bağına xüsusi olaraq xonça göndə rdi. Xonçanın içində
konfet, yay olanda doğranmış qarpızından tutmuş yemişinə qədə
hər şey ol
.
da yeyib içdikdən
çanın içinə nə ə
atırdı.
əlin oğlan evinə gə əndə bəy gözə görünmə
ən
əlin köçən qız qayınataya, qayın aya, qayınlarına toxunma co
aparırdı. Oğlan evinin adamı üçgünlükdə gə ə boygörün ə
ə
ə özü ilə
dığı corabı, dəsmalı çıxarıb onlara ve
18. ŞUŞADA NOVRUZ ADƏTLƏRİ
Şuşa rayonunda boz ayın gəlişi yalançı çərşənbə ə başlayır.
Yalançı çərşəndə dörd çərşənbədən əvvə ə düşürdü. Şuşa şəhə
kini Mütə
Hüseynxanov
ə görə, həmin çərşənbə üç
günün boz aydan, dörd günün ondan əvvə
aldığı üçün ona
yalançı çərşənbə
r. Bu çərşənbədə ocaq qalanmazdı, amma
ə ən çərşənbə ə ə hə əsin qapsında ocaq qalanı ə
hə ə ə çalışırdı ki, onun qaladığı tonqal daha gur
Ölüsü düşən və ili çıxmayan ailə ər Novruz bayramında
ər. Söylə
ə
ə görə, Orucluq bayramı
qabağa düşürdü ə, Qara bayramı Orucluqda, Novruz bayramı qabağa
düşürdü ə
ər. Qara bayram üçüncü çərşənbə ə
dördüncü çərşənbənin arasında keçiril
əbirüstünə
ə ə
ə əni, xonça tutub aparır, bişirilə
əbirin üstünə tökü
ət yığışdırılır), qəbirin yanından keçə ə
əyə dəvə
ə . Yası düşə
ə ə ə müt ə
ramını keçirmə
ər. Mütə
Hüseynxanov
ə görə
cısı rə ə ə
əndə qonşuları axır çərçənbədə
vurğa qovurmaq istə
ər. Onda anası özü binanın həyə
ə
qalamış, sacı da üstünə qoyub demişdi ki, a
maat, xahiş e ə
bayramı keçirin. Bu bayram mənim qızıma aid deyil. Mənim qızı
mın yası ayrıdı , bu bayram ayrıdı . Hamını çağırmış, ondan sonra
qonşular sac asıb buğda qovurmuşdular.
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Mütə
Hüseynxanov
ə görə, axırıncı təkə qapı
satılan ə
ə
ə
əsinin qazan qaynatmağa qüvvə
çatmırdısa, o vaxtı qapı çətin tapılırdı, evin qapısını belə satıb qa
zan qaynatmalı idi. Söylə
ə görə
ə
ə uu
ilin axırına qədə ə o cür ged
Axır çərşənbədə hə əsin qapısında sac asılır, qovurğa qov
. Buğdanı qovurmazdan əvvəl subay uşaqların adına saca
buğda atılır, hansı tez çırtdasa, deyə ər ki, bu qız tez ə ə
ə ək.
Axşam süfrəyə “S” hə
ə başlayan yeddi nemət düzü ü ü
ə əni, süd, sünbül, sə
ə
ğanın içinə küncüt, çə ənə,
tut qurusu, qoz, fındıq ləpə
ılır, alınan qarışıma
uşgə ə
r. Çərşənbə axşamı üçün aş bişiril r, bişə
əkdən
qonşulara pay çə r, yanına da bir qab xuşgəvə
şu
lara göndə rdi. Hamı da çalışırdı ki, qonşunu qabaqlasın, ondan
qabaq öz payını göndə . Axşam tə əfi qapılara torba atılırdı.
Torba atanların da payı ayrıca alınıb hazır qoyul
. Söylə
ə görə, indinin özündə də
üç ləyə
arlıq eliyib qapı
nın ağzına qoyur və heç kimin tor sını boş yola sal mağa çalışır.
pıya atılan tor
uşaqların valide ə ə ə də
ağzın
ə
salınırdı. Uşaqlar torbanı qapıdan içəri atıb
ə
n
əndirin ucunu da öz ə
ə
yırdılar. Ev sahibi torbanı
ə ən r, uşaqlar kəndiri dartıb torbalarını götü
ü üə
ər torbaya mütlə
qlı yumurta qoyu
. Mü ə
Hüseynxanovun dediyinə görə
pılardan yığı
ə çox az
ə gə rdi. Çoxu onu yemə kim kasıb, imkansızdı, aparıb
onun süfrəsinin üstünə boşaldırdı.
əyə vardı, axır çə şənbədə həyə
ə
ə ək ası
dı. Qız ar, oğlannar, hə
ə
ən
Axır çərşənbədə şar atırdılar. Şar keçədən düzə
çə
ə ə bağlayıb bir gün qabaqcadan neftin içinə qoyu u
ki, nefti canına çə
Çərşənbə axşamı qızlar, oğlanlar hə əsi özü
ə bir şar götürüb Xanlıq pəyənin yanındakı bulağın üstünə
ər. Bulaq üstündə həmin şarı yandırıb havaya atı dılar. arışı
dılar ki, kim daha hündürə
əmin gün hə kəsin qapısında
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qal qalanırdı. Mütə
Hüseynxanov
ə görə, çərşənbə
tonqalını meşədən qırıb gə
k ə i qarğıdan qalayırdılar. Qarğı
düyümlərin arası partlayır, onun partıltısı ətrafa yayılırdı.
Cavan oğlannar qonşunun qapısındakı tonqaldan tullanandan sonra
şunun qapısındakı tonqaldan tullanırdı. Hamı ton
lın üstündə
ı
əlib süfrənin arxasında otu
.
ə
ə Abbasovanın dediyinə görə, yaşlı insanlar dey
axır çərşənbədə
ə
əhvil olur. Söylə
ə
görə, onların evinin altında çay var idi, sahili də çə ə
ə
ə
ə Qaraçılar
ər. Çayın böyründə də
var idi. Saat on iki olan kimi qızlar, gə ər, oğlanlar ə ə ə əşə
alıb su üstünə
ər. Qarmon, qaval götürürdü ər, su başında
çalıb oynayırdılar, sulaşırdılar. Qızlar apardıqları xuşgəvəri, çə
şənbə aşını bulaq başına qoy
qoçaq
ə əhə
ən
gedib onun götürürdü əhə
ə ə
ən qız gə ə əhəng
çiyinlə
ə həmin bulağın üstünə
rdi. Bulağın suyundan gə
rib evin künc ə ə əp
əyə tökü ü ər. Hamı o sudan iç ,
üzlə ə
ə əə
Mütə
Hüseynxanov
ə görə, birinci torpaq çə şən
bə gə
ə
ər. İkinciyə külə ə
ə
əmin çərçənbə mütləq külək olmalı idi. Onun dalınca burc tə
gəlir. Kü ək gə əndən sora yarpaqlar artıq tumurcuqlamağa baş
yır. Bur
dalınca da su çərçənbə gəlir. Söylə
ə görə,
nın altında Hüseyn bulağı vardı. Qış girə
ə
ğın suyu kə
,
ə axırıncı tə
əhə ə
su axı
dı. Nə
ə
ə
gün tutulu
insanlar qulaq falına,
ta falına çıxırdı. Yumurta falını söylə
ə nağıl elə
“Bir gün qonşumuz Zə
ə gəldi ki, ay Salatın, sə
axırıncı təkdi, su çə şənbə
. Dadaş müharibədən gəlib çıxmayıb.
falına çıxaq, görək sağdı mı? Hüseyn bulağının yanında
həştad santı də
ə bir çala qazdılar. Ağacdan yonma qabın
içinə
ənə
da ağzını də
ən dü ə ə
boşqabla örtdülər, böyrünə də qırmızı, qara karandaş qoydu
ndaşı kağıza bükmüşdülər. Bunların üstünü basdırdılar. Səhə
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lıqdan durdular, dualarını oxudular, basdırdıqlarının üstünü
aşdılar. Yumurta qırmızı yazılmışdı. Anam qayıtdı ki, Zəhra, muş
ğumu ver, yoldaşın sağdı. Ondan bir qədə
, doğrudan da,
xəbə əldi ki, kişi sağdı” ə
ə Abbasovanın dediyinə görə,
ə əbə ən ili qulaq falına çıxmışdı. Niyyət tutmuşdu ki, görsün
ək əbə
ə ə əkmi. Xalasıgilin qapısını pusur. əyə ə
mışdılar. Eşidir ki, x sı
ənddə
dı
rırdıq,
ucaldıqca ucalırdı, göyə qalxırdı. Hə ə , doğrudan
qəbul olunmuşdu.
19 21. XIDIR NƏBİ
Xıdır Nəbi qış yarı olanda keçirilə
ər, canavarların
kürsəyə gə ə
ıdır. Həmin gün nənə il Xıdır kömbə
şirə
ə
əvi bişirilirdi. Əvvə ə yarmanı sajda qovu
rurdular, qaynadırdılar. Qaynadan
ğ
şəkə
, içinə
fındıq ləpə
ışdırıb yayırdılar. ə
ə
Kömbə
içinə
dənə də düy ə
ə
, Xıdır Nə
ə gə
ə
ək,
ə
ə
ə ək. Kömbə
ə
də bişirirdilə
ən
qalıyırdılar, köz düşəndən sora közü oyurdular, kömbə külün
altına qoyur
Üstünə
maz küldə ə
ər, onun üstünə də
köz qoyurdular. O formu bişirdi, qıpqırmızı olurdu. Onnan sora gə
ə
ə ə bölürdülər. O düymə
ə ə çıxsa,
11
Xıdır Nə
ə
ə
ə
. Kömbədən,
ə ən,
işi
ə
qonşuya paylıyırdılar, birin
ə üzvləri arasında bölürdülə

11

ətağ kə
ə ə Xıdır Nəbi kömbə n içinə qəpik qoyulardı. Eynilə
da kömbə bişirmək üçün ocağın külünü sivirib qırağa yığardılar.
öm
bə
ə qoyub üstünü küllə ö ər, ocağın qalan közünü də üstünə yığardılar.
Kömbə
çıxanda onun bişdiyi bilinə
Kömbə ə ə bölüb ailə üzvlə
arasında pay yardılar. Hə
ə
qızın
ə ə çıxsa, deyə ə
o, ə ə
ə ək. Kişinin qismə ə çıxsa, deyə ər ki, o, varlı olacaq.
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