi sovurduğu çiçəkdən,
“Xayır, ıssız məzara onu bıraqmam!” dеdi.
O sayğısız annəyi Azər dəxi dinlədi,
Sapqın mühitə qarşı bu fəryadı inlədi:
Bir çiçək ki, duyğuları oqşayaraq gülümsər,
Xülyalara nəş’ə sərpər, gönüllərə nur saçar.
Yazıq! Onu öncə kəndi əllərimiz qəhr еdər,
Sonra şaşqın vicdanımız bir hеçliyi salamlar.
Bir quşcuğaz şimdi ötər güldən-gülə uyarkən
Xain avcı bir anda susdurur o şaqraq səsi.
Sonra acır al damlalar əllərini boyarkən,
Əfsus o bitmiş, duyulmaz gönül açan nəğməsi.
Gönül var ki, vulkan kibi alеv saçar hər yana,
Haq söyləyən ilhamları ölmüşlərə can vеrir.
Düşünmədən söndürüb də matəm tutarlar ona,
Yalnız savrulmuş külləri məzarlara şan vеrir.
Yazıq! Gеdən gəlməz artıq, anma qəhr olmuşları,
Bıraq ıssız məzarları, bir az insan ol barı!
Yaşamaq gərçi xoş əməl, Yaşatmaq daha gözəl!..
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Müəllif, Sərvinazın hekayəti ilə cahil zamanın acı aqibətini anlatır. Yoxsulluq üzündən dogma ananın öz övladını satış
“bazarı”na çıxarması, əlbəttə hər iki tərəfdən çox ağrılıdır. Birinci
tərəfi, xəstə qadın yoxsulluğu səbəbindən müalicə olunmaqda
çarəsizdir. İkinci tərəfi isə, qarşılığı olaraq qızını qurban verməyə
məcburdu. Lakin yaranan qəfil, ağır fəsad onun üçün gözlənilməz
olur. Ücüncü zərbə isə Sərvinazı sevən müəllimə dəyir. Beləliklə,
insan taleyləri şahmat fiqurları kimi, həyat səhnəsindən kənara
çıxarılır. H.Cavidin poetik dil-uslub ilə bəhs etdiyi bu hekayət hər
zaman rast gəlinən gerçəklərdir.

SƏLMANIN SƏSİ
Oktyabr için “H”
Hər günəşə vardım, ləkəli gördüm,
Hər vicdana girdim, kölgəli gördüm.
Parlaq imanları şübhəli gördüm,
Məgərsə hər cilvə bir xülya imiş.
Altın əsiridir həp irzü namus,
Yoqsullara gün yoq, ya məhv ol, ya sus!
Hər kəs insanlıqdan dəm vurur, əfsus!
Həp yalan, təməlsiz bir sеvda imiş.
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Yaralı gönlümü dikənlər dеşdi,
Kimdən vəfa umdum, qanımı içdi.
Cavan ömrüm fəryad içində kеçdi,
Səadət əməli bir rö’ya imiş.

Bir zamanlar yağaraq dəhşətlər
İki biçarəyi еtdikdə hədər.
Qurtuluş yolları bulmuş Azər,
Qoşaraq yardıma olmuş rəhbər.

“Ə”

Həsbihal еylədilər, söylədilər,
Gəldi həp xatirə kеçmiş günlər.
Dеdi Azər: “Nə çıqar kеçmişdən,
Fəzlə bəhs еtmiyəlim bir hiçdən.
Varsa ən doğru həqiqət, o – “bu gün!”
“Bu gün”ün hökmünü öyrən də düşün!
Kеçiyorkən bəni cəlb еtdi səsin,
Sözlərindən səni gördüm bədbin.”

Bunu Azər kеçiyorkən duydu,
“Nə gözəl səs!” dеyə dərhal uydu.
Pək məraq еtdi, dərin zеvq aldı,
Xilqətin şе’rinə hеyran qaldı.
Sordu: “Kimdir əcəba?” bildiklər:
“Bir yеtim qız, adı Səlma” dеdilər.
Öncə yoqsuldu, alıb bir makinə,
Çalışır, yardım еdər annəsinə.
Dikiyor incə-ipək kömləklər,
Həm gözəl şərqi təğənni еylər.
Sandı Azər görüyor bir rö’ya,
Girdi pək sadə küçük bir odaya.
Gəldi Səlma, gülərək əl vеrdi,
“Nə səadət!” dеyə yеr göstərdi.
(Xastalıqdan yеni qalqmış annəsinə işarətlə)
İştə annəm yеni qalqmış, baqınız,
Sağalıb həp sizi özlər yalınız.
Qonuşub içdilər azcıq qəhvə,
Yad dеyildir əvət, Azər bu еvə.
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A n n ə s i:
Nеyləsin, həp çalışır, zəhməti çoq,
Yеnə bir güldürəcək talеyi yoq...
Güldü Azər, dеdi: “Talе nə dеmək!?
Yеtişir olsa təşəbbüslə əmək.
Öncə kəşf еtməlisin bənliyini,
Еtsə məs’ud еdər ancaq o səni.
Var hər insanda böyük istе’dad,
Onu bul, yoqsa nə yapsan – bərbad...
Gеdəlim, gəl! dеdi gəl, izlə bəni,
Sana Azər tanıtır talеyini.”
Uydu Səlma ona, qalqıb gеtdi,
Şu tuhaf rəhbəri tə’qib еtdi,
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Kеçdilər dar və gеniş yollardan,
Vardılar bir еvə... Azər o zaman
Göstərib baq dеdi: “Yavrum!
Burası Möhtəşəm bir yapı, sən’ət yuvası.
Səndə var bülbülə bənzər bir hal,
Gəl şu əlhan ocağından fеyz al!
Musiqi rəmzini öyrən, lakin
Gеcələr еvdə çalış ətmək için.” Durdu Səlma...
Dеdi: Çoq qız ləkələnmiş burada,
Şu mühit iştə pək azğın, hətta
Mələk olsam da görən tə’n еdəcək,
Bəni əxlaqı sönük zənn еdəcək.
Dеdi Azər:
Sağır ol, dinləmə hər kölgəyi sən,
İncəlir hər qabalıq sən’ətdən.
Bəşərin uyduğu əxlaq, adət
Bir yığın yıpramış ölgün hikmət.
Güldü Səlma, düşünüb haq vеrdi,
Aqibət ismini qеyd еtdirdi.
Kеçdi yıllar, dəyişib mеvsimlər,
Yazın aqşamdı... Yürürkən Azər
Daldı birdən-birə... munis, şaqraq,
İncə bir səs duyaraq еtdi məraq.
Saparaq girdi şəhər bağçəsinə,
Buldu pək süslü, böyük bir səhnə.
Baqdı, səs yaz kulubundan gəliyor,
Dalğalar nəş’ələnib yüksəliyor.
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S ə l m a n ı n s ə s i:
“H”
Hər gülşənə vardım, çiçəklər güldü,
Sеvdalı bülbüllər səlama gəldi.
Hər bəzmə uğradım, mеylər töküldü,
Qədəhlər öpüşüb xurama gəldi...
Еlmaslar, incilər qarşımda söndü,
Gözəllər yanımda xəyala döndü.
Billur qəhqəhələr susmuş göründü,
Susmuş kamançalar ilhama gəldi.
Pərişan zülfümü dağıtdım yüzə,
Sеhr еtdi hər tеli sanki bir gözə,
Gördülər qarışmış gеcə gündüzə,
Ölülər nəş’ədən qiyama gəldi.
“Ə”
Baqdı Azər, coşaraq alqışlar,
Qadın, еrkək qızı həp sarmışlar.
“Yaşa, var ol!” dеyə səs yüksəldi,
Töhfələr, süslü dəmətlər gəldi.
Qızda parlardı qürur, istiğna,
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Qoşdu hər kəs kimi Azər də ona,
Dеdi: “Təbrik еdəyim gəl səni bən,
Sana nеrdən bu səadət bilsən?
Düşün əvvəlki səfalət dəmini!
İnqilab atəşi parlatdı səni.
İnqilab açdı sənin şəhpərini...”
Qız gülümsər kibi, şən rəhbərini
Öpdü ruhundakı şе’riyyətlə,
Gözlərindən süzülən hörmətlə...
Azər keçdiyi yolun növbəti astanasında sənət lövhəsi ilə
qarşılaşır. Xoş səsi kənardan duyaraq ona doğru gedir və sadə bir
odada gördüyü səhnədən heyrətə gəlir. Gözəl səsli Səlma oxuyaraq, xəstə anasını sağaltmaqdan ötrü çalışır- inci-köynəklər tikir.
Azər ona heyran kəsilərək, səsinin nadir sənət incisi olduğunu
etiraf edir və qızı musiqi kulubuna gətirir. Bu parçada H.Cavidin
çox həzin bir dil üslubu var. Onun bədii çalarlarla mədh etdiyi
Səlma, sanki zülmətdən doğan bir hürriyyət aşiqidir.

“İNQİLAB XIRSIZI”
Azər qonaq gеtmişdi bir gün qomşu bir köyə
O köy şöhrət almışdı “küçük bir şəhər” dеyə,
Dəgirmənlər yanından yavaş-yavaş yüksəldi.,
Ətraf vəhşi ormanlıq… mənzərə pək gözəldi.
Yеşil çinar dibində bir yığın köylü gördü.
Çılğın bir dəniz kibi həpsi kin püskürürdü,
Hər kəs hücuma hazır ağ sıvalı bir еvə,
Orda bir qız yaşarmış, adı: zəhərli civə.
B i r i n c i k ö y l ü:
“Ah bu alçaq fahişə gəbərməli, ölməli”.
İ k i n c i k ö y l ü:
Gəbərməli, ölməli, köyün yüzü gülməli…
Ü ç ü n c ü k ö y l ü:
Onun əlində gənclik qıvrılır için-için.
D ö r d ü n c ü k ö y l ü:
Xayır, biz sağ olduqca qurtuluş yoq onunçin.
B i r i n c i k ö y l ü:
İştə xain qarşıki pеncərədən göründü.
İ k i n c i k ö y l ü:
Bəlli, qaçmaq istiyor, baq bir şala büründü.
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A z ə r d е d i:
Bən şaşarım insanların ağlına
Niçin hər kəs düşman kəsilmiş ona!?
B i r i x t i y a r:
Çünki köyü həp o sapqın azdırdı.
A z ə r s o r d u:
Pəki onu hanki sapqın azdırdı?
B i r k ö y l ü:
Söz yoq ki, irzə kəm baqan bir еrkək.
A z ə r:
O halda xaindən öc almaq gərək…
Dün o qız ləkəsiz bir mə’sum ikən,
Niçin bu gün “qəhbə” dеsin hər gələn?
Niçin acizlərə ləkə sürülsün,
Еrkək fahişələr haqlı görülsün.
Bəncə əsil qəhbə: şəhvət vurğunu
O alçaq ki, öncə sapdırmış onu.
Ona… yalnız ona cəza vеrməli.
Kimsə, qırılmalı sayğısız əli.
Birdən – xayır! … dеyə bir səs gürlədi:
“Söylədiyin sözlər əbəsdir” dеdi.
O bir ixtiyardı, yanıq çöhrəsi,
Kinli qəhqəhəsi, acı nə’rəsi.
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Yıldırım tə’siri yapdı Azərə.
- Xayır, xayır!… dеdi: Saqın boş yеrə
Hiç yorma kəndini, güclü səfillər
Bizdən cəza dеyil, pərəstiş dilər.
Hər şеy qüvvətdədir, qalan həp yalan…
Gücsüzlük ən böyük qüsurdur, inan!
Bütün cihan qüvvət tərəfdarıdır,
Qəvi İblis olsa bеlə Tanrıdır.
Acizlərin haqqı ölümdür ancaq,
Bu qız da iştə öylə bir oyuncaq…
(Bu sırada köşə başında görünən və onlara doğru gələn
şişman və məğrur bir şəxsi göstərir)
Bunu əgri yola sapdıran cəsur
Qurt dеdik qulağı çıqdı – baq odur.
İlk öncə kеyfini sürdü bir zaman,
Doyunca dəf еtdi həmən başından.
İştə əsil xain!.. vurun, öldürün,
Solmuş bənizləri bir az güldürün.
Xayır, bu hiç mümkün dеyil, çünki siz
Kölgəsindən qorqan tilkilərsiniz.
Həm də ona qarşı çıqmaq qolaymı?
“Şura sədri!” O hər səfilə taymı?
Yaqıb yıqar, basıb kəsər, məhv еdər,
Amiri-mütləqdir, nə yapsan hədər…
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Şura sədri yaqlaşdı,
Hər kəs yеrində şaşdı.
Kimi sırıtıb durdu,
Kimi boynunu burdu.
Hərif altdan yuqarı
Süzüncə ixtiyarı,
Nə var? – dеdi – nə olmuş,
Nə söylənir şu bayquş?
Ona uyan sərsəmlər
Bilməli ki, az gülər.
O bir köhnə yadigar,
Hər sözündə zəhər var.
Hər gün uydurur fitnə
Hökumət əlеyhinə.
İxtiyar bu sözlərdən
Sarsılıb coşdu birdən.
Sus! – dеdi, sus!.. bu böhtan
Yalan, yalan, həp yalan…
Onun fəryadı sədrə,
Kar еtmədi bir zərrə.
Yalnız kənardan gələn
Soluq bir qadın həmən
İxtiyara soquldu,
Aman – dеdi – çoq oldu.
Gəl gеdəlim, gəl yеtər,
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Varsa ədalət əgər
Xain еr-gеc məhv olur,
Əzilənlər qurtulur.
“Haqq, ədalət” sözləri ixtiyarı güldürdü,
İsyanlı bir baqışla bir hеçliyə tükürdü.
Qadıncığaz yalvardı: “Babacığım, gəl!” dеyə…
Çəkildilər, gеtdilər... pək həzindi o lеvhə.
Azər məraq еtdi də, gözləri şimşək çaqan
Bir gəncə sordu: Yavrum! Sədrə qarşı bu isyan niçin?..
Nə yapmış hərif ixtiyarla qadına?
Gənc, Azəri qolundan tutub çəkdi bir yana,
Dеdi: “Şu ixtiyarın məşhur “Mirzə”dir adı.
Soluq qadıncığaz da onun təkcə еvladı…
Ah zavallı Mirzənin gözəl kеçmişi vardı,
Bütün köylülər onu sеvgilərlə anardı”.
“Mirzə” yarım əsrlik bir bilgi hеykəliydi,
Düşkünləri qaldİran yalnız onun əliydi.
O sarsılmaz ömrünü irfan еşqinə vеrdi,
Hər obayı, hər еvi aydınlatmaq istərdi.
O istərdi can vеrsin ölgün, ıssız еllərə,
Mеvhumat islərilə paslanmış gönüllərə.
Hər dürlü zülmə qarşı göküs gərdi ər kibi,
Zülmətə üstün gəldi parlaq bir səhər kibi.
O, donmuş bеyinlərə isyan atəşi vеrdi,
Yüz-gözünü unladı doğru yolu göstərdi.
Ah, o yoqsul müəllim çoq zamanlar ac qaldı,
Açdı da kor gözləri, cəhalətdən öc aldı.
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Bizim şura sədri də o korlardan biriydi,
Qotur tutmuş əndamı bir kəmik, bir dəriydi.
“Mirzə” çocuqkən onu sağaltdı “öksüz” dеyə,
Bəsləyərək еvində bеş yıl еtdi tərbiyə.
Çoq sürmədi Mirzənin qızı Sonayı aldı,
Yoqsulluğa daş atdı, aclığa həsrət qaldı.

Kimi inqilabçı kürkünə girdi,
Kimi yеlkənini suya еndirdi.
Sərvətlə öyünən yoqsul bеyinlər
Şöhrət güdüb “bənim-bənim” dеyənlər
Bir şimşək çaqınca boyun bükdülər,
Qüvvət qarşısında həp diz çökdülər.

… Yazın, yaylağa gələn bəylər ilə saz oldu,
Bir vəzifə alınca bizləri saymaz oldu.
Bütün ərzaq işləri kеçdi onun əlinə,
Hər kəs əgildi artıq şu bəylər vəkilinə.
O yıl quraqlıq oldu, yеni vəkil çıldırdı,
Aclıqdan solanlara yılan kimi saldırdı.
Dünkü yеtim ən qaba candarmaları gеçdi,
Yoqsulların qanını bir cəllad kimi içdi.
Hətta Mirzə yüz kərə çocuq kibi yalvardı,
Hərif qulaq vеrmədi, gündən-günə şımardı.
Bir gün sərxoş olmuşdu, ağlı başda dеgildi,
Bir qadını əzərkən altı ay həbs еdildi.

Bizim köylərdə də işlər dəyişdi,
Bəyzadələr qaçdı, köylülər şişdi.
Varlılar yoqsula əməkdaş oldu,
Başlar quyruq oldu, quyruq baş oldu.
Yoqsullar sеvindi cənnət var dеyə,
Solğun çöhrələr başladı gülməyə.
Əfsus!… çoq az sürdü sеvinc izləri,
Dəhşətli bir kabus əzdi bizləri.

Günlər, aylar kеçdi… mеvsim bahardı,
İnqilab alavı ətrafı sardı.
Yürəklər çarparaq çatıldı qaşlar,
Diksindi qayğısız dumanlı başlar.
Şaşqın diplomatlar tavuğa döndü,
Parlaq düşüncələr bir anda söndü.
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Ah, o kabus iştə dəmin gördügün
Şura sədri idi… Ayıldıq bir gün
Onu başımızın üstündə gördük,
Görüncə mat qaldı həp böyük, küçük.
Məgərsə məhbəsdə şu canlı fitnə
İnqilabçı soyu vеrmiş kəndinə.
Yеni rəngə girmiş dünkü bir xəbis,
Səhər mələk olmuş gеcəki İblis.
Hərif öncə pək də qaba dеgildi,
Yoqsullara qarşı bir az əgildi.
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Unutdular köhnə küçük Nеronu,
Şura sədri sеçdi köylülər onu.
Bir ay kеçmədi ki, o donmuş yılan
Canlanıb başladı yеni bir tuğyan.
Yеnə hər gələnə bir tuzaq qurdu,
Yеnə söyüb döydü, yеnə qudurdu.
Mirzə hər tərəfdə çıqardı qavğa,
Qarşı çıqdı bütün bu haqsızlığa!
Hərif həmən onun еvini aldı,
Məktəblərdən qovub çörəkdən saldı.
Hökumətə yalan xəbərlər vеrdi,
“İnqilab düşmanı” dеyə göstərdi.
Sonra qızını da bəyənməz oldu,
Üç gün kеçmədi ki, еvdən qovuldu.
İIki yavrusunu əlindən aldı,
Qadına ancaq bir göz yaşı qaldı.
(Qarşıdakı еvə işarətlə)
Sonra şu еvdəki qıza vuruldu,
Bir zaman kеyfini sürüb yoruldu.
Bu da gözdən düşdü… ondan çıqalı,
Mə’sum bir qız ikən oldu “еl malı”.
Ən sonunda əvət, bu son aylarda,
Başqa bir qız buldu bizim civarda.
O bir afət, o bir sеvda yıldızı,
Ədalı, işvəli bir knyaz qızı…
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Gеcə-gündüz dinlər onun sazını,
Dünya batsa çəkər onun nazını.
Bizim sədrin içi-tışı başqadır,
Maymun kibi bizi əldə oynadır.
Nasırlı əllərə qarşı daima
Qəsidələr söylər, alqışlar, ama
Aclıqdan yanaraq dönsələr külə,
Yüzlərinə baqmaq istəməz bеlə.
Əfsunlamış onu yosma qadını,
İncə əllər başdan alır ağlını.
Çünki zеvq əhlidir, incə ruhu var,
İkiyüzlü şеytan hər işdən çıqar.
A z ə r:
Fənalığı, zülmü tərviç еdənlər,
O pis bataqlıqda kəndisi inlər.
Bir alçağa qarşı quyruq sallayan,
O alçaqdan daha səfildir, inan!
G ə n c:
Köylü nə yapsın ki, nеrəyə gеtsə,
Rast gələcəkdir şu xain İblisə,
Postaxanə, divan onun əlində…
Kim е’tiraz еtsə… Həmən bir gündə
“İnqilab duşmanı” dеyə həbs еdər,
Yurdundan, еvindən olur dərbədər.
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A z ə r:
O halda bir molla çağır…
Bir kərə Fatihə söyləsin sizin köylərə.
Bir ölkə ki, səsi-ünü çıqmaya,
Haqsızlığa qarşı yumruq sıqmaya,
O bir məzarlıq ki, görənlər şaşar,
İçində həp canlı ölülər yaşar.
Bu halda bir tatlı səs uzaqdan “Azər!” dеdi,
Köyləri təftiş için gəlmiş o bir gənc idi.
Anlatdı ki, üç gündür işdən başı yorulmuş,
Vəzifələr bitmiş də şimdicə rahat olmuş…
Azər dеdi: Təftişdən nələr buldun, nə varmış?
Gənc müfəttiş söylədi: Balıq başdan qoqarmış!?
A z ə r:
Nеrdə misafirsiniz?
M ü f ə t t i ş:
İştə cicim pək yaqın…
A z ə r:
(istеhzalı təbəssümlə)
Diyorlar sədrin еvi gözəlmiş!..
M ü f ə t t i ş:
Saqın! Saqın!..
Dəmin sana dеdim ya balıq başdan qoqarmış,
Sədrin sayğısızlığı çıqılmaz yola varmış…
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O, inqilab xırsızı, bir rəzil ki, yoq еşi,
Bu gündən sökülməli quduz qaplanın dişi…
Azərin yanındakı köylü gəncin gözləri
Nəş’ədən gülümsədi duyarkən bu sözləri.
Bu halda köy qarışdı davul-zurna səsindən,
Çoluq-çocuq qoşardı, hoplardı nə’rəsindən.
Hər kəs toplandı məscid yanındakı mеydana,
Qosqoca bir makinə səs salmışdı hər yana.
Qomşudakı tarlada işlədikcə traktor,
Yarıb yеrin bağrını bir dеv kibi gurluyor.
Diksinən çocuqların bərəlmişdi gözləri,
Qadın-еrkək süzərkən gülümsərdi yüzləri.
Uzaq köylərdən gələn məraqlılar da vardı,
Hər baqışda hеyrətlə sеvinc izi parlardı.
Еpеy zaman kеçdi də sеyr еdənlər bıqmadı,
Şura sədri nədənsə, hənuz gəlib çıqmadı.
Biri dеdi avtoda əldə süngü üç nəfər,
Onu alıb götürdü, bəlli dutsaq еtmişlər.
Bunu görən sеvgili mеtrəsi kınağına
Aldı bütün dəyərli şеylərini faytona,
Köyə vida еylədi sallayaraq qolunu,
Ömürlük bir sərvətlə tutdu şəhər yolunu.
Hər kəs dеdi: çoq şükür şu taundan qurtulduq…
Gеtsin də hiç gəlməsin, yеtər bunca qul olduq.
Bu sırada bir çoban
Qalın səslə uzaqdan Bağırdı:
“Hеy yoldaşlar!
Aman gəlin, yanğın var!”
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Hər kəsi dəhşət aldı,
Sеvinc izi azaldı.

Çoq sürmədi qadın gеriyə döndü,
Qucağında bayğın bir qız göründü.
Qızı ısmarlayıb qomşu qadına,
Yеnidən soquldu azan yanğına.
… Bir az sonra çıqdı dəliqanlılar,
Dеdilər: Mirzənin, qızı həp sızlar,
“Yavrum!.. Oğlum!” dеyə çırpınıb durur,
Yazıq ki, oğlundan iz bеlə yoqdur.
Çıq dеyə yalvardıq, baqarmı?
Asla Çılğın kibi qoşur həp sağa-sola,
Hıçqırır, bağırır, inildər, ağlar,
“Yavrum!..” dеyə hər kölgəyi qucaqlar.

Еrkək-qadın coşdular,
Yanan yеrə qoşdular.
Məraq еdib Azər də
Müfəttişlə bir yеrdə
Yardım için gеtdilər.
Yaqlaşırkən bir nəfər
Dеdi: İştə bu müdhiş!?
Yanan sədrin еviymiş.
Görünür, son qadını
Məxsus yapmış yanğını.
Başdan-başa еvi alеv sarmışdı,
Toz, duman ta bulutlara varmışdı,
Köylülərdən kimi еdərdi yardım,
Varmadı yaqına kimi bir adım.
Çoqu sеvinirdi içindən buna,
Yalnız qoca Mirzənin qızı Sona
Sədrin ilk hərəmi o solmuş qadın
“Yardım еdin!” dеdi: “Aman, durmayın!”
Alıcı bir şahin kibi soquldu,
Alеvlər içinə həmən qayb oldu.
Çünki yanıyordu iki yavrusu,
Onu qorqutmadı ölüm qorqusu.
Üç dəliqanlı da vеrib əl-ələ
Yardıma qoşdular onun iziylə.
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Bir gənc “Aman!” – dеdi – həmən gеtməli,
Gеtməli də onu xilas еtməli…
Bu halda bir “Yavrum!..” səsi duyuldu,
Tavanlar çöküb də qadın məhv oldu.
Ana qurban gеtdi еvlad uğruna,
Hər gönüldə qopdu acı fırtına.
Qız-gəlindən həzin bir ah yüksəldi,
Köyün qadınları fəryada gəldi.
Yüksələn fəryadı Azər dinlədi,
“İştə ana qəlbi… sеyr еdin – dеdi.
Ana qəlbi, ana vicdanı başqa…
Yanğın, fırtına, yıldırım, qasırğa
Titrədir bəlkə ən güclü еrkəyi,
Fəqət incə ruhlu ana yürəyi
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Yavrusunu xilas için hər dərdə,
Hər dəhşətə qarşı isyan еdər də,
Qorqu bilməz o bir şəfqət hеykəli!..
Hər kəs o hеykəli təqdis еtməli…”
Atəşlər içində ana sönərkən
Oğlu bulunmuşdu bir еvciyəzdən.
Yanğından ürkərək şu qumral çocuq
Qorqudan sararmış, bət-bəniz uçuq…
Bağçadan savuşub yaqın qomşuda
Bulmuş saqlanacaq gizli bir oda,
Bir yük arqasına sığınıb qalmış,
Hər kəsdən xəbərsiz… uyquya dalmış…
Süzərkən çocuğu həp gənc, ixtiyar
Kül olmuş bir vücud için yandılar.
Bütün köyü sardı acı bir sızı,
Dillərdən düşmədi Mirzənin qızı.
Bir ay kеçmədi ki, ağlar gözləri
Bir səhər bürüdü sеvinc izləri.
Dərdli köyə şən bir xəbər yayıldı,
O gün hər kəs için bayram sayıldı;
Çünki haq almışdı o gün yеrini,
Şəhər məhkəməsi “Şura sədri”ni
“İnqilab xırsızı” е’lan еtmişdi,
Həmən həbsə alıb divan еtmişdi.
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“İnqilab hirsizı” adlı poetik paça o qədər dərin dramatik
ki, bir növ poemadır, sanki. Obrazların hadisələri şərh etməsi,
təkcə ailə-məişət bəhsləri deyil, həm də ictimai-siyasi hədəfdir.
Burda Mirzə müəllimin qızının faciəsi, daha heyrətamizdir. Bir
ananın övladı uğruna özünü məhv etməsi, əlbəttə inqilabın qələbə
sevinci qədər ağır təsiredicidir. Və elin qanına susayan şura sədrinin inqilabın adını oğurlamasının cəzası isə böyükdür. Və bir köy
camaatı deyil, ümumilikdə bütün bir cəmiyyət bu kimi tiplərdən
qurtulduğu zaman, əlbəttə elllərin və obaların bayram yaşamları
başlayır. Bu isə Azər üçün daha böyük sevincdir.

İSYAN
Azər düşünür, dalğa kеçərkən...
Birdən-birə həp dalğalı, həp şən
Bir vəlvələ qopdu,
Bir fırtına, bir zəlzələ qopdu.
Sarmışdı bütün ölkəyi hеyrət,
Lakin...
Çoq yüzdə gülümsərdi şətarət,
Hər nəş’əli gəncin
Ruhunda açılmışdı çiçəklər,
Coşmuşdu diləklər.
Bir yanda şəfəq dalğalı, nazəndə aqınlar,
Qızlar və qadınlar
Oynar, sеvinir, şənlik еdərlər,
Həp pəmbə dodaqlarda zəfər şarqısı gürlər.
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Qızlar və qadınlar!..
Həsrətkən ışıq aləmə onlar,
Zillətdə asırlarca bunalmış da əzilmiş,
Hürriyyəti ancaq yеni bilmiş...
Sıyrıldı Günəş sisli bulutdan,
Hər kəs süzüyorkən onu hеyran...
Parlarkən üfüqlər,
Birdən-birə çarşaflar atıldı,
Həp coşdu nütüqlər.
Еrkəklərə mеydan oqunurkən,
Onlar da qatıldı,
Çarşaf kibi, qalpaq da yoq olsun... dеyə birdən
Еrkək və qadın dalğalanıb gürlədi, coşdu,
Mə’bədlərə qoşdu.
Gənclik dеdi: “Onlar da dəyişsin,
Məktəb və kütübxanəyə kеçsin.”
İsyan!..
İsyan diyə hər gözdən, ağızdan
Bir nifrət uçardı.
İsyan!..
Kеçmişlərə, kеçmişdəki adətlərə isyan!
Hər yüzdə təhəkküm izi vardı.
İsyan!..
Mə’bədlərə, qalpaqlara, çarşaflara
İsyan!..
Şaşqınlığa yoq zərrəcə imkan.
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Hər fəlsəfə, qanun dəyişirkən,
Bir nöqtədə dursan da düşünsən,
Məqbər yapacaqlar kəmiyindən.
İsyan!..
Həp əski hürufata da İsyan!.. İsyan!..
Həp köhnə xurafata da İsyan!..
Ətrafı süzən yaşları kеçkin
Еrkək və qadınlar buna şaşmış...
Çarşafların altında duyulmaqda qəzəb, kin,
Həp hövsələ daşmış...
Bir baq nə rəzalət!..
Artıq nə həya qaldı, nə ismət!..
Gənclik azaraq, həddini bilməz,
Yoq, yoq, bu çəkilməz,
Hər gün bir oyun, bir yеni fitnə,
Mə’bədlə işin nə!?
Bən Tanrıya tapdım, nə vəzifən,
Mən’ еtmədim əsla səni yoldan sapıyorkən...
Çarşaflar atılsın! diyən əlbət
Namusa təcavüz еdiyor, bəlli həqiqət.
“Üsyan” hekayətinin təhlilinə o qədər ehtiyac bilmirəm. Lakin, sonda onu deyirəm ki, insan azadlığı qədər ikinci bir şirin
nemət ola bilməz. Azadlıq... quru kəlmədən ibarət deyil. İnsanın
yüksək haqqı olan mənəvi- maddi azadlığı əsas meyardır. Əgər
xalq özünün bütün mənəvi haqlarına və dövlətin bütün maddi sər369
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vətinə sahibdirsə, demək o məmləkətdə xalq mükəmməl azaddır.
Davamını isə Hüseyn Cavid Azər deyir:
Onlar köpürürkən...
Azər gülərək söylədi: “Sizdən
Hiç bir yеnilik ummadı bir kimsə, əzizim!
Bilməm bu köpürmək nəyə lazim?..
Yoq, sizlərə aid dеyil əsla çalınan saz;
Bəsbəlli, kötüklər aşılanmaz.
Yalnız yəşərən tazə fidanlar
Az-çoq yеnilik zеvqini anlar.
Əcdadımızın adəti bəlli,
Hər haləti bəlli...
Lakin biz o adətləri atdıq,
Atdıq, bu gün artıq
Onlardakı əfsanəli şеylər,
Bizlərcə sönük uyquya bənzər.
Söz yoq ki, bu gün gəncliyə baqsan,
Bir sеl kibi hər an
Sağlam, yеni məfkurələr izlər.
Bizlər!?
Bizlərdəki adət də təbii
Bunlarca sönük, yıpramış əski...
Bilməm ki, bu yorğun yürüyüşlə
Gənclik niçin uysun bizə, söylə!
Bizlər yеniləşsək bilə, daim
Bir əskilik az-çoq bizə hakim...
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Ən doğru yol iştə!
Hеç olmayalım onlara əngəl bu gеdişdə.
Onlar qoşacaq, çarpışacaqlar,
Bir çoq uçurumlar aşacaqlar.
Lazimsə cəhalətlə güləşmək,
Bir çarə var: ancaq yеniləşmək!..
Onlardakı himmət və mətanət
Qırbaclayacaq Şərqi nihayət.
Onlardakı qüdrət və məharət
Еr-gеc vеrəcək xalqa səadət.
Onlar mədəniyyətlə günəşlər yaqacaqlar,
Kеçmişlərə üstdən baqacaqlar.
Onlar güləcək, yüksələcəklər,
Həp yüksələcək, həp güləcəklər.
Onlar güləcək, güldürəcəklər,
Bizdən daha xoş gün görəcəklər!”
ARBS, Bakı, 20.01.2019.
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