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Çarlz Bukovski

Yalnızlıq
Əlində ərzaqla dolu paket daşıyan Edna küçəylə irəliləyirdi. Çəmənlikdə bir maşın dayanmışdı.
Yan pəncərəsində bu məzmunda yazı vardı:
“QADIN TƏLƏB OLUNUR”
O, ayaq saxladı. Həmin pəncərəyə söykədilən kartona nə isə yapışdırılmışdı. Çox yəqin ki,
makinada çap olunmuş yazı idi. Səkidən mətni ayırd etmək olmurdu. Edna yalnız iri hərflərlə
yazılanı oxuya bilmişdi:
“QADIN TƏLƏB OLUNUR”
Maşın təptəzə, həm də bahalıydı. Narın yazını oxumaqdan ötrü Edna çəməni tapdalayıb keçməli
oldu:
49 yaşlı, boşanmış kişi xeylağı evlənmək məqsədiylə bir qadınla ilişki qurmaq istəyir. Qadın 3544 yaşlarında ola bilər. Televiziya seyr etməkdən, bədii filmlərdən və ləziz yeməkdən ötrü sinov
gedirəm. Mühasibəm, etibarlı iş yerim var, bankda da ki, hesabım. Toppuş və əndamlı xanımlara
bayılıram.
Ednanın otuz yeddi yaşı vardı. Özü də toppuş idi. Alt sətirdə telefon nömrəsi vardı. Bir də qadın
arayan kişinin üç fotosu. Kostyumda və qalstuklu olduğundan imkanlı birisinə bənzəyirdi.
Görünüşündən sərtlik və quruluq yağırdı. Ednanın ağlından keçdi ki: “Əcəb özünü qurudub:
zalımı elə bil ağacdan yonublar!”
İstəksiz gülümsünən Edna oradan aralandı. İçində bir ikrah duyğusu baş qaldırdı. Mənzilinə
çatanacan o yaşlı kişi yaddaşından silinib getdi.
Bir neçə saat sonra vannada oturduğu zaman kişinin üzü hafizəsində təkrar peyda oldu və bu
səfər düşündü ki, “qadın tələb olunur” kimi bir elan yazmaqdan ötrü bir kişi, kim bilir, gərək nə
dərəcədə tənha ola.
Edna onun hər gün evə dönərkən qaz və telefon fakturalarını poçt qutusundan necə çıxartdığını,
soyunub vanna qəbul etdiyini, televizor seyr edərkən həm də qəzetlərə göz atdığını, özünə necə
yemək hazırladığını xəyalında canlandırdı. Budur, əynində bircə alt donu olan bu kişi nəzərlərini
ocaqdakı tavadan çəkmir. Hazır yeməyi masaya qoyub yeyir, üstündən qəhvə içir. Sonra yenə
televizora baxır. Yuxu öncəsi, ola bilsin ki, bir pivə tənəkəsinin dalından dəyir. Amerikada bu
cür kişilər milyonlarladır.
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Vannadan çıxan Edna dəsmalla qurulandı, əyin-başını geyinib evi tərk elədi. Maşın elə həminki
yerdə idi. O, kişinin adını-soyadını (Co Laythill) və telefon nömrəsini yazıb götürdü. Makinada
çap olunmuş elanı bir daha gözdən keçirdi. “Bədii filmlər”. Əcəb ifadədir. İndiki adamlar sadəcə
“ kino” sözüylə kifayətlənirlər.
“QADIN TƏLƏB OLUNUR”
Cürətli deyimdir. Orijinallığına söz ola bilməz.
Evə dönən Edna elandakı nömrəni yığmazdan əvvəl üç fincan qəhvə içdi. Telefonun dəstəyi
dördüncü zəngdən sonra qaldırıldı və cavab gəldi:
- Allo?
- Mister Laythilldir?
- Hə, necə ki?
- Elanınızı oxudum. O maşına vurulanı.
- Hə, hə.
- Adım Ednadır.
- Necəsiniz, Edna?
- Oh, hər şey öz qaydasındadır. Yaman bürkü var. Belə hava adamın lap zəhləsini tökür.
- Hə, adamın əli heç nəyə yatmır.
- Mən bir az, mister Laythill…
- Sadəcə «Co» da deyə bilərsiniz.
- Mən bir az, ha-ha-ha, Co, özümü naqolay hiss edirəm. Bilirsiniz də, sizə niyə zəng etmişəm?
- Elanımı oxuduğunuz üçün.
- Yox ey, ha-ha-ha… Bu nə fənddir belə? Özünüzə bab bir qadın tapmaq bəyəm sizin üçün bu
qədər müşkülə dönüb ki?
- Heç də yox, Edna. Amma siz mənə deyə bilərsinizmi ki, onlar haradadır?
- Qadınlarmı?
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- Hə də.
- Əgər bilmək istəsəniz, onlar hər yerdədirlər.
- Axı harada? Deyin də. Harada?
- Məsələn, kilsədə. Qadınlara kilsədə rastlamaq olar.
- Mən kilsəyə getməyi xoşlamıram.
- Belə-ə de-e.
- Bəlkə maşına minib, bizə tərəf gələsiniz, Edna?
- Yəni sizin evə?
- Hə də. Rahat mənzilim var. Bir az içərik, mırt vurarıq özümüz üçün.
- Artıq gecdir.
- Çox da gec deyil, canım. Əgər elanımı oxumusunuzsa, deməli, o, nəyləsə diqqətinizi çəkibmiş.
- Belə də…
- Siz məndən çəkinirsiniz. Ona görə də ehtiyatlanırsınız.
- Yox, heç də ehtiyatlanmıram.
- Elə isə durub gəlin, Edna.
- Amma…
- Gəlin, gəlin.
- Yaxşı. On beş dəqiqəyə sizdəyəm.
Yeni üslublu evin ən üst qatında idi on yeddi nömrəli mənzil. Hovuzun dibində ara-sıra oynaşan
işıq ləkələri göz oxşayırdı. Edna qapını taqqıldatdı. Qapı açılanda mister Laythill onun qarşısında
peyda oldu. Qabaq tərəfdən saçı xeyli seyrəlmişdi. Qartalvarı burnunun pərələrindən dışarı uzun
tüklər püskürürdü. Köynəyinin yaxası açıq idi.
- Buyurun, Edna.
O, içəri keçən qadının ardınca qapını örtdü. Ednanın əynində toxunma göy paltar vardı. Corabfilan geyməmişdi, ayaqlarına da eləcə şəpşəpi keçirtmişdi və ağzındakı siqareti tüstülədirdi.
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- Oturun, sizə bir içki süzüm.
Əcəb rahat ev idi. Hər şey mavi və yaşıl tonlardaydı. Hər tərəf təmiz idi. Çeşidli içkilərdən
kokteyl düzəldən mister Laythillin hmmmmmmm, hmmmmmmmm, hmmmmmmmmm şəklində
mızıltısı gəlirdi qadının qulağına… Ev yiyəsinin xoş əhvalından xəbər verən bu məqam qadının
gərginliyini yox edirdi.
Mister Laythill, yəni Co, əlindəki stəkanlarla geri döndü. Birini Ednaya uzatdı, sonra keçib
otağın o biri ucundakı kresloda oturdu və:
- Hə-ə, - dedi, - əcəb bürküdür, lap cəhənnəmi xatırladır. Hətta kondisionerim olsa da, bürküdən
əziyyət çəkirəm.
- Hə, gördüm kondisionerinizi. Əcəb rahat şərait yaratmısınız özünüzə.
- İçkinizi dadın.
- Doğrudan ha, lap unutmuşdum.
Edna bir qurtum aldı. Bir az tünd də olsa, kokteylin tamı əlaydı. İçkisindən hər dəfə udum alanda
Co başını geriyə doğru aparırdı. Boynunda dərin qırışlar gözə dəyirdi. Şalvarı da çox gen idi
əyninə. Yəqin ki, ölçüsü bir neçə bədən iriydi. Elə buna görə də kişinin ayaqları gülünc
görünürdü.
- Yaxşı paltarınız var, Edna.
- Xoşunuza gəldi ki?
- Əlbəttə. Həm də totuq-motuqsunuz. Bu paltar sizə yaman yaraşır. Hədsiz dərəcədə.
Edna qarşılıq vermədi. Co da susdu. Onlar eləcə oturub, bir-birini süzür, içkilərini
udumlayırdılar.
Edna düşündü: “Bu niyə susur belə? Axı, söhbəti o yönləndirməlidir. Deyəsən, doğrudan da bu
kişi ağac kimi qurudur.” İçkisini bitirdi.
- Birini də süzüm? - soruşdu Co.
- Yox, artıq getməliyəm.
- Qoy oturmuşuq, canım. Gəlin, sizin üçün bir stəkan da süzüm, bəlkə onda bir az qırışığımız
açıla.
- Yaxşı. Amma onu içib, gedəcəyəm.
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Co stəkanları götürüb, mətbəxə yollandı. Artıq onun zümzüməsi qeybə çəkilmişdi. Geri dönüncə
stəkanın birini Ednaya uzatdı, özü isə keçib bayaqkı yerində əyləşdi. İkinci kokteyl əvvəlkindən
daha tünd alınmışdı.
Co dilləndi:
- Bilirsiniz, mən seksə aid viktorinalarda xeyli uğur qazanmışam.
Stəkanındakı kokteyli sümürməyindən qalmayan Edna buna reaksiya vermədi.
Odur ki, Co xəbər aldı:
- Siz necə, seks viktorinalarına heç gedirsiniz?
- Bir dəfə də olsun onlara qatılmamışam.
- Gərək qatılaydınız, onda siz öz kimliyinizi və məğzinizi asanlıqla anlayardınız.
- Yoxsa sizə elə gəlir ki, bu cür tədbirlərin bir mənası var?! Onlar barədə mən qəzetlərdə
oxumuşam. İştirak etməsəm də, seyr eləmişəm, - cavabı gəldi Ednadan.
- Bütün hallarda onlar… mənasız deyillər.
Edna:
- Ola bilsin, mən seksdən bir şey anlamıram və elə buna görə də hələlik yalqızam, - deyib,
stəkanından böyük bir qurtum aldı.
Cavabında Co:
- Ona qalsa, son nəticədə biz elə hamımız yalqızıq da, - dedi.
- Bununla nə demək istəyirsiniz ki?
- Dediyim odur ki, seksdə və ya sevgidə, ya da ki elə hər ikisində nə qədər bəxtəvər olsan da,
əvvəl-axır hər şeyin bir sonu var.
- Hə, bax, bu, kədərlidir, - dedi Edna.
- Əlbəttə. Günlərin bir günü hər şey nöqtələnir. Ondan ya həmişəlik ayrılırsan, ya da ki mövcud
durumla barışdığın üçün sevgi hisslərin soyuyur, onunla sadəcə yanaşı yaşamalı olursan. Mənə
qalsa, tənha yaşamaq bundan qat-qat yaxşıdır.
- Siz arvadınızla boşanmısınız, Co?
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- Yox. O məndən boşanıb.
- Nədən narazıydı ki?
- Cinsəl orgiyalardan.
- Cinsəl orgiyalardan?
- Bilirsiz, adına “cinsəl orgiya” deyilən şey əslində bu dünyada yalqızlığın simvoludur. Belə
orgiyalar eləcə, çox üzr istəyirəm, qarşılıqlı təpişmələrdən ibarətdir… Bu cür yeknəsəklikdən,
çarəsizlikdən isə adamın canı sıxılır.
- Bunda nə varmış ki?!
- Bədənlər irəli-geri gedib-gəlir, ayaqlar bir-birinə sarmaşır, barmaqlar, dodaqlar dinclik bilmir,
hər şey bir-birinə qarışır, tər su yerinə axır, hamı da çalışır ki, nə isə eləsin, ya da hər necə gəldi,
eləsin.
Edna dilləndi:
- Mən bu məsələlərdən çox da anlamıram, Co.
- Sevgi olmayan yerdə, məncə, seks – bir heçdir. Əgər bu oyuna qatılanlar arasında azacıq duyğu
qığılcımı doğarsa, onda bəlkə bu, bir məna qazanar.
- Yəni, sizcə, adamların bir-birlərindən xoşlanmaları başlıca şərtdir ki?
- Hər halda.
- Bəs onlar bir-birlərindən doyublarsa, necə? Deyək ki, onlar birlikdəliklərini sadəcə el gözünə
sürdürürlərsə? Bunu sırf eyni damın altda yaşamağın, ya uşaqların xətrinə, ya da bunların
hamısının xətrinə edirlərsə, necə?
- Yo-o-x… belədə heç orgiyalar da bir işə yaramaz.
- Bəs onda bənzər durumda nə işə yaraya bilər?
- Nə bilim. Bəlkə də əvəzləşmə.
- Əvəzləşmə?
- Bilirsiniz, əgər iki cütlük bir-birinə yetərincə bələddirsə, onlar çarpaz əvəzləşməni və ya
cütləşməni seçə bilərlər. Məsələn, Maykın xanımı ilk gördüyümdən bəri könlümə yatmışdı və bu
heyranlıq hissi aylarca sürmüşdü. Onun davranışlarına uzun-uzadı göz qoymuşdum. Hər bir
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hərəkətindən məlahət yağan bu xanıma ötən vaxt ərzində anlaşılmaz sıcaq duyğular baş
qaldırmışdı içimdə. Hərəkətlərinin arxasında hansı ruhun gizləndiyini öyrənmək istəyirdim mən.
Bu dilbəri ayıq, sərxoş və əsəbi halda görmüşdüm. Ona görə də bu, gec-tez bizi əvəzləşməyə
gətirib çıxartdı: budur, artıq o, sənin altında qıvrılır, eyni yatağı paylaşdığım üçün onu hərtərəfli
dərk etməyə, dəyərləndirməyə başlayırsan və bir çox gizli mətləbləri öyrənmə şansın doğur.
Mayk isə, əlbəttə ki, divarın o üzündə sənin arvadınla iş tutur. Düşünürsən ki: «Hə, Mayk, işin
irəli, yəqin ki, sən heç də məndən zəif oynaş sayılmazsan».
- Hər şey doğrudanmı istənilən kimi alınır?
- Nə bilim… Düzü, sonradan… bu əvəzləşmələr müəyyən qəlizliklərə yol açır. Odur ki, bütün
mümkün durumlar… gərək əvvəlcədən, həm də ətraflı razılaşdırıla. Bir də ki, hər nə qədər dərd
anlatsanız belə, adamlar sizin sandığınız qədər anlayışlı olmurlar…
- Siz özünüz necə, Co, yetərincə anlayışlısınız ki?
- Düzü, bu əvəzləşmələr… bəzilərinə… bəlkə də çoxlarına bir mənada yardımçı ola bilər…
Məndə isə bu, alınmadı deyəsən, çünki özümü axıra qədər səmimi apara bilmədim.
Co içkisini bitirdi. Yarımçıq stəkanını masaya qoyan Edna yerindən qalxdı.
- Bura baxın, Co, mən artıq getməliyəm…
Otaq boyu irəliləyən Co qadına yanaşdı. Bu adam şalvara girmiş fili xatırladırdı indi. Əcəb də
şəlpə qulaqları vardı. Qamarladığı qadını ehtirasla öpməyə girişdi Co. Nəfəsi turşu və çürüntü
qoxusu verirdi, hətta yenicə içdiyi kokteylin ətri də bu üfunəti yenməkdə aciz idi. Çox şükür ki,
dodaqlarıyla qadının dodaqlarını yaxalamaq keçmirdi ağlından. Yetərincə güclü adam idi. Həm
də bu, nə isə şeytani bir güc idi. Ona görə də qadın ona yalvarır, hər vəchlə başını yana
qaçırmağa çalışırdı. Co isə bu başdan möhkəm yapışmışdı.
- Co, buraxın məni! Siz çox tələsirsiniz, Co! «Buraxın» dedim sizə!
- Bəs onda bura niyə gəlmişdin, a qancıq?!
Yenidən qadını öpməyə can atdı və öpdü də. Bu, dözülməz idi. Edna diziylə ona bir dənə
ilişdirdi. Qasığını tutan Co xalının üstünə sərildi.
- İlahi… Pərvərdigara… Axı, niyə belə etdiniz? Az qala məni öldürmüşdünüz ki…
Kişi döşəmədə o yan, bu yana dığırlanırdı.
«Sən bir bunun yanbızına bax! Əcəb iyrəncmiş!» - deyə düşündü Edna.
Conun başı özünə qarışınca, qadın qaçaraq, pilləkənlə enməyə başladı.
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Dışarıda hava tərtəmizdi. Mənzillərdən sakinlərin və televizorların səsi gəlirdi. Yaşadığı bina
buralardan çox uzaq idi. Evə çatan qadın təkrar vanna qəbul etməyə ehtiyac duydu: göy rəngli
paltarını soyunub, vücudunu əməlli-başlı yudu, ovxaladı. Vannadan çıxıb, yaxşıca qurulandı,
saçlarına pənbə rəngli biqudilərini taxdı.
Və bir daha o həriflə görüşməməyə qərar verdi.

Patrisiya Haysmit
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Doğurqan qadın

Hekayə

Patrisiya Haysmit - amerikalı yazar, psixloji detektivlər müəllifi. 1921-ci ildə ABŞ-da doğulub,
1995-ci ildə İsveçrədə vəfat edib.
1950-ci ildə yazdığı “Qatardakı yad adamlar” adlı ilk romanı əsasında məşhur rejissor Alfred
Hiçkok film çəkib.
Baş qəhrəmanı Tomas Ripsli olan bir sıra psixoloji kriminal romanların müəllifidir.

Doğurqan qadın
Elenin aləmində «evlilik» ilk növbədə «uşaq» demək idi. Əslində «evlilik» anlayışı özündə bəzi
başqa şeyləri də birləşdirir, məsələn, isti bir yuva qurmaq, ərinə arxa-həyan və gülərüz həyat
yoldaşı olmaq və sair kimi. Amma onun anladığı qədəriylə, evliliyin əsas və birinci mənası –
övlad sahibi olmaq idi, vəssalam.
Duqlasla evləndikləri gündən Elen xəyalında canlandırdığı ideal qadına çevrilmək üçün əlindən
gələni elədi və dörd ayda bu yöndə xeyli irəlilədi. Tərtəmiz saxladığı ev-eşiyi göz oxşayırdı,
təşkil etdikləri partilər uğurlu alınırdı və Duqlas işlədiyi «Athens» sığorta şirkətindəki
karyerasında bir pillə yüksəlmişdi. Həyatlarındakı yeganə əskiklik - Elenin hələlik hamilə
qalmamasıydı.
Şəxsi həkimiylə keçirdiyi növbəti məsləhətləşmədən sonra bu problemə də təcili qaydada
aydınlıq gətirildi: sən demə, ər-arvad arasında bir uyuşmazlıq var imiş və bu üzdən toydan üç ay
keçməsinə rəğmən, gənc qadın hamilə qala bilməmişdi. Görəsən bunun günahı Duqlasda deyildi
ki? Duqlas xəcalət içində və könülsüz həkimin qəbuluna gedəndə onun yetərincə sağlam olduğu
meydana çıxdı. Bəs elə isə yetərsizlik nədə idi? Daha dəqiq sınaqlar aparılandan sonra məlum
oldu ki, döllənmiş yumurta (indiyədək ən azı bir yumurtanın döllənmiş olduğuna hər hansı şübhə
yox idi) yuxarıya doğru hərəkət etmək əvəzinə, Yerin cazibə qüvvəsinin tam əksinə, aşağıya
doğru irəliləyirmiş, içərilərdə özünə bir yer tapsa da, inkişaf etmək əvəzinə qəfildən qeybə
qarışırmış.
İş yerində Duqlasla məzələnməyə can atan birisi gündüz yeməyində bir-iki qədəh gillədəndən
sonra ona belə bir məsləhət verdi: «Məncə, iş tutandan sonra arvadın yataqda mil vəziyyətində,
yəni başıaşağı durmalıdır».
Duqlas bunun cavabında özünü sındırmamaq üçün gülümsədi. Ancaq hər zarafatın ardında bəlli
bir gerçək payı dayanır. Elə həkim də onlara buna oxşar nələrsə tövsiyə eləmişdi.
Həmin gecə o, yataqda mil durmağı Elenə məsləhət gördü.
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Gecəyarı isti yorğanın altından çıxan Elen ayaqlarıyla divara dayaq verməklə mil dayandı. O ara
sir-sifəti açıq çəhrayı rəng aldı. Duqlas bundan təlaşa qapılsa da, Elen qədim spartalılara xas
sonsuz dözüm sərgilədi və haradasa on dəqiqə başıaşağı durdu. Bu müddət bitincə divarın
dibində çöküb qalan qadın al qırmızı ləçəkli bir qucaq qızılgülü xatırladırdı.
İlk övladları Edvard bu «duruş» sayəsində dünyaya gəldi və digərlərinə də yol açdı. Aradan heç
bir il keçməmiş ailədə əkiz qızlar doğuldu. Elen ilə Duqlasın valideynləri bundan böyük sevinc
duydular, çünki «baba» və «nənə» titulları vaxtilə ata-ana olanda duyduqları sevinci onlara təkrar
yaşatdı. Bu şərəfə qonaqlıq da verdilər. Elen ilə Duqlas öz ailələrinin yeganə övladları idilər,
buna görə də nəsillərinin davam etdiyindən əminlik qazanan ata-analarının sevinci yerə-göyə
sığmırdı. Artıq Elenin yataqdan qalxıb, mil durmasına da gərək qalmırdı. On aydan sonra ikinci
oğulları – Peter dünyaya göz açdı. Ardınca Filip, sonra isə Madlen doğuldu.
İndi ailədə altı körpə böyüyürdü. Elen ilə Duqlas əlavə bir otağı da olan, nisbətən geniş sahəyə
malik evə daşınmağa məcbur qaldılar. Oraya tez-tələsik köçdükləri üçün ev sahiblərinin
uşaqlardan, xüsusilə də gecələr zırıldayanlardan zəhlələri getdiyini öyrənməyə macal
tapmamışdılar. Yaxşı ki, onlara cəmi dörd uşaqları olduğunu goplamışdılar. Altı ay sonra
onlardan evi təcili boşaltmaları tələb olundu, çünki o ara Elenin yaxın vaxtda təkrar ana olacağı
dəqiqləşmişdi. Həmin vaxtlar Duqlas pul sarıdan korluq çəkməyə başlamışdı. Ata-anasının
verdiyi iki min dollar və qayınatasından aldığı üç min dollar sayəsində Duqlas öz iş yerindən
maşınla on beş dəqiqəlik məsafədəki bir ev üçün beh ödəmək imkanı qazandı.
Elenə:
- Ev almamıza sevinirəm, sevgilim, - dedi. – Ancaq ipoteka ödənişinə başlayandan sonra
pulumuzu çox qənaətlə xərcləməliyik. Ən azından bir müddət bu, belə olmalıdır… Həm də…
hələlik uşağımız olmasa, yaxşıdır. Yeddi uşaq da az sayılmaz hər halda…
O ara onların Tomas adlı oğulları da dünyaya gəlmişdi artıq. Ailə planlamasını aparmağı lap
əvvəldən Duqlas yox, Elen öz üzərinə götürəcəyini vəd etmişdi. Odur ki:
- Səni anlayıram, Duqlas. Tamamilə haqlısan, - dedi.
Təəssüf ki, tutqun və zəhlətökən bir qış günü Elen təkrar hamilə qaldığını ərinə açıb söylədi:
- Bu necə oldu, heç cür anlaya bilmirəm. Sən ki bilirsən, hələ həb də atırdım…
Əlbəttə, Duqlas onun həb atdığından tamamilə arxayın idi. Bir ara dinib-danışmadı. Bu
vəziyyətdə necə baş girləyəcəkdilər? Duqlas Elenin boylu olduğunu indi aşkar sezə bilirdi.
Halbuki son günlər ərzində hər cəhdlə bunu bir qarabasma kimi dəyərləndirməyə çalışmışdı.
Valideynləri də ötən illərdə bunlara hər doğum günlərində əllilik, yüzlük əskinaslar
bağışlamışdılar: həm də, axı, doqquz nəfərlik ailədə ad günlərinin arası sən deyən çox çəkmir və
onların bundan artığına gücləri yetməyəcəyini Duqlas da yaxşı anlayırdı. Hər halda yeddi
körpənin təkcə ayaqqabılarına nə qədər pul xərcləndiyini öyrənsəniz, yəqin elə siz də çaşarsınız!
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Hər şeyə rəğmən, xəstəxana çarpayısında yastıqlara söykənən, bir əlində körpə qız, digərində isə
körpə oğlan tutaraq mürgüləyən Elenin üzündəki bəxtəvər və tox təbəssümü görəndə Duqlas
övladlarının sayının doqquza çıxmasından hər hansı peşmanlıq hissi keçirmədi.
Halbuki nikahlarından cəmi yeddi il ötmüşdü. Əgər belə getsəydi… Yaxın dostlarından bir qadın
bir gün partidə ikən: «Canım-gözüm, bu Duqlas nə vaxt Elen tərəfə baxsa, qadın həmin dəqiqə
ondan hamilə qalır» - demişdi.
Öz kişilik gücüylə bağlı bu üstüörtülü zarafat Duqlası əsla açmamışdı.
Ofisdəki zarafatcıl bir tanışı isə:
- Elə isə qaranlıqda sevişsinlər barı! - deyə söhbətə qoşulmuşdu. – Ha, ha, ha! Çünki bunun
sadəcə Duqlasın baxışlarından qaynaqlandığına zərrəcə şübhəm yoxdur!
Bir başqa hərif:
- Hey, Duq, məbada bu gecə gözlərini Elendən ayırasan ha! – deyə bağıranda bütün məclis əhli
uğunub getmişdi.
Elen o ara nazla gülümsəməkdəydi. Ətrafındakı qadınların ona aşkar həsəd apardıqlarını
düşünməklə qalmırdı o: hətta bundan tam əmin idi. Bircə uşağı olan və ya heç övladı olmayan
qadınları o, nimçədə qalıb quruyan lobya maşları sayırdı. Həm də qısqanclıqdan saralmışdı
həmin lobyalar.
Duqlasa görə isə vəziyyət betərdən daha betərə doğru getməkdəydi. Bir ara həblərini vaxtında
qəbul etdiyi üçün Elen düz altı ay boyu hamiləlikdən qoruna bildi. Ancaq günlərin bir günü onun
təkrar hamilə qaldığı qəfildən ortaya çıxdı.
Qadın öz həkiminə və Duqlasa: «Heç nə anlamıram» - deyib, dururdu və həqiqətən də heç nə
anlamırdı. Hərçənd həkiminə bu durum tanış gəlirdi, çünki onun bəzi pasiyentləri həbi ardıcıl
atıb-atmadıqlarını çox da dəqiq xatırlamırdılar.
Buna görə də həkim hər hansı yozuma gərək duymadı. Həmin an onun dodaqları Hippokrat
andıyla möhürlənmişdi.
Bir müddətə də olsa, öz doğurqanlığını azaltmağa, xeyir-bərəkət selinin önünə sədd çəkməyə
çalışdığına görə sanki Tanrı Eleni ağır cəzalandırdı: bir dəfədə düz beş çağanı onun qucağına
verdi. Xəstəxanaya getməyə özündə güc tapmayan Duqlas iki gün yorğan-döşəkdən qalxmadı.
Sonra ağlına bir ideya gəldi: eyni vaxtda bir neçə qəzetə zəng etsin, müsahibə və beş çağanın
fotoları qarşılığı redaksiyalardan bir az para-pul istəsin. Ancaq Duqlasın belə cəhdlərə girişməsi
ona daxili iztirablar verirdi, çünki bu cür qoparaqçılığı öz mənliyinə heç cür sığışdırmırdı. Heç
qəzetlər də bu xəbərə sən deyən maraq duymadılar və bildirdilər ki, bu ara xeyli ailədə bir dəfədə
beş övlad dünyaya göz açıb. Əgər altı çağa doğulsaymış, bu faktla maraqlanarmışlar, yoxsa beş
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çağa onlar üçün maraqsızmış. Üstəlik, gəlib, foto çəksələr belə, buna görə para-pul
verməzlərmiş.
Qəzetdə çıxan fotoya görə ailə planlama təşkilatları onlara sadəcə bir yığın buklet göndərdi, bəzi
vətəndaşlar isə ekologiyanın kirlənməsinə verdikləri «töhfələrə» görə Elenlə Duqlasa
xoşagəlməz, hətta alçaldıcı məktublar yazmağı özünə borc bildilər, çünki qəzetlər bu cütlüyün
səkkiz il ərzində on dörd övlad sahibi olduqlarını bütün aləmə car çəkmişdilər.
Artıq həblər də bir işə yaramadığından Duqlas özüylə bağlı bir çarə axtarışına girişdi. Elen isə
qəti şəkildə buna qarşı idi və səsini başına ataraq:
- Elədə həyatımız əvvəlki axarından çıxar, axı! – dedi.
- Bir dənəm, hər şey əvvəlki kimi olacaq. Sadəcə…
Elen ərinin sözünü ağzında qoydu və beləcə, hər hansı nəticəyə vara bilmədilər.
Yenə başqa evə daşınmalıydılar. Yaşadıqları ev onların və on dörd uşaqlarının sığacağı qədər
böyük olsa da, beş əkizin əlavə məsrəfləri ipoteka ödənişlərinə heç cür imkan vermirdi. Beləcə,
Elen ilə Duqlas övladları Edvardı, Süzanı, Saranı, Peteri, Toması, Filipi, Madleni, adları Ursula
və Pol olan əkizləri, habelə Luis, Pamela, Helen, Samanta və Bricit adlı beşəmlərini də götürüb,
şəhərdəki sosial sığınacağa köçdülər.
Hüquqi dildə «Sosial sığınacaq» ikidən çox uşağa sahib ailələrin yaşaması üçün tikilən binalara
deyilir. Xalq arasında isə bu termin «yoxsullar üçün ucqarda tikilən ev» deməkdir və əslində bu,
həqiqətə daha uyğun gəlir.
Artıq Elenlə Duqlas aşağı-yuxarı özləri qədər övlada sahib ailələrin arasına düşmüşdülər. Arasıra ofisdən evə yarımçıq işlər gətirən Duqlas bunları bitirməkdən ötrü qulaqlarını pambıqla
tıxamağa məcbur idi və hər şeydən cırnayırdı. Öz-özünə belə təsəlli verirdi: «Bütün bunlardan
dəli olacağımı düşünə bilirəmsə, deməli, hələlik ağlımı itirmək təhlükəm yoxdur».
Hər ehtimala qarşı, Elen yenə də həb qəbul etməyə başlamışdı.
Amma neyləyəsən ki, qadın yenə də uşağa qaldı. Artıq bununla bağlı müjdə baba-nənələri
əvvəlki kimi sevindirmirdi. Çünki getdikcə artan nəvə sayının Elenlə Duqlasın güzəranını necə
ağırlaşdırdığının fərqindəydilər və nənələrlə babalar ailədəki artımlarla bağlı artıq heç nə eşitmək
istəmirdilər. Duqlas öz qara taleyindən şikayətçiydi. Arvadının gündən-günə şişən qarnını
çarəsizliklə süzdükcə, nəyinsə, həm də hələlik ona qaranlıq qalan nəyinsə baş verəcəyinə ümidlər
bəsləyirdi.
Bu səfər də beşi birdən doğulsaydı, nə olacaqdı? Bəs altısı birdən? Dəhşətli təxminlər idi bunlar!
Görəsən bu həblərdə nə vardı belə? Yoxsa Elen kimya qanunlarından bir istisna idi? Bu tip
şübhələriylə bağlı ailə həkiminə verdiyi suallara saqqız kimi, yəni dartdıqca uzanan cavablar
aldığını xatırladı Duqlas. Həkim ona elə dolaylı cavab vermişdi ki, Duqlas nəinki onun ayrı-ayrı
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sözlərini, hətta həmin sözlərin hansı mənaya gəldiyini də yerli-dibli anlamamışdı. Bəyəm bu
qədər qaç-qovda nəyi isə dərk eləmək asan məsələ idi ki?!
Alt tumanlarına bez (pampers) qoyulan körpələr evdə oyuncaq zınqırovlarını cingildədir, şeypur
və tütəklərini çalırdılar. Taxta ata birinci kim minəcək deyə, Edvardla Peter dalaşırdı. Qızların
hamısı sırf analarının diqqətini çəkmək üçün yalandan göz yaşı axıdaraq zırıldaşır, özlərinə arxahəyan tapmağa çalışırdılar. Filip qarın ağrılarından əziyyət çəkirdi. Beşəmlər isə hamısı birdən
diş çıxartmağa başlamışdılar.
Bu dəfə Elen dünyaya üç körpə gətirdi. İnanılmaz iş idi bu! Yaşadıqları mənzilin üç otağı uşaq
çarpayılarıyla doluydu, hər otaqda əlavə təkyerli çarpayılar düzülmüşdü və bunların hərəsində ən
azı iki uşaq yatırdı. Duqlas düşünürdü ki, əgər bunların arasındakı yaş fərqi bir az çox olsaydı,
bəlkə bu dərdə birtəhər dözmək mümkün idi. Körpələrin çoxusu iməkləmə dönəminə hələ yeni
girmişdi və mənzilə daxil olan kənar adam səhvən bir uşaq bağçasına girdiyini sanardı. Ancaq
yox, bu on yeddi uşağın hamısı tək atanın, Duqlasın belindən gəlmişdi. Döşəmədə yer
qalmadığından sonuncu üç körpə üçün tavandan bir taxt asdılar: bu, inanılmaz bir tapıntı idi!
Taxtın məhəccərinin arasından çağaların əskiləri dəyişdirilir, yeməkləri verilirdi. Bu durum
Duqlasın yadına istər-istəməz heyvanat parkını salırdı.
Həftə sonlarında əsl cəhənnəmə dönürdü ev. Dost-tanış artıq onların düzənlədiyi partilərə
qatılmırdı. Buna görə onları qınamaq da olmazdı! Çünki Elen qonaqlardan qımıldamamalarını
xahiş etməyə məcbur olurdu. Bununla belə, saat doqquza doğru körpələrdən ən kiçiyi mütləq
yuxudan oyanır, digərlərinin də yuxusuna haram qatırdı və dəstəylə zırıldaşmağa başlayırdılar.
Hətta yeddi-səkkiz yaşında olanlar da həmin xora qoşulurdular. Bu səbəbdən Elenlə Duqlasın
sosial həyatı sıfıra enmişdi. Digər tərəfdən bəlkə də bu, daha yaxşıydı, çünki onsuz da qonaqqara qarşılamağa pul tapmırdılar.

Bir bazar günü günortadan sonra Duqlas oturub, şirkətdən gətirdiyi kağız-kuğuzla əlləşirdi. O ara
Elen sakitləşdirmək məqsədiylə əlini ərinin alnına qoyub, dedi:
- Ancaq mən, sevgilim, özümü həqiqətən də son dərəcə doymuş birisi kimi hiss edirəm.
Həmin vaxt Duqlasın başı hesablamalara qarışmışdı və «qonaq otağı» adlandırdıqları, onsuz da
dar otağın bir küncünə qısılmışdı. Elen yarıçılpaq idi və ondan ötrü bu, adi hal sayılırdı. Çünki
əynini geyinmək istəyən kimi mütləq uşaqlardan birisi nə isə istəməklə ona mane olurdu və o ara
qadın südəmər çağalarını yedirməyə başlayırdı.
Qəfildən Duqlasın içində sanki bir şey qopdu: o, yerindən qalxıb, özünü bayıra atdı və birbaşa
yaxınlıqdakı telefon köşkünə sarı yönəldi. Evdə telefonları yox idi. Hələ maşınlarını da satmağa
məcbur qalmışdılar.
Bir klinikaya zəng edən Duqlas vazektomiya əməliyyatı (kişilərdə spermlərin boşalmasının
qarşısını almaqla nəticələnən əməliyyat-red.) barədə məlumat istədi. Pulsuz əməliyyata girmək
üçün dörd ay gözləməli olacağını söylədilər ona. Bununla razılaşan Duqlas adını siyahıya
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yazdırdı. İndi o, bakir həyatda bəxtini sınayacaqdı. Olsun! İlahi pərvərdigara, indi onun ailəsi
düz on yeddi baş idi! Ofisdə Duqlasın qaş-qabağı yerlə gedirdi. Vaxtilə onunla məzələnənlər də
daha susurdular.
Duqlasa elə gəlirdi ki, çevrəsindəkilərin ona yazığı gəldiyindən uşaq söhbətini ortaya atmırlar.
Təkcə Elen bəxtəvər idi. Sanki tamamilə başqa bir dünyada yaşayırdı o. Son vaxtlar danışıq tərzi
də uşaqlarınkını xatırladırdı. Duqlas isə öz əməliyyat gününü intizarla gözləyirdi. Elenə heç nə
söyləmədən, eləcə hay-küysüz əməliyyata girməklə bu bəladan həmişəlik qurtulacaqdı. Bir həftə
əvvəldən tarixi dəqiqləşdirmək üçün zəng edəndə ona bildirdilər ki, daha üç ay gözləməli olacaq.
Sən demə, əməliyyat tarixini deyən adam bir yanlışa yol veribmiş.
Duqlas zərblə dəstəyi asdı. Problem heç də sekssiz yaşamaqdan qaynaqlanmırdı. Sadəcə öz qara
bəxtinə qəzəblənirdi o. Hətta qarşıdakı bu üç ayda Elenin özbaşına hamilə qala biləcəyi qədər
maniakal bir qorxu da ürəyinə dammaqdaydı.
İşin tərsliyindən evə girən Duqlasın nəzərləri oyuncaq arabacığı ora-bura sürən və əynində bircə
don olan qızı Ursulaya sataşdı. Qızcığaz birə-bir öz bənzəri olan kuklanı arabacığına oturtmuşdu.
Duqlas ağzını göyə tutub, arvadına səsləndi: «Ehey, bir buna baxsana! Doğru-dürüst yeriməyi
bacarmır, ancaq indidən ana olmaq arzusundadır!» Arabacıqdan götürdüyü kuklanı o, hirslə
pəncərədən bayıra vızıldatdı.
Elen ərinə tərəf qaçdı:
- Duq! Nə olub sənə?!
Bu vaxt qadının bir məməsi bayırda qalmışdı və körpə Çarlz zəli kimi bu məməni əmməkdəydi.
Duqlasın atdığı təpik uşaq çarpayılarından birinin çökməsinə səbəb oldu. Əlinə keçən taxta atı o,
qarşı divara çırpdı. Təpiyiylə göyə uçan və sonra yerə düşən oyuncaq evciyi ayaqları altda əzib,
tikələdi.
- An-a!.. A…na-a!
- A…ta-a! Ata…a-a!
- Ü…ü…ü…ü!
«Ühü... ühü, ühü» səsləri bir dəstə ağızdan eyni vaxtda çıxmaqdaydı!
Ən azı on beş uşağın zırıltısı və Elenin qara-qışqırığı ucbatından evdə ağız deyəni qulaq
eşitmirdi. Duqlas isə oyuncaqları özünə hədəf seçmişdi. Cürbəcür ölçüdə toplar pəncərədən
bayıra uçuşdu. Sonra növbə plastik şeypurlara, xırda pianolara, daha sonra isə maşınlara,
telefonlara, ayılara, zınqırovlara, tapançalara, rezin qılınclara, tennis raketlərinə, geyişən
damaqlar üçün rezin fiqurlara və rebus lövhələrinə gəldi. Bir cüt plastik süd qabını əlinə alıb
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sıxan Duqlas onların ucundakı rezin əmzikdən süd fışqırdığını görüncə çılğınlıqla qəhqəhə çəkdi.
Elenin üzündə donan ifadədəki çaşqınlıq çaları isə dəhşətlə əvəz olunmuşdu. Bayaq qırılan
pəncərədən başını bayıra çıxaran gənc ana dışarıya uzanmaqla nalə çəkməyə başladı.
Duqlas əlindəki hansısa alətlə şişman marionet kuklanı qırmağa çalışırdı. Köməyə yetişən
adamlar həmin aləti kişinin əlindən zorla aldılar, onu sürüyərək evdən çıxartdılar. Boyun
nahiyəsinə vurduğu iynə ilə növbətçi həkim onu yatırtdı. Ağlı üstünə gələndə o, özünü divarları
üzlənmiş bir kamerada gördü. Harada olduğunu heç cür anlaya bilmirdi.
Vazektomiya əməliyyatının aparılmasını israrla tələb eləyəndə ona daha bir uyuşturucu iynə
vurdular. Oyanınca təkrar vazektomiya tələbini dilə gətirdi. Elə həmin gün onun bu istəyi
gerçəkləşdi. Bunun ardından Duqlas nisbətən dirçəldi, yaxşılaşdı. İndi o, əgər belə demək
mümkünsə, ağlının başından «uçduğunu» etiraf edəcək qədər ağıllıydı.
Bir daha işinin başına dönməyi, ümumiyyətlə, nə isə eləməyi isə əsla arzulamırdı. Köhnə
dostlarıyla görüşmək istəmirdi. Onları həmişəlik itirdiyinə özünü inandırmışdı artıq. İçindəki
yaşamaq həvəsi, ehtirası qeybə çəkilmişdi. On yeddi illik qısa bir müddətdə on yeddi uşaq
dünyaya gətirdiyi üçün bütün şəhərin dilində məsxərəyə çevrildiyini indi o, dumanlı şəkildə
xatırlayırdı. Yoxsa uşaqlarının sayı on doqquz idi? Bəlkə iyirmi səkkiz? Sayı-hesabı itirmişdi
tamam.
Elen onun ziyarətinə gəldi. Birdən yenə hamilə olar ha?! Yox, canım, olmaz. Hərçənd Duqlas
onu boylu görməyə adətkar idi daha. Elenin fikri-zikri sanki uşaqlarının yanındaydı. Çox yəqin,
yenə də doyum həddinə gəlmişdi qadın… Hə, hə, bu məqam Duqlasın xatirinə məhz indi düşdü.
Gic-gic hırıldayan Duqlas dedi:
- Yenə mil dur və hər şeyi tərsinə döndər.
Yanındakı həkimə soyuqqanlı tərzdə:
- Havalanıb bu, - deyən Elen tam biganə halda kameranı tərk elədi.
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Bağdad oğruları
Bir kəndli eşşəyinin belinə minib Bağdada tərəf gedirmiş. Boynundan zınqırov asdığı keçisini isə
iplə eşşəyinin quyruğuna bağlayıbmış.
Yol üstündə oturan üç oğru bu zavallı kəndlini soymaqda öz bacarıqlarını göstərmək üçün mərc
gəlirlər. Onlardan biri “Mən bu kəndçinin keçisini elə çırpışdıraram ki, heç ruhu inciməz” deyir.
Digəri dillənir: “Bundan asan nə var ki?! Mən onun altındakı eşşəyi də oğurlayaram”. Bunlara
hava atmaq istəyən üçüncü oğru isə kəndlinin əynindəki paltarı oğurlayacağını həmkarlarına vəd
edir.
Birinci oğru kəndlinin dalınca düşür və elə ilk imkan düşən kimi zınqırovu keçinin boğazından
açıb, keçiylə birlikdə qeybə çəkilir. Eşşək yeridikcə quyruğunu tərpətdiyindən yolboyu zınqırov
cingildəyir və kəndli elə sanır ki, keçi arxasınca gəlir.
Digər oğru dar bir dalanda kəndlini saxlayır və canıyananlıqla deyir: “Vallah, əcəb qəribə
adamsan sən! Biz görmüşdük ki, zınqırovu eşşəyin boğazından asarlar, sən isə onu eşşəyin
quyruğuna bağlamısan!”
Geriyə qanrılan kəndli keçisinin yoxa çıxdığının fərqinə varır və çığır-bağır, hay-haray salır,
keçisini səsləməyə girişir.
Oğru onu:“Mən bayaq gördüm ki, birisi keçi ilə birlikdə bax, o dalana girdi” deyə sakitləşdirir.
Ondan razılıq edən keçi sahibi deyir:
- Allah səndən razı olsun, ey xeyirxah insan! Bir yaxşılıq daha eylə: burada durub, mənim
eşşəyimdən göz-qulaq ol, gedim keçimi o hərifdən alıb gətirim.
Oğru dillənir:
- Göz-qulaq olaram. Amma əldən-ayaqdan iti ol, çünki mən bu məhəllə məscidinin azançısıyam,
azan vaxtına da lap az qalır.
Kəndli qarşıdakı dalanda gözdən itən kimi ikinci oğru eşşəyi ipindən çəkərək aparır. Kor-peşman
geri dönən kəndli bayaqkı yerdə nə eşşəyini, nə də ki o “nəcib” insanı tapır. Bir az da irəli
gedincə, üçüncü oğru onun qarşısında peyda olur. Quyunun kənarında çömbələn oğru kəndlini
görən kimi səsini başına atır. Kəndli onun halına acıyaraq soruşur:
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- De görüm, sənin başına hansı oyun gəlib? Mənim eşşəyimi də oğurlayıblar, keçimi də. Amma
heç sənin kimi vay-şivən qoparmıram…
- Əlimdə içi qızıl pullarla dolu bir mücrü vardı. Bilmədim, onu bu quyuya saldım. İndi bilmirəm
qorxudan evə hansı üzlə dönəcəyəm. Əgər quyuya enib, mücrünü oradan çıxartsan, bunun
qarşılığında sənə on dənə qızıl dinar verərəm.
Daha itirəcək bir şeyi qalmayan kəndli paltarlarını soyunub, quyuya enən kimi oğru onun
geyimlərini qoltuğuna vurur və aradan sivişir. Quyunun dibinə enən kəndli oradan dışarıdakı
adama səslənir:
- Ehey! Burada mücrü-zad yoxdur!
Mücrü sahibindən bir cavab gəlməyincə o, çarəsiz qalıb, bayıra çıxır. Paltarlarının oğurlandığını,
özünün isə yarıçılpaq qaldığını anlayınca yerdən də, göydən də əli üzülür. Yerdən tapdığı bir
çubuğu havada durmadan belədən-beləyə fırlatmağa başlayır. Oradan keçənlər onun bu
hərəkətinin mənasını anlamadıqları üçün bunun səbəbini xəbər alırlar. O da cavabında qayıdıb
bağdadlılara deyir ki:
- Bu yolla özümü soyğunçulardan qoruyuram. Bir az da belə getsə, qorxuram elə özümü də əlliayaqlı oğurlasınlar!

Çatlaq güyüm

Bir adam öz mürşidinə bulaqdan gündəlik su daşıma qarşılığı ondan irfan elminin sirrlərini
öyrənirdi. Hər gün çiyinlərinə aldığı ağacın iki ucuna bağlanan bir cüt güyümlə su daşıyırdı. Bu
güyümlərdən biri çatlaq, digəri isə çatsız və nöqsansız idi. Elə buna görə də bulaqdan kəndə
gələnə qədər bu güyümlərdən çatlaq olanı yarıyacan boşalırdı. Digər güyümün suyundan isə
bircə zərrə də əskilməzdi.
Düz iki il bu adam öz mürşidinə hər gün bulaqdan həmin güyümlərlə su daşıdı. Hər səfər
çiynində iki güyüm olsa da, mənzil başına çatdırdığı su güyümyarımı aşmadı. Aydın məsələdir
ki, çatsız güyüm yolboyu su axıdan güyümə qarşı tənə və kinayə etməyindən qalmırdı. Buna
görə də öz nöqsanından əziyyət çəkən güyüm gördüyü işin yarımçıqlığını anlayıb, elə hey bunu
özünə dərd edirdi.
Axır ki, dözməyib, ürəyindəkiləri öz sahibinə, yəni suçuya açdı:
- Bu nöqsanımın sənə zərər verdiyini anladığımdan gizlicə vicdan əzabı çəkirəm. Odur ki,
səndən səmimi üzrxahlığımı qəbul etməni diləyirəm.
- Axı niyə? Niyə vicdan əzabı çəkirsən ki?
- Tam iki il boyu mən hər gün sən dolduran suyun yarısını yolda axıdıram. Bulaqdan mürşidinin
evinə qədər uzanan yolboyu böyrümdəki çatdan su dışarıya sızır. Mənim ucbatımdan sənin
gördüyün iş də nöqsanlı alınır, zəhmətin zay olur.
Bu köhnəlmiş güyümün belə incə ruha sahib olmasından xeyli təsirlənən sahibi dedi:
- Bunu özünə heç dərd eləmə. Yaxşısı budur, mürşidimin evinə aparan yol boyunca bitən o gözəl
çiçəklərə diqqət yetir.
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Yoldakı təpəyə qalxdıqları zaman çatlaq güyüm yolun ancaq bir cınahında al-əlvan güllərin
bitdiyinin ilk dəfə fərqinə vardı. Bundan ürəyinə fərəh hissi doldu. Bir müddətə də olsa, dərdini
unutdu. Amma elə ki, gəlib yolun sonuna çatdılar, içindəki suyun yarıbayarı azaldığını sezib,
təkrar kədərləndi. Suçudan bağışlanmasını dilədiyində ondan belə cavab aldı:
- Əgər fikir verdinsə, bu yolun ancaq sən olan tərəfində gözoxşayan güllər, çiçəklər bitmişdi.
Digər tərəfdə isə həmin güllərdən əsər-əlamət yox idi. Mən sənin çat verdiyini işin əvvəlindən də
bilirdim, sadəcə olaraq bu iki il boyunca sənin nöqsanından yaxşı mənada yararlanmağa
çalışdım. Bundan ötrü səni daşıdığım cinah boyu torpağa çiçək toxumları səpdim ki, hər səfər
bulaqdan dönəndə sənin sayəndə onları sulama imkanı qazanım. İki il ərzində yol kənarından
topladığım o zərif çiçəklərlə mən hər gün ustadımın masasını bəzədim, ona ən xoş hisslər
aşıladım. Sənin varlığın və bu çiçəklərin misilsiz gözəlliyi sayəsində o böyük insanın gözü-könlü
bir az da işıqlandı, ömrünə-gününə rəng qatıldı.

Dərviş və tülkü

(Şeyx Sədi Şirazidən bir hekayət)

Sərgərdan bir dərviş günlərin birində yolda şikəst tülküyə rastlayır. Ayaqsız olduğu üçün hərəkət
edə bilməyən bu heyvanın dolanışığını necə təmin etdiyi onda dərin maraq yaratdığından tülkünü
güdmək qərarına gəlir.
Təzəcə pusquya yatmışdı ki, haradansa bir aslan peyda oldu, ovladığı çaqqalın böyük qismini
yeyəndən sonra artığını orada qoyub getdi. Şikəst tülkü sürünərək ora yanaşdı, çaqqalın geriyə
qalan parçalarını yeməklə qarnını doyurdu.
Bu ayaqsız heyvanın ruzisinin ayağına göndərildiyini anlayan dərviş heyrətdən barmağını
dişlədi: «Dilsiz-ağızsız heyvanın yemini bir vasitə ilə çatdıran uca Yaradan mənim ruzimi də
eynilə beləcə təmin edə bilərsə, niyə bundan ötrü özümü oda-suya vurmalıyam? Nədir bu mənim
çəkdiklərim?» deyib, heç nə etmədən bir küncə çəkilmək qərarına gəlir.
Əlini ağdan-qaraya vurmayan dərviş düşünür ki: «Əgər bütün varlıqların keçimini o
gözəgörünməz Allah öz üzərinə götürübsə, onda mən də, eynilə bu tülkü kimi, bir tərəfdə oturub,
öz hazır payımı gözləməliyəm».
O, yorulub usanmadan gözlədi, gözlədi, amma bununla heç nə dəyişmədi ki, dəyişmədi. Dərviş o
dərəcədə arıqladı ki, taqətdən kəsildi, bir dəri oldu, bir sümük. Aclıqdan, halsızlıqdan gözlərinin
önü qaralmağa başlayanda yaxınlıqdakı məscidin mehrabından yüksələn bir səs eşitdi: «Ey
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tənbəl dərviş! Niyə özünü o çarəsiz tülkü ilə müqayisə edib, «Allahdan buyruq, ağzıma quyruq»
şüarına tapınmısan?! Niyə belə sustalmısan? Niyə aslanların artığına göz dikmisən? Sənin
aslanlardan nəyin əskikdir? Gəl, sən də aslan ol, başqasının əlindən, ətəyindən asılan olma. Azad
ol, asılı olma. Qoy başqaları, yəni gerçək zavallılar və miskinlər sənin artığını yesin, sənə möhtac
olsun. Gücü-qüvvəti, canı, sağlamlığı, əli-ayağı yerində olan birisi süfrələrin artığını yeməyi
özünə necə sığışdırar? Dur o oturduğun yerdən, qollarını çırmala, iş axtar, öz alın tərinlə çörəyini
və suyunu qazan. Özünü də, sənə möhtac olanları da yedir-içir! Yardım etsinlər deyə başqalarına
yalvarma, möhtac olma. Əksinə, gəl, səndən yardım umanlara arxa, dayaq ol, onlara yardım əlini
uzat. Çünki Allah bəndələrinə yardım edənlər hər iki dünyada məsud olacaqlar. Unutma ki,
çalışmayan insanın beyni yoxdur».

Dəlinin vəliyə məsləhəti

Sufiliyin böyük ustadlarından sayılan Bəyazid Bistami (tam adı Əbu Yəzid (və ya Bəyazid)
Tayfur ibn-İsa əl-Bistamidir, 875-ci ildə vəfat edib - A.Y. ) bir gün dəlixananın önündən
keçirmiş. Görür ki, dəlixananın xidmətçisi əlindəki həvəngdəstə ilə nə isə əzir. Ondan nə etdiyini
xəbər alır. Xidmətçi bildirir ki, içəridə saxlanan dəlilər üçün dərman hazırlayır. Bistami öz
dərdinə də bir əlac qılmasını xahiş eləyəndə dəlixana xidmətçisi ondan xəstəliyinin adını soruşur.
Məşhur vəli («müdrik» deməkdir – A.Y.) Bistami günah xəstəliyinə tutulduğunu, çox günah
işlədiyini bildirincə xidmətçi ona bu xəstəliyin adını ilk dəfə eşitdiyini və əlacını bilmədiyini
açıqlayır. Onların söhbətini barmaqlıq vurulmuş pəncərədən dinləyən bir dəli deyir:
- Bəri gəl, qardaş! Mən sənin xəstəliyinin çarəsini bilirəm.
Gözləmədiyi birisindən dərdinə əlac tapan Bistami sevincək həmin pəncərəyə yaxınlaşıb:
«Dərdimin dərmanı nəymiş?» deyə soruşur.
Dəli olduğu sanılan kəs bizim böyük müdrikə bunu məsləhət görür:
- Tövbə köklərini istiğfar yarpağıyla qarışdır. Qəlb həvəngdəstəsində tövhid toxmağı ilə yaxşıca
döyəndən sonra alınan qarışımı insaf ələyindən keçirt, göz yaşlarıyla yoğurub, eşq sobasında
bişir… Gecə-gündüz bundan gen-bol yesən, xəstəliyindən heç bir əsər-əlamət qalmadığına şahid
olacaqsan.
Belə gözəl dərmanı dəlidən öyrənən vəli özü-özünə dedi:
- Ey gidi dünya! Belə bir arifi «dəli» adıyla dəlixanaya salıblarsa, mənim daha sənə deyəcək heç
bir sözüm yoxdur.
Dəlinin ona tövsiyə elədiyi çarə bugünün özündə də günahkarlar üçün ən dəyərli dərmandır,
çünki onun təsir gücü hələ də qüvvədə qalır.

Neyçinin köynəyi
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Bir vaxtlar bu dünyada yaşayan bir padşahın dünya malından hər şeyi varmış: var-dövləti, taxtıtacı, möhkəm sağlamlığı. Xanımını və övladlarını sevsə də, həyatda özünü heç xoşbəxt
saymazmış. Elə buna görə də taxtında oturanda üzü gülməzmiş, hər şeydən narazı görünərmiş.
Bu da təbii sayılmalıdır: insanın bu fani dünyaya bağlılığı nə qədər çox olarsa, onun içindəki
mən daha çox ön plana çıxır, getdikcə qabalaşır, kobudlaşır. Onun bədbinlik duyğusu da bundan
su içib, pöhrələnir. Bəxtəvər padşahlar barədə nağıllar, rəvayətlər də elə bundan dolayı çox azdır
və ya heç yoxdur. Bəlkə elə bunun nəticəsidir ki, həm Budda, həm də Mahavira malik olduqları
taxtı-tacdan, zənginlikdən könüllü əl çəkərək, dilənçi kökündə yaşamağa üstünlük tanıyıblar. Və
mənəvi baxımdan bu hallarını, bəxtiyarlıqlarını aşağıdakı sözlərlə ifadə ediblər: Bax, yalnız indi
mən əsl səltənət sahibi oldum.
İçində gedən mənlik, şəhvət, ehtiras duyğularından qalib çıxan, içindəki təkəbbürlü məni yenən
şəxs bütöv bir aləmin zərrəsinə çevrilmə haqqı qazanır. Özünü bir heçə çevirən, hər şeydən
imtina edən birisi isə tamın, bütünün parçası olur…
Qayıdaq özünü bədbəxt sayan padşaha. O, qət elədi ki, xoşbəxt olması üçün təcili tədbir
görülməlidir.
Saray həkimini hüzuruna çağıraraq ona belə buyurdu: Mənim xoşbəxtliyə qovuşmam üçün hər
şeyi et. Bunu bacarsan, səni dünya malından qəni edəcəyəm. Yox, əgər əlindən bir şey gəlməsə,
boynunu vurduracağam.
Həkimbaşı dərin fikrə daldı ki, neyləsin, başına haranın külünü töksün. Bir adamın başqa birisini
bəxtəvərliyə qovuşdurmasının və bunu necə etməsinin sirri, düsturu axı, heç yerdə, heç bir
dəftər-kitabda yazılmayıb. Amma o da var ki, padşahın gözü tamam dönüb. Vallah, haqqanahaqqa baxmaz, adamın başını bir göz qırpımında göyə uçurtdurar.
Bu işə bir çarə tapmaq məqsədiylə həkim padşahdan sabaha qədər möhlət istədi ki, qədim
kitabları araşdırma imkanı qazansın.
Gecəni sübhə qədər ora-bura vurnuxdu, eşələmədiyi kitab qalmadı və ən nəhayət, belə qərara
gəldi ki, bu işin son dərəcə asan həlli var.
Dəfələrlə oxuduğu, illərdən bəri gözünün nurunu qoyduğu tibb kitablarında yalnız mərəzlərlə
bağlı çarələr var idi. Xoşbəxtliyə aparan yollar isə orada təsvir olunmamışdı. Qibleyi-aləmin
hüzuruna gedərək ona bildirdi ki: Zati-aliləri! Xoşbəxt olmanız üçün sizə həyatından, taleyindən
razı birisinin köynəyini geyindirmək yetərliymiş. İndi əsas məsələ – belə bir bəxtəvəri
tapmaqdır.
Belə asan çözümü eşidən padşah da xeyli heyrətləndi. Öz baş vəzirinə tapşırdı ki, təcili ölkəsinin
ən bəxtəvər insanını tapsın və onun köynəyini padşaha çatdırsın.
Saraydan çıxan baş vəzir ölkənin ən zəngin tacirinin evinə yollanıb, ondan köynəyini istədi.
Tacir heç düşünüb-daşınmadan dilləndi: Əgər məsələ köynəkdədirsə, sənə istədiyin qədər
köynək verməyə hazıram. Padşahımızın yolunda köynək nə olan şeydir, mən hər şeyimdən, hətta
canımdan da keçməyə hazıram. Amma bir məsələ var ki, zənginliyimə baxma, mən özümü heç
də Allahın xoşbəxt bəndələri siyahısına aid eləmirəm. Bu çarəni mənə söylədiyin üçün sənə min
bir təşəkkür borcluyam. Bədbəxtlikdən qurtulmaqdan ötrü elə mən özüm də məmləkətin dörd bir
yanına adam salacağam ki, mənə xoşbəxt birisinin köynəyini tapıb gətirsinlər.
Ondan ayrılan baş vəzir ölkənin bir sıra tanınmış adamlarının qapısını döysə də, onların da
arasında bəxtəvər birisini bulmadı. Amma bir nəfər ona dedi: Ürəyini sıxma, mən bu miskin
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ölkədə taleyindən razı birisini tanıyıram. Bəlkə elə sən özün də onu görmüsən: o adam gecələr
çayın kənarında oturub, aramsız ney çalır.
Baş vəzir dilləndi: Hə, hə, hərdən gecələr çayın sahilindən gələn ney səsi özümdən xəbərsiz məni
də ovsunlayır. Kimdir o çalğıçı? Onu necə tapım?
Adam dedi: O, hər gecə eyni yerdə oturur. Gecə yarısı gedib, birlikdə onu oradaca yaxalayarıq.
Sözləşdikləri kimi gecə yarıdan keçəndə onlar çayın kənarında görüşdülər. Neyçi öz aləminə
qapılaraq, yanıqlı və gözəl melodiyalarla könülləri əfsunlamağında idi. Çaldığı musiqi necə
ürəyəyatımlı və şux idisə, bir-iki dəqiqə ərzində baş vəzir də içində bir yüngülləşmə, fərəh və
könülxoşluğu hiss elədi. Özü-özünə sevinərək: Bunu çalan adam mütləq dünyanın ən xoşbəxt
adamı olmalıdır. Ən nəhayət, axtardığımı tapdım! dedi.
Neyçalana yaxınlaşıb soruşdu: De görüm, xoşbəxtsənmi?
Musiqiçi arxayınlıqla dedi: Əlbəttə ki! Dünyanın dərddən-qəmdən uzaq tək sakini varsa, o da
mənəm! Bunu niyə soruşursunuz ki?
Baş vəzir göydə axtardığını yerdə tapdığı üçün sevincdən qanad taxmışdı, az qalırdı uçsun.
Səbirsizlənərək dedi: Mənə sənin köynəyin lazımdır, köynəyin!
Amma neyçi bunun cavabında susdu. Ondan bir cavab gəlmədiyini görən vəzir dedi: Niyə
mumladın elə? Köynəyini çıxart, ver mənə. Onu padşahımıza ərməğan edəcəyəm, çünki indi
qibleyi-aləm sənin tək gerçək bir bəxtəvərin köynəyinə möhtacdır.
Neyçalan dedi: Məndən imkandışı bir şey istəyirsən. Mənim əynimdə köynək nə gəzir? Bu qatı
zülmətdə göz-gözü görmədiyindən sən mənim əynimdə paltar olub-olmadığını seçə bilmirsən.
Mən lüt-üryanam. Mən indi sənə nəinki köynəyimi, hətta canımı da qurban verərdim. Amma
neyləyim ki, əynimdə elə əynimdir.
Baş vəzir heyrətlə xəbər aldı: Bəs onda sən nədən belə xoşbəxtsən axı? Bu çarəsiz durumda səni
xoşbəxt edən nədir elə?
Bir müddət susan neyçi dedi: Sonuncu köynəyimi və bütün qalan var-yoxumu itirdiyim andan
mən dünyanın ən bəxtəvər insanı oldum. Mənim gerçəkdən də heç nəyim yoxdur. Mən dünya
malından da, özündən də keçmiş birisiyəm. Amma bu neydə çaldığım musiqi vasitəsiylə mən
bütün kainatın birliyini, harmoniyasını əks etdirirəm. Ona görə xoşbəxtəm ki, mən - heç kiməm,
mən - heç nəyəm…

Dao hekayətləri
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Quru yarpaqlar
Qərar verərkən tələsməyin
Çjuan-çzı və kəpənək

Quru yarpaqlar
Çin imperatoru üç il ərzində şəxsən özü min bir əziyyət bahasına bir bağ salır və günlərin bir
günü bu bağın gözəlliyini görmək, dəyərləndirmək üçün nüfuzlu şəxsləri buraya qonaq çağırır.
Bağı görən-görən heyranlığını bildirir, təriflər sel kimi yağır. Amma bağ salma sənətinin misilsiz
ustadı sayılan Lin-çinin fikri imperatoru digər qonaqlarınkından daha çox maraqlandırırdı. Odur
ki, qibleyi-aləm rəyini öyrənmək üçün ustada müraciət elədi.
Lin-çi dedi:
- Bu bağda bircə dənə də qurumuş yarpaq görmədim. Bəyəm yaşamla ölüm hər zaman qoşa və
qonşu olmur ki?! Xəzəllərin yoxluğu bağınızı donuq və cansız göstərir. Hər halda onları bu səhər
“Qonaqlar gələcək” deyə süpürüblər. Bu yanlışı düzəltmək istəyirsinizsə, göstəriş verin, bir
qucaq quru yarpaq gətirib töksünlər buralara.
Bu təklif gerçəkləşəndən sonra külək yerdəki xəzəllərlə oynamağa başladı. Onların xışıltısı və
pıçıltısı sayəsində bağ sanki canlandı!
Ustad bunu görüb dedi:
- İndi bu bağda hər şey yerli-yerindədir. Bağınız çox gözəldir, yeganə çatışmazlığı isə onun
hədsiz dəqiqliklə planlanmasıdır. İstənilən sənət özünü kölgədə tutduğu və gözə batmadığı
zaman yetərincə misilsiz olur.

Qərar verərkən tələsməyin
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Çin kəndlərindən birində ahıl yaşlarda bir kişi yaşayırmış. Son dərəcə yoxsul olsa da, onun adı
dillərdə gəzən çox gözəl, dümağ atı varmış. Ölkə başçısı min bir yolla bu atı ələ keçirməyə
çalışsa da, ondan ötrü qocaya xəzinəsinin bütün ləl-cəvahiratını vəd eləsə də, qoca heç cür yola
gəlmirmiş. Kral isə bu misilsiz atın belə yoxsul kimsədə olmasıyla heç cür barışmırdı. Qoca hər
səfər onun araçılarına “Bu, məndən ötrü sadəcə bir at deyil, dostdur, sirdaşdır. Bəyəm insan da
öz könül dostunu paraya-pula satar?!” deyirdi...
Bir səhər tövləyə baş çəkən qoca atının yoxa çıxdığına şahid olur. Bütün kənd camaatı qocanın
başına yığılır, onu tənbeh eləyir: “Vay səni, ağılsız qoca! Bu atı gec-tez sənin əlindən ya
oğurluqla, ya da doğruluqla alacaqları onsuz da lap əvvəldən bəlliydi. Əgər sən başısoyuqluq
etməsəydin, vaxtında və ağıllı tərpənib, bu kəhər atı krala satsaydın, ömrünün axırına qədər genbol yaşaman üçün yetəcək bir sərvətə yiyələnərdin. İndi isə ha başına-gözünə döy, ha ağla-sıtqa:
at da əldən getdi, sərvət də...”
Ahıl qoca heç təmkinini pozmadan: “Siz gəlin, belə əlüstü qərar verməkdə tələsməyin. Hələlik
itirdiyim sadəcə bir atdır” deyir. “Bütün qalan söz-sov isə sizin uydurmalarınızdan,
yorumlarınızdan başqa bir şey deyil. Heç bilmək olmaz: bu atın itməyi xeyirə calanacaq, yoxsa
ki şərə. Sonunu gözləmədən, bir tək olaya görə, gəlin, qərar çıxarmayaq”.
Kənd camaatı onun bu sözlərini lağa qoydu, oradakı hər kəsdən qəhqəhələr yüksəldi.
Aradan heç on beş gün keçmir, at gözlənilmədən qocanın həyətində peyda olur. Sən demə, o,
oğurlanmayıbmış, sadəcə özbaşına dağlara gedibmiş. Üstəlik, geri dönəndə on iki yabanı
(=əhliləşməmiş) atı da ardına salıb gətirmişdi. Məsələnin belə gözlənilməz dönüşündən çaşan
kəndlilər yığılıb, o ahıl qocadan üzr diləməli oldular: “Babacan, - dedilər, - sən haqlı çıxdın.
Doğrudan da, atın itməsi səndən ötrü bir itki yox, əsil sərvət, qazanc mənbəyinə çevrildi, çünki
artıq bütöv bir ilxı sahibisən”.
İxtiyar kəndli yenə də həmişəki təmkinini, tövrünü pozmayıb: “Vallah, sizlər yenə də qərar
çıxartmaqda çox səbirsiz davranırsınız” dedi. “Şəxsən mənə qalsa, təkcə o olub ki, itən atım
tapılıb. Vəssəlam. Bildiyim tək gerçək - hələlik budur. Bu olayın öz ardınca nələri
gətirəcəyindən, nələrə vəsilə olacağından isə mən yerli-dibli xəbərsizəm. Yəni, bu da sonrakı
olaylar üçün bir başlanğıcdır. Hər hansı kitabdakı iki-üç kəlməni oxumaqla onun nədən bəhs
etdiyinə, necəliyinə nə cür qərar verə bilirsiniz axı?”
Ona qulaq kəsilən yerli camaat bu sözləri lal-mat dinləsə də, etiraz etmir, hər kəs “Bu adam
doğrudan da sarsaqlayıb” deyə düşünür özü-özlüyündə...
Aradan bir həftə ötür. Qocanın vəhşi atları əhliləşdirməyə çalışan yeganə oğlu atın belindən
yıxılaraq, ayağını sındırır. O günə qədər evin dirəyi sayılan gənc oğul uzun müddətə yataq
əsirinə çevrilir. Kəndlilər yenə qocanın dizinin dibini kəsdirib: “Sən yenə də haqlı çıxdın”
deyirlər. “Çünki bu göydəndüşmə qazanc sayılan vəhşi atlar üzündən yeganə oğlunun ayağı
sındı, çalışmaz oldu. Halbuki sənə baxan, qulluğunda dayanan tək övladın idi o sənin. Ona görə
də bundan belə günün, dolanışığın əvvəlkindən daha betər və ağır olacaq”.
Qoca onların sözünü yarımçıq kəsməyə nail oldu: “Gəlin, yenə tez-tələsik bir nəticə çıxarmağa
tələsməyək. Düzdür, oğlumun bir ayağı sındı. Buna sözüm yoxdur. Amma bütün yerdə qalan
yorumlar sizin əmri-vaqe verdiyiniz hökmlərdir. Onların doğruluğu hələlik sual altındadır.
Həyatda bütün olacaqlar bir işarət və ya nişanə şəklində gəlir, amma onların öz ardınca nə
gətirəcəyi isə hər zaman gizli qalır”.
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Bir neçə həftə də ötür. Düşmən ordusu Çinin üzərinə hücuma keçir. Ölkəsini, iqtidarını qorumaq
məqsədiylə kral əli silah tutan bütün gənclərin ordu sıralarına çağırılması barədə fərman verir.
Kral fərmanını icra edənlər, bizim qocanın bir ayağı sınıq oğlu dışında, kəndin bütün cavanlarını
savaşa yollayırlar. Bütün kənd camaatı matəm havasına girir, çünki yağı düşmənin önünü
kəsmək üçün səfərbər olunan gənclərin döyüş meydanından sağ-salamat geri qayıdıbqayıtmayacağını, əsir düşüb-düşməyəcəyini heç kəs bilmir.
Durum belə olunca, kənd əhli təkrar ahıl qocanın başına cəm olur. Hamı yerbəyerdən qocanın
yenə haqlı və uzaqgörən olduğunu dilə gətirir: “Sənin oğlun ayağı qırıq da olsa, ən azından
böyründədir. Bizimkilərin isə geri dönüb-dönməyəcəkləri bir xəyal oldu artıq. Belə çıxır ki,
sənin oğlunun atdan yıxılıb, ayağını qırması da, bir uğursuzluq əlaməti deyil, bəxtəvərlik
nişanəsi imiş”.
Ahıl qoca onlara “Köhnə xasiyyətinizdən heç əl çəkmirsiniz. Elə hey vaxtsız qərar çıxarırsınız.
Halbuki zamanla nəyin necə olacağını, nəyin nələrə yol açacağını heç kim bilməz. İndi də
bildiyimiz tək gerçək budur: mənim oğlum yanımdadır, sizin övladlarınız isə düşmənlə qanlı
çarpışmalarda... Bu iki fərqli durumdan hansının uğura, hansının isə talesizliyə calanacağı isə
bizə yox, yalnız uca Allaha bəllidir”.
Bu hekayəti bir örnək kimi sunan Lao-Çzı öz davamçılarına aşağıdakı öyüdləri də verməyi
uyğun bilib: “Heç vaxt tələm-tələsik qərar çıxarmayın. Həyatın kiçik bir diliminə, nişanəsinə
baxıb, onun tamamı barədə qərar verməkdən həmişə çəkinin, çünki qərara varmaq istəyərkən
ağıl durmağa, dayanmağa məcburdur. Qərar verməyə girişdiyiniz an ağlınız düşünməyindən,
inkişafından qalar. Həyat şərtləri insanı daim çeşidli qərarlar verməyə məcbur edər və insan
beyninin fasiləsiz inkişafı təhlükəlidir, o, insanın rahatlığına, hüzuruna haram qatar. Amma ömür
yolunda irəliləyən insanın önündə daim fərqli cığırlar açılar, bir cığır bitməmiş digəri onun
önündə peyda olar. Allah öz bəndəsinin üzünə bir qapını bağlayan kimi digərini açar. Bir
məqsədə, hədəfə çatdığınız an onun yanında yeni hədəfinizin peyda olduğuna şahid olarsınız”.

Çjuan-çzı və kəpənək
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Qədim Çin müdriki Çjuan-çzı bir səhər yuxudan oyanan kimi hönkürməyə başlayır. Başına
yığışan tələbələri soruşurlar:
- Nə olub sənə, ustad? Niyə belə zülüm-zülüm ağlayırsan?
Ustad cavab verir:
- Çox çıxılmaz durumdayam. Yuxuda gördüm ki, kəpənəyə çevrilmişəm.
Tələbələri ona ürək-dirək verməyə girişdilər:
- Eh, adam da bunu özünə dərd eləyər? Hər kəs yuxuda başqa bir şeyə çevrildiyini görə bilər də.
Bunda pis nə var axı?
Çjuan-çzı qayğılı halda dedi:
- Məsələ, əlbəttə ki, bunda, yəni çevrilmədə deyil. İndi başım dərddən, qayğıdan ayrılmır, içimi
şübhələr yeyir və üstəlik, bilmirəm ki, bütün bunları nəyə və haraya yozum. Gecə mən, Çjuançzı, gördüm ki, bir kəpənəyə çevrilmişəm. Sonra içimi fikir bürüdü və mən hələ də düşünürəm:
bəlkə elə kəpənəyə də elə gəlirmiş ki, o, Çjuan-çzıya çevrilib? Hə?
Doğrudan da, əgər Çjuan-çzı özünün yuxuda kəpənəyə çevrildiyini görə bilirsə, onda bunun əksi
niyə mümkün olmasın axı? Bəlkə o çiçəyə qonan kəpənək də ara-sıra özünü lap elə Buddanın
yerində hiss eləyir? Bunu kim bilər ki?
Əslində yuxarıdakı əhvalatda Çjuan-çzı çox önəmli və gözəl bir məsələni gündəmə gətirib:
zahirdə gördüyümüz şeylərin yuxu, ilğım (=miraj) olub-olmadığından hansımız tam əminik?
İnsanlıq tarixində bu gördüyümüz dünyanın bir yuxu olduğunu iddia edən fəlsəfi düşüncələr çox
olub. Amma bu düşüncə tərzlərini nə qəbul edənlər tapılır, nə də onların puç və əsassız olduğunu
əsaslandıranlar.
Bir vaxtlar irland əsilli ingilis filosofu Corc Berkli (1685 - 1753) sübuta yetirmişdi ki,
duyğularımıza təsir edən və çevrəmizdə var olan bu maddi aləm - yuxudur. Nə o özü, nə də
başqaları sona qədər bu nəzəriyyəyə inanmayıblar. Danışırlar ki, bir gün Berkli həkim dostu
Consonla birlikdə gəzintiyə çıxıbmış. Filosof özündən razı halda dostunun qarşısında öyünür:
«Mən hamıya sübut eləmişəm ki, bu maddi dünyaya bel bağlamaq, inanmaq olmaz, çünki o, bir
yuxu qədər keçicidir. Hələ ki, heç kəs bunun əksini sübut etməyə cürət etməyibdir».
Bu sözləri eşidən həkim Conson əyilib, yerdən bir daş götürür və onu zərblə dostu Berklinin
ayağına vurur. Özündənrazı filosofun ağrıdan bağırdığının şahidi olan Conson soyuqqanlılıqla
deyir: «Hə, bax, bu daş - son dərəcə realdır. Yuxu-filan deyilmiş!». Buna cavab olaraq Berkli
qəhqəhə çəkib deyir: «Amma heç bu faktın özü də mənim nəzəriyyəmi alt-üst etmir. Ola bilsin
ki, indicə qulağını çınladan bu bağırtını əslində sən öz yuxunda eşitdin. Bu ayağımdakı yaradan
axan qanın nə dərəcədə gerçək, nə dərəcədə yuxu olduğunu isə sən mənə heç cür sübut edə
bilməzsən».

Mövlanə Cəlaləddin Rumi
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(1207-1273)
Böyük türk şairi və düşüncə adamı Mövlanə Cəlaləddin Rumi ortaq mədəniyyəti-mizin dünya
tarixinə bəxş etdiyi ən nəhəng şəxsiyyətlərdən biridir. Onun qələmindən çıxan «Məsnəvi»,
«Məcalisi-səba», «Fihi ma fihi», «Divani-Kəbir» (=Böyük divan) və «Məktubat» kimi bənzərsiz
əsərlər aradan keçən yüzillərə rəğ-mən bugünkü gün də dünyanın bütün guşələ-rində dərin
maraqla oxunmaqdadır.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatına dərin təsir göstərən bu əsərlərin indiyədək heç biri tam şəkildə
dilimizə çevrilməyib. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvi kimi Rumini də farsca yazıb-yaratdığına
görə «fars şairi» sayanlar az deyildir. Halbuki yazılarından birində dahi Mövlanə «Əsləm türkəst,
əgərçe hindu guyəm» (=Farsca yazmağıma bax-mayın, əslim türkdür) deyir.
2007-ci il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının UNESCO qurumu tərə-findən «M.C.Rumi ili» kimi
bütün dünyada geniş miqyasda bayram edilməkdədir. «Məsnəvi»dən seçmələr» kitabı həm bu
şölənə, həm də ədəbiy-yatımızda Mövlanə ilə bağlı haqsız boşluğu doldurmağa xidmət edir.

"Məsnəvi"dən seçmələr
Qeydlər:
a) Mətnin içində altı cızıqlı və qalın rəqəmlərlə göstərilən rəqəmlərə aid aşağılarda
kursivlə verilən açıqlamalar türkiyəli sonuncu məsnəvixan Şəfiq CANa (1909-2005)
aiddir.
b) Ayrı-ayrı terminlər, şəxsiyyətlər, yer adları barədə izahlar, ərəb-fars sözlərinin
açıqlamalarını Azad YAŞAR hazırlayıb və bunlar A.Y. hərfləriylə işarətlənib.
Neyin ayrılıqdan şikayəti
Filin necə heyvan olduğu və şəkli mövzusunda mübahisə edilməsi
İbrahim Ədhəm həzrətlərinin dəniz sahilində göstərdiyi kəramətlər
Röyasında gördüyü dəfinəni Misirdə axtarmağa gedən adamın hekayəti
“İşlədiyim günahlar qarşılığında Allah mənə heçcə nə eləmir” deyən birisinə Şüeyb
əleyhissəlamın cavabı
Musa əleyhissəlamın bir çobanın səmimi yalvarışlarını xor görməsi
Baqqal və tutuquşu
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Kor bir qocanın “Quran”ı üzündən oxuması
“Məsnəvi”ni oxumaq deyil, yaşamaq lazımdır
Əcaib bir hala düşərək gündüzlər bazarda fənərlə dolaşan bir rahibin hekayəti
Tutulmuş bir quşun vəsiyyəti
İmansız və acgöz qonaq
İbrət alınacaq acgöz öküz
İri çalmalı bir din aliminin hekayəti
Meyvə oğrusu ilə bağ sahibinin hekayəti
Valinin bir adama “Əkdiyin tikanlı kolları qır” deyə əmr verməsi
Dörd hindistanlının namazı
Dağda təkbaşına yaşayan dərvişin hekayəti
Nasuh tövbəsi barədə hekayət
Ev sahibi ilə arvadının “Yağış yağmağa başladığı üçün yola çıxa bilməyən qonağımız bizə
çəkilməz yük olub qalacaq” deyə sızlamaları barədə hekayət
Sultan Mahmud ilə hindli kölənin hekayəti
Bir şahinin Peyğəmbər əfəndimizin çarığını qapıb havaya qalxması
Bir qəzvinlinin vücuduna aslan rəsmi döydürməsi
Şeyx Əhməd Xızıraveyhin borc aldığı kəslər üçün halva alması
İti aclıqdan ölən bədəvinin hekayəti
Öz moizələrinə zalımlara, mərhəmətsizlərə və imansızlara xeyir-dua ilə başlayan vaiz
Meyvəsindən yeyənin ölməyəcəyi bir ağacın axtarışları
Bir kişinin Musa həzrətlərindən heyvanların, quşların dillərini öyrənmək istəməsi
Bir bədəvinin çuvala qum doldurması və bir filosofun da bundan dolayı onu qınaması
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Ehtiras və tamah üzündən fil balasını yeyənlərin hekayəti
Bir adamın daha yaşlı və təcrübəli sərkərdələr var ikən Hüzeyl qəbiləsindən bir gənci qoşun
başçısı seçdiyinə görə Peyğəmbər həzrətlərinə etiraz etməsi
İlan ovçusunun donub yuxulamış əjdahanı kəndirlə bağlayıb, Bağdada gətirməsi
Siçanla qurbağanın hekayəti
Yusif həzrətlərinin öz qonağından bir ərməğan istəməsi
Bir kişinin ayının yaltaqlanmasına, vəfasına güvənməsi
Gözəl ətirdən bayılan dabbağın (=dəriçinin) hekayəti
Bir oğrunun ona verilən “Gecəyarı bir divarın dibində nə edirsən?” sualına “Burada təbil
çalıram” cavabını verməsi
Bir türkün “Dərzi məndən heç nə əkişdirə bilməz” deyə mərcə girməsi və malını girov qoyması
İxtiyar bir çalğıçının məzarlıqda oturub, Allah üçün çəng çalmasına dair hekayət
Əzrayılın baxışlarından qorxan kişinin hekayəti
Bir şeyxin övladlarının ölümünə ağlamaması
Tacir və tutuquşu

Neyin ayrılıqdan şikayəti 1
(I cild, 1-18)
Bu Neyin nələr açıqladığını can qulağınla dinlə: o, ayrılıqlardan şikayət etmədədir. Özünə xas
olan bir dillə, hal dili ilə Ney deyir ki: “Qamışlıqda kəsildiyim o andan bəri fəryadımdan
hissiyyatı olan kişi də, qadın da inləyib ağlamaqdadır. Amma mənə qulaq kəsilən hər kəs nələr
dediyimi tam anlaya bilməz, gerçək fəryadımı duya bilməz. Məni anlayıb duymaqdan ötrü
ayrılıq acısı çəkən, könlü dağlı-yaralı, həssas birisi gərəkdir ki, ona dərdlərimi, acılarımı
anladım.
Əslindən-kökündən, vətənindən ayrı düşən, oralardan uzaqlaşan insan doğma yerlərdə keçirdiyi
xoş zamanları axtarar, həmin anları təkrar yaşamaq istər, yəni ayrıldığı o sevgiliyə təkrar
qovuşmağı arzular. Mən hər məclisdə, hər toplumda (=cəmiyyətdə) ağlayıb-inləyib durdum.
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Huysuz (=ipəyatmaz, dəngəsiz, dəli-dolu, nataraz) insanlarla da, yaxşı insanlarla da, yoldaşlıq
etdim.”
1 Ney - içindəki nəfsani arzulardan (=maddi və mənəvi nemətlərə bəslənən tamahdan)
qurtulmuş, öz nəfsini yox etmiş, sıfırlamış, İlahi sevgi ilə dolu kamil insanın simvoludur. Ney ilk
vətəni olan qamışlıqdan ayrı düşdüyü üçün inləməkdədir. İnsan da eynilə beləcə, öz əzəl
aləmindən, ruh aləmindən fani, keçici dünyaya sürgün edilmişdir. Dünyada yaşadığı müddətcə,
yəni acılar, xəstəliklər və bəlalar içində çabalayıb çırpındıqca insan ruh aləmindəki
bəxtəvərliyinə həsrət duyacaq, yad olduğu və sürgündəki kimi yaşadığı bu maddi dünyadan öz
qurtuluş yollarını durmadan axtaracaqdır.
Hər kəs öz anlayışına, zənninə görə mənə dost oldu, amma heç kəs könlümdəki gerçək sirrləri
araşdırmadı, öyrənə bilmədi. Halbuki mənim sirrim fəryadımdan heç də ayrıca mövcud deyildir.
Neyləyəsən ki, hər gözdə onu görəcək nur, hər qulaqda onu eşidəcək, duyacaq güc yoxdur. 2
2 Yəni bir arifin ruhunu onun səviyyəsindəki arif anlayar.
Bədən candan, can da bədəndən gizli deyildir, fəqət heç kəsə canı görmək izini verilməmişdir.
Neyin o səsi - könlü yaxıb-yandıran ayrılıq, bir eşq atəşidir. Kimdə bu atəş yoxdursa, qoy o, öz
maddi varlığından qurtulsun, yox olsun. 3
3 Buradakı “yox olsun” deyimi heç də bir qarğış kimi başa düşülməməlidir. Əksinə, bu: “Qoy o
mənən yaşayıb var olsun, mənliyindən sıyrılsın, öz yoxluğunu axtarsın” deməkdir.
Neyin səsindəki təsir, onun yandırıcılığı - içində şölələnən eşq atəşindəndir. Həqiqət şərabında
var olan, insanı məst edən hal da eşqin çoşqunluğundan qaynaqlanır. Ney - sevgilisindən
ayrılanın dostudur, həmdərdidir. Onun içləri yaxan səsi bizim Haqqa qovuşmamıza əngəl olan
pərdələrimizi yırtmışdır. Ney kimi bir zəhəri, ney kimi panzəhəri (=zəhəri təsirsiz edən maddə),
ney kimi bir dostu, ney kimi bir aşiqi kim görüb axı? 4
4 Kamil insan - yaxşının da, yamanın da meyarıdır (=ölçü birimidir), o - günahkar insanların bəd
xasiyyətləri üçün bir zəhərdir, pis xasiyyətləri yox edər, öldürər, bəd xislətlərin təsiriylə mənən
zəhərlənmiş, artıq ölmüş xoş özəllikləri isə dirildər.
Ney qanı dizə çıxan bir yoldan, eşq yolundan bəhs etməkdədir. O, sevgisi üzündən kimsəsiz
çöllərə düşən Məcnunun eşq hekayətini anlatmaqdadır. 5
5 Eşq atəşi elə bir alovdur ki, şölələndisə, çevrədə nə varsa, hamısını yaxıb-yandırar, bircə
sevgilidən başqa. (“Məsnəvi”, 5-ci cild, 588-ci beyt)
Bizə Haqq yolunu göstərən gerçək eşqin məhrəmi, dostu - ağlını itirmiş aşiqlərdən başqası ola
bilməz. Danışan dilə isə onu dinləyən qulaqdan başqa bir müştəri, həmdəm yoxdur. 6
6 Ariflərin həqiqətdən bəhs edən sözlərini ancaq Haqq eşqiylə məst olanların qulaqları dinlər.
Ağlın qədrini isə bu ağlı itirənlər ən yaxşı bilər.
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Qəmli keçən günlərimiz sonsuzluğa qədər uzanıb getdi. O günlərimiz bədbəxtlik, iztirab və
ayrılıq atəşləriylə başbaşa keçdi, yanıb kül oldu. Günlər keçib getdisə, qoy elə olsun, qəm yemə.
Onlara de ki: “Keçin, gedin… sizin bu gedişinizdən qorxumuz yoxdur… Ey mübarək və tərtəmiz
dost… Təki sən qal, təki sən var ol.” 7
7 “Mübarək və tərtəmiz dost” sözündən bəzi şarihlər (=şərhçilər, yorumçular) “kamil insan”ı,
“mürşid”i qəsd edirlər, bəziləri isə bunu Cənab Haqqa işarət kimi dəyərləndirirlər.
Haqq aşiqləri - məhəbbət dəryasının balıqlarıdır. Onlar vüsal suyuna aldanmazlar. Bu
səbəbdəndir ki, balıqlardan başqa hər varlıq suya aldandı, bundan nəsibi olmayan imanların isə
möhləti uzandıqca uzandı. Ruhən yüksəlməyən, xam (=çiy, bişməmiş) qalan birisi yetişmiş,
olğun (=müdrik) insanın halından nə anlar axı?! Ona görə də sözü bu yerdə kəsmək gərəkdir,
vəssəlam. 8
8 “Məsnəvi”nin birinci cildinin başlanğıcındakı bu on səkkiz beyti Mövlanə həzrətləri özü
qələmə almışdır. Bundan sonrakı cildlərdə yer alan iyirmi beş min altı yüz on dörd beyti isə
Mövlanə söyləmiş, Hüsaməddin Çələbi isə kağıza köçürmüşdür.

Filin necə heyvan olduğu və şəkli mövzusunda mübahisə edilməsi
(III cild, 1259-1265-ci beytlər)
Camaata göstərmək üçün gətirdikləri fili hindlilər qaranlıq axurda saxlayırdılar. Fili görməkdən
ötrü bir dəstə adam həmin qaranlıq axura gəldi. Gözlə görüb dəyərləndirmək imkanları
olmadığından oradakı hər kəs əliylə toxunmaqla filin necə heyvan olduğunu anlamağa
çalışmaqdaydı.
Onlardan birisinin əlinə filin xortumu keçdiyi üçün o: “Bu fil bir boruya bənzəyir!” dedi. Başqa
birisinin əli filin qulağıyla təmas etdiyindən o adam bu heyvanın yelpazəyə bənzədiyi qənaətinə
gəldi. Heyvanın ayağına toxunan bir digəri “Bu “fil” dedikləri dirək (=sütun) kimi bir
məxluqdur” dedi. Əlini filin belində gəzdirən digər hindli isə “Əsil taxtı xatırladır” zənninə
vardı.
Beləcə filin ayrı-ayrı qisimlərinə toxunan insanlar bu təmaslarından gəldikləri nəticələrə görə fili
təsəvvür etməyə çalışdılar. Heyvana toxunuşları kimi etdikləri zənnlər və dilə gətirdikləri sözlər
biri-birinə zidd oldu. Birisinin “əlif” hərfinə bənzətdiyini digəri “dal” hərfi hesab elədi.
Onlardan hər hansı birinin əlində bir şam, yəni hidayət (=doğru yola çağırma) nuru olsaydı,
gəldikləri qənaətlər biri-birinə bunca zidd olmazdı. İnsanın ovcu filin bütün tərəfləriylə təmas
edə bilmədiyindən ovcumuzla bütün qalan duyğuları əvəz etmək imkansızdır.
İbrahim Ədhəm həzrətlərinin dəniz sahilində göstərdiyi kəramətlər
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(II cild, 3210)
Deyilənlərə görə, İbrahim Ədhəm həzrətləri bir səyahəti zamanı dəniz sahilində oturubmuş və
xirqəsinin sökülən yerini tikirmiş. O ara həmin yerə qəflətən bir əmir gəlib çıxır.
Vaxtiylə, yəni İbrahim Ədhəm həzrətləri padişah ikən, bu əmir onun yanında xidmət edirmiş.
İndi də onu tanıdığından sayğı göstərərək, önündə baş əyərək yerə qapanır. Keçmiş sultanın öz
xirqəsini tikməsinə, onun zahiri görkəminin, xasiyyətinin və yaşayış tərzinin bunca dəyişməsinə
əmir çaşıb qalır: “Elə böyük səltənəti buraxıb, necə də hər kəsin çəkə bilməyəcəyi, sıxıntılı və
dözülməz yoxsulluğu seçdi bu?! Yeddi iqlimli ərazidəki padişahlığından imtina edərək, gəlib
buralarda öz xirqəsini özü tikəcək qədər fəqir hala düşdü” deyə fikrə daldı.
İbrahim Ədhəm həzrətləri onun könlündən keçənləri anladı, çünki “şeyx” deyilən kəs aslana
bənzər və başqalarının könlü onun üçün yaxşı bələd olduğu meşə kimidir. Şeyx ümid kimi,
qorxu kimi könüllərdə gəzib dolaşdığından dünyanın heç bir sirri onun üçün gizli qalmaz.
Ona görə də şeyx İbrahim Ədhəm həzrətləri iynəsini dənizə tulladı və uca səslə balıqlardan
iynəsini geri istədi. Bunun qarşılığında hər birinin ağzında bir qızıl iynə olmaqla, yüz minlərcə
balıq Haqqın dəryasından başlarını ona sarı uzadıb: “Ey şeyx, Haqqın iynələrini al!” deyə
səsləndilər.
İbrahim Ədhəm həzrətləri üzünü böyründəki əmirə tutaraq soruşdu: “Ey əmir, indi özün de:
Könül mülkü, könül mülkünün sultanlığı üstündür, yoxsa bu həqir dünyanın padişahlığı? Bu
gördüyün durum zahiri bir nişanədir, önəmsiz bir şeydir və əslinə qalanda, heç bir şey deyildir.
Amma bunun batininə, iç üzünə varacaq olsan, bunun iyirmi mislini görə bilərsən.”
Dəryadakı balıqların İbrahim Ədhəm həzrətlərinin istəyinin icrası üçün sudan baş çıxartdıqlarını
görən həmin əmirin içini bir vəcd hissi bürüdü və o, dərin bir ah çəkib dedi: “Balıqlar belə
pirləri, müdrikləri tanıyırsa, onda ilahi dərgahdan qovulan bizlərə ar olsun! Dəryadakı dilsiz
balıqlar belə piri başqalarından ayırd etdikləri halda, biz onu tanımırıq. Görünür, bizlər bu
müdriklərdən uzaq, onların zənginliyindən xəbərsiz qalmışıq. Ona görə də biz dərd-sər içindəyik,
onlar isə daim şəndirlər.”
Şeyxin qarşısında yeri öpən əmir oradan uzaqlaşdı. Dərin sarsıntıdan yolboyu ara vermədən
ağladı, içində mənəvi bir oyanış baş qaldırdı. Könül qapılarının açılması sonucu o da ilahi eşqə
düşdü və dəli-divanə kimi geri dönüb, İbrahim Ədhəm həzrətlərinə yoldaş oldu.

Röyasında gördüyü dəfinəni Misirdə axtarmağa gedən adamın hekayəti
(VI cild, 4206)
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Mal və yatır şəklində xeyli miras almış bir adam var idi. Günlərin bir günü bu adam aldığı
mirasın hamısını yeyib-dağıtdı, çırıl-çılpaq qalınca ağlayıb, sızlamağa başladı. Onsuz da miras
malın nə vəfası olacaqdı ki?! Çünki miras qoyan adam da bu dünyadan muradına çatmadan
köçüb gedir və yığdığı mallar da bir işə yaramır. Hazır mirasa sahiblənən adam isə onun qədrini
heç bilməz, çünki onu asanlıqla əldə edib, ondan ötrü nə tər töküb, nə də əlləşib-vuruşub. Təslim
aldığı mallar üçün də hər hansı zəhmətə qatlanmayıb!
Ey insan! Sən də, eynilə beləcə, Haqqın lütfünə və ehsanına mirasçı çıxdın! Haqq sənə bu canı
müftə verdiyi üçün canının qədr-qiymətini bilmir, hazır mirasa yiyələnən birisi kimi onu sağasola sərf edirsən!
Sözünü etdiyim o adam da əlinə keçən pulu xərclədi, qumaşı-parçası, malı-mülkü əlindən çıxdı,
evləri satıldı. Özü isə xarabazarlıqdakı bayquşlar kimi təkbaşına qaldı. “Ey Allahım, - dedi, - sən
mənə mal-mülk bəxş elədin, bol-bol yemək-içmək ehsan etdin. Onların hamısını bir heçə
çevirdim mən. Ya onları yenə mənə lütf et, bəxş eylə, ya da ki, bir əcəl göndərib, bu canımı al!”
Həmin adam yatıb yuxusunda gördü ki, hatif (=qeybdən gələn səs) ona deyir: “Sən ancaq
Misirdə təkrar zənginliyə qovuşacaqsan! Durma, Misirə yollan, orada işlərin yolunda gedəcək!
Allah sənin niyazını qəbul etdi. Bütün niyazları qəbul edən isə yalnız Odur! Filan yerdə böyük
bir dəfinə yatır. Onu əldə etməkdən ötrü sənin Misirə getmən gərəkdir! Ey zavallı! Vaxt
itirmədən qalxıb, dinclik nə olduğunu bilmədən Bağdaddan Misirdəki o şəkər qamışlığına
getməlisən!”
Bağdaddan yol alıb Misirə yollandı həmin adam. Qədəmlərini Misir torpağına basınca gücü və
cürəti daha da artdı. Çünki qeybdən eşitdiyi səs ona Misirdə dəfinə tapacağını, bu sərvət
sayəsində kasıblıqdan və maddi sıxıntıdan qurtulacağını diqtə etmişdi: “Filan məhəllədəki filan
yerdə basdırılıb. Çox böyük sərvət, misilsiz bir dəfinədir o” deyilmişdi ona yuxuda.
Bu ara həmin adamın yeməyini, keçimini təmin edəcək heç nəyi qalmamışdı. Ona görə də xalq
arasında dilənmək, onun-bunun qapısını döymək barədə düşünməkdəydi.
Bunu ağlına gətirsə də, öz fikrindən xəcalət çəkdi, çünki dilənməyi izzəti-nəfsinə yaraşdırmırdı,
hər yetənə əl açmağı özünə ar bilirdi. Ona görə də özünə toxtaqlıq verib, bir az da səbr etmək
qərarına gəldi. Az keçməmiş aclıq təkrar sinəsinə çökdüyü üçün artıq əl açıb dilənməkdən başqa
çarəsi qalmadı. Özü-özlüyündə düşündü ki: “Gecəyə doğru dışarı çıxıb dilənərəm. Qaranlıqda
qarşımdakıları görməyəcəyimdən bəlkə dilənməkdən də utanmaram! Yarasalar kimi gecələr
Haqqı zikr edib, dilənərəm. Hər halda bir damdan mənə pul, sədəqə atarlar.”
Bu düşüncələrlə gecə düşəndə bayıra çıxıb, bir məhəlləyə girdi. Küçələri o baş, bu başa getməklə
ayaqdan saldı.
Amma bir müddət sonra təkrar utanc hissi ona güc gəldi. Şərəfi və heysiyyəti rahat dilənməyinə
mane olurdu. Digər tərəfdən isə ona güc gələn aclığı dinmək bilmir, ona: “Durma, dilən!” deyə
hökm edirdi.
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Gecənin üçdə biri geridə qalmışdı. O isə özü-özünə: “Yenə də dilənimmi? Yoxsa gedib acqarına
yatmağa çalışım?” deyirdi. Bir ayağını irəli atdığı zaman digər ayağı sözünə baxmırdı.
Qəflətən bir keşikçi onu yaxaladı. Acından mədəsi qovrulan bu zavallı insanı yumruqlamağa,
zopa ilə döyməyə başladı, çünki o cür zülmət gecələrdə soyğunçuluq edən oğrulardan yerli
camaat çox zərər görmüşdü. Ona görə də qorxunc və uğursuz gecələrdə keşikçilər bayırda
veyillənənlərə diqqət yetirir, onların kimliyini araşdırırdılar. Həm də ki xəlifə: “Gecələr
küçələrdə boş-boş dolaşanları yaxalayın! Hətta mənim qohumum olsa belə, əlini biləkdən
kəsin!” deyə əmr vermişdi. Üstəlik, gecə keşikçilərinə: “Nə haqla bu oğrulara göz yumursunuz?”
deyə hərbə-zorba da gəlmişdi.
Məhz bu hökmün qüvvədə olduğu dönəmdə keşikçinin gözü dəfinə axtaran gəlmə adama
sataşmışdı. Zopasıyla onu insafsızcasına necə döydüsə, zavallının vücudu başdan-başa al-qan
oldu.
Günahsız yerə döyülən adam: “Bir imkan ver, sənə halımı anlatım” deyə nalə çəkdi. Keşikçi əl
saxlayıb: “Hə, sənə möhlət tanıdım, - dedi. - İndi söylə görüm, gecənin bu vaxtı dışarıda nə işin
varmış? Anlat görək! Belə görürəm ki, sən yerlilərdən deyilsən, gəlmə birisisən. Düzünü söylə:
sən buralara nə məqsədlə gəlmisən? Yoxsa xəlifəmiz: “Nə oldu ki, oğrular belə çoxaldı?” deyə
bizləri durmadan tənbeh edir. Oğruların artması isə sənin, ya da sənin kimi veyillərin
üzündəndir! Odur ki, indi sən, gəl, o yaramaz, əliəyri dostlarının adını və yerini bildir! Əks
halda, onların da acığını səndən çıxaram! Bəlkə onda şəhər zənginləri bir az rahat nəfəs alarlar.”
Zavallı qərib and-aman edərək dedi: “Mən nə ev oğrusuyam, nə də ki cibgir. Mən nə
yağmaçıyam, nə də suçlu! Mən Misirə Bağdaddan gəlmiş bir qəribəm!”
Sonra bu gəlmə adam keşikçiyə öz röyasını, o dəfinə sövdasını açıqladı. Onun gerçəyi
söylədiyinə inanan keşikçinin ürəyi yerinə gəldi, çünki adamın tam səmimiyyətlə and içdiyinə
şübhə yeri qalmırdı. Anlatdıqlarından onun ürəyinin yandığı anlaşılmaqdaydı.
Keşikçi bu qərib adama dedi: “Sən nə oğrusan, nə də bir pis niyyətin var. Yaxşı adam olsan da,
sadəlövh və axmaq birisisən, çünki bir xəyalın ardınca düşmüsən, bir şirin röyaya aldanmaqla
bunca əziyyətə qatlaşmış, bunca uzun yollara düşmüsən! Hər halda sən ağlını yellərə vermisən.
Mən də dəfələrlə yuxu görmüşəm və orada dəfələrlə mənə “Bağdadda bir dəfinə var” deyilib,
“Bağdadın filan tərəfində, filan küçəsində gömülüb o dəfinə” deyiblər həmişə.”
Keşikçinin yuxusunda adı çəkilən məhəllə isə ondan yediyi yağlı zopalar qarşılığı böyründə
dərdli, üzüntülü və pərişan oturan bağdadlı qəribin yaşadığı məhəllə, onun küçəsi idi. Keşikçi
dedi: “Mənə yuxuda: “O xəzinə filankəsin evinin altında gömülüb, haydı, dur onu axtarmağa
get” deyib dururdular.” Qəribə burasıdır ki, bu zaman keşikçi oğruya bənzədərək yaxaladığı,
gen-bol qoparağını götürdüyü bu qərib adamın evini, onun adını nişan verirdi.
Söhbətinə davam edən keşikçi deyirdi: “Bəli, bəli, mən bu yuxunu neçə kərə ard-arda görmüşəm.
Hər səfərində də “Bağdadda adı çəkilən evdə “Bir dəfinə gizlədilib” fikri dəfələrcə təkrarlanıb.
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Mən isə bu xülyaya aldanmadığım üçün heç yerimdən qımıldanmamışam da. Sən isə, ay zavallı,
bircə dəfə görməklə öz yuxuna inanıb, ərinib-üşənmədən, min bir əziyyəti heçə sayaraq durub
buralara qədər gəlmisən. Həqiqətən də, sənin ağlında nə isə bir nöqsan var!”
Bağdadlı qərib bu sözləri eşidincə əvvəlcə çaşdı, sonra isə düşündü ki: “Deməli, dəfinə mənim
öz evimdə imiş. Əgər bu belədirsə, bəs niyə mən öz yurdumda kasıb yaşamışam, yoxsulluqdan
fəryad etmişəm?” deyə heyfsiləndi, özü-özünə acığı tutdu. “Belə çıxır ki, mən dəfinənin üstündə
oturub, kasıblıqdan, kasadlıqdan ölürmüşəm və bundan xəbərim yoxmuş?! Deməli, mən
indiyədək qəflət yuxusunda imişəm və qəflət pərdəsi gözlərimin önünü tutubmuş!”
Bu xoş xəbərdən bağdadlı haradasa məst olmuşdu, dərdi, üzüntüsü qeybə çəkilmişdi. Yediyi
zopaların ağrı-acısını unutduğundan Allaha şükürlər etməkdəydi, ürəyində yüz min kərə “həmd”
oxudu.
“Məgərsə azuqəm çəkdiyim üzüntülərə, yollarda qatlaşdığım sıxıntılara, bir də bu keşikçidən
yediyim kötəklərə bağlı imiş! Dirilik suyu mənim evimdə imiş, mənsə bundan xəbərsizdim!
4329 Ey ulu insan! Sən mənə “dərdli” və ya “axmaq” deyə bilərsən. Bu halda mən sənin
gözündə dərdli, zavallı birisi olsam da, özüm öz halımdan razıyam, bəxtəvərlikdəyəm!”
Gəlmə Cənab Haqqa səcdələr sırasında rüku edərək, sənalarda və şükürlərdə bulundu, Misirdən
Bağdada sarı yol aldı. Yol boyunca azuqəsinin belə əks tərəfdən, gözləmədiyi bir yöndən
gəlişinə karıxır, heyrətə qapılırdı. Bu çaşdırıcı durumdan az qala məst olurdu. “Mən haradan
azuqə umurdum, amma bir gör, Allahın lütfü və ehsanı mənə haradan yetişdi! Mənə Misirdə
xəzinə axtarmaq ümidi verib, Bağdadda zənginliyimi təmin etdi! Bu necə hikmətdir ki,
istəklərim məni dəli bir arzu ardınca salıb, bunca uzaqlara gətirib çıxartdı. Yolumu itirsəm də,
ümidimdən möhkəm yapışdım! Karıxdığım üçün qaça-qaça bu axmaqlıq yolunu tutdum. Əslində
isə həmin vaxt mən öz diləyimdən daha çox uzaqlaşır, ayrı düşürmüşəm! Sonradan Cənab Haqq
mənim yolumu azmışlığımı, yolumu çaşmamı da öz kərəmiylə bir lütf halına gətirdi, doğru yolu
seçməmə, girdiyim bu oyundan qazanclı çıxmama yardımçı oldu! Bəlkə də muradıma çatmam
bu səfərimlə, yolçuluğumla bağlı imiş. Səfər edib də onu başqa yerlərdə tapmayınca, əvvəl qərar
tutduğum yerdə bulmalıydım onu!
Cənab Haqq: “O, sizlərlə bərabərdir!” deyə buyurub. Amma bu bərabər olma könül qulağına
çatsın deyə, o bərabərliyi özündən uzaqlaşdırmasın deyə, insanın könlünü möhürlədi. Haqqı
arayıb-axtaran insan uzun məna yollarını geridə buraxıb, xeyli əngəl aşdıqdan sonra könlündəki
o möhürü açdı. Yəni bir çox ibadətlər və yaxşı əməllər sonucu Cənab Haqq daim onunla bərabər
olduğunu insana anlatdı. Bu həqiqətlərə varan Haqq yolçuları deyərlər: “Bu bərabərliyi ilk
başdan bilsəydim, heç onu axtarardımmı?! Heç bunca sağa-sola vurnuxardımmı?!"

“İşlədiyim günahlar qarşılığında Allah mənə heçcə nə eləmir” deyən birisinə Şüeyb
əleyhissəlamın cavabı
(II cild, 3364)
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Şüeyb peyğəmbərin zamanında birisi deyirmiş: “Allah mənim çox ayıbıma və günahıma şahid
oldu. Amma məndə bunca günah və cürüm (=təqsir, qəbahət) görməsinə rəğmən, Allah öz
sonsuz lütfü və kərəmi qarşılığı qüsurlarıma göz yumdu.”
Haqq-təala Şüeyb əleyhissəlamın qulağına gizli şəkildə, qeybdən və fasih (=sirrli) bir dillə belə
buyurdu: “O adama bunun cavabı olaraq de: “Sən “Bu qədər günaha batsam da, Allah öz
kərəmiylə məni nə suçladı, nə də imtahana çəkdi” deyirsən. Ey ağlı qıt adam! Ey doğru yolu
buraxıb, susuz çöllərə düşən zavallı! Sən hər şeyi əksinə anlayır və tərsinə söyləyirsən. Mən neçə
kərə sənin cəzanı verdim, ancaq hələ də bundan xəbərin yoxdur. Beynin, gözün bağlıdır sənin.
Öz duyğularının, tamahkar istəklərinin əsiri olduğun üçün hələlik bunun fərqində deyilsən.
Ey divarları qaralan qazan! İçini qat-qat bağlayan his əslində sənin iç üzünü də qaraldıb. Sənin
könlün də pas üstünə pas bağlayıb. Bu pas qatları o dərəcədə çoxalıb ki, könül gözün qapanıb,
ilahi sirrlərə qarşı pərdələnib, tamam kor olub.
O hisdən, o qurumdan arpa boydası yeni bir qazana düşsə, həmin dəqiqə nəzərə çarpar, görünər,
çünki hər şey öz ziddiylə müqayisədə ortaya çıxar. Yeni qalaylanmış qazanın bəyazlığında sənin
o qara hisin aşkar şəkildə özünü açığa vurar.
Amma tüstünün təsirindən qapqara olan qazanın səthinə düşən qara ləkəni kim seçər?
Dəmirçi bir zənci olunca, qara tüstü heç onun da üzündə bir iz buraxmaz. Amma bəyaz tənli
birisi dəmirçilik edərsə, ocağın hisi onun üzündə tez bəlli olar və o da bu sayədə günahını
həməncə anlayar. “Aman, ey Rəbbim!” deyib, ağlayıb-sızlasa da, hər şeyə rəğmən günah
işləməkdə dirənərsə və yamanlığı özünə bir adət edərsə, o, qəlb gözünə torpaq dolmuş birisini
xatırladar: nə günahını sezər, nə də vicdan əzabı çəkər. Tövbə eləməyi ağlına da gətirməz, çünki
günah onun ruhuna daha şirin gələr. Bir də baxarsan ki, o, dinsiz birisinə dönüb.
Bir vaxtlar çəkdiyi peşimançılıq da, “Ey Rəbbim” deyişi də daha ondan perik düşər. Sonucda
könül aynası beş qat his-pas bağlar. Onun dəmirləşən qəlbini, daşlaşan qəlbini paslar içəridən
yeməyə başlayar, onun təməlini sarsıdar.
Bəyaz bir kağız üzərinə yazılan yazı tək baxışla oxunar. Yazılı bir kağız üzərinə yazacaq olsan,
son yazdığın oxunmaz olar, anlaşılmaz və ya oxununca yanlış anlaşılar, çünki qara mürəkkəbin
izləri üst-üstə düşüncə hər iki yazı korlanar, mənasını itirər. Əgər eyni kağıza üçüncü kərə yazı
yazsan, onu kafir qəlbi kimi qapqara edərsən.
Elə isə hər şeyə çarə tapan Allaha sığınmaqdan başqa daha hansı çarə qalır? Mis kimi qaralan
günahkarın ümidsizliyinin tək iksiri - Allahın rəhmət nəzəri ola bilər.
Ümidsizliklərinizi Haqqa açıqlayın, yalnız Ondan rəhmət və hidayət (=doğru yola dəvət)
ümidində olun ki, əlacsız dərddən, yəni qəlbinizi qaralıb paslanmaqdan qurtarasınız.”
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Şüeyb əleyhissəlam bu nüktəli (=eyhamlı) sözləri o “Allah kərəm göstərib, mənim qüsurlarıma
göz yumur” deyən adama söyləyincə, peyğəmbərin ruhani nəfəsindən onun könlündə qızılgüllər
açıldı. O günahkarın ruhu göylərdən vəhyi (=Allahın adından nazil olan hökmü) Şüeyb
əleyhissəlamın dilindən eşidincə “Əgər günahlarımın cəzasını verdisə, bəs onda nişanəsi hanı?”
deyə soruşdu.
Şüeyb peyğəmbər dedi ki: “Ey rəbbim! Bu adam mənim sözümə qulaq vermir, cəzalarının
nişanəsini xəbər alır?”
Cənab Haqq buyurdu: “Mən suçları və günahları örtürəm, sirrləri açmıram, amma onun bəlalara
tuş olduğuna dair tək bircə nişanə söyləyə bilərəm. Onu cəzasız buraxmadığımın yeganə əlaməti
budur: o öz bəndəlik vəzifəsini yerinə yetirərək, oruc tutur, namaz qılır, zəkat paylayır və daha
başqa işlər görür. Amma bunların heç birindən zərrə qədər də olsa, mənəvi həzz duymur.
İbadətlərə qatılıb, xeyirxah işlərə imza atsa da, bundan zərrəcə dad hiss eləmir.
İbadəti görünüşcə yerli-yerində, mənə bəndəliyi gözəl olsa belə, onun ruhu, daxili mənası
gözəllikdən məhrumdur. Dışdan gözəl görünən çox qozların içi çürük çıxır. İbadətlərin meyvə
verməsi üçün könüldə mənəvi bir zövq yaranmalıdır. Toxumun fidana çevrilməsindən ötrü onun
içli (=ləpəli, verimli) olması gərəkdir. İçi olmayan toxum isə heç fidan verərmi? Axı, candan
məhrum olan surət quruca xəyaldan başqa bir şey deyildir”.

Musa əleyhissəlamın bir çobanın səmimi yalvarışlarını xor görməsi
(II cild, 1720)

Musa əleyhissəlam yolda bir çobana rastlayır. Çoban deyirmiş: “Ey Allah! Sən haradasan? Sənin
qulun, qurbanın olum mən! Gəl, sənin çarığını tikim, saçlarını darayım, pal-paltarını yuyum,
bitlərini təmizləyim. Ey böyüklərin böyüyü! Sənə süd gətirim, əllərini öpüm, ayaqlarını
ovuşdurum, yatağına girməzdən öncə yerini-yatağını sahmana salım. Bütün gecələrim sənin
yolunda fəda olsun, ey hər xatırladığımda “Hey, hey!” deyə fəryad etdiyim uca Rəbbim!”
O çoban durmadan bunlara bənzər sözlər söyləyib dururdu. Musa həzrətləri “Sən kimlə belə
danışırsan? Bu sözləri kimə ünvanlayırsan?” deyə xəbər aldı.
Çoban: “Bizləri yaradana. Bu yerlə göyü xəlq edənə” cavabını verincə, Musa həzrətləri dilə
gəlib: “Ehey! Özünə gəl!” dedi. “Sən ağlınımı itirdin? Deyəsən sən müsəlman olmağı umarkən
kafir olmusan. Bu nə boş sayıqlamadır, bu nə küfrdür?! Əgər bu sözləri söyləmədən dura
bilmirsənsə, barı onda ağzına pambıq tıxa. Yoxsa gəvələdiyin bunca küfrün üfunətindən bütün
dünya alt-üst oldu, küfründən dinimizin qumaşına qurdlar düşdü. O dediyin çarıqla corab sənə və
sənin kimilərə layiqdir. Bəyəm Günəşin bunlara ehtiyacımı var? Bu sözləri söyləməyə ara
verməsən, göndəriləcək atəş bütün xalqı yaxıb yandırar. Sən bu sözləri kimə söyləyirsən?
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Əminə, yoxsa dayına? Fani bir vücud sahibi olmaq, bənzər şeylərə ehtiyac duymaq bəyəm cəlal
sahibi Allaha xasdırmı?”
Çoban dedi: “Ey Musa! Sən dilə gətirdiyin bu sözlərlə, danlaqlarla, hesab elə ki, mənim ağzımı
tikib yamadın. Peşimanlıqdan məni pərişan bir hala gətirdin, dərsimi verdin.” Çoban bunun
ardından üst-başını cırdı, yanıqlı bir ah çəkib, kimsəsiz çöllərə üz tutdu.
Bu ara Musa həzrətlərinə belə bir vəhy gəldi: “Bizim qulumuzu bizdən ayırdın. Görəsən sən
qullarımı mənə yaxınlaşdırmaq, mənimlə görüşdürmək üçün göndərildin, yoxsa məndən ayırmaq
üçünmü? Sən gəl, gücün yetdikcə ayrılıq yoluna qədəm basma. Ən xoşlamadığım şey – bir şeyi
boşlamaq, ondan ayrılmaqdır. Mən hər kəsə bir huy (=xasiyyət, özəllik), bir sirət (=mənəvi hal,
əxlaq), hər kəsə bir çeşid təbir, bir çeşid istilah (=tip, obraz, görünüş) verdim. Onun xoşlandığı
öygü, mədhü-səna (=tərif, xoş söz) sənin üçün tənqid kimi səslənə bilər. Ondan ötrü bal dadan
şirin söz sənə zəhər kimi gələr. Biz isə təmizlikdən də, pislikdən (=natəmizlikdən) də tamam
uzağıq, nə ağır tərpənişə, nə də çevikliyə hədsiz yatqınıq. Mən öz qullarıma “İbadət edin” əmrini
verərkən bir qazanc, bir fayda əldə etməyi güdmədim. Sadəcə bəndələrimə ehsanlarda,
yaxşılıqlarda bulunmaq istədim. Allahı hər kəs öz diliylə təsbih edər (=Onu tapar, Ona sığınar),
Allah da hər kəsin dilini anlayar. Hindlilər hindcə kəlmələrlə, sindlilər sindcə kəlmələrlə mənə
öygüdə bulunarlar. Qullarımın məni təsbih etmələrindən nə çəkinərəm, nə də arınaram, çünki
mənim təsbihimdən və təqdisimdən (=qutsal və ya mübarək sayılmamdan) onlar özləri təmizə
çıxar, pak olarlar, dillərindən aləmə incilər saçılar. Biz isə dilə, sözlərə deyil, könülə və hala
baxarıq.
Ola bilər ki, söz təsirli və ya gözəl olmasın. Onun sahibi bizə könüldən bağlıdırsa, saf könüllə
bizə üz tutubsa, onu dəyərləndirərik, çünki könül - bir cövhərdir, söz isə ərəz (=vasitə, araçı,
arac). Ərəz - keçici bir şeydir, ondan məqsəd isə cövhərdir. Mənası gizli, qapalı, yaxud başqa
olan sözlər nə vaxta qədər qüvvədə ola bilər ki? Mən yanıb-yanıb yaxılma umaram. Yetər ki,
kimsə könlündə o atəşi alovlandırsın… Gəl, o ruhundakı eşqə bir atəş vur, bütün düşüncələri,
bütün sözləri o tonqalda yax getsin…
Ey Musa! Bilənlərin adları başqadır, ruhu, könlü yanıq aşiqlərinki də bir başqadır. Aşiq olanlar
hər an fərqli şəkildə yanıb-yaxılarlar. Xaraba kənddən isə nə xərac alınar, nə də ki vergi. Haqq
aşiqi yanlış bir söz söyləyərsə, onu «Yanlış söyləyir» deyə qanına boyamaqla şəhid edərlərsə,
onu yumayın, çünki şəhidlərdən ötrü qan - sudan daha dəyərlidir. Onlar barəsində yol verilən bu
cür yanlış yüzlərcə digər doğrulardan daha üstün sayılar. Eşq dini - bütün digər dinlərdən
fərqlənir. Aşiqlərin şəriəti də, məzhəbi də Allahdır.”
Ondan sonra Cənab Haqq Musa həzrətlərinin könlünə gizlicə, sözə sığmayan, dilə
gətirilməyəcək sirrlər pıçıldadı. Bu sözlər Musanın könlünə axıb doldu. Onlar sayəsində
görülənlə söylənənin biri-birindən heç bir fərqi qalmadı.
Musa həzrətləri bu ara neçə yol özündən getdi, neçə dəfə özünə gəldi, neçə kərə əzəldən əbədə
(=başlanğıcdan sonsuzluğa) doğru uçdu.
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Bundan artığını anlatmağa girişəcək olsam, hər halda axmaqlıq etmiş olaram, çünki bunu
anlatmaq - anlayışın da, anlatımın da o biri üzündədir. Əgər hər şeyi xatırlayacaq olsam, ağıllar
yerindən oynayıb uçar, qeybə qarışar. Əgər bunu yazarsam, neçə qələm tələf olar, qırılar gedər.
Musa həzrətləri Haqqdan bu danlağı eşidincə çöllərə üz tutdu, çobanın ardınca düşdü. O ağlı
başından çıxan, eşq sərxoşu olan çobanın ayaq izlərini sezməkdən ötrü çöl yollarında tozanaq
qaldırdı. Ən sonda gedib o çobanı tapdı və ona dedi ki: “Muştuluğumu ver, sənin üçün Allah
tərəfindən bir qulluq izini gəldi. Sənə ibadət üçün icazə verildi. Bundan belə Allaha ibadətdə hər
hansı ədəb və düzən axtarma. Könlündən nə keçirsə, çəkinmədən onu dilinə gətir. Sənin küfrün dindir, dinin isə can nurudur. Sən əminliyə yetişmisən. Bütün bu dünya sənin sayəndə əmandadır
(=qurtuluşdadır). Sən ey “Allah hər diləyini edər” ayəsi ilə bağışlanan adam! Tutduğun yolda
heç nəyə fikir vermədən, qorxusuz-hürküsüz irəlilə. Ağzına gələni isə çəkinmədən söylə!”
Çoban dedi: “Ey Musa! Mən o öncəki vəcd halımdan artıq çıxmışam və indi bütün içim
könlümün qanına bulanıb. Mən sidrətül-müntəhanı (=göyün yeddinci qatında bulunan bir yer –
A.Y.) keçərək, oradan çox-çox uzaqlara, yüz min illərə sığacaq qədər uzun yol keçmişəm. Mənə
vurduğun o tək qamçıyla atım şahə qalxdı, bir sıçramaqla göy qübbəsini aşdı. “Lahut”
(=incəliklərin qaynağı) bizim “Nasut”umuza (=həqiqətlərin cəmləşdiyi mərkəz; ruhani, mənəvi
və ya ilahi aləm - A.Y.) daha məhrəm oldu. Odur ki, sənin əlin-qolun var olsun. Mənim indiki
halım sözə sığmaz və bu söylədiyim sözlər mənim hallarımı tam açıqlamaz. Aynada bir naxış,
bir şəkil görürsənsə, o gördüyün sənin əksindir, və aynadakı naxış heç də aynanın öz surəti
deyildir. Neyçalanın neyə üflədiyi nəfəsin yaratdığı səs neyə aid deyil ki?! O səs - neyi üfləyən
neyçiyə məxsusdur.”
Ey Allaha yalvaran adam! Özünə gəl, özünə. Sən Allahı bütün gücünlə, bütün taqətinlə ən gözəl
sözlərlə tərif etsən və həmd etsən belə, bu tərif və həmd o çobanınkı kimi Haqqa yaraşmayan bir
tərif olacaqdır. Hətta sənin tərifin o çobanınkından daha gözəl olsa belə, Allahı öyməkdə
yetərsiz, əskik və dəyərsiz qalacaqdır.
Nə oturub-durub “Mən həmd edirəm, Allahı öyürəm, ona şükürlər edirəm” deyirsən?! Gözlərin
önündəki o pərdə qaldırıldığı, hər şey gerçəkdə olduğu kimi göstərildiyi zaman sən zənn etdiyin
şeylərin əslində elə olmadığını tam anlayacaqsan…

Baqqal və tutuquşu
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(I cild, 245)
Bir baqqalın bir tutuquşusu var idi. Bu quş gözəl səsə, yaşıl rəngə, danışıq qabiliyyətinə sahib
idi. Dükanın keşiyini çəkər, müştərilərə (=alıcılara) nüktələr (=incə hikmətlər) söyləyər, onları
əyləndirərdi. İnsanlar bir şey sorduqları zaman onlara insan kimi cavab verər, onlarla danışardı.
Bir tutuquşu kimi oxuması da xeyli gözəl idi.
Bir gün baqqal evinə getmişdi. Tutuquşu dükana göz-qulaq olmaqdaydı. Bir pişik qovduğu
siçanı yaxalamaq üçün qəflətən dükana girincə, bu zavallı tutuquşu qaçıb, dükanın bir küncünə
qısıldı və oraya yığılan qızılgül yağıyla dolu qabları aşırtdı, yağlar yerə töküldü.
Evdən geri dönən dükan sahibi arxayın şəkildə, əda ilə keçib həmişəki yerində oturandan sonra
fərqinə vardı ki, dükan yağ içindədir. Hətta öz üstü-başı da yağa bulaşıb. Tutuquşunun nə
elədiyini anladığı üçün onun başına necə vurdusa, lələkləri tökülən quşun təpəsi dazlaşdı.
Tutuquşu bir neçə günlüyünə danışmağına ara verib susdu. Baqqal da etdiyinə peşiman olub, ahvay eləməyə başladı. Saqqalını yolan dükan sahibi “Eyvah! Nemət Günəşim buludlar ardında
gizləndi” deməyində idi. “Kaş o zaman, o şirin ləhçəli quşun başına vuran yerdə əlim qırılaydı!”
deyib heyifsilənirdi. Tutuquşunun yenidən danışmağa başlaması üçün yoxsullara sədəqələr,
hədiyyələr paylayırdı.
Bundan üç gün, üç gecə sonra baqqal yenə də öz dükanında üzgün, karıxmış və qəmli halda
oturmuşdu. “Bu quş görəsən nə vaxt təkrar danışmağa başlayacaq?!” deyə qara-qara düşünür,
dərd-qəm ona göz açmağa imkan vermirdi. Təkrar dili açılsın deyə, sahibi ona cürbəcür əcaib və
qəribə şeylər göstərirdi. Bu ara dükanın önündən başıaçıq bir dərviş keçdi. Saçları dibindən
qırxılmış başı tas və ya ləyən kimi ətrafa işıq saçmaqdaydı. Tutuquşu onu göruncə dilə gəldi:
“Ay qardaş!” deyib, o dazbaş dərvişi səslədi. “Ay keçəl, sən niyə bu keçəllər dəstəsinə
qoşulmusan? Yoxsa sən də şüşə qabdakı qızılgül yağını yerə əndərmisən?”
Tutuquşunun bu xirqə geymiş dərvişi özünə bənzətməsinə, özüylə eyni gözdə görməsinə və öz
nəfsiylə qarşılaşdırmasına o həndəvərdəkilər uğunub getdilər.
Farsca həm “aslan”, həm də “süd” anlamı daşıyan “şir” kəlməsi yazılışca biri-birinə bənzəyən,
lakin məzmunca fərqlənən mənalara sahibdir. Əgər bunu bilirsənsə, sən də özünü təmiz
insanlarla, seçilmişlərlə müqayisə etmə.
Bir çox insanlar özlərini, öz nəfslərini Peyğəmbərin və vəlilərin özəllikləriylə müqayisə etdikləri
üçün yollarını azıblar. Bu səbəb üzündən Allahın seçilmiş qullarından çox az adam xəbərdar ola
bilib. Qafil kəslər şəkilə aldandılar, hətta peyğəmbərlərlə bərabərlik savaşına da girişdilər, çünki
özlərini Allahın seçilmiş qullarına tay bildilər. Belələri “Bizlər də insanıq, onlar da insan. Biz də
yeməyə-içməyə möhtacıq, onlar da” dedilər. Korluqları ucbatından aralarında ucsuz-bucaqsız
fərq olduğunu isə görməməzlikdən gəldilər. Halbuki iki çeşid arının hər biri eyni yerdən
qidalansa da, birində yalnız iynə, digərində isə bal olur. İki cür qamışın hər biri eyni nohurdan su
içdiyi halda birinin içi bomboş olur, digəri isə şəkərlə dolu. Eynilə beləcə yüz minlərcə bənzər
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şey var ki, oxşar olsalar da, aralarında yetmiş illik fərq vardır. Bunlardan birisinin yediyi
vücudunda posaya (=jmıxa) çevrilər, digərinin yedikləri isə tamamilə ilahi nura.
Birisinin yediyi qidalar xəsislik, paxıllıq kimi özəlliklərə rəvac verirsə, bir başqasının
yediklərindən uca Haqqın həqiqət nuru meydana çıxar.
İmanlı insan - feyzli (=əziyyətsiz), əkinə uyğun, münbit bir tarlaya bənzəyər, imansız insan isə
quraq, heç nə bitirməyən, daşlı-kəsəkli bir əraziyə. Birincisi - imanlı mələk kimi məsumdur,
digəri isə əsil şeytan və canavar kimi bir şeydir.

Kor bir qocanın “Quran”ı üzündən oxuması
(III cild, 1835)

Günlərin bir günü yoxsul bir şeyx gözləri tutulmuş ahıl dərvişin evində “Quran” gördü. İyul ayı
idi. Bu qocanın evində bir neçə gün qonaq qalan şeyx bir gün özü-özünə: ““Quran” bu kişinin
nəyinə gərəkmiş? O ki görmür?” deyə sual verdi. Bu düşüncə beynini xeyli məşğul etdi: “Evdə
bu dərvişdən başqa birisi yaşamırsa, divardan asılan bu “Quran”dan kim yararlanır? Hərçənd
bunun səbəbini ev sahibinə sormam da hər halda mənasız və axmaq bir iş olar. Görən
soruşummu bunu? Yox, sussam yaxşıdır, səbr etməklə də muradıma çataram.”
Qonaq bu maraq və sıxıntı içində bir neçə gün dözdü və ən sonda məsələ aydınlığa qovuşdu,
çünki səbr - fərəh (=rahatlıq) və nəşənin açarıdır. Kor bir qocanın evinin divarında “Quran”ın
asılma səbəbiylə maraqlanan qonaq da səbr eylədi və o gizli sualına cavab tapdı.
Bir gecə yarısı o, “Quran” oxuyan səs eşitdi, sıçrayıb yatağından qalxdı və onu karıxdıracaq bir
mənzərə ilə qarşılaşdı: Gözləri tutulan ev sahibi yanlışa yol vermədən “Quran” oxuyurdu. Qonaq
artıq səbrini basa bilmədi və bununla bağlı kor qocadan xəbər aldı: “Gözlərin görmədiyi halda
sən necə “Quran” oxuya bilirsən? O sətirləri və hərfləri necə ayırd edirsən? Üstəlik, əyilib
oxuduğun sətiri izləyir, barmağını ayətin uyğun hərfləri üzərində gəzdirirsən? Əlin sətirlər
üzərində var-gəl etdiyindən belə çıxır ki, sən onları görürsən?”
Kor qoca qonağı olan şeyxə bildirdi ki: “Ey insan bədəninin necə böyük sənət əsəri olduğundan
xəbərsiz insan! Bu möcüzəni Allahın yaradıcı gücü və qüdrəti üçün çox qəliz bir şey saydığına
görəmi belə karıxırsan?! Mən Allaha yalvardım ki: “Ey yardımların qaynağı Rəbbim! Bir insan
öz canına nə dərəcədə düşkündürsə, mən də “Quran” oxumağa o qədər həvəsliyəm. Hafiz
(=“Qurani-Kərim”i əzbər bilən adam) olmadığım üçün “Quran” oxuyacağım zamanlarda
gözlərimə fasiləsiz bir nur bəxş eylə! Rəbbim! “Quran”ı əlimə aldığım zaman gözlərimi təkrar
mənə qaytar ki, ayətləri tam dəqiq, aramsız və aşkar oxuya bilim!”
Allahdan mənə bir səs, bir nida gəldi: “Ey “Quran” aşiqi! Ey ibadət edən, savab işlər görən,
insanlara yararlı olan! Ey hər zəhmətdə, dərddə bizdən ümidini üzməyən qulum! Sənin gözəl bir
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zənnin və xoş ümidin var ki, onlar sənə hər an “Daha da yüksəl! Daha da ucal!”
deməkdədirlər.”10
10 Bir müsəlman Allahla bağlı gözəl bir zənndə olmalı, Ondan heç ümid kəsməməlidir. Yəni
Ondan istədiyini verəcəyini və günahlarını əfv edəcəyini ummaq lazımdır, çünki bir mübarək
hədisdə buyurulur ki: “Mən qulumun zənninə görəyəm: mənə dair nə zənn edərsə, onu yerinə
yetirərəm. Ey üstün varlıq, nə zaman “Quran” oxumaq istəsən, yaxud könlündən dinlə bağlı
kitablar oxumaq keçsə, kitabı əlinə alınca onu rahat oxuman üçün gözlərini, yəni görmə
qabiliyyətini sənə geri verəcəyəm!”
O, dediyi kimi də elədi. Oxumaq üçün “Quran”ı açdığım zaman hər şeyi bilən, heç bir işdən qafil
olmayan o böyük varlıq, o ulu padişah, o misli, bərabəri olmayan sultan görmə hissimi mənə
qaytarır. O zaman mən gecənin zülmətini yaran bir çıraq kimi oluram.”
Məhz bu üzdəndir ki, vəli Haqqa təqdir buyurduğu bir şey üçün etirazda bulunmaz, çünki Allah
nə alarsa, onun əvəzində mütləq bir ehsanda bulunar. Bağını xəzana verərsə, sənə o bağ dolusu
bol üzüm bəxş edər, batdığın o yası toya, düyünə çevirər. İtirdiyimiz böyük və dəyərli bir şey
olsa belə, madam ki, O bizə bunun qarşılığında ehsanlar göndərir, o halda buna etiraz etmək heç
yaramaz. Madam ki, qızdırmam olmadan hərarətim yüksəlir, o halda atəşimi söndürməsinə də
etiraz etmərəm. Yəni madam ki, Haqq mənə səbəbsiz lütflər göstərir, bu səbəbin əldən çıxmasına
da razıyam. Çıraqsız, şamsız aydınlıq qazana bilirsənsə, onda çırağın, şamın sönməsindən dolayı
niyə fəryad eləməlisən?!

“Məsnəvi”ni oxumaq deyil, yaşamaq lazımdır
(IV cild, 3459-3461)

Sən “Məsnəvi”dən sadəcə oxumaqla, yaxud sadəcə dinləməklə faydalana biləcəyinimi sanırsan?
Ondan gerçək həzz almaqdan ötrü öncə iman sahibi olman, sonra “Məsnəvi”nin tövsiyələrinə
uyman və onunla yaşaman lazım gələcəkdir. Yoxsa sən yüksək həqiqətlərin, ilahi hikmətlərin,
gizli sirrlərin asanlıqla öz qulağından girib, dilinə və ağlına sirayət edəcəyini sanırsan?
Bu hikmətləri, bu həqiqətləri eşitsən belə, bunlar sənə bir nağıl, bir qabıq təsiri bağışlayar və sən
ayrı-ayrı dənələrin içindəki ləzzətdən xəbərsiz qalarsan.

Əcaib bir hala düşərək gündüzlər bazarda fənərlə dolaşan bir rahibin hekayəti
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(V cild 2887-2894)

Bir vaxtlar bir adam var idi, könlü eşqlə, yanğıyla doluydu. Gündüzlər əlinə fənər alıb, çarşıdabazarda gəzib dolaşardı. Boşboğaz birisi ona dedi ki: “Günün günorta çağı əlində fənərlə bu
dükan-bazarda nə axtarırsan belə? Parlaq gün işığında əlindəki bu şamla, fənərlə nə tapa bilərsən
axı? Yoxsa bu camaatı ələ salmısan, hə?!”
Əli fənərli adam dedi: “Hər tərəfdə mən İlahinin nəfəsiylə diri olan, gerçək insanı, daha doğrusu,
könlü İlahi mərifətlə dolu bir insanı axtarıram! Deyirəm görən, belə bir adam varmı?!”
Bu sözü eşidən birisi dilləndi: “Ey sərbəst düşüncə sahibi! Görmürsən ki, bu bazar tıxa-basa
adamla doludur?!”
Əlində fənər tutan adam cavab verdi: “Bu iki yol ayrıcında mən hiddətlənib özündən çıxdığı
zaman, tamaha, şəhvətə qapıldığı vaxt özünə hakim çıxan, nəfsani istəklərinə qalib gələn insanın
axtarışındayam! Əsəbiləşdiyi zaman, şəhvət duzağına şikar olduğu vaxt özünü tutan, səbr edib
dözən insan haradadır görəsən?! Elə buna görə də mən küçə-küçə, məhəllə-məhəllə dolaşıb, belə
birisini axtarıram!
Dünyada bu iki halda, yəni hiddətə və şəhvətə qapılanda, özünü cilovlayan, səbr edən, dözən
adamı mənə göstərin. Günü bugün canımı ona fəda etməyə hazıram!”

Tutulmuş bir quşun vəsiyyəti
(IV cild, 2243)

Keçmiş dönəmlərə acımaq, keçmişlərə həsrət duymaq yanlış bir işdir. Gedən geri dönmədiyi
üçün onu yad eləmək də boş şeydir! 23
23 “Ey dost! Sufi - yaşadığı dövrün övladıdır. Ona görə də “Bu işi sabah görək, sabaha qalsın!”
demək təriqət anlayışına uymur!” (Məsnəvi, 1-ci cild, 133) Şeyx Səədi də eyni fikirdədir: “Ey
Səədi! Dünən ötüb keçdi, sabahkı gün isə indilik mövcud deyildir! Sən bu ikisinin arasındakı,
yəni içində bulunduğun zamandan yararlan!”

Ömər Xəyyam da deyir ki:
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“Keçmiş əyyamları, saqın, yad etmə,
Gələcəkdən isə heç fəryad etmə.
O iki dönəmi unudaraq sən
Keyf eylə, halını, gəl, bərbad etmə!”
Bir quş hiylə qurbanı kimi tələyə düşmüşdü. Dil açıb, onu tutana dedi ki: “Ey əfəndim! Sən
həyatın boyu xeyli inək və qoyun əti yemisən, neçə-neçə dəvəni isə qurban kəsmisən! Əgər
indiyədək onların əti səni doyurmayıbsa, onda məni yeməklə də doymazsan. Gəl, məni sərbəst
burax, qarşılığında sənə üç öyüd verim. Ondan sonra sən özün qərar ver, görək mən ağıllıyam,
yoxsa ki axmaq. O üç öyüddən birincisini sənin əlində ikən, ikincisini samanlı palçıqdan
hörülmüş o divarın üstünə qonaraq verim. Üçüncü məsləhətimi isə ağacın budağına qonandan
sonra söyləyərəm. Sənin bu üç öyüddən xeyli məsud olacağını sanıram. Əlində ikən verəcəyim
öyüd bundan ibarətdir: “Kim söyləyirsə söyləsin, olmayacaq şeyə heç vaxt inanma!”
Ovçunun əllərinin arasında bu dəyərli öyüdünü dilə gətirən quş azadlığına qovuşduğu üçün uçub
divarın üstünə qondu.
“Ötüb-keçmiş şeylərə görə qəm yemə! Bir nemət ki sənin əlindən çıxdı, daha onun həsrətini
çəkmə!”
Ondan sonra quş dedi: “Bətnimdə on dirhəm (= Şərqdə həm 2,82 - 2,96 qramlıq gümüş pul, həm
də 3,125 qrama bərabər ağırlıq birimidir – A.Y.) ağırlığında çox qiymətli, tayı-bərabəri olmayan
bir inci var.
Həmin inci səni də, övladlarını da zənginliyə və səadətə çatdıra bilərdi, fəqət, təəssüf ki, o
qismətin deyilmiş! Odur ki, sən dünyada misli olmayan o incini əldən çıxartdın!”
Bunu eşidən ovçu, hamilə qadın doğmaq üçün necə fəryad edirsə, eynilə eləcə ah-nalə eləməyə
başladı.
Quş soruşdu: “Dur görüm! Bəyəm sənə: “Keçmişdə qalan bir şey üçün qəm yemə!” demədimmi?
Bir halda ki, o inci əlindən çıxdı, onda niyə qəm çəkirsən?! Sən öyüdümü anlamadın, yoxsa
gerçəkdən karsan? Daha sonra sənə: “Olmayacaq bir şeyə, məbadə, aldanasan!” demədimmi
mən? Ey dəliqanlı, öz çəkisi üç dirhəm olmayan bir sərçə bətnində on dirhəmlik incini necə
daşıya bilərdi axı?”
Ovçu özünü ələ alaraq dedi: “Yaxşı. İndi də o üçüncü öyüdünü söylə görüm!”
Quş dedi: “Hə-ə-ə… O biri öyüdlərimə əməl etdinmi ki, sənə üçüncü öyüdümü də müftəcə
verim? Bunumu umursan? Qəflət yuxusuna dalan bir kütbeyinə öyüd vermək - susuz torpağa
toxum səpməyə bənzər. Axmaqlığın və kütbeyinliyin bolluğundan yırtılan şeyə yamaq vurmaq
mənasızdır. Ey öyüdçü, sən də oraya hikmət toxumu səpmə!”
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İmansız və acgöz qonaq

(V cild, 64)

Bir dəstə müşrik (=Allaha şərik qoşan insan) axşamüstü məscidə gəlib, Peyğəmbər əfəndimizə
qonaq olur.
Deyirlər ki: “Ey bütün Yer üzündəki insanları mənəviyyata dəvət edən sultan! Biz buraya sizin
qonağınız olmaq üçün gəldik. Nə yeməyimiz var, nə də içəcəyimiz. Uzaq yol yorğunuyuq,
buralarda da bir tanıdığımız yoxdur. Odur ki, bütün kərəmini və ehsanını göstər, nurlar saç, yəni
fəzilət və kəramətini bizlərə də ehsan eylə. Biz qəribləri sevindir, qoy könüllərimiz sevinc
nuruyla dolsun.”
Peyğəmbər əfəndimiz öz səhabələrinə buyurdu: “Ey dostlarım! Bu qonaqları aranızda paylaşıb,
evlərinizə qonaq aparın, ikramlar edin, çünki sizlər də mənimlə eyni xasiyyətdəsiniz, mənim
əxlaqım sizlərə də xasdır.”
Əshabələrdən hər biri bir qonağı götürüb, evinə yollandı. Qonaqların arasında bir nəfər tayıbərabəri olmayacaq qədər bazburutlu birisi vardı. Son dərəcə nəhəng, fil kimi cüssəsi olan bu
qonağı heç kim evində ağırlamaq istəmədiyindən bu adam qədəhin dibindəki çöküntü kimi
məsciddə qalası oldu. Kimsənin özünə müsafir kimi rəva görmədiyi bu nəhəng adamı Mustafa
həzrətləri (səlləllahü və əleyhi-vəsəlləm= s.ə.v.) öz evinə aparmalı oldu. O zaman
Peyğəmbərimizin şəxsi sürüsündə sağmal yeddi keçisi var imiş və həmin saatda keçilər evdə
sağılırmış.
Aclıqdan çıxmış birisi kimi həmin o bozqarın qonaq bir göz qırpımında süfrəyə qoyulan çörəyin
də, yeddi keçidən sağılan südün də, bütün qalan yeməklərin də dalından dəydi. Bundan evin əhliəyalı qəzəbləndi, çünki onlar da keçi südü içəcəklərini umurdular. Öz qarnını təbil kimi şişirən
bu qonaq o evdə yaşayan on səkkiz adamın payını təkbaşına mənimsədi.
Yatmaq saatı gələndə isə otaqlardan birinə keçdi. Evdə xidmətçilik edən qız uşağı ona son dərəcə
qəzəblənmişdi. Ona görə də hiddətini gizlətməyərək həmin otaqdan dışarıya çıxışı önləmək
məqsədiylə qapının zəncirini taxdı. Gecənin bir aləmi qonaq dışarıya çıxmaq ehtiyacı duydu. Ta
sabah açılana qədər qarnı ağrıdı. Yatağından sıçrayıb, neçə kərə qapıya sarı qaçsa da, hər dəfə
onun qapalı, zəncirli olduğunu gördü.
Qapını açmaqdan ötrü o bozqarın insan cürbəcür hiylələri işə saldı, amma bütün bu uğraşmaları
sonucsuz qaldı və qapını aça bilmədi. Getdikcə durumu daha da zorlaşdı. Otaq başına dar oldu.
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Nə bir dərmanı vardı, nə də rahatlığı. Çaşıb qalmışdı. Bu çarəsiz sıxıntıdan qurtulmaq üçün
qovrula-qovrula yuxuya getdi.
Röyada özünü bir viranə, uçuq-sökük bir məkanda gördü. Əvvəlcədən də xatirində baxımsız bir
ev var idi, ona görə yuxusuna da belə ev girmişdi. Özünü atılmış, kimsəsiz bir yerdə gö-rüncə elə
həmin yerdəcə abdəstə (yəni tualetə) çıxdı. Oyanınca yatağını pisliyə bulaşdırdığını anladı və
xəcalətindən dəli-divanə oldu. “Bu cür pisliyi heç torpaq da təmizləməz” deyə daxilən özü-özünə
qızdı: “Bu yuxum oyanıqlığımdan daha betərmiş, ayıq ikən yediyim yuxuda boşaldı” dedi. “Bu
gecə hər hansı şəkildə bitsəydi və mən qapının açıldığını bir duysaydım” deyə intizarla gözlədi.
Onun bu gözləyişi belə pislik içində görünməməsindən ötrü idi, qapı açılar-açılmaz özünü ox
kimi bayıra atmasından ötrü idi.
Sabah olunca Mustafa (s.ə.v.) gəlib, otağın qapısını açdı və bununla o yolunu azmış adama nicat
verdi. Mustafa (s.ə.v.) qapını açsa da, o uğradığı bəlalar burulğanında çabalayan adama özünü
heç göstərmədi. Peyğəmbər əfəndimizin gizlənməsi, öz mübarək üzünü, çöhrəsini ona
göstərməməsi qonağın dışarıya çıxıb sərbəstcə evdən getməsinə imkan yaratmaq məqsədini
güdürdü.
Müsafir otaqdan çıxıb qaçdı. Ağıldandayaz xidmətçilərdən biri qonağın pisliyə bulaşmış yatağını
utanmaz-utanmaz Peyğəmbərimizin hüzuruna gətirdi. Bununla o, sanki “Bax və müsafirinin
mərifətini gör!” deyirdi. Bu yerdə aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbər əfəndimiz gülümsədi.
Qarşısındakı adama “Mənə bir qab su gətir, bunların hamısını öz əllərimlə yuyub paklayım”
dedi.
Həmin hücrədə bulunan bütün adamlar yerlərindən sıçramaqla dedilər ki: “Biz canımızı da,
özümüzü də sənin yolunda fəda etməyə hazırıq. Biz qala-qala, sən bunu etməməlisən. Bu, adi
adamların görəcəyi işdir, bir könül işi deyil ki?! Biz bu dünyada sənə xidmət üçün yaşayırıq.
Əgər sən özün öz xidmətində duracaqsansa, bəs onda bizlər nəçiyik? Yəni onda biz nə işə
yarayırıq?”
Peyğəmbər həzrətləri buyurdu ki: “Mənə olan sevginizdən agaham, fəqət mənim indi bunu
yuyub paklamamın ardında bir hikmət yatır.”
Hücrədəkilər Peyğəmbərdən belə açıqlamanı eşidincə bu işin ardındakı sirrin üzə çıxmasını
gözləməyə qərar verdilər.
Peyğəmbərimiz o pisliyi canla-başla yudu. Allahın bu əmrini könüldən yerinə yetirdiyi zaman o,
heç kəsə göstərməlik etmirdi. Çünki o ara bu mübarək insanın könlü ona: “Bunları sən yu, çünki
bu işdə dərin-dərin hikmətlər vardır” deyə pıçıldayırdı.
Oradan uzaqlaşan müsafirin isə birisinin ona hədiyyə etdiyi kiçik bir bütü, nəzər muncuğu var
idi. Daim boynuna taxdığı gözmuncuğunun yoxa çıxdığını anlayınca o, çarəsizliyə qapıldı. Özüözünə düşündü ki: “O qiymətli hədiyyəni mən özümdən xəbərsiz olduğum üçün yatdığım otaqda
unutmuşam yəqin.”
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Yataqda tutduğu işdən utanırdı, amma həmişə boynunda gəzdirdiyi gözmuncuğunun itkisi
yanında bu utanc bir heç idi. Odur ki, həmin xırda bütü geri almaq üçün qaça-qaça geri döndü.
Mustafa həzrətlərinin otağına girəndə gözmuncuğu gözünə sataşdı. Amma pislənmiş yatağının
Allahın qüdrət əli sayılan Mustafa həzrətləri tərəfindən xoş bir simayla, haradasa zövqlə
yuyulub, suya çəkildiyini görüncə sevimli bütünü təkrar unutdu.
İçində bir zəlzələ qopdu, əbasının qolçağını, yaxasını cırdı. İki əliylə üzünə, başına qapazlar
endirdi, başını qapıya və divarlara çırpmağa başladı. Öz təninə elə vurur, özünü elə ora-bura
çırpırdı ki, üz-gözündən və yarılmış başından al qanlar axırdı. Aləmlərə rəhmət qazandıran
sevimli Peyğəmbərimiz onun bu halına acıdı.
Özündə deyildi o adam. Nərələr çəkir və başına yığışan camaata “Ay camaat! Məndən uzaq
durun, məndən qorunun!” deyirdi. Başına vurduqca: “Ey ağılsız baş!” deyirdi. Köksünə vuraraq:
“Qara yerə girəsən!” deyə bağırırdı.
Səcdəyə qapanmaqla “Ey Yer üzünün küllü! Bu dəyərsiz zərrə sənin yanında xəcildir” deyirdi.
“Ey Yer üzü! Sən bir tam, küll olduğun halda Allah-təalanın əmrlərinə boyun əyir, ona olan
tükənməz eşqinlə öz oxun ətrafında fırlanırsan. Mən isə sənin üzərində məskunlaşan bir cüz,
zərrə ikən zülm edir, yamanlıqlar edir, yolumu azıram. Sən küll ikən Allahın qarşısında həqir
olur, onun qorxusundan titrəyirsən. Mən isə bir cüz ikən ona, onun əmrlərinə qarşı çıxıram.”
Həmin adam hər an üzünü göyə tutaraq: “Ey cahanın qibləsi, sənə baxacaq üzüm qalmayıb” deyə
acı-acı fəryad edirdi. Onun özündə olmaması, titrəməsi, çırpınması müəyyən həddi aşınca,
Mustafa həzrətləri (s.ə.v.) o kafiri qucaqlayıb, bağrına basdı. Onu oxşamaqla sakitləşdirdi,
gözünü dünyaya açmaqla ona Haqqı və özünü tanıtdı.
O ərəb Peyğəmbər həzrətlərinin, o mənalar sultanının lütflərinə, göztoxluğuna çaşıb qalmışdı.
Bundan az qala dəli olacaqdı, ağlını yellərə verəcəkdi. Mustafa həzrətlərinin aqil əli onu tutub
geri çəkdi, özünə gətirdi. Peyğəmbər həzrətləri ona “Bu tərəfə gəl” deyə buyurdu. O adam ağır
bir yuxudan oyanıbmış kimi, silkindi və deyilən tərəfə gəldi. Peyğəmbər əfəndimiz ona: “Bu
tərəfə, yəni özünə gəl, ağlını başına topla, çünki bu tərəfdə sənin görəcəyin işlər var hələ” dedi.
Üzünə su vurdu onun.
Dili söz tutunca o adam dedi: “Ey Allahın birliyinin şahidi, mənə kəlmeyi-şəhadəti öyrət… Qoy
Allahın birliyinə iman gətirəndən və sənin peyğəmbərliyini təsdiq edəndən sonra buralardan
çıxıb gedim. Mən artıq belə var olmaqdan cana doydum. Bundan belə iman səhrasının
sonsuzluğuna üz tutacağam.”
Mustafa (s.ə.v.) o adama necə iman yoluna gələcəyini anlatdı. O da bunu qəbul etdi. Mübarək
şəhadət kəliməsini, yəni “Lailahə illəllah Mühəmmədün rəsulüllah” deməsiylə bütün bağlı
düyünləri açmış oldu. İmana gəldi. Mustafa həzrətləri ona: “Bu gecəni də bizə qonaq ol” dedi.
Artıq müsəlman olan o adam cavabında dedi ki: “Vallahi, bundan belə harada oluramsa olum,
hara gedirəmsə gedim, mən sonsuzluğa qədər sənin qonağın sayılacağam. Mən ölü idim, sən
məni diriltdin. Mən artıq sənin sərbəst kölənəm, sənin qapıçınam. Əslinə qalanda, bu dünya da,
axirət də sənin şəfaət (=iltimas, bağışlanma ricası) süfrənin qonaqlarıdır.”
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O gecəni də həmin ərəb Peyğəmbərin qonağı oldu. Bir keçidən sağılan südün yalnız yarısını
içməklə yetindi. Ağzını silməklə süfrədən çəkildi. Peyğəmbər əfəndimiz: “Süd iç, yuxa ye”
deyib dönə-dönə təkid etsə də o: “Vallah, mən gerçəkdən doymuşam” dedi. “Bunu heç də
utanıb-sıxıldığım, dilxoşluq etmək və ya göstəriş üçün söyləmirəm. Əslində bugün mən
dünənkindən daha artıq doymuşam.”
“O boyda gödən sahibi bircə damla zeytun yağıyla görəsən necə doydu axı?” deyə ev camaatı
heyrətlərə düşdü. Onlar: “Bir əbabil (=şanapipik) quşunun yemi bu boyda filin qarnını necə
doyurdu?” deyə soruşurdular. “İşə bax, fil vücudlu bu adam artıq ağcaqanad qədər yeyir” deyib
pıçıldaşırdılar. Məgərsə kafirlik ehtirası, kafirlik vəhmi sıfıra enincə əjdaha da bir qarışqa
yemiylə doya bilərmiş.

İbrət alınacaq acgöz öküz
(V cild, 2855)

Yamyaşıl otlar bitən bir ada vardı və orada ağzının dadına düşkün, bozqarın bir öküz tək-tənha
yaşayırdı. Axşamçağına qədər adada otlayan o öküz bütün otlara qənim kəsilər, çaydakı sudan
içər, bəslənərdi. İri, şişman bir hala gəlmişdi. Gecə düşüncə isə “Sabah nə yeyəcəyəm?” deyə
dərdə-qəmə bürünər, çəkdiyi dərd-sər üzündən zəifləyib, tük kimi incələrdi.
Səhər açılınca adada hər yer yamyaşıl olar, orada yetişən otlar, gül-çiçək qurşağa qədər uzanardı.
Bozqarın öküz əsil öküz acgözlüyü ilə özünü yaşıl örtüyə toxuyar, həndəvərində bitib-göyərən
bütün yaşıllığı otlayar, yeyərdi. Yenə bədəni yağlanıb şişər, dərisinə sığmazdı. Yağla, ətlə dolan
gövdəsi qüvvətlənərdi. Axşam düşüncə təkrar aclıq qorxusu varlığına hakim kəsilərdi, bu qorxu
altında çəkdiyi zillətdən yenidən zəifləyərdi.
“Sabah otlamaq üçün görəsən nə tapacağam, nə edəcəyəm?” deyə acı-acı düşünüb, sıxıntıya
qapılardı. İllər uzunu bu acgöz öküzün bənzər halı eynilə beləcə davam etdi. Heç zaman o “Bu
qədər vaxtı bu yaşıl guşədə gen-bol otlayıb, bu çəmənlər sayəsində ehtiyaclarımı qarşılayıram”
deyə şükür etməzdi. “Bircə gün də olsun azuqəm kəsilmədisə, bəs onda içimi sarsıdan təlaş
haradandır?” sualını heç ağlına da gətirməzdi.
Axşam qaranlığı düşüncə o bozqarın öküzün ilk ağlına gələn: “Ey dad, sabaha azuqəm qalmadı!”
demək olardı və yenidən arıqlayardı. Əslində, o öküz - nəfsin simvoludur. Qoynunda yaşadığı, o
otlarla, çiçəklərlə zəngin ada isə dünyamızın nişanəsidir. İnsan nəfsi yemək-içməyin
yetməyəcəyi təlaşıyla daim qorxuya qapılar.
“Qarşıdakı günlərdə nə yeyəcəyəm, sabahkı azuqəmi haradan əldə edəcəyəm?” deyə aramsız
qayğı çəkər. 26
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(26 Bu beyt Şeyx Səədi Şirazi həzrətlərinin aşağıdakı beytini xatirimizə gətirməkdədir:
Qiymətli ömrümüz fani dünyada bu düşüncələrdən xali olmadı:
Görən sabah nə yeyib-içəcəyəm? Qışda əynimə nə geyəcəyəm?)
İllərdən bəri yediyini yedin və hələ də yeyirsən. Azuqəndə də hər hansı əksilmə görünmədisə,
gəl onda gələcəyin təlaşını burax, bir az da keçmişinə boylan! İndiyədək yeyib-içdiyin nemətləri
xatırla, gələcəyin dərdini çəkməklə, sabahları düşünməklə az kədərlən, az sızla.

İri çalmalı bir din aliminin hekayəti

(IV cild, 1578)

Bir fəqih (=şəriət hüququ üzrə alim) əski-üskü parçaları yığıb, çalmasının içinə doldurmuşdu. Bu
sayədə getdiyi məclisdə, girdiyi məsciddə öz iri çalmasıyla diqqətləri üzərinə cəmləməyə nail
olmuşdu. Köhnə-kühnə paltarlardan kəsdiyi tikələrlə çalmasının dış tərəfini bəzəmişdi. Ordanburdan tapdığı kirli bezləri çalmasının içinə dürtüşdürməklə onu xeyli böyütmüşdü. Çalmasının
dış üzü bir cənnət quşu kimi bərq vursa da, içərisi xainlərin ürəyi kimi kirlə, rəzilliklə və
çirkinliklə doluydu, çünki o, xırda-para bezləri, cındır əskiləri, yun tikələrini öz çalmasının içinə
toplamışdı. Bu cür gözəbatan bir qiyafətdə çörək pulunu çıxarmaq üçün səhər tezdən mədrəsəyə
gedən yolla irəliləyirdi.
Alaqaranlıqda yolu kəsdirən bir soyğunçu da üst-başını soymaq üçün pusquda durub, özünə bab
birisini gözləyirdi. Din aliminin başındakı o süslü və iri çalmanı görən oğrunun tamahı ona güc
gəldi, satmaq məqsədiylə çalmanı götürüb qaçmağa başladı. Din alimi oğrunun ardınca bağırdı:
“Ay bala! Əvvəlcə o çalmanı açıb içinə bax, sonra onu apar! Belə yeldən qanad taxıb uçarkən
tapdığın o nemətin əslindən agah ol! Öncə onu aç, sonra əlinlə içini yoxla! Ondan sonra ona
yiyələnməyi uyğun bilsən, götür, onu sənə halal edirəm!”
Oğru elə qaça-qaça çalmanı açdı və bu hərəkəti əsnasında yola yüzlərlə, minlərlə çında töküldü.
Ən sonda o cür iri çalmadan soyğunçunun əlində vur-tut bircə metrə nimdaş bez qaldı. Oğru bu
bez parçasını yerə çırparaq: “Ey vecəyaramaz adam! Qurduğun bu hiylə ilə məni necə də işgücümdən, qazancımdan avara qoydun. Məni qurduğun gizli duzağa saldın!” dedi.
Din alimi: “Bəli” dedi. “Hiylə ilə səni aldatsam da, ən azından səni öyüd, nəsihət yoluyla
xəbərdar etdim. Bu məqsədlə “Çalmanı əvvəlcə aç, sonra apar!” dedimsə də, sən bu
nəsihətlərimi heç ciddiyə almadın.”
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Yaşadığımız dünya da eynilə beləcə xoş görünər, min bir gözəlliyi ilə bizləri özünə cəlb etməyə,
bağlamağa çalışar, amma ki, hər addımbaşı özünün vəfasızlığını da bizdən gizlətməz.
Ey ustad! Bu kövnü-fəsad, yəni yaranma və məhv olma dünyasında kövn (yəni yaranma) hiylədir, fəsad (yəni xarablaşma, məhv olma) isə dünyanın bizlərə sözlə açıqlana bilməyən,
üstüörtülü nəsihəti və öyüdüdür.

Meyvə oğrusu ilə bağ sahibinin hekayəti
(V cild, 3077)

Bir adam ağaca çıxıb, budaqları var gücüylə silkələməklə meyvələri yerə tökürdü ki, sonra
bunları mənimsəsin. Bağ sahibi bunu görüb dedi: “Ay alçaq insan, Allahdan heçmi utanmırsan?
Nədir bu etdiyin?”
Oğru cavabında dedi: “Allahın bağından Allahın qulu Allahın yetirdiyi xurmanı yeyərsə, bunda
utanılacaq nə var ki? Niyə utanıb-etmədən mənə eyib tutursan? Niyə məni qınayırsan, axı? Qəni
(=zəngin, gözütox, səxavətli) olan Allahın bütün qullarına bəxş etdiyi bu bağçadakı bol neməti
niyə mənə çox görürsən? Bəlkə xəsislik edirsən?”
Bağ sahibi öz xidmətçisini səslədi: “A bala! O kəndiri gətir, bu yolunu azmışın ağzının payını
verim.” Bunun ardınca o, meyvə oğrusunu yaxşıca ağaca sarıdı. İri bir zopa ilə oğrunun yanına,
ayaqlarına vurmağa girişdi.
Oğru bağ sahibinə yalvardı: “Allahdan utansana! Belə getsə, məni suçsuz yerə döyə-döyə,
ağlada-ağlada öldürəcəksən!”
Bağ sahibi də söz altda qalmadı: “Allahın bir qulu başqa bir qulunu Allahın göndərdiyi zopa ilə
necə də gözəl döyərmiş! Bəyəm bunda utanılacaq nəsə var ki?!”

Valinin bir adama “Əkdiyin tikanlı kolları qır” deyə əmr verməsi
(II cild, 1227)
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

52

Şirindilli, lakin tündməcazlı bir adam yolun üstündə tikanlı kollar əkmişdi. Həmin yoldan
keçənlər bunu ona nöqsan tutaraq: “Bunları qırıb at”desələr də, adam bu sözləri qulaqardına
vururdu.
Günü-gündən böyüyən, ətrafa yayılan tikanlı kol xalqın üst-başına, ayağına batır, onları al qana
bələyirdi. 28
28 Əziz Peyğəmbərimizin “Bu işi sonra edərəm” deyənlər həlak oldular” hədisi də bu mövzu ilə
bağlıdır. “Bugünün işini sabaha qoyma” atalar sözü də eyni fikri ifadə etməkdədir.
O yoldan keçənlərin paltarları tikanlara ilişib cırılır, ayağıyalın gəzən kasıb-kusubun isə ayaqları
tikanlar üzündən dəlmə-deşik olurdu. Vali həmin adama “Bu kolları qırıb at!” deyə əmr verəndə
o: “Baş üstə! Günü bugün qıraram!” cavabını verdi.
Bir müddət o, bu işi sabahlara, o biri günlərə ertələdiyi üçün tikanlı kollar bir az da böyüyüb,
sərtləşdilər.
Bir gün vali ona: “Ey vədini yerinə yetirməyən, sözündə durmayan adam! Sözümü qəribçiliyə
salma, tələbimi təcili yerinə yetir!” dedi.
Kolları əkən adam cavabında dedi: “Ağa, qarşıda nə qədər zamanımız var, sən fikir eləmə, gün
gələr, əlbət bunları qırıb ataram!” Vali də: “Haydı, əldən iti ol, qeyrətə gəl, vədinə əməl eylə”
deyə deyindi: “Sən özü-özlüyündə “Bu işi sabah görərəm” dediyin halda, unutma ki, zaman
keçdikcə o kollar daha çox boy atıb, qüvvətlənirlər. Halbuki onları qırmaqla görəvli olan kəs
durmadan ixtiyarlaşır, qüvvətini get-gedə itirir. Tikan kolları hər gün bir az daha cücərib
böyüməkdə ikən, onları kökündən qoparıb atacaq insan günü-gündən geriləməkdə, əriməkdə,
olan-qalan gücünü də itirməkdədir. Kollar gəncləşdiyi halda sən daha da yaşlanırsan. Odur ki,
tez tərpən, vaxtını yelə vermə…”
Sən də hər bir bəd xislətini bir tikan hesab eylə, çünki o tikanlar indiyədək neçə yol sənin
ayaqlarına batdı, səni yaraladı. Bəli, neçə kərə o bəd xasiyyətlərin səni istənməyən durumlara
saldı, pərişan eylədi. Öz təbiətindəki nöqsan üzündən zərərə uğradın. Duyumun yetərsiz
olduğundan öz xəstəliyinin səbəbini anlamaqda acizsən, çünki son dərəcə duyğusuz
yaradılmısan.
Çirkin xasiyyətlərinin çevrədəkiləri rahatsız etməsindən, yaralamasından xəbərsizsən. Bəs öz
yarandan necə, xəbərin varmı? Axı, mövcud durumunla sən həm özün, həm də başqaları üçün
ancaq dərd və əzabsan! Sən gəl, ya baltanı əlinə alıb, Əli həzrətləri Xeybər qalasının qapısını tək
həmlədə yerindən qopardığı kimi 29 öz nöqsanlarından qurtul, ya da ki, bu tikan kolunu qızılgül
şitilinə çevir. Ona qızılgül fidanı calaq et. Bəd xasiyyətinin doğurduğu atəşi dost könüllər üçün
nura çevir.
29 İbadətinlə və xoş xasiyyətlərinlə öz nəfsinə qarşı savaş aç. Əli həzrətlərinin Xeybər qalasında
göstərdiyi igidliyi sən də öz bəd xislətlərinlə savaşda göstər. Nəfsi-əmmarənin (=hökmləri
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tükənməyən nəfsinin) qalasına hücuma keç, onun qapısını yerindən qopar. Cihadi-əkbər (=böyük
cihad) savabı qazan.
Bu yolla dostunun qəlbində oyanacaq nur sənin içindəki tamah tonqalını söndürəcək. Dostla başbaşa olman sənin içindəki tikanlığı bir qızılgül bağçasına çevirəcək. Sən indi cəhənnəmə
bənzəyirsən, mömin birisi olan mürşidin isə içindəki həsəd tonqalını söndürməyə qadirdir.
Mühəmməd Mustafa həzrətləri (s.ə.v.) əfəndimiz cəhənnəmdən bəhs edərkən buyurub:
“Cəhənnəm, qorxu içində mömin bir kəsə yalvarıb deyir ki: “Ey padişahım, məndən əlüstü
aralan, yoxsa səndən ətrafa saçılan nur mənim atəşimi söndürəcək.”

Dörd hindistanlının namazı
(II cild, 3027)

Dörd hindistanlı müsəlman bir məscidə girib, ibadət etmək üçün rüku (=namaz qılanın əllərini
dizlərinə dayamaqla əyilməsi – A.Y.) etdilər, səcdəyə durdular. Hərəsi bir niyyət tutub, təkbir
gətirdi. Öz nöqsanlarının, xətalarının dərki şərtiylə cani-dildən namaza başladılar.
Bu ara məscidin azançısı gəlib çıxdı. Namaz qılan hindistanlılardan birisi, özünün namaz üstə
olduğunu unudaraq, dedi: “Ey azançı, azan çəkdin, yoxsa hələ namaz vaxtına var?” O biri
hindistanlı da namaz üstə olmasına rəğmən: “Mumla görək də, ay qardaş! Bu yersiz sualınla
namazımı batil elədin” deməklə deyindi. Üçüncü hindistanlı ikinciyə üz tutub: “Ay əmi!” dedi.
“Sən niyə onda nöqsan tapırsan ki? Sən özün də deyindin də. Yaxşısı budur, barı sən qüsura yol
vermə, öyüdünü də özünə saxla!” Dördüncü namaz qılan: “Həmd olsun Allaha ki, mən sizin
üçünüzün düşdüyü quyuya yuvarlanmadım, yəni danışmaqla öz namazımı batil etmədim” dedi.
Beləcə, bunların dördünün də namazı batil oldu. Onun-bunun xətasını, eybini görüb dilə
gətirənlər həmin nöqsan sahiblərindən daha artıq dərəcədə qüsur işlər, yanlışlığa yol verərlər.
Öz eyibini görən kəs necə də bəxtəvərdir! Bir başqasının eyibini görən kəs əslində onu
sahibindən satın almış kimidir, çünki insan varlığının tam yarısı, yəni nəfsi və maddi ehtirasları,
eyiblər və qüsurlardan ibarət qismi bu dünyadadır. O biri yarısı, yəni ruhani və mənəvi bölümü
isə, qeyb aləmindədir (=gözəgörünməz aləmdədir). Bir halda ki, sənin başında nəfsinə bağlı
özəlliklərdən, heyvani əxlaqdan qaynaqlanan bir çox xəstəliklər mövcuddur, onda o bildiyin
dərmanı elə öz başına sürtmən gərəkdir. Öz qüsurlarını görmək, özünə eyib tutmaq isə həmin
əskik yönlərin məlhəmi və əlacıdır. Hər hansı bir kimsə işlədiyi suçlardan dolayı düzəlməz hala
gələrsə və buna bütün varlığıyla özü də inanarsa, o zaman “Bir qövmün (=tayfanın) əzizi zəlil
olarsa, onda ona yazıqlar olsun!” hədisi məhz ona aiddir.
Bir mömin kəsdə gördüyün qüsur və eyib səndə yoxdursa, özünə heç də güvənib əmin olma!
Çünki eyni eyibi günlərin bir günü sən də işləyə bilərsən və sənin bu ayıbın da xalqa bəlli olar.
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Şeytan özü də illər uzunu yaxşı bir ad qazanaraq ömür sürmüşdü. Mələklər arasında “Əzazil”
adıyla əziz və möhtərəm sayılırdı. Fəqət sonradan rəzil və rüsvay oldu. İndi özün bax və gör:
onun adı əvvəlcə nə idi, sonra nə oldu?!

Dağda təkbaşına yaşayan dərvişin hekayəti
(III cild, 1614)

Bir dərviş bir dağda məskən salmışdı. Yaxınlığında bir kimsə yaşamırdı. Yalqızlıq onun yeganə
yoldaşına, ən yaxın dostuna çevrilmişdi. İkisi daim baş-başaydılar, birlikdə yatar, birlikdə
oyanardılar. Allah-təaladan ona mənəvi nemətlər bəxş edildiyindən, ilahi sevgi badəsi
sunulduğundan (=ehsan edildiyindən) bu dərviş həm kişilərin, həm də qadınların sözsöhbətlərindən usanıb, bezmişdi. Dərvişin məskunlaşdığı dağdakı ağaclar bol meyvə verirdi.
Burada xeyli dağarmudu yetişirdi.
Həmin dərviş bir gün dedi: “Ey Rəbbim! Qoy bu sözlər Sənə əhdim olsun: Buradakı ağaclardan
meyvə dərməməyə söz verirəm. Küləklərin budaqlardan saldığı meyvələr dışında ağaclardan heç
nə dərməyəcəyəm.”
Qəza və qədərin sınaqları başının üstünü alana qədər dərviş bu əhdinə vəfa eylədi, sözündən
caymadı.
Düz beş gün ard-arda külək ağacdan armud salmayınca aclıq duyğusu dərvişin səbrini tükətdi.
Budaqda bir neçə armud ona “gəl-gəl” desə də, yenə səbrini basdı, nəfsinə hakim oldu.
Bir ara əsməyə başlayan külək həmin budağı aşağı əydi. Dərviş artıq tamahına yenik düşdü və
sallanan armudları qoparmağa girişdi.
Aclıq, zəiflik, qəza-qədərin basqısı yalqız zahidi öz əhdinə vəfasız çıxmağa məcbur elədi.
Budaqdan armudları dərdiyi anlarda verdiyi əhdi, özü-özünə qoyduğu yasağı, sözü (=vədi)
unutmalı oldu.
Həmin an Cənab Haqq onu sanki ədəbə dəvət elədi: gözəgörünməz bir əllə onun həm qulağını
çəkdi, həm də gözlərini əməlinə açdı.
O tərəflərdə olan iyirmidən çox oğru növbəti soyğunlarından əldə olunanı öz aralarında
bölüşürdülər. İçərilərindən birisi bu oğurluqla bağlı divana xəbərçilik etdiyindən qanun
keşikçiləri həmin vaxt oranı əhatəyə almışdılar.
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O həndəvərdə əllərinə keçən hər kəsi oğru sanıb, onların hamısının sol ayaqlarıyla sağ əllərini
baltaladıqları üçün dağın ətəyində cəzalananların ahı-fəğanı ərşə bülənd olmuş, böyük mərəkə
qopmuşdu.
Qarışıqlıq əsnasında orada bulunan dərvişin də əli yanlışlıq üzündən kəsildi. Ayağını da üzməyə
qalxanda haradansa bir atlı çıxdı və cəllada “Ay yaramaz, tutduğun əməldən xəbərin varmı?”
deyə sordu. “Bu adam - Allahın sevimli qullarından, Allahın abdallarından filan şeyxdir. Sən
onun əlini nə deyə kəsdin?”
Cəllad bu sözləri duyunca qapıldığı üzüntüdən əyin-başını cırdı, tez divan rəisinin yanına qaçıb,
olub-keçənləri ona anlatdı. Divanxana rəisi ayağıyalın halda olay yerinə qaçıb gəldi və “Allah
özü şahiddir ki, mən onun nəçi olduğundan xəbərsizdim və onu da oğrulardan biri zənn etdim”
deyə üzrlər dilədi. Dərvişə üz tutub yalvardı: “Ey kərəm sahibi! Ey cənnət əhlinin başçısı! Yol
verdiyimiz yanlışa görə günahımızdan keç, mənə haqqını halal eylə!”
Cavabında şeyx dedi: “Başıma gələnin gerçək səbəbi mənə bəllidir və öz günahımdan agaham.
Ona görə də sən özünü suçlama, mən bu cəzanı haqq etmişəm, çünki Cənab Haqqa verdiyim
əhdi pozdum. Onun ədaləti isə sağ əlimi kəsməkdə ləngimədi. Əhdə vəfasızlığın pis cəhət
olduğunu bilsəm də, ixtiyarımı əldən verdim və bunun qarşılığını aldım. Ey divanxana rəisi!
Bizim əlimiz də, ayağımız da, içimiz də, dışımız da o Dostun hökmünə fəda olsun! Biləyimin
kəsilməsi - mənim tale yazım imiş. Odur ki, haqqımı sənə halal edirəm. Əslində sən bunu
bilmədən etmisən və bunda sənin heç bir suçun yoxdur. Mən Rəbbimizə verdiyim əhddən
dönməsəydim, bütün bunlar başıma gəlməzdi. Əlimin kəsilməsinə fərman verən zat mənim
işləyimdən xəbərdar imiş. Onun isə əmrinə qarşı heç kəs çıxa bilməz.”
Neçə-neçə quş var ki, ora-bura uçub, özünə yem axtarar və son nəticədə mədəsinin yolu olan
boğazı onun boğazının üzülməsinə səbəb olar. Dağda təkbaşına yaşayan dərvişin də əli onun
qarnı üzündən, yəni əhdini, verdiyi sözü pozaraq ağacdan armud qoparması üzündən kəsildi. Hər
şey məhz belə olduğundan o, əlini kəsdirən şəxsdən şikayət eləmədi. Xalq arasında onun adı
“Şeyxi-əxta” (=Əli kəsilən şeyx) olaraq qaldı. Qarnına düşkün olduğu üçün başına gələn bəlalar
onu el arasında bu adla tanıtdı.
Ziyarətinə gələn birisi şeyxi otlardan və qamışlardan hörülmüş sərin bir köşkdə, hər iki əliylə
zənbil toxuyarkən gördü.
Şeyx o adama dedi: “Ey canımın düşməni (yəni: Ey mən istəmədən gizli sirrimi öyrənən insan),
axı, nə üçün sən bu kimsəsiz guşəyə səssiz-səmirsiz, xəbərsiz-ətərsiz gəldin? Nə üçün izin
almadan böyrümdə bitdin?” Həmin şəxs cavabında: “Sizə hədsiz sevgimdən, sizə hədsiz
həsrətimdən” deyincə şeyx gülümsədi və: “Yaxşı, - dedi. - Elə isə gəl. Amma ey Haqqın dostu,
bu sirri gizli tut! Məbadə mənim hər iki əlimlə zənbil toxuduğumu kimlərəsə söyləyəsən! Mən
dünyadan köçənə qədər bu sirri nə dosta-yoldaşa, nə sevgilinə, nə də ki, ləyaqətsiz birisinə aç!”
Amma bir müddət sonra başqa ziyarətçilər də köşkün pəncərəsindən baxmaqla şeyxin iki əliylə
zənbil toxuduğuna şahid oldular. Şeyx dedi: “Ey Allahım! Mən hər nə qədər bu kəraməti
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gizlətməyə çalışsam da, sən onun üstünü açdın. Hər halda sənin bu xüsusda bildiyin bir hikmət
vardır.”
Cənab Haqq ona qeybdən səsləndi: “Əlinin kəsilməsi sənə bir neçə nəfərin inanmaması
ucbatından baş vermişdi və sənin barəndə “Haqq yolunda sadəcə zahiri göstərişlə məşğul
olduğundan Allah onun insanlar qarşısında rəzil olmasına imkan yaratdı” deyirdilər.”

Səni inkar edənlərin kafir durumuna düşmələrini, yanlış qənaətə gəlmələrini, pis zənndə
qalmalarını rəva bilmədim. Sənin kəramətini göstərmək məqsədiylə təkəlli iş gördüyün
zamanlarda sənin o şikəst əlini canlandırdım ki, çevrəndəkilərə ikiəlli kimi görünəsən. Bu yolla
mən barəndə o pis zənnə qapılan zavallı bəndələrimin göylərdən qovulmamasına, yəni
dərgahımdan qovulmamasına imkan yaratdım. Bütün bu kəramətlərdən əvvəl isə səni öz zatımla
təsəlliyə qovuşdurdum. Bu kəraməti sənə ona görə bəxş etdim ki, barəndə pis düşünənlər
fikirlərindən daşınsınlar. Onlardan ötrü mən sənə bu hidayət (=doğru yolu göstərmə) qəndilini
ehsan etdim. Artıq sən bədəninin ölümündən, bədən əzalarının dağılması qorxusundan
qurtulmusan. Başının və ayağının bədənindən qopması xüsusunda qorxu artıq səndən uzaqdır.
Vəhmdən qurtulman səndən ötrü əsil qoruyucu və qalxan oldu.

Nasuh tövbəsi barədə hekayət
(V cild, 2228)

Məmədən sızan süd bir də dönüb geriyə, məməyə girə bilməz. Nasuh tövbəsi də belədir.
İnsanoğlu bir günaha görə tövbə edərsə, bir daha o günahı işləməyi ağlına belə gətirməməlidir və
etdiyi suça haqq qazandırmaq bir yana dursun, hər an həmin günahı qəlbində nifrətlə
xatırlamalıdır. Öz əməlinə qarşı nifrətinin artması isə o günahla bağlı tövbənin qəbulunda
vasitəçi olar, çünki eyni günahı bir daha işləmək ona o qədər acı və çirkin gələr ki, buna olan
istəyin yerini nifrət tutar.
(Bir eşqi başqa eşqdən savayı heç nə unutdura bilməz.
O halda nə üçün köhnə sevgilindən daha
gözəl bir sevgili axtarmırsan?)
Etdiyi tövbə sonrası insanın könlü təkrar eyni günaha sürüklənərsə, bu meyl, bu istək edilən o
tövbənin qəbul edilmədiyinin nişanəsidir. Bu isə onu göstərir ki, tövbənin qəbulundan duyulacaq
həzz o günahın zövqünü əvəz edə bilməyib. “Biz onu asan yola hazırlayırıq” hökmü hələlik
açıqlanmasa da, “Biz ondan ötrü ən çətin olanı asanlaşdırırıq” hökmü hələ ki qüvvədədir! 34

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

57

34 “Quran”ın 66-cı surəsi “Təhrim”in 8-ci ayəsində buyurulur ki: “Ey insanlar! Cənab Haqqa
nasuh tövbəsi ilə üz tutun!” Buradakı “nasuh” kəlməsi “xalis tövbə”, “keçmişdəki günahlardan
tamamən peşman olma və bir daha eyni günaha batmamağa əzm göstərmə” mənasına gəlir.
Adətən bu, belə yozulur: “Ey insanlar! Allaha elə tövbə edin ki, bu, qəti peşimanlıqla yoğrulmuş,
xalis bir tövbə olsun!” Bu mənada nasuh tövbəsi heç də “Nasuh” adlı birisinin etdiyi tövbə”
demək deyildir. Avam camaat arasında “nasuh” kəlməsi bir şəxsin adına bağlanmış və guya
Nasuh adlı birisinin var olduğu, işlədiyi günahlardan dərin peşmançılıq çəkdiyi və buna görə də
onun məqbul (=qəbul olunacaq) bir tövbə etdiyi kimi anlaşılır. Bu baxımdan “nasuh” barədə
cürbəcür rəvayətlər uydurulmuşdur. “Məqalət” adlı əsərində Şəmsi Təbrizi həzrətləri də belə bir
hekayəni örnək gətirir. Mövlanə özünün “Məcalisi-Səba” (=Yeddi məclis) əsərinin altıncı
bölümündə nasuh tövbəsindən söz açır. Ancaq burada təqdim olunan və “Məsnəvi”dən alınan bu
hekayəti Mövlanə həzrətləri böyük bir qüdrətlə qələmə almış, xalq arasında geniş yayılan bu
əhvalatı öz müşahidələri və şirin anlatım biçimiylə, demək olar ki, yenidən işləmişdir.
Bir vaxtlar Nasuh adında bir cavan vardı, qadınlar hamamında təllaqlıq (=kisəçilik, hamamçılıq)
edərək dolanışığını təmin edirdi. Üzü eynilə qadın üzünə bənzəyirdi, bığı-saqqalı yox idi, erkək
olduğunu daim gizlədərdi. Qadınlar hamamında təllaqlıq etdiyi üçün yaman işlərdə,
hiyləgərlikdə çox usta, xeyli mahir idi.
İllər boyu təllaqlıq etdiyi halda bir kimsə onun gerçək varlığından, bu sirrindən nə şübhələndi, nə
də ki bir qoxu aldı, çünki onun səsi qadın səsinə bənzəyirdi, üzü isə zənən üzünə. Amma buna
rəğmən şəhvəti, ehtirası xeyli iti və daim tətikdə idi. Başına çarşab örtüb, üzünə niqab taxsa da,
şəhvəti gözündə qaynayan azğın bir gənc idi. Bundan xəbərsiz olan bütün qız-qadın, hətta
padişahın qızları belə şəhvət düşkünü olan bu gəncə əndamlarını kisələdər, ovxaladardılar.
Dəfələrlə tövbə edib, kisəçilikdən ayrılmaq istəmişdi, lakin qadınlara düşkünlüyü, ruhuna yağı
kəsilən nəfsi onun bu tövbəsini sürəkli pozmasına nədən olardı. Bu cür çirkin və ədəbsiz işlər
tutan bu adam bir arifin yanına gedib, ona: “Dualarında mənim də adımı tut” deyə yalvardı.
Həmin arif kəs bu sayədə Nasuhun indiyədək gizlədiyi sirri öyrəndi, fəqət eyibləri və ayıbları
örtən Allahın helmi gərəyi bu sirrin üstünü açmadı. Çünki arif kəslərin dodağında kilid,
könüllərində sirrlər var. Dodaqlarına sükut möhürü vuran belə insanların içlərində min bir sirr
yatar. Haqq şərabını dadan ariflər sirrlərdən agah olsalar da, bunu əsla açığa vurmazlar. Bu işin
sirrlərini onlar kimə öyrədirlərsə, onların da ağzını möhürləyər, dodaqlarını isə biri-birinə
tikərlər.
Arif bu sirri duyunca acı-acı gülüb dedi: “Ey pislikdən yaradılan insan! Elədiyin bu işlərə görə
uca Allah sənə tövbə nəsib eləsin!” Arifin göylərin yeddi qatından keçən o duası qəbul olundu və
o kasıb gəncin işləri yoluna düşdü, çünki şeyxin duası hər kəsin duasına bənzəməz. Şeyx Haqqla əriyib bütünləşmiş kəsdir, onun sözü - bir növ Haqqın sözüdür. Haqqın özü-özündən
istədiyi bir şeyə, öz istəyinə rədd cavabı verməsi mümkünmü?
Cəlal sahibi Allah onu bu açıq nifrət doğuran işdən, günahdan arındırmaq üçün bir səbəb tapdı.
Bir gün Nasuh hamamda tası su ilə doldurduğu zaman padişahın qızlarından birisinə məxsus
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qiymətli sırğanın bir qaşı yoxa çıxdı. İtiyi tapmaq məqsədilə hamamdakı bütün qadınlar axtarışa
başladılar.
Bundan ötrü hamamın qapısı içəridən qıfıllandı, içəridəki hər kəsin boğçası, əşyaları arandı.
Hamının əşyası alt-üst edilsə də, itən qiymətli qaş tapılmadığı üçün oğru da ifşa olunmadı.
Bunun ardınca oradakı hər kəsin ağzını, qulağını, bədənindəki təbii dəlikləri axtarmaq qərarına
gəldilər. O qiymətli daşı aşağıda, yuxarıda, ağılagələn hər dəlik-deşikdə axtaracaqdılar artıq.
Qadınlardan biri: “Aramızda yaşlı-cavan kim varsa, qoy hamısı anadangəlmə çılpaq qalsın!”
deyə qərar verdi. Sultanın xidmətçiləri olan qızlar dəyərli qaşı tapmaq həvəsiylə hər kəsin oraburasını birbəbir axtarmağa başladılar.
Nasuh qorxusundan gizli bir guşəyə çəkildi: qorxudan üzü saralmış, dodaqları gömgöy olmuşdu.
Ölümünü gözünün önünə gətirir, yarpaq kimi tir-tir əsirdi. “Ey Allahım!” dedi. “Neçə kərə
tövbələr etdim, əhd elədim, amma sonra onları pozdum. Bununla mən özümə layiq əməllər
işlədim, ən nəhayət, bu qara sel, bu qara bəla gəlib başımın üstünü kəsdirdi. Əgər üst-baş
axtarışında növbə mənə yetişərsə, halım yaman olacaq. Hansı bəlalara düçar olacağımı, hansı
müşkülə düşəcəyimi bircə Sən bilirsən.
İndidən içimə yüzlərcə qor dolub, yalvarışlarım isə yanıq qoxumamın nəticəsidir. Belə bir kədər,
belə bir qəm heç kafirə də nəsib olmasın. Sənin rəhmətinə sığınıram, mərhəmət elə mənə,
mərhəmət! Kaş anam məni bu dünyaya heç gətirməyəydi, ya da bu məqama qədər bir aslana yem
olaydım kaş! Ey Allahım! Sən gəl, özünə layiq olanı elə, çünki bu an yüzlərcə ilan qəsdimə
dayanıb.
Məgərsə canım daşdan, ürəyim isə dəmirdən daha möhkəmmiş mənim, yoxsa belə dərdlərə,
iztirablara bunca dayana bilməzdim. Vaxtım lap daraldı, gəl, padişahlığını et, bu acı fəryadıma
yetiş! Əgər bir dəfə də günahımı ört-bas etsən, nə olar axı? Mən artıq hər cür işlənməyəcək
əməldən tövbə elədim. Bir daha tövbəmi qəbul elə, mənə də bu tövbəmi pozmamaq imkanı tanı.
Əgər bu səfər də bir qüsur işləyəcək olsam, onda bir daha tövbəmi qəbul etmə, bir də dərdimi
dinləmə.”
Həmin vaxt o, həm ağlayıb-inləyirdi, həm də “Necə də amansız cəlladın əlinə, necə xain bir
pusquya düşdüm?!” deməkdə idi. Heç bir firəng, heç bir dinsiz bu duruma düşməsin. Öz halına,
öz şirin canına yanıb-ağlayırdı o. Əzrayılı çox yaxında, öz həndəvərində hiss edirdi. O qədər “Ya
Rəbbi! Ya Rəbbi!” dedi ki, qapı da, divar da onun səsinə səs verib, “Ya Rəbbi!” deməyə başladı.
O “Ya Rəbbi! Ya Rəbbi!” deyərkən, birdən qiymətli qaşı axtaranların səsi qulağına dəydi.
Bu səs: “Ey Nasuh! Hər kəsin üst-başını axtardıq. İndi növbə sənindir!” deyirdi. Bu sözləri
eşidən Nasuh bayıldı. Sanardın ki, ruhu bədənini tərk edib getdi. Çatlaq, nimdaş bir divar kimi
yerləbir oldu. Ağlı, fikri qeyb oldu, cansız bir şəkil aldı. Ağlı başından çıxanda onun sirri Haqqa
bəyan oldu.
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Varlıqdan əl çəkincə, var olmaqdan çıxınca Allah onun can quşunu öz hüzuruna çağırdı.
Nasuhun varlıq gəmisi öz muradına, mənzilinə çatmadan parçalandı və o, rəhmət dəryasının
kənarına düşdü. Ağlı başından çıxınca, canı Haqqın dərgahına yüksəldi və bu üzdən rəhmət
dənizi coşub dalğalandı. Canı bədən eyibindən qurtularaq, sevincək öz əslinə qayıtdı.
Can da şahin quşuna bənzər və tən onun üçün bir duzaqdır (=tələdir). O da ayağı bağlı, qanadı
qırıq halda bir bədənin duzağına düşüb qalmışdı. Ağlı gedib, ayaqlarının ipi açılan hər bir can
quşu birbaşa aləmlərin sultanına doğru qanadlanar adətən.
Canı həlaka sürükləyən o dərin qorxunun ardından “Bu da həmin o itən qaş!” deyə müjdələr
eşidildi. Qorxu qeybə çəkildi və “Dəyər biçilməz o itən qaş tapıldı!” deyə qəflətən bir səs gəldi.
“İtik tapıldı və təskinlik tapdıq. Müjdəmizi ver, qiymətli qaşı tapdıq!” deyirdilər Nasuha. Hayküy, sevinc dolu səslər, alqışlar arasında “Bu dərdə də əlac tapıldı” deyən çığır-bağır hamamı
başına götürmüşdü. Özündən gedən Nasuhun bilinci yenidən üstünə qayıtdı. Gözlərinə işıq gəldi,
gözləri önündə işıqlı və bəxtəvər günlər canlandı. Çevrəsindəki hər kəs ondan halallıq, müjdə
istəyirdi. Durmadan əlini öpür, ona: “Barəndə pis zənnə düşmüşdük, əleyhində bulunmaqla səni
qaralamışdıq” deyirdilər. Padişahın qızına hamıdan daha yaxın olduğundan hər kəs bu itiyi
Nasuhdan bilmişdi. O, özəl kisəçisi olduğundan padişahın qızına hədsiz dərəcədə məhrəm
birisiydi. Hətta bir baxıma onlar - iki ayrı bədəndə tək bir ruh kimi idilər. “Sultanımıza ondan
daha yaxın bir qadın yoxdur. Qaşı da o olsa-olsa, ancaq Nasuh oğurlaya bilər” demişdi
çevrədəkilər. Hətta axtarışı ən əvvəl ondan başlamaq istəmişdilər, lakin sayğı-izzət göstərdikləri
üçün onu ən sona saxlamışdılar. Düşünmüşdülər ki: “Əgər nəfsinə uyub oğurlayıbsa, qoy bu
müddət ərzində bir tərəfə atıb, barı özünü təmizə çıxarsın.” Elə buna görə də indi ondan üzür
diləyir, halallıq istəyirdilər.
Nasuh isə onlara demək istəyirdi ki: “Əslində bu - Allahın mənə bir lütfü və ehsanıdır, yoxsa
mən siz bildiyinizdən daha betərəm. Məndən hallalıq istəməyinizə, üzür diləmənizə hacət
yoxdur, çünki mən dünyada yaşayan insanların ən günahkarıyam! İndi burada məndən bildiyiniz
bəd əməl əslində mənim etdiyim yamanlıqların yüzdə biridir ancaq. Əgər birisi haqqımda “Fəna
və pis adam!” deyərsə, bu onun şübhəsi və ya zənni ola bilər, amma mən öz yamanlığımdan
onsuz da xəbərdaram. Əgər kimsə məndən zərrəcə yamanlıq sezir və ya bilirsə, çox yəqin ki, ona
bəlli olan bu yamanlıq - yığın-yığın günahlarımın, qat-qat artıq pisliklərimin mində biridir!
Günahlarımı, pisliklərimi isə bir mən bilirəm, bir də yamanlıqların üstünü örtən Allahım.
Əvvəllər pis əməl işləməkdə İblis mənə ustadlıq etmişdi. Zamanla mən o qədər günaha imza
atdım ki, İblis heç yel olub, yanımdan ötə bilmədi. Bütün bu suçları və günahları uca Haqq
gördüsə də, görməməzlikdən gəldi. İndiyədək günahlarımdan ötrü başımı aşağı etmədi, məni heç
vaxt üzüqara çıxartmadı! Bu son dəmdə isə Haqqın rəhməti günahlarımın bolluğundan yırtılan
kürkümü yamadı və mənə canım qədər şirin bildiyim bir tövbə imkanı tanıdı. Ya Rəbbi, sənə
şükürlər olsun ki, məni bircə anda qəmdən azad etdin, qurtardın. Bədənimdəki tüklərin dili
olsaydı və hər biri sənə şükr etsəydi, bu da sənə təşəkkür üçün yetərsiz olardı.”
Bu ara bir nəfər gəlib, Nasuha dedi ki: “Padişahımızın qızı iltifat buyurub, səni hüzuruna çağırır.
Ey əli-ayağı təmiz qadın! Padişahın qızı səni yanına çağırır. Bu dəqiqə dur get, onun başını yu!
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Onun gözü-könlü səndən başqa təllaq istəmir. Saçlarını gillə yuyacaq, əndamını yaxşıca
ovxalayacaq başqa bir təllağa ürək qızdırmır o.”
Nasuh isə ardınca gələn qadına: “Get, - dedi, - get! Əlim işdən soyuyub, get de ki, sənin Nasuhun
xəstələnib. Gedib özünə başqa bir təllaq tapsın! Vallah, mənim əlim daha bu işə yatmır.”
Özü-özünə isə: “Günahım başımdan aşır. Könlümdəki o bayaqkı qorxunu, iztirabı, acını necə
silib atım?” deyə düşündü. “Mən bir kərə ölüb, təkrar dirildim. Dünyaya yenidən gəldim. Bir
anda ölümün də acısını daddım, yoxluğun da. Gerçəkdən də, elə hülusla (=səmimi) tövbə etdim
ki, ruhum bədənimi tərk edənə qədər bu tövbəmi bir daha pozmaram.” 35
35 Bu hekayətdən də məlum olduğu kimi, insan işlədiyi günahlardan dolayı ümidsizliyə
qapılmamalı, öz xətalarını anlayaraq, bir daha onlara bulaşmamaq üçün səmimi qəlbdən tövbə
edib, Haqqa sığınmalıdır. Peyğəmbərimiz “Allah tövbə edəni sevir! Günahları qarşılığı tövbə
edən - yerli-dibli günah işləməmiş birisi kimi olur!” deyə buyurmaqdadır. Eyni günahı bir daha
işləməmək şərtiylə tövbə edilməlidir. Yoxsa “Allah - bağışlayandır, mərhəmətlidir” deyib,
tövbədən sonra təkrar günah işləmək və təkrar tövbə etmək uyğun sayılmaz. Çünki Peyğəmbər
həzrətləri bir başqa hədisində məhz belə buyurur: “Günahından tövbə edən kəs - günah
işləməmiş kimi olar. Bir tərəfdən tövbə, istiğfar, digər tərəfdən isə günah işləməkdə israrlı olan
kimsə isə, əstəğfürullah, Cənab Haqqa istehza edən, Allah ilə məzələnən birisi kimidir.” “Camiüs-Sagir” də təqdim olunan bu hədis diqqətəlayiqdir.
Mövlanəyə aid edilən bir məşhur rübai də yanlış anlaşılmaqdadır:
“Gəl, gəl, hər nə isən gəl! Kafirsənsə,
rindsənsə, bütpərəstsənsə də, yenə gəl!
Bizim dərgahımız ümidsizlik dərgahı deyildir!
Yüz kərə tövbəni pozsan belə, yenə də gəl!”
Bugünkü insanın məşrəbinə (=əxlaqına, xasiyyətinə) uyğun gəldiyi üçün hər törəndə, hər yerdə
təkrarlanan bu rübai əslində Mövlanənin “Divan”ında yoxdur və şübhəlidir, çünki Mövlanə
tamamən Mühəmməd həzrətlərinin buyurduğu yolun yolçusudur. Örnək gətirilən rübai isə
yuxarıda təqdim olunan hədisə tamam ziddir.

Ev sahibi ilə arvadının “Yağış yağmağa başladığı üçün yola çıxa bilməyən qonağımız bizə
çəkilməz yük olub qalacaq” deyə sızlamaları barədə hekayət
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(V cild, 3647)

Bir evə gözlənilmədən bir qonaq gəldi. Ev sahibi onu çox səmimi qarşıladı. Süfrə açdı,
qonaqcanlılıq göstərdi, hər cür ikramlar etdi. Bir təsadüf əsəri həmin gecə o məhəllədə toy var
idi. Ev sahibi gizlicə arvadına: “Xanım, bu gecə iki yataq sal. Öz yatağımızı qapının ağzında,
qonağın yorğan-döşəyini isə o biri tərəfdə” dedi. Qadın ərinə dedi: “Ey iki gözümün işığı!
Əmrinin gözüm üstə yeri var. Qonağımızın xidmətində durar, ona xoş üz göstərərəm.”
Qadın bir cüt yataq hazırlayıb, qonşudakı sünnət toyuna getdi və uzun müddət orada bulundu.
Qonaq isə evdə qadının əriylə qaldı. Ev sahibi bu ara qonağın qarşısına cürbəcür çərəzlər,
meyvələr düzdü. Allah verəndən yeyib-içdilər. Yaxşı-yaman başlarına gələn əhvalatları gecə
yarıdan keçənə qədər biri-birlərinə nağıl etdilər. Uzun-uzadı dərdləşib, söhbətləşəndən sonra yol
yorğunu qonağın yuxusu gəldi. Gedib qapının ağzında salınan yatağa girməli oldu.
Ev sahibi isə qonağa “Qardaş, sənin üçün salınan yataq otağın o başındakıdır” deməyə utandı,
susmalı oldu. Deyə bilmədi ki: “Ey kərəm sahibi dostum! Sənin yatıb dincəlmən üçün yataq o
biri ucdakıdır.” Beləcə, ev sahibi xanımıyla razılaşmanın tərsinə getməli oldu. Ona görə də
qonaq yerinə girib şirin-şirin yatandan sonra o da qonaq üçün salınan yatağa girdi. Təsadüf
üzündən o gecə elə şiddətli bir yağış yağdı ki, buludların sıxlığı, göyün durmadan guruldaması,
şimşəklərin ard-arda çaxması hər kəsi karıxdırdı.
Toydan qayıdan ev sahibəsi ərinin qapı ağzındakı yataqda, qonağın isə o biri ucdakı yataqda
yatdığını sandığından… çırıl-çılpaq soyunub, yatağa girdi və əri hesab etdiyi qonağı ehtirasla bir
neçə kərə öpüb, dedi: “Canım ərim! Bircə şeydən ehtiyatlanırdım, o da başımıza gəldi: bu yağış
və palçıq üzündən qonaq ilişib bizdə qalacaq deyəsən. Çünki bu şərtlərdə o necə yola çıxa bilər
ki? And olsun başına, bu hərif əsil qır-saqqız olub keçdi xirtdəyimizə.”
Bu naxoş sözləri eşidən qonaq o dəqiqə yatağından dışarı sıçradı və dedi: “Bunu özünə dərd
eləmə, xanım! Mənim möhkəm çəkmələrim olduğundan palçıqdan qorxum yoxdur. Mən
gedirəm, Allah sizlərdən öz xeyirini əsirgəməsin. Mənim bu yolçu ruhum daha buralarda qərar
tuta bilməz. Yolçu yolda gərək! Bir də ki, yola çıxan kəs bir an öncə gəldiyi yerə dönməlidir. Öz
əzəl məkanına varana qədər onun hər hansı bir yerdə əylənib-ovunması, dilənməsi onu ancaq
yolundan qoyar.”
Qadın o qaba sözləri, o düşük fikirləri açıqladığına peşiman oldu, çünki hörmətli qonaqları
bunlardan üzüldüyü üçün yola çıxmağa hazırlaşırdı.
Qadın ona: «Əfəndim! Ey sultanım, zarafat eylədim. Gəl, bunu pisə yozma!» deyib yalvardı, dilağız elədi. Qonağın qarşısında yerə qapanıb səcdə etdi, ağlayıb sızladısa da, bir faydası olmadı.
Qonaq onları üzgün vəziyyətdə qoydu, qalxıb yoluna düzəldi.
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Qonaq çıxıb gedəndən sonra ev sahibi də, xanımı da yasa büründülər, çünki onlar o əziz qonağın
həqiqətini görmüşdülər, ləyənlə qapanmasına rəğmən ona məxsus şamın sönməz nuruna şahid
olmuşdular. 39
39 Bu beytdəki “Ləyənlə qapanmış şam” deyimi ərlə-arvadın qonağa məxsus mənəvi aydınlığı
və nuru pərdəsiz, örtüksüz, yəni aşkar görmələrinə bir işarətdir. Adətən deyirlər ki: “Ləyənlə
örtülən şam sönər.” Mənəvi aydınlığa yüksələn birisinin işığını görməyə isə onun “bədən” adlı
örtüyü mane ola bilməz. Buradakı “ləyən” bədənin, “şam işığı” isə ruhun simvoludur.
Həqiqətən də, yola düşüb gedən müsafirin nuru sayəsində həndəvərdəki düzənlik cənnət kimi
işığa qərq olmuşdu, gecənin qaranlığı sanki qeybə çəkilmişdi.
Başına gələn bu əhvalat ucbatından həmin ev sahibi necə ağır vicdan əzabına qatlaşmışdısa,
həmin gündən etibarən öz evini kəndlərindən yolu düşən qəriblər üçün bir qonaq evinə çevirdi.
Bu ərlə arvadın könüllərinə daima gizli yollarla daxil olan o qonağın xəyalı onlara deyirdi ki:
“Mən - Xızırın dostuyam. Gəlişimlə sizlərə yüzlərcə lütf xəzinəsinin, yüzlərcə səxavət
dəfinəsinin qapısını açdım. Əgər siz bu haldan bir şey anlamadınızsa, deməli, bundan hər hansı
nəsibiniz, qismətiniz yox imiş…”

Sultan Mahmud ilə hindli kölənin hekayəti
(VI cild, 1383)

Rəhmətlik Şeyx Əttar həzrətləri özünün “Müsibətnamə” adlı kitabında qazi padişah Qəznəli
Mahmudu (998-1030-cu illərdə mövcud olan, indiki Əfqanıstan, Pakistan və Hindistan
ərazisindəki Qəznəvilər dövlətinin qurucusu – A.Y.) yad eləyir, onun haqqında çox nüktəli
(=incə mənaları olan), çox gözəl sözlər yazmışdır. Anlatıldığına görə, o böyük sultana Hind
savaşında əldə edilən qənimət kimi özünə bir kölə bəyənibmiş. Sultan Mahmud həmin köləni
özünə oğulluğa götürür, xəlifə elan edir, taxtına oturdur, ordusuna komandan qoyur. Bir sözlə, o
cavan gözqamaşdıran taxtda, o uca sultanın yanında özünə yer qazanır. Bunca lütfə hədəf olan o
hindli kölə nədənsə yana-yana ağlamağından, göz yaşları tökməyindən qalmırmış. Bir gün Sultan
Mahmud üzünü ona tutub, deyir: “Ey sevimli oğlum! Nə səbəbə ağlayırsan? Əldə etdiyin bunca
dövlət, şərəf, böyüklük niyə gözündə bir heçdir? Axı, sən bir çox padişahdan daha üstün
mövqedəsən. İndi onların ən böyüyü ilə dostsan, onunla eyni taxtı paylaşırsan. Sənin Ay kimi
qərar tutduğun bu taxtı cinahlardan vəzirlər, sərkərdələr eynilə ulduzlar kimi əhatəyə alıblar.”
Cavan dedi: “Mənim bu yana-yana ağlamamın səbəbi ondan qaynaqlanır ki, hələ doğma
yurdumda, öz şəhərimdə yaşayanda anam məni həmişə səninlə qorxudardı. Deyərdi ki: “Səni
görüm, o aslan Mahmudun əlinə düşəsən!” Atam isə anamın bu qarğışlarından əsəbiləşər və
deyinərdi: “Niyə belə özündən çıxıbsan, niyə uşağa bəd dualar edirsən?! Övladına başqa bir
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

63

nifrin tapmadın ki, belə ağır və acı bir gələcək diləyirsən?! Arvad, əcəb mərhəmətsizmişsən,
daşürəkliymişsən sən. Bil ki, bu sözlərinlə sən əslində balanı yüzlərcə qılıncdan daha betər
doğramaqdasan”. Mən isə ata-anamın bu sözlərindən çaşıb qalardım… Könlümə səbəbsiz bir
qorxu, vahimə dolardı. Deyərdim ki, görəsən bu Sultan Mahmud necə iyrənc xislətli, hər şeyi
dağıdan-qıran bir adamdır ki, adı ölümü, bəlanı əvəz edir?! Axı, nə səbəbə o, zülmün,
yamanlığın örnəyinə çevrilib? Daim sənin qorxundan titrəyərdim, çünki gerçək kərəmindən,
insanlığından, böyüklüyündən xəbərsiz idim. Ey dünyanın sultanı! İndi görəsən anam
haralardadır? Niyə bu taxtı-tacda ikən gəlib mənim seyrimə durmur?!”
Ey qafil və anlayışı qıt insan! Sənin də yoxsulluğun və imkansızlığın əslində elə səndən ötrü
Sultan Mahmuddur, çünki bədənindən qaynaqlanan duyğu və tamahlar daima səni Sultan
Mahmud ilə qorxutmaqdadırlar. 46
46 Bu beytdə işlənən “yoxsulluq və imkansızlıq” heç də maddi kasıblıq anlamına gəlmir, mənəvi
və ya ruhi yoxsulluğu ifadə edir. Bu sözlər “adəm” (=yoxluq) və “fəna” (=heçlik) ilə eyni
mənalara gəlməkdədirlər. Maddi zənginlik duyğusundan yaxa qurtarmaq, ölməzdən öncə ölmək
- “fəna əndər fəna” (=heçlikdə bir heç olmaq), daha doğrusunu desək, yoxluqda yox olmaqdır.
Əgər bu uca Mahmudun sənə qarşı şəfqətini, mərhəmətini anlasaydın, “Bu işin sonu xeyirə
calansın!” deyərdin.
Ey qorxaq könüllü! Yoxluq və yoxsulluq - sənin Mahmudundur. Səni Mahmudla qorxudan, səni
doğru yoldan çıxaran ananın, yəni sənin yalnız maddi mənfəətin barədə düşünən nəfsinin
diqtəsini çox da dinləmə! Əgər sən kasıblığın, yoxsulluğun şikarına çevrilib, özünü ona
qapdıracaq olsan, bil ki, eynilə o hindli kölə kimi, Qiyamət günündə sevincdən gözyaşları
tökəcəksən. Bu maddi varlığımız, bədənimiz bizi bəsləməkdə, yetişdirməkdə bir növ anamızı
xatırladar. Amma bu ana bizim üçün yüzlərcə düşməndən daha betər yağıdır. Bədən xəstəliyə
yenik düşəndə bizi dərman içməyə məcbur edər. Elə ki, qüvvətlənər, bizi şeytanlıq etməyə
səsləyər.

Bir şahinin Peyğəmbər əfəndimizin çarığını qapıb havaya qalxması
(III cild, 3238)

Mustafa həzrətləri (s.ə.v.) əfəndimiz uca göylərdən azan səsi eşitdi. Su istədi, abdəst aldı, əliniüzünü soyuq su ilə yudu. Hər iki ayağını yuyandan sonra ayaqqabılarını geymək istəyəndə bir
şahin quşu ehmalca onun yanına yanaşdı. Özü və sözü gözəl peyğəmbər əlini çarığa uzatmaq
istəyəndə bu quş sürətlə şığıyıb, ayaqqabılarının bir tayını qapdı. Yel kimi göylərə qalxdı quş,
sonra havada çarığı üzüaşağı çevirincə, oradan yerə qara bir ilan düşdü. Bəli, çarığın içindən yerə
qara bir ilan düşdü. Bu yolla və Allahın yardımıyla quş Peyğəmbərimizə yaxşılıq etmək
istəmişdi. Daha sonra şahin çarığı geri qaytardı. Peyğəmbərin qarşısında onu yerə qoydu və
pəsdən: “Buyur gey və namazına get” dedi. Daha sonra: “Bu kobudluğu sənə zərər gəlməsin
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deyə məcbur olub etdim. Bəlkə də hisslərimə hədsiz qapılmaqla, sənə qarşı ədəb həddini aşdım”
deyə əlavə elədi.
Kobudluqla hər hansı addım atanın, istəmədən öz nəfsinin diqtəsinə uyub, özünü haqlı çıxartmaq
üçün özbaşına fitva verənin, bu yolla işlədiyi günaha haqq qazandıranın, özünü təmizə çıxaranın
vay halına!
Peyğəmbər (s.ə.v.) quşa təşəkkür etdi:”Çarığımı alıb, qaçdığın zaman bizlər bunu özümüzə qarşı
bir cəfa saymışdıq, halbuki vəfanın ta əsli imiş” deyə buyurdu. “Çarığımı qapdığın zaman canım
sıxılmışdı, halbuki bu yolla sən məni qəmdən qurtarıbmışsan və mən boşuna qəmə əsir
olubmuşam. Allah bütün gizli şeyləri zaman-zaman bizlərə göstərər, amma təəssüf ki, o ara
bizim başımız özümüzlə məşğul olur.”
Quş dedi: “Qəflət hər zaman sənə yaddır! Mənim o ilanı görməm isə sənin dünyagörüşünün,
bilginin və nurunun məndə əks olunmasından qaynaqlandı. 3250 Havada qanad çalarkən mən
çarığının içindəki o ilanı görə bilməzdim, ey Mustafa həzrətləri! Bu sezgi məndən deyil, səndən
mənə əks etdirildi”.
Nurlu birisinin əksi də nurlu olar. Zülmətdə çabalayanın əksi isə alim olanı da külhana (=hamam
ocağına, hisdən qaralmış ocağa) bənzədər. Allah qulundan, Allah adamından gələn nurun əksi
insanı təpədən dırnağa nurlandırar. Allah eşqindən xəbərsiz insandan əks olunanlar isə onu kor
eylər və ya korlayar. Ey can! Hər kəsdən nəyin əks olunduğunu bil və gör. Ondan sonra
bunlardan hansının yanında olmaq istəyirsənsə, gedib onun yanında da otur.

Bir qəzvinlinin vücuduna aslan rəsmi döydürməsi
(I cild, 2982)

Qəzvinlilərin bir adəti var: bədənlərinə, əllərinə, çiyinlərinə sağlamlığa zərərsiz bir üsulla, həm
də iynə ilə maviyə çalan rəsmlər döydürərlər. Hamamda ikən bir qəzvinli kisəçinin yanına gedib,
ona: “Zəhmət olmasa, vücuduma bir rəsm döy, amma bunu elə et ki, canım heç zillət çəkməsin”
dedi.
Kisəçi soruşdu: “Elə isə, ey igid, de görüm, nə rəsmi döyüm?” Qəzvinli cavab verdi: “Kükrəmiş
bir aslan rəsmi olsun. Bürcüm Aslan bürcü olduğundan sən də aslan rəsmi döy. Amma çalış ki,
gerçək aslana bənzəsin, dəli-dolu, dipdiri olsun.” Kisəçi soruşdu: “Vücudunun harasına döyüm
onu?” Qəzvinli: “Çiynimə döy” dedi. Kisəçi ilk iynəni batıran kimi qəzvinli kürək sümüyündə
dözülməz ağrı duydu və inləyərək xəbər aldı: “Ey dəyərli usta! Məni bəri başdan öldürdün ki?
Nə rəsmi çəkirsən orda elə?” Kisəçi dedi: “Bəyəm özün “Aslan rəsmi döy” demədin?!” Qəzvinli
soruşdu: “Harasından başlamısan?”
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Kisəçidən “Quyruğundan başlamışam” cavabını verincə qəzvinli dedi: “Ey mənim iki gözüm! O
quyruğu rədd elə, getsin! Onun hələ quyruğu canımı belə sızlatdı, boğazıma kəndir kimi
dolanmaqla nəfəsimi kəsdi. Ey aslan rəsmi çəkən usta! Sən gəl, quyruqsuz bir aslan çək, çünki
iynənin ağrısından içimə fənalıq doldu. Belə getsə, bayılacağam.”
Qəzvinlinin şikayətlərini, dilə gətirdiyi ağrını, acını qulaqardına vuran döymə ustası aslanın bir
başqa tərəfini çəkmək üçün iynəni təkrar müştərisinin vücuduna batırdı.
Qəzvinli tez bağırdı: “Aman! Bəs bu aslanın harasıdır belə?” Kisəçi dedi: “Qulağıdır.” Müştəri
yalvardı: “Ey usta, onu qulaqsız çək. Həm də əldən iti ol!” Kisəçi bu səfər iynəni başqa nöqtəyə
batırınca qəzvinli yenidən fəryada başladı: “Bəs bu dəfəki yer aslanın harasıdır?” Kisəçidən
cavab gəldi: “Qarnıdır, əzizim.”
Qəzvinli dedi: “Qardaş, bu aslan qarınsız olsa, dünya dağılmaz ki?! Ağrılarım getdikcə artır.
İynəni bir az üzdən batır”. Kisəçi necə şaşırdısa, bir müddət barmağını ağzından ayıra bilmədi.
Sonra qəzəblənib, iynəsini yerə atdı və dedi: “Ömrümdə birinci dəfədir ki, belə şeylə rastlaşıram.
Quyruğu, başı və gövdəsi olmayan aslan harada görünüb görəsən?! Heç Allah da belə aslan
yaratmayıbdır.”
Sən də, qardaşım, iynələrin ağrısına səbr eylə ki, özünün o kafir nəfsinə məxsus iynələrin
ağrısından, acısından qurtulasan. Öz varlığından keçənlərə göyüzü də səcdə eyləyər, Ay da, hələ
Günəş də. Kim vücudundakı kafir nəfsini dəfn edə bilibsə, Günəş də onun buyruğunda boyun
əyər, bulud da…

Şeyx Əhməd Xızıraveyhin borc aldığı kəslər üçün halva alması 59

(II cild, 376)

59 Əhməd Xızıraveyh həzrətləri miladi təqvimlə IX yüzildə yaşamışdır. Əslən Bəlx
şəhərindəndir. Həcc səfəri zamanı yolüstü Bistam şəhərinə dönmüş, burada məşhur vəli Tayfur
Bəyazid Bistami həzrətlərini (875-ci ildə vəfat etmiş düşüncə adamıdır. Sufilik təriqətinin
yaradıcılarından biri sayılır – A.Y.) ziyarət etmişdir. Öz eşqi və imanı uğrunda taxtını, tacını tərk
edən İbrahim Ədhəm həzrətləriylə də o, burada görüşmüşdür. Hümməti və kəraməti yüksək olan
vəlilərdən sayılan Əhməd Xızıraveyh 857-ci ildə Bəlxdə vəfat etmişdir.
Comərdliyi ilə tanınmış bir şeyx var idi, o üzdən də hamıya borclu idi. Məqam sahiblərindən,
zənginlərdən on minlərlə məbləğdə borc alar, çevrəsindəki fağırlara, yoxsullara xərclərdi. Borc
pul qarşılığı bir dənə təkkə tikdirmişdi və canını, malını, təkkəsini də Allah yolunda sərf
etməkdəydi.
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Cənab Haqq Xəlil İbrahim həzrətləri yolunda qumu necə una çevirmişdisə, bu zatın da borcunu
dünyanın dörd tərəfindən göndərdiyi ərmağanlarla ödəyərdi.
Bir hədisində Peyğəmbər əfəndimiz belə buyurmuşdur: “Bütün bazarlarda daim iki mələk dua
edib deyər ki: “Yoxsullara yardım edənlərə, ehsanlarda bulunanlara artığıyla ver, xəsislərin
mallarını isə yoxa çıxart.”
Bu yolda canını qoyana, boğazını uzadıb Yaradana qurban olana isə… O kəs İsmayıl həzrətləri
kimi boğazını uzadıb, Allah yolunda qurban olmağa hazırdırsa, Allah heç vaxt onun boğazını
üzdürməyə razı olmaz. Elə buna görə Allah yolunda canını fəda edən şəhidlər də diridirlər, öz
durumlarından razıdırlar. Sən atəşpərəstlər kimi onların bədəninə baxma. Cənab Haqq onlara
qəmdən, əziyyətdən, yamanlıqdan uzaq bir ruh bəxş etmişdir.”
Borclu şeyx illər uzunu bu işi gördü. Vəzifəsi sırf bu imiş kimi zənginlərdən borc alıb, aldıqlarını
kasıb xalqa paylayırdı. Əcəl qapısını döyənə və Haqq dərgahına yollanma vaxtı gələnə qədər
mərifət sahibi, gözəl bir insan olan bu kəs çevrəsinə yalnız yaxşılıq toxumları səpdi. Bədənində
ölüm bəlirtiləri (=nişanələri) görününcə, bütün ona borc verənlər bir yerə yığılıb, onun yatağının
yanını kəsdirdilər. Şeyx isə bu ara bir şam misalı yanıb-yaxılmaqda, əriyib getməkdə idi. Bu
halda ondan bir şey ala bilməyəcəkləri üçün borc sahiblərinin sir-sifətindən zəhrimar yağırdı.
Pul-sərvət ehtirası içlərini gəmirib dururdu. Şeyx özü-özünə: “Barəmdə bu pis fikirlərə düşənlərə
bax da! Guya ki, mənim borclarımı bunlara ödəməkdən ötrü Allah dörd yüz dinar altınmı
tapmayacaq?!” deyirdi.
Bu ara halvasatan bir uşaq bir neçə quruş qazanmaq ümidiylə dışarıda bir ağız “Halva! Halva!”
deyə bağırdı. Şeyx xidmətində duran müridinə gizlicə buyurdu ki: “Bayıra çıxıb, o halvanın
hamısını al.” Düşünürdü ki, borc sahibləri halvanı yeyəndən sonra bəlkə bir müddətə də olsa,
məni acı-acı süzməzlər.
Şeyxə xidmət edən tələbəsi halva almaq üçün özünü bayıra saldı. Uşaqdan “Halvanın hamısına
nə verim?” deyə soruşdu. O da cavabında “Bir dinar yarım” dedi. Xidmətçi ona: “Yox. Sən gəl,
sufilərdən çox da kar umma. Yarım dinar verəcəm, başqa söhbət də eləməyək” dedi. Xidmətçi
halva qabını gətirib düz şeyxin önündə yerə qoydu. İndi baxın, görün sirrlər sahibi şeyx nə
eləyəcək. O, üzünü borc sahiblərinə tutdu: “Buyurub bu halvanı təbərrük (=uğur, bərəkət) olaraq,
şirin ağızla yeyin, halal xoşunuz olsun.”
Boşalan qab satıcı uşağa geri qaytarılanda o şeyxə: “Hə, ey müdrik insan! Yarım dinarımı da
ödə!” dedi. Cavabında şeyx dedi ki: “Məndə para nə gəzir?! Borclarım o dərəcədə başımdan aşır
ki, axirət yolçuluğuma da o borclarla çıxmağa hazırlaşıram.”
Belə cavabdan əsəbiləşən uşaq boş qabı yerə çırpdı, ağlayıb-çığırmağa, inləyib zırıldamağa
başladı. Aldadılan, başı tovlanan uşaq hıçqıra-hıçqıra deyirdi: “Kaş iki ayağım da qırılaydı…
Kaş o külhanın (=hamam ocağının) çevrəsində dolaşaydım, amma bu təkkənin qapısından heç
içəri qədəm basmayaydım… Yox yerdən azuqə tapmaq, pişik kimi yal yemək bu qarınqulu, it
kimi sülənən sufilərdə köhnə adətdir. Amma üzlərini yumaqla özlərini dünya-aləmə təmiz kimi
tanıdarlar.” Uşaq necə fəryad qaldırdısa, o həndəvərdəki bütün xeyirli, xeyirsiz insanlar onun
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başına toplandılar. Halvaçı uşaq şeyxin önünə keçib dedi: “Ey daş ürəkli şeyx! Bunu yaxşı bil ki,
sənin ucbatından ustam məni şişə çəkəcək. Məni əliboş görərsə, inan ki, məhv edər. Buna sənin
vicdanın necə razı olur?”
Borc sahibləri də şeyxi danlamaq üçün əllərinə girəvə düşdüyündən yerbəyerdən dilləndilər:
“Əcəb rəzillikdir! Bunu etməyə necə razı olursan?! Tutalım bizim mallarımızı yedin, havaya
sovurdun, əməllərini ki özünlə axirətə aparırsan. Bütün bunlar yetmirmiş kimi niyə bu uşağa
qarşı bir başqa cür zülmə və haqsızlığa qol qoyursan, hə?”
Həmin halvaçı uşaq ikindi (=gündüz və ya günorta vaxtı) namazına qədər aramsız ağlasa da,
gözlərini qapayan şeyx heç ona tərəf baxmadı da. Sanki o, etdiyi bu cəfadan və haqsızlıqdan
zərrəcə alınmırdı. Ay kimi nurlu üzünü yorğanın altında gizlətmişdi. Mübarək bir insan olan bu
şeyxin əzəllə də, əcəllə də arası saz idi və hər ikisindən ləzzət alıb, nəşələnməyi bacarırdı. Odur
ki, sıradan insanların onu dünya malından yana qınamalarından, söymələrindən heç üzülmürdü.
Əgər ruh bir insan üzünə şirin-şirin gülümsəyərsə və o da öz aləmində özündən razıdırsa, belə
birisindən ötrü xalqın qaş-qabaq göstərməsinin, ona kəc baxmasının nə zərəri toxuna bilər ki?!
Əgər ruh bir adamın gözündən öpübsə, heç o adam fələyə və fələyin qəzəbinə hədəf olarmı?!
Aylı bir gecədə göydəki Ayın ona hürən itlərdən nə qorxusu olacaq?! Bu ara it öz işini yerinə
yetirərkən, Ay da öz növbəsində dünyaya nur saçar, yəni hər kəs öz işini görər. Çör-çöpə görə su
öz saflığından, duruluğundan imtina etməz ki?!
Su çör-çöpü də öz axarına salıb aparar, axdıqca bulantısı keçər, yenidən durular. Mustafa
həzrətləri (s.ə.v.) gecənin bir aləmi Ayı ikiyə böldüyündə Əbu-Ləhəb kinli halda ağzına gələni
çevrəsinə püskürməyində imiş. İsa həzrətləri ölünü dirildəndə yəhudi qəzəbindən bığlarını yolur,
didişdirirdi. Köpəyin hürməsi heç Ayın qulağına gedib çatarmı?! Həm də ki o Ay Allahın xas
(=gerçək) Ayıdırsa, yəni Allahın gerçək qullarındandırsa?!
Halvaçı uşağa ödənəcək pulu oradakılar öz aralarında toplasaydılar, hər kəsə uzaqbaşı bir-iki
ağça düşəcəkdi. Amma şeyxin hümməti bu comərdliyin önünü qapamışdı, çünki bir kimsənin
durub uşağa pul verməməsini şeyx özu arzu eləmişdi. Pirlərin gücü bundan daha artığına da
qadirdir.
İkindi namazı vaxtı yetişincə şeyxin xidmətçisi Hatəm Tai kimi əliaçıq birisinin göndərdiyi
tabağı məclisə gətirdi. Məgərsə həm mal, həm də hal sahibi olan birisi şeyxin sıxıntıda olduğunu
eşidincə, onun adına bir ərməğan göndəribmiş.
Məclisə gətirilən tabağın bir kənarında dörd yüz dinar var idi, digər kənarında isə kağıza bükülü
halda yarım dinar. Mübarək şeyxin hüzuruna gələn xidmətçi sayğı ilə baş əyərək, tabağı onun
önünə qoydu. Tabağın üzərindəki örtük qaldırılınca, oradakılar şeyxin kəramətinə şahid oldu.
Oradakı hər kəs: “Ey şeyxlərin və şahların başçısı! Bu nədir? Bu nə olan şeydir?” deyə çaşqınlıq
dolu suallar yağdırdı. “Ey sirr sahiblərinin ən böyüyü! Bu nə sirrdir?! Bu nə sultanlıqdır belə?!
Biz sənin bunca böyük olduğunu bilmirdik, hüzurunda ağzımıza gələni gəvələyib tökürdük. Gəl,
bizləri əfv eylə. Biz gerçək korlar kimi kobud davranaraq, sizin könlünüzü qırmağa cürət
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edirmişik. 435 Bu kar olan qulaqlarımız heç nə duymurmuş, ağlımız isə olub-keçəni dərk
etməkdən qalıbmış, ona görə çırpınıb çabalayırmışıq.”
Şeyx buyurdu: “Bütün o yersiz sözləri sizlərə halal edirəm. Qoy halalınız olsun! Bütün bunların
sirri onda idi ki, borclarımın ödənməsini mən Allahın özündən istəmişdim. O da bununla bağlı
ən doğru yolu məndən əsirgəmədi. Bir elə dəyəri olmayan o yarım dinarın məclisimizə bu
şəkildə gəlməsindən ötrü halvaçı uşağın ah-fəryad etməsini uyğun görübdü. Əgər halvaçı
ağlamasaydı, rəhmət dənizi coşub dalğalanmayacaq və nəticədə sizlərə olan borclarım
ödənməyəcəkdi. Bundan ötrü mən o yediyiniz halvanı aldırdım ki, satıcı uşağı ağladım.”
Qardaşım! Bu hekayətdə sözüedilən o uşaq - sənin gözlərindir. Bunu yaxşı anla ki, muradına
ərmən sənin ağlamana bağlıdır. Bağışlanmaq və lütf olunmaq istəyirsənsə, sən də o halvaçı uşaq
kimi öz gözlərini ağlatmaqla əslində Haqq üçün gözyaşları tök.

İti aclıqdan ölən bədəvinin hekayəti
(V cild, 477)

Bir bədəvinin iti can verirdi. Sahibi itin başının üstünü kəsdirib, gözlərinin yaşını nisan yağışı
kimi tökür və “Vay, vay! Gör, başıma nələr gəldi!” deyirdi. O ara həmin yerdən keçən bir dilənçi
ondan: “Niyə ağlayırsan belə? Kimdən ötrüdür bu fəryadların?” deyə xəbər aldı. Bədəvi dilləndi
ki: “Çox yaxşı bir itim vardı. Odur, orda, yolun ortasında can verir indi. Gündüzlər mənim üçün
ovçuluq, gecələr isə bəkcilik (=keşikçilik) edərdi. Gözündən heç nə yayınmazdı, ovu
yaxalamaqda, oğrunu hürkütməkdə misilsiz idi.”
Dilənçinin “Bəs bunun xəstəliyi nə idi? Yaralımıydı?” sualına bədəvi qayıtdı ki: “Sadəcə
aclıqdan xeyli zəifləmiş, taqətsiz düşmüşdü.” Dilənçi ona dedi: “Bu itkini, bu ölümü səbrlə
qarşıla, çünki Allah səbr edən bəndələrinə itirdiklərinin qarşılığını bağışlayandır.” Sonra dilənçi
bədəvidən soruşdu: “Ey sərbəst insan! Əlindəki o dolu dağarcıqda nə var elə?” Bədəvi dedi:
“Dünən gecədən artıq qalan çörəyim, azuqəm, yəni yeyəcəyim var. Bu dağarcığı mən əslində
bədənimi güclü tutmaqdan ötrü daşıyıram çiynimdə.”

Dilənçinin: “Bəs itinə niyə çörək vermirsən?” sualına bədəvi “Mənim o qədər mərhəmətim
yoxdur. Bu kimsəsiz yollarda pulsuz-parasız çörək tapmaq olmaz, amma bu tökdüyüm
gözyaşları isə havayıdır” cavabını verdi.
Dilənçi bu sözlərdən çaşdı: “Ey içi hava ilə dolu torba! Külü qoyum sənin kimi insanın başına…
Deməyindən belə çıxır ki, çörək gözyaşından daha ucuz, daha dəyərlidir, eləmi? Gözyaşı - əslinə
qalanda qandır, sadəcə qəmlə, kədərlə yoğrulduğundan suya çevrilir. Torpağın yetişdirdiyi
çörəkdən ötrü, bil ki, boşuna ağlamağa, yəni qanını gözyaşına çevirməyə dəyməz!”
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Mən öz varlığını təkcə o lütf sahibi, o əliaçıq Allaha qurban deyən kimsəyə qul, kölə olaram.
Belə bir arif insan ağlayarsa, göy üzü də ona qoşular. O fəryad edərsə, göyüzü də “Aman, ey
Rəbbim!” deyə nalə çəkər. Dua edərkən sən də o qırıq könlünlə Allaha əl aç, onda Allahın lütfü
və ehsanı uçaraq, o qırıq könlü tapar.

Öz moizələrinə zalımlara, mərhəmətsizlərə və imansızlara xeyir-dua ilə başlayan vaiz

(IV cild, 81)

Bir vaiz var idi. Moizəyə başlamaq üçün kürsüyə çıxan kimi yolkəsən quldurlara dua edərdi.
Əlini göyə qaldıraraq deyərdi: “Ey Rəbbim! Yaman insanlara, yağmaçılara, quldurlara mərhəmət
eylə, onların halına acı. Xeyirxah iş sahiblərinə istehza edənlərin hamısından, bütün
kafirqəlblilərdən, kilsə və monastırlara sığınanlardan mərhəmətini əsirgəmə.”
Bu vaiz təmiz insanlara, xeyirxah kəslərə heç vaxt dua etməzmiş. Xeyirli dualarına hədəf kimi
yalnız pis, əxlaqsız və yaman insanları seçərmiş. Bir gün ona deyirlər ki: “Sənin bu duaların
indiyədək alışdığımız və eşitdiyimiz dualardan fərqlənirlər. O azğın kəslərə xeyir-dua etməyin
heç də sənin böyüklüyünü, kübarlığını göstərmir.”
Vaiz cavab verdi ki: “Həyatda onlardan yaxşılıq gördüyüm üçün daim onlara xeyir-dua etməyə
adət etmişəm. Onlar mənə qarşı o qədər yamanlıq, zülm və cəfa etdilər ki, bu sayədə mən şər
əməllərdən qurtulub, xeyirə qovuşdum. Həyatımda nə vaxt fani dünyaya yönəlib, maddiliyə
könül verdimsə, həmişə onlardan kötək yeyib əziyyətlərə uğradım, canım acıdı. Yediyim o
kötəklər, uğradığım bəlalar, təhqirlər sayəsində Allaha sığınmağa, ona yalvarmağa başladım. Bu
yolla o amansız zalımlar özləri istəmədən məni doğru yola, Haqq yoluna döndərdilər. Ey ağıllı
insan! Onlar mənim doğru yolu tapmama araçı olduqları üçün barələrində xeyirli duaları dilimdə
bitirmək məndən ötrü bir borc oldu. Tanrı qulu dərdlərdən, uğradığı zülmlərdən, başına gələn
bəlalardan, aldığı yaralardan sızıldayar, fəryad edər. Xəstəliklərin bərabərində gələn ağrılardan,
sızılardan Cənab Haqqa yüzlərcə şikayətdə bulunar.
Cənab Haqq da buyurar ki: “Ağrı, sızı, dərd, əziyyət ən sonda səni yalvarıb-yaxaran bir qula
çevirdi. Səni qəflətdən o oyandırdı. O sənə doğru yolu göstərdi. Sən ağrıdan, sızıdan deyil,
əslində sənin yolunu kəsəndən, səni Haqq qapısından uzaqlaşdıran çeşidli nemətlərdən,
zənginliklərdən şikayət eylə. Həqiqətdə isə hər bir düşmən - bir baxıma sənin dərmanın,
kimyandır (=məlhəmindir, əlacındır, çarəndir). Onun yamanlığından, zülmündən sənə fayda
toxunar, nəticədə səni öz içinə qapanmağa, könlünə hakim olmağa və “Aman, Allahım!” deməyə
məcbur edər.”
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Ehtiras və tamah üzündən fil balasını yeyənlərin hekayəti

(III cild, 69)

Bəlkə də eşitmisən bunu: Dostlarından beş-onu uzun bir yolçuluq sonrası Hindistanda yaşayan
bir arif adamın qapısına ac və yarıçılpaq halda gəlir. 70 Bu halı görən arifin mərhəməti və sevgi
duyğuları necə coşursa, onları əvvəlcə səmimi salamlayır. Bir qızılgül misalı könlünün
ləçəklərini onlara açaraq deyir ki: “Hər halda mədəniz bomboşdur, acsınız. Uğradığınız o aclıq
Kərbəlasında çox əziyyətlərə, sıxıntılara və zəhmətlərə qatlaşmısınız. Hər şeyə rəğmən, dostlar,
Allahı sevərsiniz, məbadə fil balasını yeyəsiniz. İndi bu üz tutacağınız tərəfdə bir bala fil var.
Gəlin, mənim öyüdümü dinləyin: hər nə qədər ac da olsanız, o fil balasına toxunmayın.
Gedəcəyiniz bu yol boyu qarşınıza tez-tez fil balaları çıxa bilər, onları ovlamaqdan saqının
(=çəkinin, uzaq durun), çünki çox körpə və sevimlidirlər, totuq-motuqdurlar. Unutmayın ki,
pusquya yatan anaları daim onları gözətləməkdədir. Hər bir ana kimi, ana fil də öz övladlarına
son dərəcə düşkündür. Lazım gələndə o, şıltaq balasının dalınca düşər, hər nə qədər halsız olsa
belə, yüz fərsah (=Şərqdə 5685 metrə bərabər uzunluq ölçüsüdür. Azərbaycan dilində bu mənada
«ağac» termini işlənir – A.Y.) yol qət edər. Xortumundan atəş püskürən o ana filin balasına,
saqın, qıymayasınız. Bu öyüdümü diqqətlə dinləyib, onu qulağınızda sırğa edin ki, canınız və
könlünüz möhnətlərə, zorluqlara hədəf olmasın.”
Öyüd verən arif daha sonra dedi: “Otlarla, yarpaqlarla qarnınızı doyurmağa çalışın, yetər ki, fil
balalarını ovlamağı ağlınıza gətirməyəsiniz. Mən sizə deyəcəklərimi dedim, öyüdlərimi verərək
borcumu yerinə yetirdim. Bilən birisinin öyüdlərinə uysanız, başınız salamat olar. Sizləri sonrakı
peşimançılıqdan qurtarmaq üçün mən bir elçi oldum və bildiklərimi sizlərlə paylaşdım. Diqqət
edin ki, tamah duzağına (=tələsinə) düşməyəsiniz və azuqə ehtirası yaşamınızı nöqtələməsin.”
Öyüdçü adam bütün bunları söyləyəndən sonra “Allah sizləri xeyirə qovuşdursun!” deyib,
onlardan ayrıldı. Bir müddət yol gedən həmin yolçular möhkəm acdılar və yemək qıtlığından
əziyyət çəkdilər.
Elə bu ara qarşılarına yenicə doğulmuş, totuq bir fil balası çıxdı. Yolçular həmin fil balasının
üzərinə azğın canavarlar kimi cumdular. Onu şişə çəkib bişirdilər, yeyib doyandan sonra əlüzlərini yudular. Həmin dəstədəkilərdən birisi bala filin ətindən yemədi və yoldaşlarına da bunu
məsləhət görmədi, çünki onlara öyüdlər verən o arifin sözləri hələ də xatirindən silinməmişdi.
Qulağından getməyən o sözlər bu adamın fil yavrusunun kababından yeməsinə əngəl oldu.
Adətən dünyagörmüş, təcrübəli birisinin verdiyi öyüd insana taxt-tac bağışlamağa bərabərdir.
Fil balasının ətini dadanların hamısı uzanıb yatdılar, şirin yuxu aləminə daldılar. O ac yoldaşları
isə sürünü qoruyan çoban kimi oyaq qaldı. Birdən-birə həmin yerə qorxunc bir fil gəlib çıxdı və
yatmayan o bir nəfərə sarı cumdu. Düz üç kərə onun ağzını qoxlayan fil bu adamdan balasının
qoxusunu ala bilmədi. Bir neçə kərə onun ətrafında dolaşan fil sonra ondan aralandı. Bu yolla
nəhəng və qorxunc fil ona dəyib dolaşmadı, onun tükünə belə toxunmadı.
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Sonra yatanların hamısının ağızlarını birbəbir qoxlayan fil, onlardan balasının qoxusu gəldiyini
dəqiqləşdirdi, çünki bu adamlar onun balasını şişə çəkib yemişdilər. Fil də buna cavab olaraq, o
adamları ayaqlayıb, öldürdü. Bircəciyini də sağ-salamat buraxmadı. Hiddətdən onun gözünə heç
nə görünmürdü. Balasının qisasını almaq üçün bu adamların hər birini havaya qaldırıb, oradan
yerə çırpdı, param-parça elədi.
Ey xalqa başçı olub, onun qanını içən zalım! Bu əməlindən vaz keç. Elə etmə ki, xalqın qanı
gözlərini tutsun və o ayağa qalxaraq səndən öz intiqamını alsın. Çünki sadə xalqın malı da elə
onun qanı kimi bir şeydir. Unutma ki, malı əldə etməkdən ötrü insan qan-tər tökür, canını qoyur.
Bala fillərin anaları kin güdərlər, bu üzdən də filin öz balasını yeyənlərdən aldığı qisas amansız
olur. 61
61 69-cu beytlə başlayan və bu beytlə sona çatan fil əhvalatı çox məşhurdur. Əbdürrəhman Cami
həzrətlərinin (1414-1492) “Nəfəhatül-üns” adlı kitabında Əbu Abdullah Kəlamisi həzrətlərinin
tərcümeyi-halında (mərhum Laminin tərcüməsi, səh. 161-162) qeyd olunduğu kimi, Dəmirinin
“Heyvanların həyatı” adlı kitabında və Əfvinin “Camiül-hekayət” adlı kitabında da ona
rastlamaq mümkündür. Mövlanə həzrətləri “Məsnəvi”sinə bu hekayəti salmaqla, bundan fərqli
mənalar və ibrət alınacaq nəticələr çıxarmaqdadır.
O, öyüd dinləmənin gərəkli olduğunu, edilən yamanlıqların, işlənən günahların qoxusunun gectez ortaya çıxacağını, yəni bəlli olacağını xəbər verir. Bu hekayət ilə bağlı Mövlanə həzrətlərinin
ifadə etdiyi bəzi nüktəli (=obrazlı) sözlər və həqiqətlər 159-cu beytdən sonrakı beytlərdə ortaya
çıxacaqdır. Bu hekayətdəki fildən məqsəd - vəlilər və nəbilərdir (=Allah elçiləridir). Fil yavruları
isə onların mənəvi övladları sayılan gerçək müsəlmanlardır. Bu üzdən də Mövlanə həzrətləri
müsəlmanlara zülm edənlərin, onların ətlərini yeməyə bərabər tutulan qeybətlərini edənlərin bir
gün vəlilərin qisasına tuş gələcəklərini bildirir.
Ey rüşvət yeyən insan! Sən bir baxıma fil balası yeyirsən və övladının qoxusunu alan ana fil səni
gec-tez məhv edəcək, çünki ağzına qoyduğu haram tikə əliəyri insanı rəzil eyləyər. Ana fil də
balasının qoxusunu eynilə beləcə alar.
Yəməndən gələn ilahi qoxunu Mədinədə hiss edən əziz Peyğəmbərimiz məndəki batil (=gizli)
qoxunu duymazmı yəni?! Mustafa həzrətləri (s.ə.v.) əfəndimiz Yəmən ilə Mədinə arasındakı o
uzaq məsafədən rəhmani nəfəsi duyubsa, bizim ağzımızdan yayılan, onu-bunu çəkibçəkişdirməyimizin, onda-bunda qüsur görməyimizin və sair yaramazlıqlarımızın qoxusunu,
yaman xasiyyətlərimizin qoxusunu duymazmı ki?! Duyar, amma duyduğunu bizlərdən gizləyər,
üzümüzə vurmaz, çünki bizim ağzımızdakı xoş qoxular da, bəd qoxular da göylərə
yüksəlməkdədir.
Ey qafil! Sən yuxudasan, fəqət yediyin və ya işlədiyin bir haramın qoxusu o firuzəyi rəngli
göyüzünə yüksəlib durar. Sənin çirkin, bəd nəfəslərinlə birlikdə o haram qoxusu da göylərə
yüksələr. Göy üzündə o qoxulara nəzarət etməkdən sorumlu mələklərə qədər gedib çıxar. Kibr
(=lovğalıq, özündənrazılıq, yekəxanalıq) qoxusu, tamah qoxusu, şəhvət qoxusu danışanın
nəfəsindən çevrəyə yayılan soğan qoxusunu xatırladar.
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Ağzı pis qoxuyan insan: “Mən nə zaman soğan yemişəm ki? Mən soğandan da, sarımsaqdan da
uzaq dururam, çəkinirəm” deyə and içsə belə, and içərkən pis qoxuyan nəfəsi onun ayıbını ortaya
qoyar və yanında oturanlar burunlarını tutarlar.
Ən sonda iyrənc qoxuyan ağzıyla o adamın etdiyi dualar Allah tərəfindən qəbul edilməz, rədd
edilər və həmin könül sahibinin yanlış addım atdığını onun qoxumuş dili ortaya çıxarar. Pis
qoxuyan ağızların dualarının cavabı “Səsinizi kəsin!” nidası olmuşdur, çünki hər azğın insanın
cəzası məhz rədd edilmə zopasıdır. Əgər sözün əyri, amma könlün doğru olarsa, o əyri söz də
Allah yanında qəbul görər.

Meyvəsindən yeyənin ölməyəcəyi bir ağacın axtarışları
(II cild, 3641)

Bir alim nağıl eləyirdi ki: “Hindistanda bir ağac var. Kim o ağacın meyvəsindən yesə, nə
yaşlanar, nə də ölər.” Bu söz mötəbər bir dostun araçılığıyla gedib padişahın qulağına çatdı və o,
bu ağaca, onun meyvəsinə heyran oldu. Padişah divanxana məmurlarından ən bilgilisini o
deyilən ağacı tapmaq və meyvəsindən gətirmək tapşırığıyla Hindistana göndərdi. Bu məmur
həmin ağacı tapmaq ümidiylə Hindistanı da, onun çevrəsindəki ölkələri də illər uzunu gəzib,
ayaqdan saldı. Ondan istənilən neməti əldə etmək üçün şəhərlər gəzdi. Onu adalarda, dağlarda və
düzənliklərdə axtardı. O ağacı kimə sordusa, qarşısındakı adam onun saqqalına və danışdığı sözə
baxıb uğunaraq dedi: “Belə bir ağacı axtaran ən azından dəlidir!”
Bir çoxları da zarafatla onun ənsəsinə (=boynunun ardına) vurmaqla “Sən bu dünyanın
dərdlərindən qurtulmuş, muradını almış, saf-sadə bir insansan. Sənin kimi könlü təmiz, saf bir
insanın bu axtarışları boşu-boşuna olmaz. Əgər elə bir şey olmasaydı, sən heç onu durmadan
axtarardınmı?!”
Bu şəkildə onu ələ salanlar, əylənənlər onun ümidlərinə zərbə vururdular və bu zərbənin mənəvi
ağırlığı fiziki zərərindən qat-qat artıq sarsıdırdı onu. Adamlar onu istehza ilə tərifləyirdilər: “Ey
mübarək insan! Filan yerdə çox qocaman bir ağac var. Onun bitdiyi meşədə yamyaşıl, çox uca,
hər budağı bir ağacı xatırladan bir ağac var.” Hər kəsdən fərqli xəbərlər eşidən padişah məmuru
o ağacı tapmaq üçün özünü oda-közə vururdu. İllər uzunu Hindistanda dolaşdığı bu dövr ərzində
padişah durmadan onu pulla, malla təmin etməkdəydi.
O qürbət ölkədə bütün səyləri boşa çıxan məmurun bir gün əlləri, axır ki, yanına düşdü. Ağacı
tapmaqda aciz olduğunu, bundan usandığını özü-özünə etiraf etdi, çünki bunca zəhməti
qarşılığında axtardığı o şeyin heç izinə də rastlamamışdı. Quru xəbərin, boş sözün dalınca düşüb,
illərcə özünü yormaqdaydı. Beləcə, onun ümid ipi üzüldü və axtardığından ümidini kəsməli oldu.
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Geriyə, padişahın yanına dönmək qərarına gəldi. Ağlayıb göz yaşları tökən bu adam yola çıxdı.
Dərin ümidsizlik içində vətəninə dönən bu adamın yolda gecələdiyi karvansarayda bir kərəm
sahibi, qütb ünvanına varmış (=çox nüfuzlu) bir şeyx var idi. Ümidsizliyə qapılan qərib belə qət
elədi: “O qütbün hüzuruna gedib, onu ziyarət edəndən sonra yenə yoluma davam edərəm. Bəlkə
elə onun xeyir-duası işimə yaradı?! Bəlkə o, könlümə qonan arzudan ümidimi kəsməmi
önlədi?!”
Şeyxin hüzuruna varan bu çarəsiz şəxs bulud kimi dolan gözlərindən yaşlar tökərək dedi: “Ey
şeyxim! Halıma acımanıza, mənə bir ümid bağışlamanıza möhtacam. Əlinizdən hansı lütf və ya
xeyirxahlıq gəlirsə, onu məndən əsirgəməyin!” Şeyx bir şey anlamayıb dedi: “Açıq danış! Nə
dərdin var? Bu ümidsizliyin nədəndir? Çatmaq istədiyin nə idi elə? Nə etmək istəyirdin? Nəyi
hədəf seçmişdin?”
Məmur cavabında dedi: “Padişahlar padişahı sirrli bir ağacı tapmağı mənə tapşırdı. Dünyada bu
ağacın misli, bərabəri yox imiş, çünki meyvələrində abi-həyat (=dirilik suyu) gizlənibmiş. O
ağacı illər boyu axtarsam da, hər yerdə rastladığım yalnız və yalnız sərxoşların kinayəsi, özümün
axmaq yerinə qoyulmam oldu, ağacdan heç bir iz və ya nişanə tapmadım.”
Şeyx gülərək ona dedi: “Ey təmiz könüllü, saf insan! Əslində o dediyin ağac - bilgi sahiblərinin
könlündəki bilgi ağacıdır, yəni bilgi sahibindəki bilginin özüdür. O bilgi ağacı isə çox böyük və
yüksək olmaqla yanaşı, çətiri də nəhəngdir. Allahın ucsuz-bucaqsız, hər şeyi əhatə edən böyük
dənizindən meydana gəlmiş bir abi-həyatdır (=dirilik suyudur). Ey hər şeydən xəbərsiz insan!
Sən surətə, dış görünüşə qapılaraq, o bilgi ağacını sıradan (=adi) bir ağac sanmısan, bu üzdən də
həmin ağacın budaqlarındakı meyvədən indiyədək dada bilməmisən.” 66
66 Sevimli Peyğəmbər əfəndimiz buyurmuşdur: “Cənnət ağaclarından birisinə rastladığınız
zaman onun kölgəsində oturub, meyvəsindən yeyin.” Səhabələrdən birisi: “Ey Rəsulallah!
Həyatda ikən biz cənnət ağacına necə rast gələ bilərik ki?! Yəni bu hal fani dünyada bizlərə necə
nəsib ola bilər?” deyə soruşunca, Peyğəmbər əfəndimiz cavabında belə buyurmuşdur: “Gerçək
bir bilginə (=alimə) rastladığınız zaman sizlər əslində cənnətdəki ağaclardan birinə rast gəlmiş
sayılarsınız.” Diqqət yetirsək, bu hədis ilə Rəsullallah əfəndimizin elmə, bilgiyə nə qədər böyük
dəyər verdiyini bir daha görmüş olarıq.
O bilgiyə isə bəzən “ağac”, bəzən “Günəş”, bəzən “dəniz”, bəzən də “bulud” adı verilər. Əslinə
qalanda o bilgi - təkdir, amma yüz minlərcə nişanədə özünü ortaya qoyar. Bütün bu nişanələrin
içində ən aşağı və dəyərsiz olanı isə ölümsüz ömürdür.
Yəni sözügedən bilgi təkdir. Minlərcə əlaməti və izi olan o tək bilgi saysız-hesabsız ada sahibdir.
Eynilə beləcə sənin atan olan kişi də bir başqasının oğlu olub. Bu bilgi birisindən ötrü qəhrdir,
düşməndir, digərinə görə isə lütfdür, yaxşılıqdır.
O, tək bir insan olduğu halda onun yüz minlərcə adı var. Onun bir özəlliyini bilən kəs digər
özəlliklərini görüb-anlamaqda zorluq çəkər, kor olar. Kim onu yalnız bir ad altında axtararsa, bir
tək ada taxılıb qalarsa, sonunda sənin kimi ümidsizliyə düşər, pərişanlığa qapılar. Sən bu “ağac”
sözündən möhkəm yapışdığın üçün həm muradına çatmırsan, həm də özünü qarabəxt sayırsan.
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Elm (=bilgi) - Haqqın özəlliklərindən yalnız biridir. Odur ki, sən quru addan vaz keçib,
özəlliklərə diqqət eyləsən, həmin özəlliklər səni o uca zata, yəni Cənab Haqqa çatdırar. İnsanlar
arasında ayrılmaların, qarşıdurmaların qaynağı da adlardır. Halbuki mənaya varan kəs rahatlığa
qovuşar.

Bir kişinin Musa həzrətlərindən heyvanların, quşların dillərini öyrənmək istəməsi
(III cild, 3266)

Gənc bir oğlan Musa peyğəmbərə üz tutub: “Mənə heyvanların dilini öyrət” dedi. “Qoy
heyvanların və canavarların sözlərini eşitməklə, onlardan dinimə aid işlər xüsusunda ibrət alım,
çünki Adəm övladlarının dilləri tamamilə çörək, su, şan-şöhrət və göstəriş (=başqalarına hava
atma) məsələləri üzərində qərar tutub. 67
67 Yaradılanların ən şərəflisi, ən üstünü olduqları halda insanlar mal, mülk, toplumda yüksək
mövqe, yeyəcək, içəcək, şəhvət və şöhrət üçün elə əldən-ayaqdan gedirlər ki, fəziləti, xoş
xasiyyəti, xoşxasiyyət olmağı heç ağıllarına da gətirməz olublar. Halbuki heyvanlar Allahın
özlərinə verdiyi daxili gözlə hərəkət edərək, insanlar qədər zalım olmamaqda, yer üzünü qanla,
haqsızlıqla kirlətməməkdədirlər. Bu üzdəndir ki, böyük alman filosofu Artur Şopenhauer (17881860) “İnsanları anladıqca, heyvanlara bəslədiyim sevgi daha da artır” demişdir.
Bəlkə heyvanların başqa bir dərdləri vardır? Bəlkə bu dünyadan köçmə zamanında bizim
bilmədiyimiz bir qurtuluş tədbiri düşünməkdədirlər?”
Musa həzrətləri o adama dedi ki: “Sən gəl, bu həvəsdən vaz keç, çünki onların dilini anlamanın
ardında xeyli təhlükələr gizlənməkdədir. Sən ibrət almağı, ayıq-sayıqlığı sözdən, hərfdən,
dodaqların tərpənişindən deyil, Allahdan istə.”
Musa həzrətləri onu həvəsdən saldığı üçün həmin adam bu istəyinin daha çox ardınca düşdü.
Marağı daha da alovlandı, çünki insanoğlu ona yasaqlanan şeylərə daha çox meyl edər, könül
salar.
Həmin adam dedi: “Ey Musa! Nurun bu dünyada əks olunca hər şey sənin üzündən qədrə,
qiymətə mindi. Ey comərd insan! Məni bu muradımdan məhrum etməyi sən öz lütfünə necə
qıyarsan?! Bu zəmanədə Cənab Haqqın yerdəki xəlifəsi sənsən və əgər qalxıb mənə əngəl olsan,
bundan çox üzülər və qaralar geyinərəm.”
Musa həzrətləri dedi: “Ey Rəbbim! Bu saf və sadə insanı deyəsən o məlun Şeytan başdan
çıxarıb. Əgər dilədiyini ona öyrədəcək olsam, bundan o, ancaq ziyan görəcək, yox, öyrətməsəm,
onda ürəyinə qara-qara şübhələr çökəcək.”
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Cənab Haqq Musaya buyurdu ki: “Ey Musa! Dilədiyini ona öyrət, çünki bizim lütf və kərəmimiz
heç bir duanı qarşılıqsız qoymaz.” Musa dedi: “Ey Rəbbim! Sonra bu adam peşimanlığa qapılıb,
əllərini dişləyəcək, əyin-başını yırtacaq axı?! Qüdrətli, güclü olmaq hər kəsin haqqı deyildir.
Halbuki Allahın xas (=gerçək) qulları üçün aciz olmaqdan, key kimi qalmaqdan daha yaxşı
sərmayə tapılmaz. Buna görə də fəqirlik və ya yoxluq - əbədi bir iftixar, öyünmə səbəbi sayılar.
Əlindən hər hansı bir iş gəlməyən insanlar ən azından ömürlərini zöhd (=zahidlik, dindəki
yasaqlara uyma) və təqvaya (=dindarlıq, Allah qorxusu ilə pis işlərdən uzaq durma) həsr
edərlər.”
Cənab Haqq buyurdu: “Ey Musa! Sən onun dilədiyini yerinə yetir, onu iradəsinə və ixtiyarına
sərbəstlik tanı, qoy istədiyini yapsın. Ey Musa! Sən o adamın əlinə bir qılınc ver ki, acizlikdən
sıyrıla bilsin. Bu yolla o, ya Allah yolunda savaşa girib, qazı (=savaşa qatılan kimsə, ya da
savaşda yaralanan birisi) olar, ya da ki, yolkəsən, karvan soyan bir quldur. Çünki öz istədiyini
yapmaq istəyən insan “Biz ona ikramda (=kərəmdə) bulunduq, onu ucaltdıq” sirrinə yiyələndi.
Amma insanların yarısı ilan, yarısı isə bal arısı oldu. Möminlər bal arısı kimi balın mənbəyinə,
kafir insanlar isə ilana dönməklə ölümcül zəhərin mənbəyinə çevrildilər.”
Musa əleyhissəlam həmin insanın halına acıyaraq ona öyüd verdi: “Məndən istədiyin şey sənin
üzünü ağ etməyəcək. Gəl, sən bu sövdadan vaz keç, Allahdan qorx. Şeytan səni aldadaraq öz
duzağına salmaq üçün bu həvəsi sənə aşılamışdır.”
Həmin adam cavabında dedi: “Heç olmasa, qapı eşiyində yatıb-duran, evin keşiyini çəkən it ilə
hində bəslənən heyvanların dillərini mənə öyrət.” Musa peyğəmbər qayıtdı ki: “Ağlını başına
yığ. Əgər buna hər vəchlə nail olmaq istəyirsənsə, onda gerisini də özün bilərsən. Haydı, get,
diləyin hasil oldu: bundan belə sən o dediyin heyvanların dilini anlayacaqsan.”
Həmin adam səhər çağı: “Baxım görüm, doğrudanmı o dilləri anlayıram?” deyib, özünü
sınamaqdan ötrü qapının eşiyində pusquya yatdı. Evindəki xidmətçi qadın süfrə örtüyünü
çırparkən yerə bir parça çörək düşdü. Xoruz bu çörək tikəsini o dəqiqə qamarladı. Həyətdəki it
xoruza dedi: “Bizlərə zülm eləyirsən, çünki sən buğda dənəsini də yeyə bilirsən, halbuki mən
bunu bacarmıram. Odur ki, sən mənim yerimdə, yurdumda yemimə şərik çıxdın.
Ey sevinc içində banlayan xoruz! Sən buğda da yeyə bilərsən, arpa da, başqa yemləri də. Halbuki
mən onları yeyə bilmərəm. Sonra da qalxırsan bizim qismətimiz olan bir parça çörəyi havada
qapırsan. Biz itlərin haqqına şərik çıxırsan.”
Xoruz köpəyə dedi: “Sus! Bunca qəm yemə, çünki Allah bu itki qarşılığı sənə başqa nemətlər
göndərər. Ev sahibimizin atı sabah şikəst olacaq. Onda onun ətindən doyunca yeyə biləcəksən.
Odur ki, çox da hüzünə batma, dərdə boyun əymə. Atın ölümü - həmişə itlər üçün bayram olar.
Sabah siz itlərin küçələrdə sülənməklə qarınlarını doyurmalarına heç bir gərək qalmayacaq.”
Ev sahibi bu sözləri eşidən kimi əlüstü atını satdı. İtin yanında yalançı çıxan xoruz xeyli pərt
duruma düşdü, rəng alıb rəng verdi.
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Sabahısı gün xoruz yenidən çörəyi havada qapınca itin ağzı açıldı, nə açıldı: “Ey yalançı xoruz!”
dedi. “Bu ağ yalanların nə zamana qədər davam edəcək? Həm zalımsan, həm yalançı, həm də ki,
üzündə abır-həya nişanəsi yoxdur. Bəs necə oldu, deyirdin ki, at şikəst olacaq?! Səndəki yalanın
sayı-hesabı yoxdur, bir dənə də doğru sözün yoxdur.” Bu məsələdən xəbəri olan xoruz dedi: “At
şikəst olmağına oldu, sadəcə bir başqa yerdə oldu bu. Ev sahibi atı sataraq, gözlənilən ziyandan
qurtuldu və həmin ziyanı atı alan müştəriyə yüklədi. Amma sabah onun qatırı şikəst olacaq. Odur
ki, itlərə bol yemək müjdəm var.”
Dünya malına həris o insan əlüstü qatırını da bazara çəkib satdı ki, qəmdən, ziyandan yaxası
qurtulsun.
Üçüncü gün it xoruza dedi ki: “Ey yalançılar sultanı kimi şan-şöhrəti aləmə yayılan xoruz! Bəs
sənin müjdən nə oldu?” Xoruz ona belə dedi: “Bu səfər də ev sahibi qatırını satıb qurtuldu.
Amma sabah onun nökəri qorxunc xəstəliyə yaxalanacaq. Nökəri öləcəyi təqdirdə onun
qohumları ehsan kimi itlərə və dilənçilərə çörək paylayacaqlar.”
Ev sahibi bu xəbəri duyar-duymaz nökərini də satdı. Ondan yaxası qurtulunca sevincdən üzü
güldü, şükürlər eləyib sevindi: “Dünyada məni gözləyən üç fəlakətdən başımı qurtardım” dedi.
Səhər açılınca ümidləri boşa çıxdığı üçün dərin xəyal qırıqlığına uğrayan it qızğın halda deyindi:
“Ey boşu-boşuna çənə çalan xoruz! Bəs nə oldu, söylədiklərinin hansı birisi doğru çıxdı?! Sənin
hiylən, yalanın nə vaxta qədər davam edəcək? Yoxsa sənin dilinə yalandan başqa heç nə
gəlmir?”
Xoruz dedi: “Əsla! Nə mən yalan söyləyirəm, nə də həmcinsim olan xoruzlar. Bizlər
yalançılıqdan uzağıq. Biz xoruzlar, eynilə azançılar kimi, ancaq doğrunu söyləyərik, gerçəkdən
xəbər verərik. Günəşi ciddi-cəhdlə izlər, banlama vaxtımızı dəqiq təyin edərik. Bizi qaranlıq
zindana, yerin altına salıb qapatsalar belə, biz yenə də içimizdəki duyğularla Günəşin doğuşunu
gözlər və bunu aləmə xəbər verərik. Allah biz xoruzları insanlara namaz vaxtını bildirmək üçün
bir ərməğan kimi vermişdir. İçərimizdən birisi təsadüfən yanılıb, vaxtsız banlayarsa (yəni
bununla bağlı vaxtsız azan oxunsa), bu banlayış onun boğazının üzülməsinə gətirib çıxarar.” 68
68 Mövlanə həzrətləri bir qəzəlində deyir ki: “Xoruzlar səhər çağı “Ey qafil insan, qalx, namaz
vaxtı gəldi. Namaz qıl! Sən həyat sərxoşu olduğun üçün bu səsin mənasını bilmirsən. Bu səsin
nəyə səslədiyini isə qəlbi ayıq, arif kəslər anlayar.” Yəni vaxtsız “Haydı fəlaha!” deməmiz
qanımızın tökülməsini mübah qılar. Hər hansı suç işləməyən, yanlışdan uzaq xoruz isə - ancaq
vəhy yoluyla zahirə (=ortaya) çıxan can xoruzudur. 69
69 “Can xoruzu”nu həm Cəbrayıl əleyhissəlam kimi, həm də kamil insan kimi anlayanlar və
anlatanlar da var.
Ev sahibinin nökəri onu satın alan şəxsin yanında düşüb öldü. Bununla da alıcı tərəf təkrar
ziyana uğradı. O çoxbilmiş nökər sahibi isə maddi itkidən qaçdı, amma bunu yaxşı bil ki, bu
davranışıyla o, öz qanına bais oldu.”
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Xoruz deyinməyinə davam edirdi: “Sabah da ev sahibi özü düşüb öləcək, mirasçısı fəğan-fəryad
edərək öküzü qurban kəsəcək. Sabahkı gün ev sahibinin ehsanı olaraq, sənə gen-bol yeyəcək
(=azuqə) veriləcək. Kənd əhli də, kəndin nüfuzlu şəxsləri də bu qurbanın ətindən bişirilən çeşidli
yeməklər dadacaqlar. Bu ara itlərə və dilənçilərə də öküzün əti və iri-iri kömbə çörəklər
paylanacaq. Atın, qatırın, nökərin ölümləri bu xam adamın, bu aldanmış şəxsin başına gələcək
ağır fəlakətin bir növ sipəri və qalxanı idi. Fəqət o, malına gələn zərərə, ziyana uğramaqdan
qaçıb-qurtuldu, bu yolla malını artırdı, amma axırda özü-öz qanına bais oldu.”
Xoruzun dediklərini eşidən o alçaq insanın qulaqları şəkləndi, çünki ondan özünün öləcəyinə
dair sözlər eşitmişdi. 3366 Bu sözləri eşidincə canına bir atəş düşdü, başılovlu, qaça-qaça Musa
həzrətlərinin qapısına üz tutdu. Ona dedi: “Ey Musa - kəlimullah! Fəryadıma yetiş, məni
ölümdən qurtar!” dedi, qorxu və həyəcanla özünü yerdən-yerə vurdu.
Musa həzrətləri buyurdu ki: “Atı, qatırı, nökəri satdığın kimi, get, özünü də satıb qurtul! Bir
halda ki, satış işində ustasan, bu səfər də eyni yolu sına! Bu bədənini sat, yəni bu bədən
qapısından sıçrayıb, dışarı çıx və qurtul! Haydı, bir daha din qardaşlarına ziyan vermək yoluyla
öz pul kisəni, dağarcığını doldur! Sənə indi, bəxtinin güzgüsündə görünən bu qəzanı, bu təqdiri
mən kərpicdə, yəni iç aynamda müşahidə etmiş, bunu hələ vaqe olmamışdan öncə sezmiş,
görmüş və səni xəbərdar etmişdim. Ağıllı insan işin sonunu könül gözüylə öncədən görər. Bilgisi
az olan insan isə ən sonda, yəni o iş olub-bitincə bunun fərqinə varar.”
Həmin adam yenə də fəryad qaldırdı: “Ey ipək xasiyyətli Peyğəmbər! Lütf eylə, əməllərimi
başıma qaxma, üzümə vurma. Düzdür, mən yaxşılığa layiq birisi deyiləm, ancaq əlimdən başqa
bir şey gəlmədi. Başqa cür davrana bilmədim. Sən gəl, mənim bu aşağılığıma qarşı genişürəklilik
göstər, lütf eylə!”Musa həzrətləri dedi: “Ey oğul! Ox yaydan çıxıb və onun geri qayıdıb, təkrar
yaya girmə imkanı yoxdur. Bu o deməkdir ki Allahın təqdirində və hökmündə geriyə dönüş
olmaz. Ancaq lütf sahibi Haqqdan diləyim budur ki, ölərkən imanlı olasan, çünki imanını o yolda
özünə yoldaş eyləsən, sən mənəvi dirilik qazanarsan. İmanla ölənlər - baqidirlər, ölümsüzdürlər.”

Bir bədəvinin çuvala qum doldurması və bir filosofun da bundan dolayı onu qınaması
(II cild, 3176)

Bir bədəvi dəvəsinə buğda ilə dolu, iki dənə iri çuval yükləyib aparırdı. Özü isə bu iki çuvalın
arasında oturmuşdu. Yolda birisi onu söhbətə tutaraq, ondan yerini-yurdunu soruşdu, söhbətə
nərdivan qoydu. Bu sual-cavab sırasında xoş sözlər söyləməklə, gözəl ifadələr dilə gətirdi.
Daha sonra bədəvidən soruşdu: “Bu iki çuvalda nə var belə, söyləsənə bir?” Bədəvi bu sualın
cavabında: “Birində qum, digərində isə insan qidası olan buğda” dedi.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

78

Həmsöhbəti ondan: “Neyləyirsən bu qumu?” deyə soruşanda bədəvi “Buğda çuvalı tək olmasın
deyə, bu qum çuvalını isə dəng (=pərsəng, tarazlıq) olsun deyə” cavabını verdi. Yol yoldaşı
bədəviyə dedi: “Bir azca ağlını işlətsəydin, buğdanın yarısını bir çuvala, qalanını isə digər çuvala
doldursaydın, daha yaxşı olmazdımı? Bundan həm çuval yüngülləşərdi, həm də dəvənin yükü
azalardı.”
Bədəvi ona: “Afərin sənə, ey ağıllı və zehni açıq filosof!” dedi. “Bunca incə düşüncən və gözəl
hesabın var ikən bəs sən necə olur ki, belə çılpaq dolaşırsan, hələ də piyadasan?!”
Bu sözlərlə xeyirxah qəlbli bədəvi filosofun halına acıyaraq, onu da öz dəvəsinə mindirmək
istədi. Təkrar ona dedi ki. “Ey xoş sözlü filosof! Bir az öz halından söz eylə! Səndə ki bunca ağıl
və düşüncə var, hər halda sən ya vəzir olarsan, ya da padişah. Kimliyini bəsdir gizlətdin, doğrunu
söylə…”
Filosof dedi: “Bunların heç biri deyiləm, adi xalqdan birisiyəm. İnanmırsansa, durumuma və
geyimimə bax, nə olub-olmadığını anla.” Bədəvi yenə soruşdu: “Neçə dəvən, neçə öküzün var?”
Filosof qayıtdı ki: “Nə bundan, nə də ondan varımdır. Gəl, könül yaramı qanatma, bu sualları
çox da uzatma!” Bədəvi isə susmurdu: “Bəs dükandakı varın-yoxun, malın-mulkün nədir? Barı
onları söylə!”
Filosof ona: “Bizdə nə kan (=quyu, dəfinə, xəzinə, sərvət) var, nə də məkan.” Bədəvi alimə dedi:
“Elə isə paranın, pulunun qədərini söylə. Sən ki belə yapyalnız yola çıxmısan və hər kəsə dərin
nəsihətlər verirsən, belə zənn etmək olar ki, dünyadakı misləri qızıla çevirəcək kimyaya
sahibsən. Axı, ağıllı, bilgili kəslərin inciləri yığın-yığın olur.”
Filosof ona dedi: “Ey ərəb qövmünün ağsaqqalı! Vallahi və billahi bütün varım-yoxum heç bir
axşam yeməyimin qarşılığı qədər deyildir. Yalınayaq və çırılçılpaq ora-bura qaçıram. Kim bircə
dilim çörək boyun olsa, durub ora gedirəm. Bu fəzilətdən, bu hikmətdən və bu hünərdən ancaq
boş xəyal və başağrısı əldə eləyə bilmişəm.”
Bu sözlərdən sonra bədəvi filosofa dedi ki: “Çəkil yanımdan, məndən uzaq dur, birdən sənin
bədşuxumluğun (=qarabəxtliyin), uğursuzluğun mənim də üstümə qonar və məni yoxsul qılar! O
uğursuz hikmətini məndən uzaqlaşdır! Sənin öyüdlərin zəmanə xalqına uğursuzluq gətirən
sözlərdir. Gəl, ya sən o tərəfə get, ya da mən bu tərəfə gedim. Yaxud sən qabağa düşüb get, mən
bir az arxadan gəlim. Yeri gələndə mənim bir çuvalımın qum, digərinin isə buğda ilə dolu olması
sənin o hikmətlərindən daha yaxşıdır. Mənim axmaqlığım - son dərəcə mübarək (=qutlu) bir
axmaqlıqdır. Könlüm ilahi lütflərlə, mənəvi azuqələrlə (=qidalarla) doludur. Ən azından canımda
da Allahdan çəkinmə və onun əmrlərinə uyma istəyi vardır.”
Səndəki quldurluğun, azğınlığın azalmasını istəyirsənsə, çalış, çabala ki, səndəki bu hikmət və
fəlsəfi düşüncələr azalsın. Təbiətdən və xəyaldan doğulan hikmət, fəlsəfi düşüncələr heç də o
cəlal sahibi Allahın nurunun feyzindən doğulan (=yaranan) hikmət deyildir. Dünya hikməti və
fəlsəfəsi zənni və şübhəni artırar. Dinin hikməti isə insanı göylərin üstünə çıxardar, daha
yüksəklərə ucaldar. Axir (=axır) zamanın filosofları, İblis xasiyyətli bilginləri özlərini daha öncə
yaşamışlardan üstün sayarlar.
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Halbuki bunlar hiylələr öyrənərək ortaya çıxmaqla, dinə zidd fikirlər ilə Haqq bilginlərinə
(=alimlərinə) dərin sıxıntılar yaşadıblar. Bunların necə əcayib işlər, oyunlar xəyalına
düşdüklərini bir bilsən! Bunlar əsil fayda və mənəvi qazanc iksiri olan səbri, başqasını
bağışlamağı, nəzakəti və comərdliyi yox eylədilər (=yoxa çıxartdılar).

Bir adamın daha yaşlı və təcrübəli sərkərdələr var ikən Hüzeyl qəbiləsindən bir gənci
qoşun başçısı seçdiyinə görə Peyğəmbər həzrətlərinə etiraz etməsi
(IV cild, 2038)

İmansızlarla dava etmək və müsəlmanların haqqlarını qorumaq üçün Rəsuli-əkrəm əfəndimiz bir
ordu toplamaqdaydı. Hüzeyl qəbiləsindən bir gənci bəyənib, bu orduya sərkərdə təyin etdi.
Peyğəmbər əfəndimiz zəfər üçün göndərdiyi bu orduya gənc birisini başçı qoyan kimi xəbis
niyyətli, paxıllığı içində durmadan çağlayan birisi buna etiraz edərək dedi: “Onun rəhbərliyini
bizlər qəbul etmirik!” Xeyir! Xeyir! Ey Allahın rəsulu! Dünyagörmüş ixtiyarlar qala-qala orduya
bu gənci təyin etmə! Ey Allahın rəsulu! Gənc birisi şir oğlu şir olsa belə, orduya ixtiyar birisi
qədər sərkərdəlik edə bliməz! Həm də ki sən özün “Əmrinə baş əyiləcək insan ixtiyar və
təcrübəli birisi olmalıdır” deyə buyurmuşdun və həmin deyimin bu təyinin doğru olmadığını
ortaya qoymaqdadır! 70
70 Peyğəmbər cənablarının belə buyurması ixtiyar insanların çox yaşamış olmalarına deyil, çox
görüb-götürmüş, xeyli təcrübəyə yiyələnmiş olmalarına işarədir. Gənc yaşdakı adam isə hər
hansı bir işdə müəyyən təcrübə və ixtiyar (=mövqe) sahibi olduqdan sonra həmin işdən yerlidibli xəbəri olmayan ahıldan daha üstün başarıq sərgiləyə bilər.
Ey Allahın rəsulu! Sən özün bu orduya bax! Sərkərdə təyin etdiyin o gəncdən bu insanların
arasında daha təcrübəli, daha yaşlı-başlı olan gör, nə qədər insan var?!”
İpək xasiyyətli Peyğəmbər həzrətlərinə qarşı həmin ərəbin artıq əskik danışıqları həddini aşdı və
o “Vən-nəcmi» (Nəcm =And olsun göydəki ulduzlara…) surəsinin sultanı, o “Üzünü turşutdu…”
surəsinin əfəndisi olan müqəddəs Zat (s.ə.v.) dodağını gəmirərək bu sayğı həddini aşan ərəbə
“Yetər artıq! Sus!” dedi. 71
71 Bu beytdə Mövlanə “Nəcm” (53-cü) və “Əbəsə” (80-ci) surələrə işarə etməkdədir.
Peyğəmbər cənabları o ədəbsiz insanı susdurmaqdan ötrü öz mübarək əliylə onun ağzını qapadı
və bununla “Gizli şeyləri bilən kəslərlə nə vaxta qədər söz güləşdirəcəksiniz?!” demək istədi.
Peyğəmbərimiz buyurdu ki: “Ey təkcə görünüşə baxan, təkcə görüntüyə inanan insan! Sən gəl,
onu sadəcə gənc, hünərsiz və bacarıqsız sanma! O qədər saçı-saqqalı ağarmamış insanlar
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görmüşəm ki, ahıl olmasalar da əhildirlər və yetərli təcrübə sahibidirlər. Amma saçı-saqqalı
ağarmış o qədər insan var ki, könülləri qazan dibi kimi qapqaradır. 72”
72 Böyük fransız mütəfəkkiri Jan-Jak Russo (1712-1778) demişdir: “Çox yaşayıb, illəri yola
salan müdrik deyildir. Gənc olmasına rəğmən həyatı dərininə yaşayan, həqiqəti duyan insan
müdrikdir.”
Ona qalsa, İblisdən daha yaşlısımı var?! Amma nə edəsən ki, ağlı yoxdur və xeyirli bir işə
yaramır. İsanəfəsli bir uşaq hər cür qürurdan və həvəsdən arınmışdırsa, onda bəyəm onu “uşaq”
saymaq olar? Gözləri qapalı və dargörüşlü bir insan üçün saç-saqqalının ağarmış olması
müdriklik dəlilidirmi? Axı, o təqlidçinin bu dəlildən başqa həyatdan bir qazancı yoxdur və o, bu
dünyada bənzər dəlillərlə, onların əlamətləriylə baş girləməyə çalışar.
Mən: “Sən bir işdə başarılı olmaq istəyirsənsə, ixtiyar, ahıl birisini seç” demək istədim, çünki o,
tədbirli və ağıllı olar. Təqlid pərdəsindən qurtulmuş olan bütün varlıqlar hər şeyi Haqqın onlara
bəxş etdiyi nur sayəsində görərlər.
Onun tərtəmiz üzü, hər hansı dəlilə ehtiyac duymadan da, özünü ortaya qoyar. Dış görünümə
baxan, görüntüyə aldanan insanın gözündə qəlp (=saxta) ağça ilə gerçək ağça eynidir. Səbətin
içində, yəni könüldə nələr uyuduğunu axı, o haradan bilsin?! Bu dünyada bir çox qızıllar var ki,
həsədçi oğruların əlinə düşməsin deyə hislə, tozla qaraldılmışdır. Eyni zamanda bir o qədər də
qızıl suyuna salındığı üçün gözqamaşdıran mis pullar var və ağlı qıt olanlar bunlara aldanarlar.
Biz də bütün dünya əhalisinin, bütün insanların iç üzlərini aşkar gördüyümüz üçün onların dış
üzlərinə heç nəzər yetirmərik!

İlan ovçusunun donub yuxulamış əjdahanı kəndirlə bağlayıb, Bağdada gətirməsi
(III cild, 994)

Bir ilan ovçusu əfsunlarla ilan tutmaq üçün dağlıq yerlərə üz tutdu. 995 Qışa, qara baxmayaraq,
bir əjdaha axtarmağa girişdi və birdən qarşısında azman, əjdahaya bənzər ilan gördü. Ölü və
hərəkətsiz olsa da, bu varlığın zəhmi ovçunun canına vicvicə saldı.

Ovçu xalqı heyrətə salmaqdan ötrü bu əjdahanı sürüdərək, Bağdad şəhərinə gətirdi. Tamaşaya
gələcək camaatdan üç-beş quruş qazanmaq xətrinə min bir əziyyətə qatlaşdı.
“Bu gördüyünüzün ölü əjdaha olmasına baxmayın, onu ələ keçirmək üçün min cür hoqqa
durğuzmuşam” dediyi zaman o, gətirdiyi heyvanı hələ də ölü sanırdı. Halbuki əjdaha diri idi və
ovçu diqqət yetirmədiyi üçün onun canlı olduğunu sezməmişdi. Soyuqdan, qardan donan
əjdahanın taqəti kəsilmişdi. Ölü görünsə də, yuxuda idi, diri idi.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

81

Bağdada qədər sürüdüb gətirdiyi əjdahanı bazardakı dörd yol ayrıcında saxlayıb, hay salmaq,
camaatı başına toplamaq istədi. Amma sonra ilanı Dəclə çayı sahilindəki bir peykənin (taxtadan
nar və ya təxt; burada - qayıq durağı – A.Y.) üstünə uzatdı və Bağdada nəhəng bir əjdahanın
gətirildiyinə dair xəbər bütün şəhəri bürüdü. “Bir ilan ovçusu indiyədək heç görünməmiş, nəhəng
bir əjdahanı ovlayaraq Bağdada gətirib!” deyirdi hamı. Yüz minlərcə axmaq ora toplandı və
onlar da ilan ovçusu kimi bu ilana yem oldular. Əjdahanı görməyə gələn insanlar da, ilan ovçusu
da şəhərə iş-güc dalınca çıxan insanların oraya toplaşmasını gözləyirdilər.
İlan ovçusu düşünürdü ki: “Qoy tamaşaya gələn camaat bir az da artsın, onda qazanacağım pul
daha çox olar.” Yüz minlərcə tamaşa maraqlısı nəhəng ilanı halqaya almışdı. Hər kəs
barmaqlarının ucunda duraraq, boynunu uzadır, o görünməmiş əjdahanı görməyə can atırdı.
Basırıqdan və həyəcandan kişilər qadınlara qarışmışdı. Eynilə Qiyamət günündəki kimi, xalqın
ağıllılarıyla cahilləri, yəni avamları burada biri-birindən seçilmirdi.
Ovçu ilanı bükdüyü kilimləri yüngülvarı tərpətdikcə, tamaşaya duran xalq da boynunu irəli
uzadırdı. Soyuqdan donub, keyləşmiş əjdaha bu ara bir xeyli əski-üskünün və kilimin arasında
yuxulayırdı. Ehtiyatlı tərpənən ovçu ilanı qalın və möhkəm kəndirlərlə bağlamışdı. Amma daha
çox seyirçi toplanana qədər xeyli zaman keçdiyindən qızmar İraq günəşi ilanın donunu əritmişdi.
Bu isti məmləkətin bürküsü sayəsində onun bədənini bürüyən ayaz və keylik yavaş-yavaş
buxarlanmışdı.
Ölü hesab olunan əjdaha dirilib, qımıldanmağa başlamışdı. Bu durum əjdahanı görməyə
gələnlərin heyrətini birə min artırdı. Karıxan seyirçilərin nərələri ərşə yüksəldi. Əjdahanın
dəbərdiyini görən bu insanlar bir göz qırpımında bağırışaraq qaçmağa üz qoydular.
Bu bağırtılar ilanı yuxudan oyandırdı. Ona sarınan ipləri necə qırıb dağıdırdısa, ətrafı çatırtı
səsləri bürümüşdü. O iyrənc əjdaha coşub-kükrəyən aslan kimi iplərini qırdı və örtüyün altından
sıyrılaraq dışarıya çıxdı. Əjdahanın qorxusundan qaçışan tamaşaçılardan bir çoxu o basabasda
ayaqlar altda əzilərək öldü. Yerdə yıxılıb, meydanın ortasında qalanlar isə yığın-yığın oldu. İlan
ovçusu sordu: “Əcəba, mən dağlardan, düzlərdən nə tutub, gətiribmişəm belə?!”
Özü necə qorxuya qapılmışdısa, yerində qurumuşdu, heç hara qaça bilmirdi. Əjdaha əvvəlcə
ovçunu uddu, sonra bir dirəyə sarıldı və dirəyi vücuduyla necə sıxdısa, qarnındakı ovçunun
sümükləri şaqqıltıyla qırıldı. 80
80 Bu hekayədəki ilan ovçusu - nəfsin həva və həvəsinə uyan, dünya nemətlərindən başqa bir
şeyi düşünməyən qafil insana işarədir. Əjdaha isə Mövlanə həzrətlərinin buyurduğu kimi, nəfsiəmmarəni (=insana hökm edən nəfsi) göstərməkdədir.
Ey insanoğlu! Sənin nəfsin də bir əjdahadır. Ölmüş görünsə belə heç vaxt ölməz. Günah işləmək
üçün əlinə fürsət düşmədiyindən o, qəmdən keyləşmiş, donmuş bir tərzdə öz saatını
gözləməkdədir. Nəfsin güclənib, fürsət tapsa, o dəqiqə fironluğa başlayar. Yüzlərcə Musanın,
yüzlərcə Harunun yolunda bitər. 81
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81 “Şüəra”(=Şairlər) surəsinin 27-ci ayətinini mənası belədir: “Əgər Allah bəndələrinin
azuqələrini artırsaydı və onlara hər dilədiklərini versəydi, Yer üzündəki insanlar yollarını azar və
üsyan edərdilər.” Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v.) bir hədisində belə buyurur: “Allah bir qulunu çox
sevirsə, siz öz xəstənizi çox su içməkdən qoruduğunuz kimi, Allah da o sevimli qulunu dünya
malına sahib olmaqdan qoruyar.” Əli həzrətləri də bir şeirində belə demişdir: “Sərvət sahibi
olma! Yüksək mövqelərə yiyələnmək üçün özünü didib-tökmə! Onları əldə etməmən - günah
işləməmənə səbəb olar.”
Nəfs əjdahası qıtlığa, yoxsulluğa, kasıblığa düşərsə, zəif bir qüvvət halında olar. Elə ki malamülkə, yüksək mövqeyə yiyələnər, onda öncə ağcaqanadı xatırladan nəfs çaylağa (=quzğuna)
çevrilər. Ona görə də sən öz nəfs əjdahanı özündən ayrı tut, onu ayrılıq buzuyla keyit. Əgər sıcaq
yanaşsan, onun ağzında əriyən loxma olarsan. Onu mat eylə və onu mat etdiyindən, mənəvi
cəhətdən öldürdüyündən əmin ol. Ona heç vaxt acıma, çünki o, yaxşılığın və acımanın nə
olduğunu qanmaz.
Qızmar şəhvət günəşinin şüaları altında o iyrənc bayquş qanadlanıb uçar. Ona əsil cəngavər kimi
meydan oxu ki, bunun qarşılığında Allah da sənə özüylə mənəvi buluşma lütf eyləsin. Sən o
nəfsə cəfa etmədən, ona qarşı riyazətlər (=düşmən kəsilmə) və mücahidə (=savaş) açmadan onu
ağıllı, sözəbaxan bir tərzdə tutmağımı niyyət edirsən? Bəlkə sanırsan ki, hər soysuz və əskik
insana nəfsini tutmaq qismət olur?! Əjdahanı öldürmək üçün Musa olmaq gərəkdir! Musa
həzrətlərinin əjdaha şəklinə düşən əsasından qorxduqları üçün yüz minlərcə insan qaçarkən
ayaqlar altda qalmış və Haqqın təqdiri ilə əzilmişdilər.

Siçanla qurbağanın hekayəti
(VI cild, 2632)

Tale elə gətirdi ki, bir siçanla bir vəfalı qurbağa çayın sahilində tanış oldular. Daxilən biribirlərinə yaxınlıq hiss elədilər. Bu görüşmələrini davam etdirmək üçün bir vaxt təyin etdilər. Hər
səhər müəyyən bir yerdə görüşürdülər. Bir az dərdləşir, könüllərini bürüyən təlaşları, üzüntüləri
və qorxuları paylaşırdılar. Bu görüşlərdən sonra hər ikisinin könlünə fərəh dolurdu. Biri-birlərinə
bildikəri əhvalatlardan söz salır, başlarına gələnləri nağıl edirdilər. Hər ikisi həmsöhbətinə dərin
maraqla qulaq asırdı. Onların bu söhbətlərində dil-ağız yardımçı olmurdu. Biri-birlərinə könül
sirrlərini açdıqları əsnada onlar “Birlikdəliyin özü bir rəhmətdir” hədisinin mənasını yaşayırdılar.
O civələk (=oynaq xislətli, dondan-dona girən) siçan qurbağa ilə görüşüncə nəşələnir, kiçik və
parlaq gözləri işıq saçır, həyəcanlanır, qurbağaya macəralar içində keçən beş illik həyat
hekayəsini anlatırdı. Bu dostluq və bu söz anlatmaqla bitməz.
Siçan bir gün qurbağaya dedi: “Ey hər kəsə ağıl verən, ağıllara yol göstərən dost! İçim daralıb,
sənə bir söz söyləməyə, dərdləşməyə, sənin fikrini öyrənməyə gəldiyim zamanlar sən həmişə
suyun dibində olursan. Mən çay sahilinə gəlirəm, çığırıb-bağıraraq: “Ey dost! Haradasan?” deyə
səsimi başıma atıram, amma səsim sənə çatmır. Suyun dibində olduğun üçün sən öz aşiqinin
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fəryadını eşitmirsən. Ey dostum! Birlikdəliyimizdən doymadığım üçün səninlə ara-sıra
görüşməm mənə yetmir.”
Qurbağa cavab verdi: “Ey əziz yarım! Ey sevimli dostum! Elə mən də səni görmədən dura
bilmirəm, bir an belə intizarına dözmürəm. Sənin təmkinli davranışların, halın və ədan məni
sehirləyibdir. Gündüzlər gözümün nurusan, ömrümün qazancı, hər şeyimsən sən. Gecələr
qərarım, nəşəm, yuxum, xəyalım, röyam da sənsən, sən! Yeri düşdü, düşmədi sənin lütf və
kərəmlərdə bulunman, məni xatırlaman, sevindirməyə can atman son dərəcə gözəl ürəyindən
xəbər verir. Ey gözəl ürəkli dost! İyirmi dörd saatda bir kərə görüşmək üçün sən quşluq vaxtını
(=səhərlə gündüz arası dönəmi) seçmisən. Mən isə bu vaxtı birlikdəliyimiz üçün yetərli
saymıram. Sənin sevginə özümü necə qapdırdığımı, sənə təpədən-dırnağa necə heyran
kəsildiyimi sözlərlə anlata bilmərəm. Heç bilmədiyin qədər yamandır halım! ”
“Ciyərim yanır, içimi atəş bürüyüb. Sənə susuzluğum bir deyil, beş yüz qatdır. Susuzluğuna
xəstəyəm! Ey əfəndim! Sənin isə bu qəmimdən heç xəbərin də yoxdur. Mən bir dilənçiyəm və
mənə bircə kərə baxman sənin gözəlliyinin sədəqəsi sayılar. Düzdür, mənim tək bir dilənçi bu
lütfə layiq olmasa belə, sənin hər kəsə gen-bol etdiyin yaxşılıqlar və ehsanlar bundan qat-qat
çoxdur, üstündür. Sənin çevrəndəkilərə göstərdiyin lütf və ehsan hansısa səbəbdən qaynaqlanmır,
bir qarşılıq ummur. Eynilə Günəş işığı kimi kirli yerlərə də, pisliklərin (=nəcislərin) üzərinə də
düşür, çünki üzərinə düşdüyü pisliklər Günəş işığına hər hansı əskiklik gətirə bilməz. Üstəlik,
həmin o pislik Günəşin hərarətiylə quruyub, yanacaq şəklinə düşər.
Bir zaman gələr ki, o pislik bir təzək şəklində ocağa atılar, ətrafa işıq saçaraq yanar, hamamı,
otağı isidər. Heyvan nəcisi iyrənc bir şeydir, pis qoxuyar. Budur, hərarətdən quruyub süsləndi,
yararlı bir şeyə çevrildi. Görəsən necə oldu ki, Günəş onu belə sehirlədi, faydalı etdi? Belə çıxır
ki, Günəş qara torpağın mədəsini isindirdi, beləcə yer üzündəki pisliklər quruyub, torpağa
qarışdı. Torpaq isə o təzəkləri içinə sindirdi, və onlar torpağın tərkibinə qarışaraq, bitkilər
aləmini əmələ gətirdi. Allah pislikləri bax, beləcə yox edər. Əgər Günəş ən yararsız şey olan
nəcisə belə bu ehsanları göstərirsə, otlara, nərgizlərə, qızılgüllərə, nəsrinlərə (=yabanı
qızılgüllərə) gör nə lütflər edər, nələr bəxş edər?! Bir gör, Allah özünə qulluq edən qızılgüllərə
necə vəfalı davranar, onlara necə gözəl rənglər və qoxular bağışlar! Pisliklərə, yamanlıqlara belə
xoş, belə lətif geyimlər hədiyyə edən Allah, gör, indi təmiz insanlara, xeyirxah kəslərə nələr
bağışlayar! Haqq onlara gözlə görünməyən, dillə anlatılmayan ehsanlar edər. Elə şeylər verər ki,
bunları açıqlamağa dildəki sözlər yetərsiz qalar. Ey sevgilim! Bizlər kimik axı?! Odur ki, gəl,
gözəl xasiyyətinlə könlümü aydınlığa qovuşdur! Çirkinliyimizə, yamanlığımıza isə heç bənd
olma, çünki zəhərimiz heç də dağdakı əfi ilanlarınkından geri qalmaz!
Mən özüm də çirkinəm, bütün xislətlərim də eləcə. Əgər o, məni bir tikan olaraq dəyərləndirdisə,
mən necə dönüb qızılgül ola bilərəm ki?! Sən də gəl, bir bahar kimi bu tikana qızılgülün
gözəlliyini bəxş eylə, ilana isə tovuzquşunun bər-bəzəyini. Çirkinlikdə mən çoxlarından betərəm,
amma sənin lütfünün bolluğuna, sənin səxavətinə arxayınam. Ey qamətinə sərv ağacının da
həsəd bəslədiyi gözəl! Ehtiyaclarının sonu olmayan bu qul səndəki sonsuzluğa möhtacdır, gəl,
lütfünü ondan əsirgəmə, ona sahib çıx. Çünki mən ölsəm, mənə ağlayan yenə də elə sənin lütfün
olacaq, bil. Kərəm sahibisən sən, heç nəyə ehtiyacın yoxdur, amma bunlara rəğmən yasımı da
sən tutarsan.
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Məzarımın başında çox qəmə batarsan, o gözəl gözlərindən çox yaşlar axıdarsan.
Kimsəsizliyimə, zavallı olmama ağlayarsan, məzlumluğum gözlərini nəmlədər. O lütflərindən
bircə çimdiyini mənə indi göstər və məndən sonra deyəcəklərinin bəzilərini qulağıma bəri
başdan pıçılda! Torpağımın eşidəcəyi sözlərin qoy indi bu qəmli qulaqlarıma dolsun. Ey
qardaşım! Varlığım torpaqdan yoğrulub, torpaqdanam mən. Sən isə suya mənsub olsan da,
mərhəmətli sultansan, lütflərin bitib-tükənməz, diləkləri yerinə yetirənsən. Elə lütflər göstər və
elə ehsanlar et ki, vaxtlı və ya vaxtsız belə olsa, hüzuruna gələ bilim. Yoxsa mən çay sahilində
bütün varlığımla səni səsləyib dursam da, sən mərhəmət göstərib mənə heç cavab da vermirsən.
Mənim suya dalma imkanım yoxdur, çünki torpaqdan yoğrulmuşam, torpağın övladıyam mən.
Ya bir elçi (=araçı) göndərib, mənə yardım eylə, ya da səsimin sənə çatması üçün bir yol düşün
tap.”
Bu iki dost - siçanla qurbağa - söhbətləşəndən sonra belə bir qərara vardılar: uzun bir ip
tapmaqla aralarındakı ayrılıq sirrini çözəcəklər. Siçan dedi: “İpin bir ucunu səni canından çox
sevən qulunun, yəni mənim ayağıma, digər ucunu isə sənin ayağına bağlayaq. İki ayrı bədəndə
yaşayan sənlə mən, can bədənlə necə birləşirsə, eləcə bu iplə qarşılıqlı bağlanar, tək vücud olaraq
birləşərik. Onsuz da bir mənada bədənimiz - canımızın ayağına bağlanmış ipi xatırladar.” “Can”
adlanan qurbağa suyun dibinə dalıb, o mavi aləmdə “bədən” adlı siçandan qurtulan kimi adətən
“bədən” (=siçan) onu iplə sahilə tərəf dartar. Bu dartılmadan “canın” (=qurbağanın) hansı
acılara, iztirablara qatlaşdığı isə sirr deyildir. Halbuki o beyni kifsimiş siçan bu ipi vaxtaşırı
dartmasa, qurbağa suyun dibində nə zövqlər, nə səfalar dadacaqdı.
Siçan dedi: “Elə də edək: ipin bir ucu mənim, digər ucu isə sənin ayağına bağlansın. Bu yolla
mən bu qupquru sahildə ipi dartanda sən dərdimi, yəni səni görmək istəyimi anlayacaqsan!”
Amma bu söz qurbağanın xoşuna gəlmədi və özü-özlüyündə “Bu çirkin siçan əcəb mənə qəmiş
oldu!” deyə düşündü. Amma siçan qurbağa ilə bir araya gəlmək üçün o eşq ipini özünə görə çox
uğurlu tapmışdı və dediyindən dönmürdü: “Hər halda bunun ipini əlimə keçirmiş sayılacağam”
deyə durmadan düşünür, bu qənaətlə könlünə təskinlik verirdi: “Nə bu fürsəti, nə də bu ipin
ucunu əldən qaçırmamalıyam” deyə o, can dostunu sıx-sıx görmək arzusuyla alışıb yanırdı.
Özünü bu fikrə o dərəcədə inandırmışdı ki, az qala bütün varlığı o ipə dönmüşdü. Bu ara qəflətən
bir ala qarğa göydən cumub, siçanı dimdiyinə keçirtdi.
Qarğa havaya qalxınca, siçanla birlikdə suyun dərinliklərindəki qurbağa da ipə bağlı olduğundan
sudan çıxmalı oldu. Siçan qarğanın dimdiyində idi, qurbağa isə ayağından siçana bağlandığı
üçün havadan asılı görünürdü. Bu mənzərəni görənlər heyrətlə: “Bu qarğa görəsən necə hiylə
işlədib, necə biclik sərgiləyib ki, suda yaşayan qurbağanı da ovlaya bilib?!” deyirdilər. “Axı,
necə ola bilər ki, qarğa suyun dibində gizlənən qurbağanı ovlayar?! Su qurbağası quruda yaşayan
qarğaya necə ov ola bilər?!”
Havada, ipdən asılı olan qurbağa isə deyinirdi: “Suda yaşamayan, kirli heyvanlarla dostluq
quranın sonu bundan artıq olmaz!” 85
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85 Bu hekayətdə adı keçən “ala qarğa” - ölümün simvoludur. “Ruh” özünün qərar tutduğu və
möhtəşəm sarayı sayılan “bədən”dən ayrı düşməyi heç arzulamaz, buna görə də ölümdən (ala
qarğadan) qorxar, yaşamağa, həm də uzun ömür yaşamağa can atar. Amma xəstəliklər vasitəsiylə
bədənimizi sarsıdan ölüm vücudumuzu alt-üst edincə, tənimizə bağlı olan ruhumuz ölümün artıq
üzərini kəsdirdiyini hiss edər, hekayətdəki o su qurbağası kimi titrəməyə başlayar. “Su
qurbağası” - ruhumuzun, “siçan” isə bədənimizin simvoludur. Su qurbağası - təmiz bir varlıqdır,
siçan isə iyrənc və təmiz sayılmayan heyvandır. Ona görə də təmiz bir varlıqla kirli bir varlığın
dostluğu onu yalnız ölümə, fəlakətə sürükləyə bilər. Hekayətin anlamı - ruhumuza uyğun
olmayan, daha doğrusu, ruhumuzun xoşlanmadığı insanlarla dostluqdan çəkinməmizin
vacibliyidir.

Yusif həzrətlərinin öz qonağından bir ərməğan istəməsi
(I cild, 3157)

Bir gün Yusif əleyhissəlamın evinə çox uzaq bir məmləkətdən qəlbi sevgi və şəfqətlə dolu bir
dostu qonaq gəldi. Onlar biri-birləriylə ta uşaqlıqdan dost idilər və uzun illər boyu bu dostluq
mütəkkəsinə dirsəklənmişdilər.
Bu qonaq xain qardaşlarının Yusif həzrətlərinə etdikləri həsəddən, çəkdirdikləri cəfalardan çöz
saldı. Yusif əleyhissəlam da dedi ki: “O həsəd - bir zəncir idi, biz isə aslan. Ona görə də o,
boynumuza taxılmışdı. Zəncirlənmək aslandan ötrü xəcalətverici bir şey deyildir. O təcəlli İlahinin bir qəzası idi və bizlər Haqqın qəzalarından şikayət etmərik. Boynuna zəncir taxılanda
belə, aslan öz qüvvəti baxımından o zəncir sahiblərindən daha güclüdür.”
Qonaq soruşdu: “Zindanda halın necə idi?” Yusif əleyhissəlam belə cavab verdi: “Getdikcə
azalan Ayın hilal (=incə Ay) şəklinə gəlməsi kimi. Yoxsa bunu görməmisən? Əvvəlcə Ay
görünməz olar, sonra isə yeni Ay şəklini alar və iki büklüm (=ikiqat) olar. Sonradan təkrar göy
üzündə bədrlənər və dolunaya (=yuvarlaq Aya) çevrilər. İnci dənəsini həvəngdəstədə döyərlər,
amma bundan onun qədri, qiyməti daha da artar: ya sürmə kimi gözə çəkilər, ya da ki, məcun
(=yaxı) halına gətiriləndən sonra qəlbə fərəhlik gətirməkdən ötrü yeyilər. Buğdanı torpağın
qoynuna, altına atsalar da, o, sünbül şəklində cücərər. Daha sonra dəyirmanda üyüdülən
sünbülün buğdası xeyli dəyər qazanar, cana can verən çörəyə dönər o. Çörəyə çevrilən həmin
buğdanı ağıza qoyar, dişlərlə çeynəyib əzərlər. O andan sonra bu çörək insanoğlunun ağlını
artırar, ona anlayış və yaşama gücü bəxş edər. Sonralar, həmin o can eşq atəşində əriyib yox
olunca isə bir buğdanın başına gələn bu olaylar əkinçiləri karıxdırar. Bu söhbətin axırı yoxdur,
yaxşısı budur, sən geriyə, başladığın hekayətə qayıt, safqəlbli qonağın Yusif həzrətlərinə nə
dediyini anlat bizə…”
Yusif həzrətləri başına gələnləri anlatdıqdan sonra qonağa dedi: “Dostum! De görüm, bəs sən
bizə hansı ərməğanı gətirmisən? Haydı, gətir sovqatını görək.”
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Ev sahibinin bu istəyin eşidən qonaq çox utandı və fəryad edərmiş kimi belə dedi: “Sənə hədiyyə
gətirmək üçün bir neçə şeyə baxdım. Amma heç birisi gözümə, könlümə yatmadı, onların heç
birini sənə layiq bilmədim. Özü-özlüyümdə düşündüm: “Bir buğda böyüklüyündəki qızıl
qırıntısını sənin kimi bir qızıl yatağına (=mədəninə), bir damla suyu sən boyda dənizə necə
hədiyyə edə bilərəm ki? Hüzuruna öz könlümü və canımı belə gətirmiş olsaydım, bu, Kirmana
orada onsuz da bol olan kimyon (=cirə) aparmağa bərabər sayılardı. Bu Misirdəki anbarlarda
sənin gözəlliyindən başqa hər nemətə rastlanar, amma sənin gözəlliyinin nə bir misli var, nə də
bənzəri. Ona görə də sənə könül nuru qədər təmiz, toz götürməyən və ləkəsiz bir güzgü
gətirməyi daha uyğun sandım. Ey Günəş qədər göy üzünü nurlandıran Yusif! Sənə könül
nurundan hazırlanmış bir güzgü gətirdim ki, o aynaya hər baxanda öz gözəl üzünü görəsən, sənə
bəxş olunan o neməti görüb, ona heyran kəsiləsən… Ey gözümün nuru! Sənə bir güzgü gətirdim
ki, ona baxıb, bu gözəl üzünü hər görəndə, məni də yada salasan.”
Qonaq bütün bunları söyləyəndən sonra qoltuğunun altından bir güzgü çıxardıb, onu Yusif
həzrətlərinə verdi. Gözəllərdə adətdir - daim güzgüyə baxarlar. Bəs varlığın güzgüsü nədir
görəsən? Varlığın güzgüsü – yoxluqdur. Ey Haqq aşiqi! Əgər axmaq deyilsənsə, onda Haqqın
dərgahına özünlə yoxluğunu götür. Dostların yanına əliboş getmək - dəyirmana buğdasız
getməyə bənzər. Cənab Haqq da Qiyamət günü camaata üz tutub, soracaq: “Bu Məhşər günü
üçün nələri ərməğan gətirdiniz? Sizi ilk yaratdığımda olduğunuz kimi, yəni əliboş, azuqəsiz,
yalnızbaşına və möhtac halda gəldiniz. Haydı, söyləyin görüm, bu Qiyamət günü üçün ərməğan
kimi nələri gətirdiniz?” 86
86 Mərhum müəllimim Tahir Mövləvi həzrətlərinin bu qitəsini (=dördlüyünü) burada
xatırlatmamam əlimdə deyildir:
Əliboş gedilməz, gedilən yerə,
Rəbbim, boş gəlmədim - mən suç gətirdim.
Dağlar çəkəmməzkən o ağır yükü
İki qat sırtımda pək güc gətirdim. (=ikiqat bükülən belimdə zor-bəla ilə gətirdim - A.Y.)
Yoxsa dünyadan axirətə dönməyə, Allahın hüzuruna çıxmağa heç ümidiniz qalmamışdı sizin?
Yoxsa “Quran”ın Qiyamət günü barədə xəbəri sizlərə boş sözlər kimi görünmüşdü?! Ola bilsin
ki, sən Qiyamət gününü inkar etmirsən, amma o Dostunun qapısına əliboş necə gedə bilərsən?
Bəs hanı sənin o gerçək yol yoldaşın? Hara getdi səni o heç tərk etməyəcək dostun?
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Bir kişinin ayının yaltaqlanmasına, vəfasına güvənməsi
(II cild, 1969)

İri bir ilan ayının gövdəsinə sarılmışdı. Bunu görən şirürəkli bir cavan qaçaraq, ayının fəryadına
yetişdi. İlanın ağuşunda sıxılan ayı necə böyürürdüsə, bir qoçaq cavan heç nəyə baxmadı, irəli
cumub, ayını ilanın əlindən qurtardı. Bu amansız düşmənin caynağından qurtulan ayı belə bir lütf
və kərəm sahibi olan insanın ardınca düşdü, eynilə Əshabi-kəhfin iti kimi, onu ölümdən qurtaran
bu igid insanoğlundan bircə addım da aralanmadı. 87
87 “Kəhf ” surəsinin 18-ci ayətində bildirilir ki, əvvəlcə altı nəfər olan Əshabi-kəhfə (=Mağara
əhlinə) sonradan bir çoban da qoşulur. Bu çobanın iti mağara əhlindən bircə an da uzaq
düşməzmiş. Həmin əyyamda hökmdar öz xalqını bir bütə tapınmağa məcbur edirmiş. Bu
adamlar həmin bütə tapınmamaq üçün qaçıb, dağlarda bir mağaraya sığınır, orada düz 309 il
yatmalı olurlar. Türkiyənin Tarsus vilayətində bu dönməz insanların adını daşıyan bir mağara və
onun yaxınlığında bir məscid vardır. “Əshabi-kəhfin iti” ifadəsi Kitmir şairləri tərəfindən həmişə
bir sədaqət timsalı mənasında işlənmişdir. (Kitmir sözünə əsasən «Kitmir iti» deyiminin
tərkibində rastlanır. Öz rəiyyətini zorla bütlərə tapınmağa məcbur edən padişahın zülmündən
qaçıb qurtulan və Tarsusdakı (Türkiyə) Encülüs dağındakı Əshabi-kəhf mağarasında bir rəvayətə
görə əsrlərlə yatan yeddi nəfərin yanındakı səbrli, sədaqətli itə «Kitmir iti» adı verilib.
Deyilənlərə görə, o yeddi nəfərlə birlikdə həmin it də cənnətə gedib – A.Y.)
Günlərin bir günü həmin cavan xəstələnib, yatağa düşdü. Ona könül bağlayan ayı bir an xəstənin
başının üstündən ayrılmadı, ona həyan durdu. Oradan keçən birisi xəstənin başı üstə ayını görüb
təəccübləndi və: “Qardaş, bu nə işdir? Bu ayı ilə sənin nə işin ola bilər?” deyə xəbər aldı.
O da bu ayını əjdaha boyda ilanın əlindən necə xilas etdiyini, buna görə də bu vəhşi heyvanın
ona könül bağladığını, mehr saldığını o adama nağıl eylədi. Yoldan keçən o şəxs dedi: “Ay
axmaq insan! Sən gəl, bu ayıya könül vermə, ona bunca güvənmə! Çünki axmağın dostluğu onun sənə düşmanlığından daha betərdir. Bir hiylə ilə onu başından rədd eləməyin məsləhətdir.”
Xəstə ona bu öyüdləri verənə belə dedi: “Sən bunu həsədindən söyləyirsən. Sən onun ayı
olmağına yox, mənə olan bağlılığına, sevgisinə bax!” Öyüdçü kişi sözünə davam elədi:
“Axmaqların sevgisi də baş aldadar. Mənim sənə həsəd bəsləməm - onun sənə sevgisindən daha
üstündür. Haydı, qalx, mənimlə gedək, bu ayını da özündən uzaqlaşdır. Gəl, bu vəhşi ayını öz
cinsindən olan bir insandan daha üstün sanma.”
Xəstə dedi: “Ay paxıl! Dur, get burdan, öz işinə bax.” Öyüdçü belə cavab verdi: “Elə mənim
işim - səni qarşıdakı fəlakətdən qurtarmaqdır. Amma neyləyim, taleyin yox imiş. Ey hörmətli
insan! Mən sənə görə bir ayıdan əskik olammaram axı. Əvvəla, mən - bir insanam, gəl, ondan əl
çək, yoldaşın mən olum. Başına gələcək o fəlakəti düşündükcə ürəyim yarpaq kimi əsir. Saqın,
bu ayı ilə meşəyə getmə. Könlümdəki narahatlıq boşuna deyildir. İçimə çökən qorxu hissi əslində Allahın verdiyi bir nurdur və mən bütün bunları söz olsun deyə söyləmirəm. Başqa bir
umacağım da yoxdur, çünki mən - Allah nuru ilə dünyanı görüb-dəyərləndirən bir iman
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sahibiyəm. Saqın və nəfəsi qan qoxuyan bu ayıdan uzaq dur ki, sonradan qan gölündə
üzməyəsən.”
Öyüdçü insan bu sözləri söyləməyinə söylədi, amma heç biri o cavanın beyninə batmadı, çünki
olumsuz zənn - insanoğlu üçün ən böyük əngəldir, aşılmaz bir bənddir.
Sonra öyüd verən şəxs xəstənin əlindən tutdu, amma xəstə əlini geri çəkdi. Bunu görən öyüdçü
dedi: “Ağıllı birisi olmadığından, sənə dost olmaq fikrimdən daşındım və gedirəm.” Xəstə
razılaşdı: “Get, ey boşboğaz insan! Sən heç mənim dərdimi çəkmə! Qalxıb mənə irfandan,
mərifətdən söz açma!”
Öyüdçü son kərə ona üz tutdu: “Mən sənin düşmənin deyiləm. Əgər indi mənə qoşulub gəlsən,
bununla ancaq özünə yaxşılıq edərsən.”
Xəstə cavan dedi: “Yuxum tökülür, açıl başımdan, get öz işinə-gücünə.” Öyüdçü bir daha: “Gəl,
sənə dost olanı seç… Ağıllı birisinin, könül dostun olacaq birisinin keşiyi altında yuxula” dedi.
Xəstə ona öyüd verənin bu israrından daha da əsəbiləşdi, arxasını ona çevirdi. Özü-özünə dedi
ki: “Deyəsən, axı, bu adam ya canıma qəsd etmək üçün gəlmiş bir qatil idi, ya məndən sədəqə
uman bir avara dilənçi… ya da ki, məni sevimli ayımla qorxutmaq üçün öz dostlarıyla mərc
gəlmiş birisiydi.”
İçi necə çürük, xisləti necə iyrənc idisə, cavanın ağlına heç bir xoş niyyət gəlmədi bu ara. Çünki
xəstənin bütün fikri-düşüncəsi, olan-qalan xoş niyyətləri yalnız ayıyla bağlıydı. Deyəsən, ayı ilə
oturub-durduğu üçün ona oxşamağa başlamışdı. Belə davranmaqla o cavan özünə doğru yol
göstərən ağıllı birisinə xeyli pislik elədi. Onu suçlamaqla qalmadı, ayını isə sevgi və mərhəmət
sahibi bir dost sandı. Ona nəsihət edən kəs də əsəbiləşdi, ürəyində ona “Görürəm ki, sənin işin
Allaha qalıb. Necə bilirsənsə, elə də elə” dedi, onu orada qoyub getdi.
Düşündü ki: “Onun yaxşılığı üçün bunca dəridən-qabıqdan çıxmama, öyüd verməmə
baxmayaraq, xəstənin könlündəki pis xəyallar və qorxular daha da artdı. Buna görə də mən öz
öyüd qapımı qapatdım və “Onlardan üz çevir, onlara can yandırma” 88 ayəsinin əmrini yerinə
yetirdim.”
88 Burada “Səcdə” surəsinin 30-cu ayətinə işarət olunur.
Bir az sonra xəstə cavan yuxuladı. Ayı isə onun üz-gözünə qonan milçəkləri qovalamağında idi.
Zəhlətökən milçəklər xəstədən əl çəkmir, dönə-dönə geri qayıdır, az öncə oturduqları yerlərə
qonurdular. Milçəklərdən biri lap inadçı idi. Ayı yatan ağasının üzündən həmin milçəyi bir neçə
kərə qovsa da, milçək hərlənib-fırlanıb, yenə onun üzünə qonurdu. Axırda bu milçək ayını
tamam özündən çıxartdı və ayı gedib dağdan iri bir qaya parçası gətirdi. Milçəyin yatmaqda olan
dostunun üzündə oturduğunu sezdi. O dəyirman daşı boyda qaya parçasını başının üstünə
qaldırıb, milçəyi öldürməkdən ötrü yatan cavanın başına çırpdı. Sal qayanın altında xəstənin üzü
yuxa kimi yastılandı. Ayı ilə dost olanın rəvayəti beləcə dillərə düşdü. Axmağın sevgisi də
ayının o cavana bağlılığı kimidir. Onun kini - sevgisidir, sevgisi isə kini…
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Gözəl ətirdən bayılan dabbağın (=dəriçinin) hekayəti
(IV cild, 257)

Bir kişinin ətirlər satılan bazara yolu düşdü. Duyduğu xoş ətirlərdən bu kişinin ağlı başından
çıxdı, yerə yıxılıb, özündən getdi. Nəfis qoxular, ətirlər satılan bu yerdə o adamın başı fırlandı,
durduğu yerə sərilib qaldı. Yolun ağzında düşüb qalan bu adam çevrəsində olub-keçənlərdən
xəbərsiz halda, əsil leş kimi orada yatıb qaldı. Bir müddət sonra camaat onun başına toplandı,
dərdinə çarə aramağa başladı. Birisi əlini onun sinəsinə qoydu, ürəyinin döyünüb-döyünmədiyini
öyrənmək istədi. O birisi üzünə qızılgül suyu (=gülab) səpdisə də, bilmədi ki, yerdə yatanın
başına bu olay elə qızılgül suyundan gəldi.
Bir digəri bayılanın əllərini, başını ovxalayırdı. Bir başqası hərarəti düşsün deyə, bu qəribin
sinəsinə yaş saman çəkirdi. Birisi öd ağacı (=dini ayinlər zamanı yandırılmaqla ətrafa xoş ətir
yayan, tropik zonalarda yetişən ağac. Latınca adı – Aquilaria agollocha – A.Y.) ilə şəkəri
qarışdırıb tüstülədirdi. Digəri paltarlarını çıxartmaqla onu sərinlətməyə çalışırdı. Başqa birisi
“Görüm necə vurur?” deyə nəbzini yoxlayırdı. Bir başqası əyilib ağzını qoxlayırdı bu adamın.
Şərab içdiyini, əsrar (=həşiş) çəkdiyini və ya əfyun (=opium) atıb-atmadığını öyrənmək istəyirdi.
Toplaşan camaat onun özündən getməsinin səbəbini anlamadığından çaşıb qalmışdı. Bu vaxt
onun yaxınlarına “Filankəs müşk yağı çəkənlər bazarında bayğın halda yıxılıb” deyə xəbər
yolladılar. Onun niyə özündən getdiyini, yəni məcməyisinin (=obrazlı dillə - ağlının) niyə
təpəsindən yerə dığırlandığını, niyə bunca alçalıb, pərişan olduğunu bir kimsə anlaya bilmirdi.
Həmin bu dabbağın haldan anlayan və yekəpər bir qardaşı var idi, o durmayıb özünü olay yerinə
çatdırdı. O yenində (=əbasının geniş qolunda) bir tikə it nəcisi götürmüşdü özüylə. Xalqı
yararaq, qardaşının başının üstünü kəsdirdi və dedi: “Mən onun nədən bayıldığını bilirəm.”
Bir şeyin səbəbi bilinərsə, ona çarə qılmaq asanlaşır, səbəb bəlli olmayanda iş müşkül olar, çünki
bir xəstəliyin əlacı üçün minlərlə ehtimal ola bilər. Səbəb ortaya çıxınca, düyün çözülər - axı
səbəb - bilgisizliyin açarıdır.
Dabbağın qardaşı özü-özünə dedi: “İndiyəcən it nəcisinin qoxusu bu adamın beyninə,
damarlarına və iliyinə, həm də ki qatbaqat işləyib, çünki çörəkpulunu çıxarmaqdan ötəri o, bir
dəriçi kimi hər gün sabahdan axşam düşənə qədər pisliklər və iyrənc qoxular içində əlləşibvuruşur. Tibb elminin ustadı sayılan Calinus (=Qalen (əslində Qalenus) - təxminən 130 - 200-cü
illərdə yaşamış məşhur Roma həkimi və tibb alimi – A.Y.) də belə demişdir: “Xəstə nəyə hədsiz
alışıbsa, nəyə mehr salıbsa, sağaltmaq üçün ona məhz ondan ver, çünki onun xəstəliyi - sevdiyi
şeylərdən uzaq düşməsindən qaynaqlanar. Sən də xəstəliyin əlacını onun adət etdiyi, könül
bağladığı şeylər arasında axtar.”
Bu dəriçi də indiyədək pisliklər içində çabalaya-çabalaya əsil nəcis böcəyinə dönmüşdü. Belə
böcəyin qızılgül suyundan bayılacağı isə sirr sayılmaz. Belə xəstənin dərmanı - it nəcisidir, çünki
ona alışıb, onu qurdalamağa adət edibdir, bu işə könül veribdir.”
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Bayılan dabbağın qardaşı gətirdiyi dərmanı camaat görməsin deyə, əvvəlcə xəstənin başına
toplananları oradan uzaqlaşdırdı. Gizli bir şey söylərmiş kimi başını bihuş yatan dabbağın
qulağına yaxınlaşdırdı və bu ara ovcundakı nəcisin bir tikəsini onun burnunun pərəsinə qoydu.
Bunun üçün o, qardaşının pis beynini çalışdıracaq bu qurumuş nəcisi ovcunda əzmişdi.
Burnunun pərəsinə nəcis ovuntusu yerləşən bayılmış dabbağ bir az sonra qımıldanmağa başladı.
Bu halı kənardan seyr edən camaat “Əcəb əfsun, dua imiş bu!” deyə heyrətləndi. Hamı deyirdi
ki: “Bu adam bir dua oxuyandan sonra bayğın kəsin qulağına üflədi və bu işləm az qala ölən o
adamın dadına çatdı.”
Eynilə beləcə, zatıqırıq insanların da qımıldanması - yamanlıqları və günahları üzündəndir.
Belələri ancaq bir zinadan, bir baxışdan, bir göz süzülüşündən, bir qaş oynatmadan təsirlənərlər.
Öyüdün müşkü, öyüdün xoş ətri də kimə fayda vermirsə, o adam mütləq iyrənc qoxulara
alışmışdır. Allaha şərik qoşanlara isə, dünyaya pisliklər arasında göz açdıqlarından ötrü, Cənab
Haqq “nəcis” (yəni pislik) dedi, çünki belələri mənəvi pisliklər və azğınlıqlar ortamında
doğularlar. Gözünü açandan bəri iyrənc şəraitdə böyüyən nəcisqurdu da, eynilə beləcə müşk,
ənbər qoxusuna öyrəşə bilməz, çünki o, heç vaxt nur dənizi görməmişdir, sahildəki
balıqqulağılar kimi içsizdir, könüldən, ruhdan məhrumdur. Sadəcə bədəniylə yaşamaqda və var
olmaqdadır. Əgər Cənab Haqq aləmə saçdığı nurdan ona bir azca da olsa versədyi, o, Misirdə
olduğu kimi, gübrə içində yumurtadan çıxan sarıdimdik cücə kimi olardı. Həm də o qaranlıq
hində bəslənən adi toyuq deyil, bir bilgi, anlayış və irfan quşu olardı.

Bir oğrunun ona verilən “Gecəyarı bir divarın dibində nə edirsən?” sualına “Burada təbil
çalıram” cavabını verməsi
(III cild, 2799)

Bu məsəli eşit və bu fikri dinlə: Gecə yarısı mahir bir oğru hasarın dibində lağım atmaqla məşğul
idi. Ev sahibi xəstə idi, yarıyuxulu, yarı oyaq olduğundan aramsız taqqıltı səsləri eşidirdi. Odur
ki, dama çıxıb, oradan aşağı boylanaraq oğrudan soruşdu: “Bala, sən kimsən, nəçisən? Xeyir ola,
gecənin bu vaxtı durmadan külüng çalırsan? Nə işlə məşğulsan orada?” Oğru cavabında dedi:
“Ey hörmətli ağsaqqal, mən – təbilçiyəm.” Xəstə qoca: “Yaxşı, bəs sən orada nə edirsən elə?”
soruşunca oğru belə cavab verdi: “Təbil çalıram.”
Ev sahibi: “Heç təbilinin səsi gəlmir amma?!” deyəndə oğru dilləndi: “Təbilin səsini sabah
eşidəcəksən. Sabah sən “Hər şeyim çalındı, çapıldı!!!” deyə fəryad qoparanda bu təbilin səsindən
qulaqların batacaq.”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

91

Bir türkün “Dərzi məndən heç nə əkişdirə bilməz” deyə mərcə girməsi və malını girov
qoyması
(VI cild, 1665)

Bir hekayətçi dərzilərin parçaları hansı insafsızlıqla oğurladıqlarından və bunları necə
gizlədiklərindən söz açdı. O adam qaynaşan bazarda Hitaydan gələn bir türk dərzilərin bu
sirrinin üzərindən örtüyün qaldırılmasından xeyli qəzəbləndi. Halbuki Qiyamət gününü
xatırladan gecənin özü də bu cür sirrləri həqiqət əhlinə daim açıqlamaqdadır. Bir yerə getsən və
orada biri-birisiylə üz-göz olan, biri-birinin sirrinin, eyiblərinin üstünü açan, kirli camaşırlarını
gözlər qabağına sərən iki düşmən görsən, o dilləşmə anını bir baxıma Məhşər məhkəməsi say!
Gizli sirrləri açıqlayan ağızları, boğazları isə İsrafil suru hesab elə!
Bil ki, Allah bu qəzəb sahiblərini sirrlərinin ortaya tökülməsi üçün hazırlamış, bunu təqdir
etmişdir.
Əslində hekayətçi dərzilərin müştərilərinə qarşı xainliklərini ballandıra-ballandıra anlatmışdısa
da, bu, türkü xeyli dərdə və üzüntüyə qərq eləmişdi. Axırda türk dözə bilməyib dedi: “Ey
hekayətçi! Şəhərinizdə bu cür hiylələrdə və xainlikdə ən mahir və usta olan dərzi kimdir elə?”
Hekayətçi cavab verdi ki: “Şəhərimizdə Ciyəroğlu adlı bir dərzi var ki, əldən itilikdə və
oğurluqda bir kimsə ona çatmaz.”
Türk: “Mən də səninlə mərc gələrəm ki, məndən nəinki parça, heç parça tikəsi də oğurlaya
bilməz” dedi. Oradakılar türkə ağıl verdilər: “Gəl, çox da özünə güvənmə, bunca yüksəklərdən
uçma, çünki o adam səndən də bicləri barmağına dolayıb. Odur ki, ağlının itiliyinə bir elə
arxayın olma, çünki onun hiylələri qarşısında sən də uşaq kimi karıxarsan, özünü yerli-dibli
itirərsən!” Türk daha da qızışdı: “Mən də deyirəm ki, o dərzi məndən nə köhnə, nə də yeni heçcə
nə çırpışdıra bilməz, mənə heç nə ata bilməz!” deyə mərcə girdi.
Türkün malına gözü düşənlər və tamah salanlar onu bu yolla oyuna gətirdilər, o da əlindəovcunda nəyi vardısa, hamısını bu mərcə yatırtdı: “Bax, bu ərəb atımı mərcə qoyuram. Əgər o
dərzi hiylə işlətməklə məndən parça əkişdirərsə, qoy onda atım sizinki olsun. Yox, əgər dərzi
məndən heçcə nə çala bilməsə, onda sizdən bu ata bərabər bir at istəyəcəyəm” dedi. Həmin
gecəni darğın halda keçirən türkün gözünə yuxu getmədi, sabaha qədər əliəyri dərzinin xəyalı ilə
savaşmalı oldu. Səhər açılan kimi atlas parçasını qoltuğuna vurub, o hiyləgər dərzinin bazardakı
dükanına üz tutdu. Kandarda salam verib, dükana girdi. Müştəri görən usta tez yerindən qalxıb,
onun salamını aldı, hal-xatir soruşdu. Türkə görünməmiş hörmətlər göstərməklə onun könlünə
yol tapdı, özünü ona sevdirdi.
Dərzinin qarşısında bülbüllər kimi şirin dillər tökdüyünü görən türk özündən arxayınlaşdı və
gətirdiyi İstanbul atlasını onun önünə atıb dedi: “Bu parçadan döyüş günü geyə bilməm üçün
beldən aşağısı geniş, yuxarı qismi dar olacaq bir qaftan biç. Beldən yuxarısını dar elə ki,
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

92

vücudumu gözəl göstərsin, aşağısını isə geniş götür ki, hərəkətlərimi qısıtlamasın, əl-ayağıma
dolaşmasın.”
Dərzi əlini gözünün üstə qoyub dedi: “Ey sevimli və kübar müştərim! Sənin xidmətində hər
zaman varam! Əmrin də bu gözlərim üstə!” Ardından parçanı ölçüb, nə qədər işlənəcəyini
anladı. Sonra isə ilanı yuvadan çıxaran şirin diliylə türkü söhbətə tutdu. Gəlmiş-getmiş əmirlərin
(=hökmdarların) hekayətlərini dilə gətirdi, onların lütflərindən, səxavətlərindən,
comərdliklərindən bəhs elədi. Sonra sözü xəsislərin, onların iyrənc özəlliklərinin, simicliklərinin
üzərinə gətirdi, uzun-uzadı əhvalatlar anlatdı türkə. Onu güldürmək üçün xeyli lətifə danışdı,
cürbəcür yozulan kəlamlar aləminə baş vurdu. Bu ara bir göz qırpımında qayçısını çıxartdı,
parçanı biçməklə yanaşı, şirin söhbətinə də davam elədi. Anlatdığı əhvalatlar üzündən türk necə
uğunub getdisə, onsuz da qıyıq olan gözləri tamamilə görünməz oldu. Bundan yararlanan dərzi
parçadan bir tikəni çırpışdırıb, dizinin altına dürtdü və bu işləmi Allahdan başqa bir kimsə
görmədi. Allah hər şeyi görməyinə görər, amma onun gözəl özəlliklərindən birisi də gördüyü
günahları, ayıbları örtməsidir. Ancaq elə ki, bir şey və ya kimsə həddini aşar, onda uca Yaradan
etdiklərini ortaya qoymaqla bəndəsini rəzil və rüsvay edər.
Dərzinin anlatdığı məsəllər necə şirin və xoş idisə, türkə nəinki bura mərcə gəldiyini, hətta bütün
qalan dərdlərini də unutdurdu. Atlas nə imiş?! Mərcə girmək nə imiş?! Girov nə olan şeydir?!
Çoxbilmiş dərzinin şirin dilləri türkü tam sərxoş etdi, ağlını başından apardı. O, bu lətifələrə elə
dadanmışdı ki, özünə gələn kimi: “Allahı sevərsən, yenə gülməli bir şey danış! Sənin sözün
könlümə, ruhuma bir qida oldu” dedi. Düzənbaz dərzi də daha bir lətifə anlatdı. Qarşılığında türk
necə qəhqəhə çəkdisə, arxasıüstə yerə uzanası oldu. Bizim qafil türk o gülməli əhvalatlardan
zövq alarkən dərzi də parçadan daha bir tikə kəsib, köynəyinin yaxasından içəri atdı.
Hitaylı türk üçüncü dəfə “Allah eşqinə, yenə gülməli bir şey anlat” deyincə, dərzi əvvəlkilərdən
daha lətif, daha gülməli bir nağıl anlatdı və türkün könlünü sözün tam mənasında ovladı. Atını
mərcə qoyan türkün çəkdiyi qəhqəhələrdən gözləri yumulmuşdu, ağlı başından getmişdi, bir
sərxoş qədər dünya-aləmdən xəbərsiz idi. Dərzi üçüncü dəfə atlasdan bir tikə də çırpışdırdı,
çünki müştərisi gülüşə əsir olduğundan sayıqlığını tamam itirmişdi.
O hitaylı türk dördüncü dəfə usta dərzidən gülməli bir əhvalat istəyincə dərzinin könlünə
mərhəmət quşu qondu və o, artıq hiylələrindən, düzənbazlığından sonrakı müştərilərinə də pay
saxlamaq qərarına gəldi. Özü-özünə dedi ki: “Əcəb gülməyə düşkün birisidir bu. Həm də ki,
zavallı hansı ziyana, zərərə uğradığından yerli-dibli xəbərsizdir.”
Türk isə dərzini öpərək: “Allah eşqinə, bir lətifə də danış” deyirdi. Dərzi ona dedi: “Ey özü
lətifəyə dönmüş insan! Varlığından vaz keçmiş kişi! Nə vaxta qədər lətifələrimdən
doymayacaqsan?! İş o yerə çatdı ki, sənin bu əhvalatından daha gülünc bir lətifə bilməz hala
gəldim mən. İndi dur get, uçuq-sökük qəbrinin başında dayanıb, acı-acı düşüncələrə qapıl!” 89
89 Mövlanə bu hekayətdən dərin mənalar çıxarmaqdadır. O deyir ki, nağıllara qapılıb, əziz
ömrünü boş yerə sərf eyləmə, unutma ki, bu qiymətli ömründən qopan hər hansı an bir də geri
dönməyəcəkdir. Ötüb-keçən illər sonucu qocalan, xarab olan varlığının qəbri kimi
dəyərləndirilən bədəninin viranəsində dur. Maddi və mənəvi baxımdan öz çöküşünün
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xarabalığında dərin düşüncələrə dal ki, özünü yeniləməyin, xətalarından qurtulmanın gərəyini
anlayasan.
Ey şübhənin, bilgisizliyin (=kütlüyün) qəbrinə başıaşağı yuvarlanan insan! Nə zamana qədər
nağıllar dinləməklə ömrünü çürüdəcəksən? Nə zamana qədər bu dünyanın işvəsinə
aldanacaqsan? Sonucda nə başında bir ağıl qalıb, nə də ruhunda bir hüzur! “Fəna” adlandırılan,
zalım yol yoldaşın olan bu dünyanın nağılları və oyunları indiyədək sənin kimi yüz minlərcə
insanın şərəfini, heysiyyətini oğurlayıb aldı, özüylə götürdü (=mənimsədi). Aləmin tərəzisi olan
bu fələk öz həyat yolunda irəliləyən minlərcə insanı körpə uşaq yerinə qoyar, onların
əyinlərindəki geyimləri gah yırtar, gah da yamayar, tikər. Özünün xoş və aldadıcı davranışlarıyla
yazda-yayda bağları, bağçaları meyvələrlə bəzəyən fələk, qış gəlincə bütün bu gözəlliklərin
yerində qara yellər əsdirər. İxtiyar yaşdakı insanlar isə, fələyin önündə eynilə körpə uşaq kimi
uslu oturmaqla və ona kinayə edərmiş kimi hələ də nələrsə qazanmaq niyyətlərindən əl
çəkməzlər.
Dərzi dedi: “Ey qəhqəhələrinin əsiri olan, mənasız insan! Artıq məndən əl çək, uzaqlaş! Daha bir
lətifə anlatacaq olsam, vay onda sənin halına! Ondan sonra qaftanın heç əyninə gəlməz. Belə bir
qəsdi, pisliyi kim özünə qıyar? Sən hələ də gülmək umursan?! Bu işin əslini, məğzini anlasaydın,
güləcəyin yerdə qan ağlayardın.”
Qəflət dərzisi də insan ömrünün ən qiymətli atlasını ayların, illərin qayçısıyla tikə-tikə kəsib
aldığından ən sonda onun ömrü bitib tükənər. Sən isə deyirsən ki: “Əgər mənim taleh ulduzum
daima parlasaydı, hər zaman güclü olsaydı…” Daim bunu dilədiyin üçün yazıqlar olsun sənə!
İxtiyar bir çalğıçının məzarlıqda oturub, Allah üçün çəng çalmasına dair hekayət
(I cild, 1913)

Bilmirəm bunu eşitmisən, ya yox: Ömər həzrətlərinin zamanında çox gözəl və lətif bir çəng
çalğıçısı varmış. Onun çənginin səsini eşidən bülbül özündən gedərmiş. Onun gözəl səsini
dinləyənlərin nəşələri birə yüz artarmış. Məclislərin, yığıncaqların bəzəyinə çevrilmişdi səsi. Öz
çalğısıyla, səsiylə ürəklərə od salardı, İsrafil əleyhissəlam kimi möcüzələr yaradardı - ölülərin
ruhlarını geriyə, bədənlərinə qaytarmaqla onları dirildərdi. O elə bir çalğıçı idi ki, dünyanı
nəşələrə bürümüşdü. Onu dinləyənlər misli, bərabəri olmayan, ağılalmaz xəyallar aləminə
düşürdülər. Onun çənginin səsindən can quşu qanad taxıb uçurdu, könül isə özünü itirdiyi üçün
bir sığınacaq axtarırdı.
Aradan xeyli zamanlar keçdi, çalğıçı ixtiyarlandı. Bir vaxtlar könüllər ovlayan, şahinə bənzəyən
canı zəifləyərək, özünü milçək ovlamaqla ovundurmağa başladı.
Beli xəstə it beli kimi donqarlaşdı. Qaşları palan qayışı kimi gözlərinin üstünə endi. Canlara can
verən o gözəl səsi o dərəcədə çirkinləşdi ki, artıq bir kimsə ona qulaq verməz oldu. Bəyəm
dünyada elə bir xoş nemət varmı ki, əvvəl-axır öz xoşluğunu, lətifliyini itirməsin, pozulmasın?!
O hansı tavandır ki, bir gün döşəməyə tökülməsin?!
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İllər yorğunu olan çalğıçı da yaşlanaraq, gücdən-qüvvətdən düşdü və para-pul qazanammaz hala
gəldi. Bir dilim çörək üzünə həsrət qaldı. Bir gün içi yanaraq, Cənab Haqqa yalvararaq belə dedi:
“Allahım! Sən mənə uzun ömür və tükənməz fürsətlər verdin. Mənim kimi dəyərsiz bir bədənə
neçə-neçə lütflərdə, ehsanlarda bulundun. Düz yetmiş il sərasər günahlar işləsəm də, sən bircə
gün də azuqəmi kəsmədin, məndən nemətlərini əsirgəmədin. Artıq bütün qazanclarım kəsildi,
əlim çalışmaz, gücüm yetməz oldu. Bugünkü gün mən yalnız Sənin qulluğundayam, Səninəm,
odur ki, yalnız Sənin üçün çəng çalacağam.”
Çəngini çiyninə alaraq, Allaha sığınmaq, Onun şərəfinə çəng çalmaq üçün min bir əziyyətlə
Mədinə məzarlığına üz tutdu. Özü-özünə dedi ki: “Mən burada çalacağım musiqinin haqqını
Allahdan istəyirəm, çünki O, doğrunu-yanlışı daha dəqiq ayırır və daha kərəmlidir.”
Bir xeyli çəng çalıb, ağlayan qoca sonra başını çəngin sinəsinə söykəyib, bir məzarın böyründə
yuxuya daldı. Yuxu onu özündən alıb apardı. Onun can quşu bədən qəfəsindəki həbsdən
qurtuldu. Çalğını da, çalğıçını da buraxdı, uçub uzaqlara getdi. Bədənin əsarətindən və fani
dünyanın iztirabından qurtulan ruhu mənalar aləminə, can oylağına üz tutdu. Çalğıçının canı bu
mənalar aləmində xəyallar qurur, özünə macəralar axtarırdı. “Ah, - deyirdi, - mənə burada
məskən, yurd-yuva versəydilər, necə də yaxşı olardı! Canım bu bağda, bu bağçada, bu bahar
mövsümündə özünü necə də xoş hiss edir. Bu oylağda, bu qeyb aləminin laləli bağında məst
olub, qalardım. Bu aləmdə könlümcə, başı-ayağı olmayan səfərlərə çıxardım, dilimdən və
dişlərimdən yararlanmadan şirnilər yeyərdim. Dünyanın məşğuliyyətlərindən, işlərindən, ağıl və
fikir zəhmətlərindən qurtulardım, rahatlıq dolusu dostu yada salar, onun barəsində düşünərdim.
Göy üzünü özünə məskən seçmiş mələklərə yoldaş olar, onlarla zarafatlaşardım. Gözlərim qapalı
olduğu halda, dünyanı görə bilərdim. Qolumun, əlimin yardımı olmadan qızılgüllərdən və
fəsləyənlərdən (=reyhanlardan) dəstə bağlayardım. Röyada mənə görünən bu aləm elə bir
aləmdir ki, fərəhdən qolum, qanadım açıldı. Əgər o mənəvi dünya və ona aparan yol adi gözlə
görünsəydi, bu dünyadakıların heç birisi burada bir an belə qalmaz, oraya yollanardı. İxtiyar
çalğıçıya qeybdən əmr gəldi: “Burada qalmağa çox da cəhd eləmə, tamah salma. Əgər ayağından
masiva (=Allahdan başqa yerdə qalan bütün aləm – A.Y.) tikanını çıxarmısansa, onda qorxma,
artıq gedə bilərsən.”
Çalğıçının ruhu isə deyirdi ki: “Allahın rəhmət və ehsan fəzasında durduqca dur, heç yerə
getmə!”
O sırada Cənab Haqq Ömər həzrətlərinə elə bir yuxu bəxş elədi ki, bu yuxudan başını qaldıra
bilmədi. Ömər həzrətləri bu halda çaşıb qaldı: “Mən heç belə yatmağa alışmamışdım, hər halda
bu gizli aləmdən qaynaqlanır” deyə düşündü. Başını yastığına atıb yatdı və belə bir röya gördü:
ruhuyla qeybdən gələn bir səs eşitdi. Bu səs - ona qədər dünyada eşitdiyi bütün səslərin ən gözəli
və əsli idi. Bütün yerdə qalan səslər isə bu mübarək səsin əks-sədası idi. Türkcə də, kürdcə də,
ərəbcə nəğmə söyləyənlər də o səsi ruhlarıyla duyub, anlamışdı. Həm də ki, türk, tacik və zənci
bir yana dursun, o səsi dilsiz ağaclar və daşlar da anlamışdı. Hər an Allahdan “Mən sizin
Rəbbiniz deyilmiyəm?!” nidası gəlirdi. Varlıqların əsilləri olan cövhərlər və məğzləri sayılan
ərəzlər (=əlamətlər, nişanələr) tərəfindən də bu suala “Bəli” cavabı verildikcə onlar bu əks-səda
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sayəsində xəlq olunurdular. Cövhərlərdən və ərəzlərdən “Bəli” cavabı gəlməsə belə, onların
yoxluqdan var olmalarının özü bir mənada “bəli” cavabının varlığı kimi yozulurdu.
Ömər həzrətlərinə qeybdən yenə bir səs gəldi: “Ey Ömər! Bizim qulumuzu ehtiyacdan qurtar.
Bizim xas və möhtərəm bir qulumuz var. Gəl, onu görməkdən ötrü məzarlığa qədər getmək
əziyyətinə qatlaş. Ey Ömər! Hər kəsin haqqı olan “Beytülmal”dan yeddi yüz dinar al. O paranı
ona çatdırıb de ki: “Ey bizim sayılan ağsaqqalımız! İndilik sənə bu məbləği gətirdim, bunu al və
bizi üzürlü hesab eylə. Bu qədər pulun sənin bəsit ehtiyaclarını qarşılayacağını sanırıq. Bunu
xərclə, qurtaranda təkrar buraya gələrsən.”
Ömər həzrətləri röyasında eşitdiyi səsin zəhmindən oyandı, yerindən sıçrayıb qalxdı və bu
buyruğun icrası üçün yola düzəldi. Pul kisəsini qoltuğuna vuraraq, məzarlığa yollandı. Tələmtələsik məzarlıqda Allahın o xas qulunu axtarmağa girişdi. Məzarlığın ətrafında bir xeyli gəzib,
dolaşdısa da, oralarda həmin o qocadan başqa birisini görə bilmədi. Özü-özünə dedi: “Bu qoca
olmaz hər halda”. Adamı axtarmaq üçün təkrar cəhdlər göstərdi, yenidən oraları dolaşıb, özünü
əldən-ayaqdan saldı. Amma başqa bir kimsə gözünə dəymədi. Çünki Cənab Haqq buyurmuşdu
ki: “Orada tərtəmiz, arı və duru, xidmətə layiq bir qulum var.” İxtiyar bir çalğıçının axı Allahın
xas bir qulu olması nə dərəcədə mümkündür?! Özü-özünə: “Ey Allahın sirri! Sən nə qədər xoş və
nə qədər qəribsən!” dedi. Daha bir kərə məzarlığı dolaşıb, ətrafa nəzər saldı. Bu ara o, çöllüyün
başına dolanaraq ov arayan bir aslanı xatırladırdı. Amma orada həmin ixtiyardan başqa bir
kimsənin bulunmadığı xüsusunda qəti qərara gəldikdən sonra özü-özünə dedi: “Qaranlıqlar
içində də, kim bilir, necə nurlu könüllər gizlənə bilər!”
Sonra böyük sayğı ilə o qoca çalğıçının yanında oturdu. Bu ara Ömər həzrətlərinin asqırma
ehtiyacı doğdu və bu səsə ixtiyar çalğıçı oyanaraq, yerindən sıçradı. Öməri görəndə, düzü, çox
karıxdı, qalxıb oradan getmək istədi və qorxudan vücudunu titrəmə hissi bürüdü. Ürəyində dedi:
“Ey Rəbbim! Sən özün mənə yardım eylə. Necə oldu ki, mühtəsib (=haqq və ədalət keşikçisi)
gəlib, mən qoca çalğıçını bu yerdəcə yaxaladı?!”
Qoca çalğıçını süzən Ömər həzrətləri onun rənginin avazıdığını, utanca qapıldığını sezdiyi üçün
ona dedi: “Məndən qorxma, hürkmə. Sənə uca Haqq tərəfindən bir müjdə gətirmişəm. Allah
sənin özəlliklərini o dərəcədə öydü ki, axırda Ömər sənin hüsnünə heyran kəsildi. Gəl, gəl,
burada, yanımda otur. Məndən qaçma ki, qulağına gizli sirrlərdən bəzilərini aça bilim. Əvvəla,
Haqqın sənə salamı var və sənin halını, xatirini xəbər alır.” “Hədsiz, hesabsız zəhmətlərə,
kədərlərə və qəmlərə qatlaşan o qulumun halı necədir?” deyə soruşur. O zəruri ehtiyacların üçün
isə bu bir neçə qızılı al, xərcləyərsən. Bitincə, yenə buraya gələrsən.”
Bu sözləri eşidən ixtiyar titrəməyə, əlini dişləməyə, çırpınmağa başladı: “Ey ortağı və bənzəri
olmayan Allahım! Bu zavallı və ixtiyar qulun duyduğu utancdan əridi, tər tökdü” deyə fəryada
başladı. Bir xeyli beləcə ağladı o, dərdini, kədərini açıb, qoydu ortalığa. Sonunda əlindəki çəngi
yerə çırpıb, para-para elədi. Sındırdığı bu alətin qırıqlarına üz tutaraq dedi ki: “Ey Rəbbimlə
aramda pərdəyə çevrilən və ey məni Haqq yolundan ayıran, Haqqa gedən yolumu kəsən! Ey
yetmiş ildən bəri qanımı içən! Ey ağıl-kamal sahibləri arasında başımı aşağı edən, üzümü
qaraldan! Ey ehsan və vəfa sahibi Allahım! Gəl, bu cəfalarla, suçlarla baş-başa keçən ömrümə
sən özün acı! Sən mənə elə bir ömür lütf eylədin ki, onun bircə gününün belə qiymətini nə bir
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kimsə anlar, nə də ki ona qiymət biçər. Mən isə qiymətli ömrümü, günümü boş yerə sərf
eylədim. Mənə sayılaraq verilən o nəfəslərimin hamısını bəm və boğuq səslərə verdim, getdi.
Mən nəğmələrlə baş qarışdırarkən, iraq pərdəsini düşünərkən fəraq məqamını unutdum, yəni
dünyadan ayrılacağım zamanın acılığını bir an belə xatirimə gətirmədim. Yazıqlar olsun ki,
“Zirəfkənd hurd” muğamının bəmliyində bunu düşünmədim, onunla baş qatdım. Könlümdəki
əkinlər, orada olması gərəkən mənəvi duyğular susuz qalıb qurudu, könlüm isə öldü. Bu iyirmi
dörd pərdənin səsiylə ömür karvanını tərk edəsi oldum. Gün bitib, axşam oldu. Daha əlimdən nə
gələr ki?! Ey Allahım! Verdiklərinlə yetinməyən, sızlayıb duran, daim fəryad qoparan nəfsimin
əlindən şikayət etməkdəyəm mən. Başqasından yox, özümdən Sənə şikayətçiyəm. Maddi qazanc
xatirinə səndən yardım uman özümdən Sənə şikayət edirəm, uca ədalətinə sığınıram. Çünki
Səndən başqa heç kəsdən nə ədalət umar, nə də dərdlərimə çarə istərəm, yalnız mənə məndən
daha yaxın olan birisi dərdimə çarə qılar, məni ədalətə qovuşdurar. Çünki bu mənliyim də, bu
varlığım da hər an ondan mənə gəlməkdədir. Bir gün bu varlıq qorxusu azalıb bitəcək olarsa,
geriyə başqa bir şey qalmayanda onsuz da mən Onunla baş-başa qalacağam.”
Ömər həzrətləri çalğıçıya dedi ki: “Sənin bu ağlayışın, sızlayışın - sənin özünə hakim olmanın,
ayıqlığının nişanəsidir. Allahın eşqindən faniliyə qarışan, özündən imtina edən, ağlını itirən
birisinin yolu isə bir başqa yoldur. Ona görə də özünə hakim olmaq, ağlı başında olmaq bir
günah sayılıb. Özünə hakim olmaq, ağlı başında olmaq - məhv olub gedən keçmiş zamanları
anmaq, xatırlamaq deməkdir. Əslində keçmişləri yada salmaq da, gələcək qarşısında titrəmək də
Allahla qul arasında bir pərdədir. Bunların hər ikisini - keçmiş zamanı da, gələcək zamanı da atəşə atıb, yandır. Bunların ucbatından axı nə vaxta qədər ney kimi düyünlü qalacaqsan?! Sən
mənliyinə qapılıb, özün öz çevrəndə fırlandığın müddətcə özünü təvaf (=öz başına və ya ətrafına
dönüş. Həcc ziyarətində iman əhlinin müqəddəs Kəbə ətrafında dövrə vurması) etmiş sayılarsan.
Beləcə sən özün-özünü təvaf etdiyin üçün dindən dönmüş bir kafir olarsan. Bu halınla sənin
Kəbəyə gedib çıxman necə mümkün olar?! Çünki sən hələ də özündəsən və hələ ki, özü-özündən
qurtulmamısan. Allah evinə üz tutmaqla yanaşı, həm də öz mənliyinin başına dönmək, özüözünü təvaf etmək necə mümkün olar! Səndəki xəbərlər və bilgi əslində o xəbərləri göndərəndən
qaynaqlanmır. Ona görə də sən o bilgiləri və xəbərləri özününkü zənn edirsən, sonucda
mənliyinə qapılır və şirkə (=Allaha ortaq qoşma günahına) əsir olursan. Bundan dolayı sənin
tövbən günahından daha betərdir, çünki tövbələrin zamanı sən öz içində bir varlıq tapırsan, “Bu
işi bir daha tutmayacağam” deyə şirkə girirsən. Guya ki, bunlar sənin öz əlindədir. Beləcə də heç
vəchlə özündən imtina etmir, özünü tərk edə bilmirsən, mənliyindən, maddi varlığından
qurtulmursan.
Ey keçmiş günahlarından dolayı tövbə etməyə çalışan insan! Sən bu cür tövbə etməndən nə vaxt
tövbə edəcəksən, gəl, onu mənə söylə.” Faruq həzrətləri sizlərə ayna olunca, ixtiyar çalğıçının
ruhu da bədənindən oyandı. Bir can olaraq o, ağlamaqdan və gülməkdən qurtuldu. Onun o gedən
canı bir başqa canla dirildi və yaşamağa başladı.
İçi qaralan o ixtiyar çalğıçının könlünə elə bir heyranlıq duyğusu doldu ki, o yerin də, göyün də
dışına çıxdı, bütün maddi aləmi unutdu. Həsrətində olduğunu tapmaq üçün onu axtarmanın
yetərsizliyini hiss etdi. Bu axtarışdan fərqli bir axtarma duyğusuna qapdırdı könlünü. Nəticədə
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həsrətlə qarışıq elə bir heyranlıq halına gəldi ki, bu halı heç mən də açıqlaya bilmərəm. Əgər sən
bilirsənsə, buyur, açıqla.
Həmin o “hal”dan da, “qaal”dan (=sözdən, bilgidən) da o biri üzdə var olan bir hala və qaala
yüksəldi. Beləcə, o, uca cəlal sahibinin camalına, gözəlliyinə dalıb getdi. Bu elə bir dalma idi ki,
ondan qurtulma imkansız idi və ilahi dəryadan başqa onu bir kimsə nə tanıyar, nə də anlayar.
İxtiyar çalğıçı o mərtəbəyə yüksəlincə, ixtiyarın özü də, onun halı da pərdə arxasında görünməz
oldu. Həmin ixtiyar dedi-qodulardan əl-ayaq çəkdi. Onunla bağlı bizim ağzımızda isə ancaq
yarımçıq bir söz qaldı.”

Əzrayılın baxışlarından qorxan kişinin hekayəti
(I cild, 956)

Dan yeri söküləndə sadə bir insan qaça-qaça gəlib, Süleyman həzrətlərinin ədalət sarayına
sığındı. Üzü həyəcandan, qorxudan avazımışdı, dodaqları gömgöy göyərmişdi. Bunu görən
Süleyman həzrətləri xəbər aldı: “Sənə nə olub belə?” Kişi cavab verdi: “Əzrayıl mənə elə
qəzəbli, elə kinli gözlərlə baxdı ki…”
Süleyman həzrətləri dedi: “Yaxşı. Bəs onda sən məndən nə umursan? Onu de.” Kişi dilə gəldi:
“Ey canları qoruyan böyük varlıq! Küləyə əmr eylə ki… Məni buradan Hindistana alıb aparsın,
bəlkə bu qulunuz oraya gedərsə, canını əcəldən qurtara bilər.”
Süleyman həzrətləri küləyə əmr eylədi, külək də həmin kişini qanadına alıb, dənizin üstündən
uçurmaqla, Hindistanın iç bölgələrindən birinə aparıb atdı.
Sabahısı gün divan (=məhkəmə) qurulunca hər kəs Süleymanın hüzurunda toplandı. Süleyman
həzrətləri Əzrayıla üz tutub dedi: “Sənin qorxundan gəlib mənim mərhəmətimə sığınan o
müsəlmana niyə elə qəzəblə baxdın? Onu canından, malından, evindən, eşiyindən uzaq, didərgin
salmaq üçünmü?”
Əzrayıl cavabında belə dedi: “Mən ona qəzəblə baxmadım. Mən onu qarşımda gördüyüm üçün
çaşıb qaldım, bu üzdən də ona çaşqın-çaşqın baxdım. Çünki Cənab Haqq mənə “Onun canını
bugün Hindistanda al” deyə buyurmuşdu. Karıxdığım üçün öz-özümə dedim ki: “Bu kişinin
yüzlərcə qanadı olsa belə, onun bugün Hindistana gedib çıxması son dərəcə müşkül bir işdir.”
Ey yoxsulluqdan, ilahi təqdirdən qorxan, öz ehtiraslarına qapılan insan! Sən bütün dünya işlərini
buna bənzət, gözlərini açmaqla həqiqəti gör. Kimdən qaçırıq axı biz? Özümüzdənmi? Bəyəm bu
mümkünmü?! Bəs kimdən nəyi çırpışdırır, kimdən nəyi gizlədirik?! Allahdanmı? Əcəb böyük
günah işləyirik…
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Bir şeyxin övladlarının ölümünə ağlamaması
(III cild, 1772)

Keçmişdə insanlara həqiqət yolunu göstərən bir şeyx var idi. Yer üzündə yaşamasına rəğmən, o,
göylərə məxsus bir çıraq kimi ətrafına nurlar saçmaqdan yorulmurdu. Bu mənada o, insanlara
Haqq yolunu göstərmək üçün göndərilən peyğəmbərlərə bənzəyirdi. Bilgiləndirdiyi avam xalqın
üzünə cənnətin qapılarını taybatay açırdı. Rəsuli-əkrəm Peyğəmbərimiz buyurub ki: “Mənəvi
cəhətdən üstün olan və insanlara həqiqət yolunu göstərən şeyx öz toplumu üçün bir peyğəmbər
əvəzidir.”
Bir səhər evinin xanımı gəlib ona: “Ey xoş xislətli şeyx!” dedi. “Sən niyə belə daşürəklisən? Biz
sənin oğullarının ölümündən, onlardan ayrı düşməmizdən yana qolu-qanadı qırılmışlar kimi
ağlayıb fəryad edirik. Bəs sən niyə ağlamırsan, niyə fəryadın göyləri inlətmir? Ey böyük insan!
Yoxsa sənin könlündə zərrəcə acıma (=mərhəmət) duyğusu yoxdur? Əgər həqiqətən ürəyində
mərhəmət hissi yoxdursa, onda biz səndən nə uma, nə gözləyə bilərik? Ey yol göstərən şeyximiz!
Ümidlərimiz sənədir. Bizləri bu fani dünyada pərişan olmaqdan, çaşqın halda yaşamaqdan
qurtaracağını umuruq. Məhşər günü Allahın hökm taxtı qurulub bəzənəcəyi o çətin imtahanlarda
şəfayətçimiz sən olacaqsan. Qəbirdə ötən gecələrin gündüzü sayılan o Qiyamət günündə biz
sənin kərəminə sığınacağıq. Heç bir suçluya aman tanınmayacağı o gündə bizim əllərimiz sənin
ətəyində olacaqdır.”
Onu daşürəkli adlandıran bu qadına Şeyx dedi: “Elə bilmə ki, mən mərhəmətdən yoxsulam!
Könlüm yetərincə şəfqət və mərhəmətlə doludur. Bütün kafirlər Allahın verdiyi nemətləri inkar
edərək, imana gəlmədikləri halda mən onların hamısına acımağa qadirəm. Hələ kafirlər bir yana
dursun, mən itlərin də halına yanıram, onlara belə xoş davranıram. Xalqın yerli-yersiz onları niyə
daşladığını, niyə incidib sızlatdığını da anlamıram.
Məni dişləyən itə belə kəc baxmaz, ona dua edərəm. “Ey Rəbbim!” deyərəm. “Sən, gəl, onu bu
dişləmə xislətindən arındır. Ey Rəbbim! Daşlanmamaları üçün bu itləri insanlara cummaq, onları
qapmaq istəyindən daşındır!” deyərəm.”
Ona sual verən xanımı şeyxə dedi: “Yaxşı! Bir halda ki hər yetənin halına acıyırsan, onda sən
sürünün keşiyini çəkən çoban kimisən. Cəllad əcəl övladlarını birbəbir öldürdükcə sən niyə bu
itkilərinə ağlayıb, sızlamağa qıymırsan? 1815 Axı, mərhəmətin şahidi gözyaşlarıdır. Niyə
gözlərindən yaş çıxmır, nə üçün bircə kərə ağlamırsan?”
Bu sualları yağdıran xanımına üz tutaraq dedi: “Xanım, qış mövsümüylə yayın oğlan çağı
arasında xeyli fərq var, yəni mənim gözyaşlarım heç də donmamışdır. Onları qurudub yoxa
çıxaran Allaha sevgimin atəşidir. Övladlarımın hamısı ölsə də, yaşasa da, onlar gözümdən,
könlümdən itən deyillər, çünki onları daim bəlirli şəkilləriylə xəyalımda canlandırıram. Belə olan
halda niyə üzümü sənin kimi üzüntüdən cırmaqlamalıyam? Övladlarım maddi anlamda məndən
ayrılıblar, sadəcə zamanın axınından kənarda qaldılarsa da, hər zaman mənimlədirlər, daim
çevrəmdə oynayıb, əylənirlər. Sənin ağlamağın aşırı acılar duymandan, sevdiklərinə həsrətindən
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irəli gəlir. Mən isə həmişə öz əziz övladlarımla baş-başayam, onlarla qol-boyunam. Bəlkə də
onlar başqalarının ancaq yuxularına girə bilərlər, mən isə onları oyanıq ikən, həm də tam aydın
görməkdəyəm.
İstəyəndə mən bir anlığına özümü bu dünyadan gizləyə bilirəm, hiss yarpaqlarını öz bədən
ağacımdan silkələyib tökürəm. Bu yolla öz balalarımla bir araya gəlirəm, çünki hisslər
aləmindən qurtulub, öz könlümə sığınıram, bu sayədə batin (=gizli, gözəgörünməz) aləmi və
oradakı qəribə halları seyr edə bilirəm. Bu yöntəm balalarımla bərabər olmama imkan yaradır.”
Ey gənc! Günah yükü olmayan birisi - şeyxdir! Cənab Haqq onu bir yay misalı əlinə alıb, və
ondan gələn hər şeyi qəbul edər. Şeyx kimdir? “Şeyx” - pir, ixtiyar, yəni saçı-saqqalı ağarmış
insan deməkdir. Fəqət ey yanlış düşüncələrə qapılan kəs! Gəl, bu bəyaz saçların mənasını da
anla! Siyah saç (=tük) - onun mənliyinin simvolu idi. Saçlarının ağarması - şeyxin öz
mənliyindən, maddi varlığından sıyrılmasını göstərər. Saçı-saqqalı bəmbəyaz olan insanda onun
nəfsi varlığından, mənliyindən bircə dənə də qara tük qalmadığına işarətdir.
Bu üzdəndir ki, hər hansı bir insanın varlığı, mənliyi qalmayanda onun pir olduğu, şeyx olduğu
anlamına gələr. Bu zaman onun saçlarının siyah və ya bəyaz olması heç bir önəm daşımır. Siyah
saçlar insanın bir özəlliyi, bir sifətidir və sahibinin nəfsani arzulara bağlılığını göstərər.
Sölydəiyimiz bu tüklər əslində saqqaldakı, bığdakı və ya başdakı tüklər deyildir. İsa həzrətləri
hələ beşikdə ikən, yəni heç gənc yaşına belə dolmadan “Biz şeyxik, biz pirik” deyə bağırırmış.

Tacir və tutuquşu
(I cild, 1547)

Ticarətlə uğraşan birisi bir gözəl tutuquşunu qəfəsdə əsir eyləmişdi. Bir gün bu tacir Hindistana
səfər etmək üçün yol hazırlıqlarına başladı. Comərdlik edərək öz kölə və cariyələrinin hər
birisinə “Hə, tez de, sənə Hindistandan nə gətirim?” deyə soruşmağa başladı.
Tutuquşu dedi: “Oradakı tutuquşuları tap… mənim vəziyyətimi onlara anlat, de ki: “Sizlərdən
ötrü çox qəribsəyən filan tutuquşu Cənab Haqqın təqdiri ilə bizim evdə qəfəsdə saxlanılır.
Sizlərə salamlarını göndərib, yardımınızı istədi. Onun üçün bir qurtuluş yolu, bir çarə tapmanızı
xahiş eylədi və təkrar sizlərə üz tutaraq dedi ki: “Mənim qürbət ellərdə həsrət içində çürüməm,
sizdən ayrı düşməmin acısıyla çırpınıb durmam, can verməm nə dərəcədə doğrudur? Mən
burada, dəmir qəfəsdə əsir kimi, hər nemətdən məhrum bir həyat sürürəm. Siz isə yamyaşıl
meşələrdə yaşayır, bir ağacdan digərinə qonursunuz. Bunca laqeydliyi özünüzə necə
yaraşdırırsınız?! Bəyəm dostların vəfası beləmi olur? Bu həbsdə, sıxıntılı həyata qatlaşdığım
halda, sizlər o gül bağçalarında gəzib-tozmağa necə razı olursunuz?! Ey bəxtəvər qardaşlarım!
Ey özgür (=azad) ömür sürən böyüklərim! O yaşıl cənnətdə bir səhər şərab içərkən burada
ağlayıb-inləyən əsir qardaşınızı da bir yada salın. Dostların biri-birlərini yad etmələrindən daha
qiymətli və xoş bir şey ola bilməz. Üstəlik də, yad edən Leyli, yad edilən isə Məcnun olarsa…
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Ey dostlar! Siz ilan boğazından çıxan o gözəl sevgililərinizlə zövq və səfa içindəsiniz, mən isə
burada məhbəsdə, ürəyimdən axan qara qanları içməkdəyəm. Mənə yardım etmək istəməsəniz
belə, barı məni yad etmək üçün şərəfimə bir qədəh şərab için. Onu içərkən bu qurbətdə torpağa
sərilmiş düşkünü, zavallını xatırlayın, həmin içkinin bir qurtumunu doğma torpağıma tökün. Bu
necə də çaşdırıcı şeydir! O əhd, o peyman necoldu? O şəkər dadan dodaqlardan çıxan vədlər hara
getdi bəs? Dostluğumuz nə tez unuduldu?”
Tacir tutuquşunun salamlarını onun Hindistandakı soydaşlarına çatdırmağa söz verdi və yola
çıxdı. Hindistanın ta o biri başına vardığında oralarda bir neçə tutuquşuna rastladı. Atının
yüyənini çəkərək, quşlara səsləndi, evində saxladığı əsir tutuquşunun salamlarını onlara çatdırdı,
göndərdiyi xəbərləri, ismarıcları quşlara anlatdı. Bu tutuquşularının arasından birisi bu sözləri
eşidincə qonduğu budaqda daha dura bilməyib yerə yuvarlandı, son nəfəsini verərək öldü. Tacir
bunları söylədiyinə peşiman oldu və özü-özünə: “Bir canlının ölümünə bais oldum, günaha
girdim” dedi. “Bəlkə də bu tutuquşunun bizim quşla bir qohumluğu var idi. Bəlkə də bunların
ruhu bir idi və iki ayrı bədəndə eyni ruhun daşıyıcıları idilər. Mən bu işə niyə boyun oldum? Axı,
o xəbəri niyə bunlara dedim ki, bu zavallı quş da ömrünü bizlərə tapşırdı?!” Bu ölkədə alışverişini tamamlayan tacir muradına çatmış halda öz məmləkətinə döndü. Nökər və qaravaşlarının
hər birinə Hindistandan gətirdiyi bir ərməğan, bir sovqat payladı. Tutuquşu xəbər aldı: “Bəs bu
qulun hədiyyəsi hanı? Orada gördüklərini mənə anlat.”
Tacir dedi: “Qoy oturmuşuq, sən Allah. Sənin ismarıcını söylədiyimə hələ də peşimanam. Elə
peşimanam ki, əllərimi, yumruqlarımı gəmirirəm. Mən avamlığımdan və ağılsızlığımdan belə
naxoş bir xəbəri sənin xətrinə onlara çatdırdım. Amma kaş heç çatdırmayaydım!”
Tutuquşu ona dedi: “Ağa! Niyə peşiman olursan ki? Bunca qanqaraçılığının, peşimanlığının
səbəbi nədir axı?”
Tacir cavab verdi ki: “Sənin sözlərini, qəriblikdən şikayətlərini soydaşlarına söylədim.
İçərilərindən birisi sənin dərdindən yamanca təsirləndi, şikayətlərinin səbəbini həməncə anladı
və yaşadığı sarsıntıdan ödü partladı. Canını əsməcə tutdu, yerə düşüb öldü. Mən isə “Axı, niyə
bunu ona söylədim?” deyə peşimanladım… Amma ki, söyləyəndən sonrakı peşimanlıq nəyə
yarar?!” Tacirin saxladığı tutuquşu da Hindistandakı soydaşının başına gələnləri eşidincə
əsməcəyə qapıldı, titrəyərək yerə düşdü və bədəni qırqıc oldu. Tacir tutuquşunun canını
tapşırdığını görüncə cəld yerindən sıçradı, yaşadığı sarsıntıdan başındakı külahını çıxarıb, yerə
çırpdı. Sevimli quşunu itirdiyi üçün əynini, yaxasını cırmağa başladı və dedi: “Ey gözəl
tutuquşum! Ey mənim xoş səsli quşum! Sənə nə oldu böylə? Nədən bu hala düşdün?” Vay
mənim gözəl səsli quşuma! Vay mənim qulaq yoldaşıma, əziz sirdaşıma! Vay mənim şaqraq və
xoş səsli quşuma! Ey mənim könül sevincim, canım, bağım, bağçam, gülüm, çiçəyim! Əgər
Süleyman əleyhissəlamın belə bir quşu olsaydı, heç o başqa quşlara mehir salardımı? Ey dilim!
Sən ölümlərə yol açdın, mənə bir gör, nə qədər zərər toxundurdun?! Söyləyən sən olduğun üçün
daha sənə nə deyim ki?! Ey dil! Sən həm atəşsən, həm də xırman. Bəs bu atəşi bu xırmana necə
salacaqsan? Ey dil! Can da səndən şikayətçidir, çünki can hər nə desən onu edir, amma yenə də
gizli-gizli sənin əlindən fəryad etməyindən də qalmaz. Ey dil! Sən həm tükənməz bir xəzinəsən,
həm dərmanı olmayan bir dərd. Sən həm quşları duzağa (=tələyə) çəkib aparan fit səsisən, yəni
hiyləsən, həm də insana ayrılıq zamanında könül sirdaşısan, dostsan.”
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Tacir qapıldığı dərdlər, ucaltdığı fəryadlar içində bu cür yüzlərlə baş-ayaq sözlər söyləməkdəydi.
Gah biri-birinə uymayan sözlər söyləyir, gah məzələnir, gah yalvarır, gah gerçək sevgidən, gah
məcazi eşqdən bəhs edirdi.
Bunun ardından tacir tutuquşunu qəfəsdən çıxarıb bayıra atdı. Quş da həmin dəqiqə pırıltıyla
uçub, yüksək bir budağa qondu. Günəş dan yerindən doğarkən necə sürətlə yüksəlirsə, bayaqkı
ölü tutuquşu da eləcə uçub, yüksəldi. Tacir quşun bu halından karıxıb qaldı. Heç bir şeydən
xəbəri olmasa da, sezgisiylə quşun bicliyini anladı. Başını yuxarı tutaraq dedi. “Ey bülbül kimi
gözəl səsli tutuquşu! Anlat görüm, bizlər bu mənəvi haldan hansı sonucu çıxaraq, bunun nə
olduğunu necə anlayaq?! Hindistandakı o tutuquşu sənə hansı məsajı göndərdi ki, sən o sayədə
bizlərə hiylə gəldin, canımızı odlara yaxdın?”
Tutuquşu dedi: “O quş yanınızda etdiyi davranışıyla mənə gizli bir örnək, öyüd verdi, mənə
“Sözlərlə oynamağı, məzələnməyi bir kənara qoy” demək istədi. Çünki gözəl səsin, şirin
danışığın ucbatından səni qəfəsə salıblar. Əgər oradan qurtulmaq istəyirsənsə, özünü ölülüyə
vurmağı sına. Ey sadə xalqı və zəngin insanları əyləndirən tutuquşu! Sən də mənim kimi
davranıb “öl” ki, əsirlikdən qurtulasan” dedi. Mən də eynilə eləcə etməklə səndən qurtuldum.
Tutuquşu tacirə bir-iki faydalı öyüd də verdi. Sonra “Allaha əmanət ol, daha ayrılıq zamanı
yetişdi” dedi. “Allah sənə dayaq olsun, ey ağam. Mən əsirlikdən qurtuldum, indi gəldiyim
yerlərə, vətənimə dönürəm. Mənim kimi davransan, sən də qurtular, özgürlüyünə (=azadlığına)
qovuşarsan.”
Tacir də tutquşunu bu sözlərlə uğurladı: “Haydı, get, Allah səni qorusun. Bu hərəkətinlə sən
mənə fərqli bir yol göstərmiş oldun.” Sonra tacir özü-özünə dedi: “Bu olay məndən ötrü çox
gözəl bir ibrət oldu. Mən də tutuquşumun yolunu tutacağam, çünki bu yol insanı həqiqət aləminə
aparan, nurlu bir yoldur!” dedi. Əgər mən insanamsa, onda mənim canım tutuquşunun canından
necə fərsiz və qabiliyyətsiz ola bilər? O “Can” dedikləri bunun kimi doğru bir yolun yolçusu
olmalıdır. Ölməzdən öncə ölməyi öyrənməlidir.
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SUFİZM ilə DZENin fərqi
(″Çölün müdrikliyi″ əsərindən)
Sufizm dünyasına qədəm qoyarkən bilməlisiniz ki, sufizm məhz bir dünyadır, dünyagörüşü
deyildir. Transsendental olmasına rəğmən, o, transsendental fəlsəfə sayılmaz. O, heç bir
nəzəriyyəni aşılamır, faydalı məsləhətlərlə, eyhamlarla, işarətlərlə yetinir.
Sufizm – insanı başdan çıxartmağa, tovlamağa da can atmır. O, yetərincə gerçəkçi (realist),
praqmatik, yəni işləkdir. Abstrakt olmadığı üçün o, göydən daha çox yerə, torpağa bağlıdır. Ona
görə də sufizm hər hansı dəqiq dünyagörüşündən məhrumdur. Özünün hər hansı sistem olduğunu
iddia etmədiyindən sufizm bilgilərin hər hansı təsnifatına da ehtiyac duymur.
Sistem – hər şeydən öncə, varlıq sirrlərinin tam və bitkin şəkildə açıqlanmasıdır. Sufizm sistem
olmağa iddialı deyildir: o, varlıq sirrlərini yorumlamır, çünki o - sadəcə varlığın sirrlərinə
yönələn yoldur. Heç nəyi izah etməyən sufizm sirrli, gözlə görünməyən aləmlərin varlığını
sübuta yetirib, bizləri bu aləmlərə aparsa da, heç vaxt varlığın sirrlərini açmağa can atmır,
halbuki bütün sistemlərin məqsədi məhz budur: onların yeganə niyyəti - bilinməzi bilinən
etməkdir, sirrlərin üzərindəki örtüyü qaldırmaqdır, möcüzələri, tilsimləri sındırmaqdır. Sufizm
isə bizlərə sirrli aləmlərə aparan yolda sadəcə bələdçi olma, gizli (batini) dünyaya dalmamıza bir
imkan yaratma məqsədi güdür.
Heç vaxt və heç nəyə tam yorum vermədiyi üçün onu ІsistemІ adlandırmaq olmur. O hissiyyatımızı gücləndirmək üçün müəyyən qığılcımlar, işarətlər qaynağıdır. O, fəlsəfə olmağa
iddialı deyil, çünki onun əsas müddəaları hekayətlərə, lətifələrə, metaforalara, pritçalara və
şeirlərə səpələnib. O, metafizika olmaqdan daha çox metaforadır. Onu Aya tuşlanan işarət
barmağına da bənzətmək olar. Amma barmağın necəliyini incələməklə Ayı dərk eləmək
imkansızdır. Əgər aldığınız göstərişlərə dərin simpatiya ilə yanaşsanız, onlarla aranızda bir
anlaşma, harmoniya yaranarsa, bəlkə onda siz bu sayədə Ayı görə bilərsiniz. Barmağın Ayı əvəz
etmədiyini, onun yerini vermədiyini mən də bilirəm, amma hər halda şəhadət barmağı sizə hansı
yönə baxacağınızı, nə barədə düşünəcəyinizi göstərə bilər.
Sufi hekayətləri də fəlsəfədən, fəlsəfilikdən uzaqdır. Bunlarda incə bir eyham və ya pıçıltı var.
Ancaq bir şeyə candan, könüldən bağlananlar, ona qulaq kəsilənlər, dinlədiyi əhvalatların
mahiyyətinə dərindən nüfuz edənlər, ətrafındakılara öz könül qapılarını laybalay açanlar,
özündən, mənlik davasından imtina edənlər sufiliyin nə olduğunu anlamağa qadirdirlər. Sufiliyi
anlamaqdan ötrü sevməyi bacarmaq – ən ilkin şərtdir.
Gəlin görək, sufilik özündə nələri içərir. Sufilik – məntiqli analizə əsaslanmadığı kimi, onda sırf
dzenə məxsus məntiqsizlik də yoxdur. Sufizmə görə, məntiqlilik və məntiqsizlik eyni çubuğun
iki ucu və ya başıdır. Eyni zamanda həm məntiqə, həm də məntiqsizliyə meyil edən sufilik isə bu
iki nöqtənin haradasa ortalarında qərarlaşıbdır. O, nə sola meyil edir, nə də ki, sağa. O, nə Sokrat
qədər hədsiz dərəcədə məntiq düşkünüdür, nə də ki, Bodhidharma qədər məntiqsizlik heyranı.
Sufilərə görə, həm Sokratın, həm də Bodhidharmanın həyata yanaşım tərzləri zahirən adama
fərqli təsir bağışlayır, əslində isə onların arasında ciddi fərq yoxdur. Yeri gələndə Bodhidharma
Sokratla müqayisədə daha çox məntiqə meyillidir, elə buna görə də bəlli bir əndazəni aşınca
onun məntiqsizliyi sərhəd-filan tanımır. İstənilən şəxs hər şeydə, hər zaman və hər yerdə məntiqə
riayət etməyə çalışarsa, əvvəl-axır məntiqin bitdiyi, tükəndiyi bir nöqtəyə gəlib çıxır: onun
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məntiq aləmindəki səyahəti gec-tez bitsə də, ömür yolu davam edir. Sokratdan fərqli olaraq,
Bodhidharma uzun yollar qət etmək bahasına gəlib həmin sərhədə, dalana dirənibdir və
anlayıbdır ki, hətta məntiqin bitdiyi yerdən sonra da həyatın axışı durmur. Bodhidharma
Sokratdan fərqlənsə belə, onun həyata yanaşma tərzi Sokratınkını xatırladır, çünki bu tərzin özü
də əvvəl-axır intellektə söykənir.
Dzen intellektə, ağıla, kamala qarşı çıxır. Amma intellekti arxa plana çəkməyin özü də
intellektuallıqdan imtina sayılmaz. Dzen – quru fəlsəfəyə qarşı üsyandır, amma fəlsəfəyə
düşmanlıqla filosofluq da bir araya sığa bilər: sadəcə olaraq bu birisinin fərqli fəlsəfəsi olacaqdır.
Sufizm isə hər cür ziddiyyətlərdən, qarşıdurmalardan uzaq durur. O, daim orta xəttə, tam
dəqiqliklə təyin olunmuş orta xəttə, başqa sözlə, «qızıl orta nisbəti»nə sadiqdir. Əgər dzendə
başlıca anlayış ІdərketməІdirsə, Іidraka çatmaІdırsa, sufiliyin təməl anlayışı ІinsaflılıqІdır,
ІkönüllülükІdür. Əgər bu məqamı yaxşıca qavrasanız, onların fərqini sezməkdə çətinlik
çəkməzsiniz. Dzen – ağıla, kamala qarşıdır, o, ağılın öz imkanlarından yararlanmaqla, onun
dışına çıxmağa can atır. Sufizm isə ağılı, idrakı rədd etmir, zəkaya qarşı tam laqeydlik sərgiləyir.
Sufiliyin başlıca hədəfi - ürəkdir. Buna görə də o, ağılı heç diqqətə almır, saya salmır. Sufilər də
bir daxili oyanış sonrası kamillik zirvəsinə yüksəlirlər. Əgər dzendə ІsatoriІ adlandırılan bu
oyanış ağılın oyanışıdırsa, sufilərin könüllərində yaşadıqları bu oyanış sırf Іkönül oyanışıdırІ.
Sufinin yolu – bir aşiqin yoludur. Dzen tərəfdarının yolu isə daha çox bir döyüşçünün, samurayın
yoludur. Onların arasındakı ciddi fərq də elə burada yatır…
Hər iki nəzəriyyədə hekayətlərdən yararlanırlar. Amma onların hekayətlərindəki səslənmə tərzi
və bihuşedici ətir xeyli fərqlidir. Dzen hekayəti bizə absurdu, açması (cavabı) olmayan
tapmacanı xatırladır. Hər nə qədər baş sındırsanız da, siz onun cavabını, çözümünü tapa
bilməyəcəksiniz. Hekayətin çözümsüzlüyü onun özündən gəlir, içində, məğzində gizlənib.
Məntiqdən xali olmaq - onun məqsədidir, hədəfidir: axı, o – sizin ağlınızı çaşdırmağa,
məntiqinizi yerləbir etməyə hesablanıb. Başqa sözlə, o – gözləriniz önündə sağa-sola vıyıldayan,
sizi çaş-baş salan iti qılıncdır. Sizdən anlayış uman bu əhvalatlar bəzən ağlınızı başınızdan
alacaq qədər təsirli olurlar, gərəkli çözümü aradığınız müddətcə siz hətta meditasiyaya da
qapılmalı olursunuz. Deməli, dzen hekayətləri həm də meditasiya vasitələridir, çünki burada
məntiqli görünən və ağıla gələ biləcək bütün cavablar dilə gətirilmədən yanlış çıxırlar.
Tapmaca xarakteri daşımayan sufi hekayətləri isə əsasən pritçadırlar. Onlar hər nə qədər sarsıdıcı
olsalar da, kəskin qılınc sayılmazlar. Onlar adamı haralarasa alıb aparırlar, bir növ tovlayırlar. Bu
özəllik daha çox sevən kəslərə, aşiqlərə məxsusdur, çünki başdan-ayağa zərifliyə, yumşaqlığa,
nəcibliyə hesablanıb. Elə buna görə də, dzen bizə kişiliyin (erkəkliyin), sufilik isə qadınlığın
rəmzi kimi görünür. Dzen hekayətləri bizim birbaşa ağlımıza təsir göstərir, bu yolla ağlımızın bir
quş misalı pırıltıyla öz qəfəsindən dışarıya uçmasına imkan yaradır. Yəni o, bizi ağlımızdan edir,
dəli edir! Sufi əhvalatlarının insana təsiri isə nisbətən ləngdir, ağırdır, amma qaçılmazdır.
Onlarda müəyyən poeziya (şeiriyyət) və ritm (ahəng) həmişə gözlənilir. Bu hekayətlərin təsiriylə
meditasiyaya dalmağa ehtiyac qalmır, onları könül süzgəcindən keçirmək yetərlidir. Dzen
hekayətləri isə dinləyicidən, oxucudan ilk növbədə meditasiya bacarığı tələb edirlər.
Sufi əhvalatlarını dinləyici bir fincan ətirli çay kimi öz varlığına hopdurmalıdır. Onları bir
dincəlmə anında qavramaq lazım gəlir. Dzen hekayətləri isə dinləyicidən bütün düşüncə
imkanlarını səfərbər etmiş beyin, gərginlik və intensivlik tələb edir. Oxucu və ya dinləyici bütün
olan-qalan enerjisini bu hekayəti qavramağa səfərbər etməli, çevrədəki dünya-aləmi yerli-dibli
unutmalı, bu absurd hekayət ilə baş-başa qalmalıdır. Həm də hekayətdəki bulmacanın hər hansı
şəkildə çözülməyəcəyini bilsəniz belə, siz bütün enerjinizi onun dərkinə yönəltməlisiniz…
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Sufi hekayətlərini isə adi əhvalatlar kimi dinləmək (və ya oxumaq) mümkündür, çünki
qədimlərdən bəri sufilər – çox usta nağılçılar olublar. Adətən sıcaq və rahat bir yerdə oturan bu
adamlar qarşılarındakı çayı və ya qəhvəni udumlayaraq, öz hekayətlərini dilə gətiriblər. Bu
hekayətlərdəki kiçik işartılar, eyhamlar əslində son dərəcə güclü və nüfuzedicidir. Dinləyicidən,
müriddən tələb olunan yeganə şey – diqqətdən daha çox, açıq ürəklə, simpatiya ilə, könül
xoşluğuyla, dərin həzz ilə, həm də özünü çox da gərmədən mürşidini dinləməkdir. Çünki
dinləyicisinin hekayətdən həzz aldığını, ona könüldən bağlandığını hiss edən mürşid onun
qarşısında bildiyi bütün sirrləri açıb-tökməyə hazır olur…
Yuxarıda qeyd elədiyim kimi, sufilik – dünyagörüşü deyil, dünyaya fərqli baxış şəklidir: axı,
reallığı hər hansı bir yöndə yorumlayan dünyagörüşü bəlli bir fəlsəfəyə söykənməlidir. Bu
sayədə insan necə varsa, eləcə də qalır, zərrəcə dəyişmir. Qəbul etdiyi dünyagörüşü isə insana
bəlli həcmdə bilgilər bəxş edir, onun bilgi heybəsini, xurcununu ağırlaşdırır.
Real dünyaya fərqli baxış tərzi isə insandan daxilən yeniləşmə, dəyişmə tələb edir. Bu aləmi
fərqli görə bilməkdən ötrü siz dəyişimə uğramalısınız, daha yüksək nöqtələrə, əvvəlkindən fərqli
zirvələrə qalxmalısınız. «Sufizm» termininin sonundakı «izm» şəkilçisi bir mənada onu digər
fikir cərəyanlarına oxşadır. Əslində bu baxış tərzinin adı «təsəvvüf»dür, anlamı isə «sevgiylə
baxma və görmə», «real aləmə bir aşiq misalı yanaşma»dır. Başqa sözlə, sufilik – varlığa
aşiqlikdir. Elə buna görə də sufilər deyirlər ki: «Biz varlıqla ayrılmaz vəhdətdəyik». Heç nə ilə
savaşmaq, mübarizə aparmaq lazım deyil, sev, sevil, xidmətdə dur, sayğı göstər, sayğı gör, o
zaman dünya özünün bütün gizli sirrlərini sənin gözlərin önünə sərəcəkdir. Zora və zorakılığa nə
hacət varmış?! Odur ki, sufilər dünyaya fəlsəfi və elmi yanaşımı, zəkalı yaşamı əsl zorakılıq kimi
dəyərləndirirlər. Onlara görə, bu - varlıq sirrləri üzərindəki örtükləri, pərdələri vəhşicəsinə yırtıbdağıtmağa bənzəyir. Elmin və məntiqin reallığa uyğuladığı yöntəmlər də əslində zorakılıqdır,
onlarda zor, qaba güc özünü aşkar şəkildə göstərməkdədir.
Sufilik isə buna hər hansı ehtiyac duyulmadığını deyir, çünki varlıq bizdən ona yaxınlaşmamızı,
ona könül verməmizi gözləyir. Bunun qarşılığında isə o, bizə ən məhrəm sirrlərini açmaq
niyyətindədir. Varlıq bizdən ona heyran olmamızı umur və bunu yüzillər boyu intizarla
gözləyibdir. Sevginin bütün örtükləri qaldırdığı, bağlı qapıları açdığı belə bir xoş ortamda zor
kimə və nəyə lazımdır axı?!
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Dao-nun özəllikləri
( ″Dao. Yolu olmayan yol″ kitabından)

Dao – yolu, xəritəsi və nəzəriyyəsi olmayan yoldur. Bu yolu öncə keçənin izinə düşməklə Dao
yolunu tapmaq imkansızdır. Həm də bu yol xətkeş kimi dümdüz də deyildir: əngin göylərdə
qanad çalan quşun xaotik uçuşunu xatırladan bu yolun nə izi var, nə də trayektoriyası. Bu yol
özü-özlüyündə mövcuddur, ona görə də onun necəliyini əvvəlcədən bilmək, başqasına açıqlamaq
olmur. Onu soraqlaşa-soraqlaşa tapmaq, onu sadəcə qət etmək qərarına gəlmək yetərli deyildir,
çünki Dao yolunu başdan-sona keçmək lazımdır. Bu baxımdan başqasının bu yolda yaşadıqları,
onu necə tapdığı heç bir işə yaramır. Bu yolun yolçuları arasında Budda, İisus (İsa), Lao-çzı var
və indi də siz varsınız. Siz də adı sadalanan şəxsiyyətlər qədər orijinalsınız, təkrarsızsınız. Əgər
siz də onlar kimi öz yolunuzu özünüz tapsanız, öz ömrünüzü təkrarsız yaşasanız, onda bu yol son
dərəcə dəyərli bir şey olacaqdır.
Buna görə də çox vaxt daosizmi (=daoçuluğu) dağınıq, əvvəli-axırı olmayan din kimi
dəyərləndirirlər. Halbuki onun mütəşəkkil olmaması təbiiliyindən, gerçək, təbii və başqalarını
yamsılamadan yaşanmasından irəli gəlir. Bu, qaranlıq gecədə bilinməz bir yola çıxmağa bənzəyir
bir az da: adətən yolçu bilməz bu yolun sonunda onu uğur gözləyir, yoxsa ki, ölüm. Yolçu hər nə
qədər cəsur və yılmaz (=əzmli) olsa da, bu, həmin yoldakı təhlükələrin azalmasına, yoxluğuna
gətirib çıxarmaz.
Daodan fərqli olaraq, xristianlıq (=xaçpərəstlik), induizm və islam – dinlərin ana yollarıdır. Bu
yolları seçən insanlar mənzil başına dəstəylə, birlikdə, kütlə şəklində yol alırlar. Daoda isə insan
yolboyu tənha olur, çəkilməz yalnızlığa qatlaşır. Kütləyə arxa çevirdiyi üçün Dao fərdiliyə, fərdi
inkişafa üstünlük verir. Daoda hər hansı ənənə yoxdur. Dao konformizmə (=güzəştçiliyə) deyil,
tam sərbəstliyə, azadlığa geniş meydan tanıyır. Ona görə də əslində bütün üsyanların ən
möhtəşəmi sayılan Dao bəzən xaosa, bəzən anarxiyaya çevrilə bilir. Daoçular deyirlər: ІƏgər sən
tam riayət etməkdən ötrü hər hansı nəzəriyyə, qanun axtarırsansa, deməli, sən – qulsan, köləsən.
Əgər sən arayıb-axtardığın o qanunu öz daxili imkanların sayəsində dərk eləyə bilsən, bax, onda
əsl Ustada çevriləcəksənІ. Çünki öz həyat tərzinə hər hansı qayda, düzən uyğulayan şəxs əslində
qayda-qanun, səliqə-sahman görüntüsü, illüziyası yaratmaqdan o yana getmir və onun
həyatındakı qarışıqlıq olduğu kimi davam edir və ya ilk baxışda özünü biruzə vermir. Əslində isə
orada heç nə dəyişmir. Belələri unudurlar ki, gerçək qayda-qanun və düzən dışarıdan yox,
insanın içindən gəlməlidir. Ona görə də əgər içinizdə qarışıqlıq və xaos baş qaldırırsa, onu ilk
andan yatırtmağa, boğmağa çalışmayın, onunla üz-üzə gəlin, səbəblərini anlamaqla onu yenməyə
can atın. Yalnız bundan sonra içinizdə tarazlıq və rahatlıq bərqərar olacaqdır, çünki hər bir
insanın içindəki xaos son dərəcə orijinaldır və heç vaxt bir başqasının başına gələnləri
xatırlatmaz. Xaosda da ənənə yoxdur, o - daim yenidir, təkrarsızdır, insandan insana keçmir,
miras qalmır. İsaya inananlar xaçpərəst, Krişnaya tapınanlar induist, Muhəmmədin sünnətinə
uyanlar müsəlman olurlar. Daoda isə durum fərqlidir: ″Öz Allahını bulmayan, Ona sığınmayan
insan hələ də yolunu tapmış birisi, yəni yolçu sayılmır″. Bütün mövcud ənənələr insan ruhunu
qul, kölə etməyə, insanı böyük Yoldan sapdırmağa, azdırmağa hesablanıblar. Başqalarının
dediklərinə boyun əyənlər yoldan çıxırlar. Özünü hər hansı yaşam tərzinə zorla uyğunlaşdıran
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

106

insan adətən onun əsirinə çevrilir, özünü ömürlük həbsə atır. Halbuki Allahı da, Daonu da,
Drahmanı da, Həqiqəti (=Həqqi) də ancaq mütləq azadlıq sahibi, yəni istənilən şərtlərdə azad ola
bilən şəxs tam mənasıyla dərk edə bilər. Əlbəttə, azadlıq, sərbəstlik təhlükəlidir, tam azad olan
kəs hər an təhlükələrlə üz-üzədir. Kütləyə qoşulan, qarışan insanlar özlərini bütün təhlükələrdən
uzaq zənn edirlər, əslində isə kütlə daxilində onlar yalnız və yalnız öz tənhalıqlarından
qurtulublar. Elə buna görə də hər kəs daha çox kütləyə qoşulmağa, geniş kütlədə təmsil
olunmağa, orada özünə nüfuz qazanmağa can atır. Halbuki kütlə daxilində öz təhlükəsizliyini
təmin etdiyi andan insan orijinallığını, təkrarsızlığını itirir, boz kütlədə əriyib, ona qarışır, ondan
seçilməz olur, özünün cavab tapması gərəkən bütün sualların hazır cavabını orada tapır, onlarla
sözsüz razılaşır, ortaq rəylə hesablaşır. Hər insan özü öz qarşısına suallar qoyub, onlara cavab
aramadığı müddətcə, o sualların cavablarını öz məntiqiylə yoğurmadıqca, ortaq məntiqə
əsaslandıqca, o, sadəcə bilgili ola bilər, heç vaxt ariflik və müdriklik zirvəsinə ucala bilməz.
Özünə güvənən insan isə heç vaxt təkbaşına yola çıxmaqdan qorxmaz, üşənməz. Bu yolda o,
həyata, həyatdakı hər şeyə, ağaclara, çaylara, göylərə, əbədiyyətə dərindən inanmalıdır.
İnsanlığın bugünə qədər meydana atdığı ən müxtəlif məntiqlərə, nəzəriyyələrə, düşüncə
sistemlərinə inandığı müddətcə isə insan yalnızbaşına uzun yola çıxa bilməz. Axı, insanların
uydurduğu bu nəzəriyyələr necə doğru ola bilər?! İnsanlar yüzillər boyu bütün bunları ona görə
uydurublar ki, öz cahilliklərini bunların ardında gizlətsinlər. İnsanoğlunun bütün bu rasional
çözümləri uydurma olduğundan həqiqəti kəşf etməkdən, onu ortaya qoymaqdan çox-çox uzaqdır.
Ona görə də onlardan birdəfəlik qurtulmaq lazımdır. Daoçular deyirlər: ″Gerçək olan üçün
maneə – cahillik yox, hədsiz və gərəksiz bilgidir″.
Daoya görə, mütləq gerçəyin kəşfində insana nə din elmləri, nə fəlsəfə, nə məntiq, nə də müdrik
kəlamlar yardım edə bilər, çünki bunların hamısını insanoğlu uydurub. Bütün bunlar ardı-arası
kəsilməyən, silsilə yuxuları xatırladırlar insana. Bir mənada bunlar - yuxuda görülən yuxudan
başqa bir şey deyildir. Yatan insan isə öz yuxusunun əsiridir, ondan heç vəchlə qopmaq,
ayrılmaq istəməz, oyanmağı arzulamaz. Gerçəyi, gerçəkliyi anlamaqdan ötrü onun barəsində
durmadan düşünmək, onun arzusuyla yaşamaq lazım deyil. Onu sadəcə şəxsi təcrübədə yaşamaq
yetərlidir.
Məşhur psixoanalitik Ziqmund Freydin XX yüzildə dediyi: ІHəyatında əskik olan nemətlər
insanın yuxusuna girir, bu yolla insan reallıqda var olmayan bir şeyi yuxusunda gerçəkləşdirir,
onun qarşılığını tapır» müddəasını daoçular qədim zamanlardan bəri aşağıdakı şəkildə dilə
gətiriblər: ″Yuxular – insan düşüncələrinin bir şəklidir″. Fikirlər – sözə, yuxular isə görüntülərə
çevrilən fikirlərdir, qayğılardır. Yuxular – primitiv, bəsit düşüncələrin məhsuludur, fikirlər isə
daha dərin, üstün və yüksək intellektin bəhrəsidir. Əslinə qalanda bunlar arasında elə də böyük
fərq yoxdur: bunlardan birində reallıq sözlərlə, digərində isə görüntülərlə, hərəkətli səhnələrlə
ifadə olunur.
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Çarlz BUKOVSKİ

Qatillər
(hekayə)
Harri yük qatarından təzəcə enmişdi və Alameda yoluyla Pedronun yanına, bir fincan ucuzvarı
qəhvə içməyə gedirdi. Səhərin gözü təzəcə açılsa da, Pedronun öz dükanını adətən saat 5-də
açdığını o, yaxşı xatırlayırdı. Cəmi beş sent ödəməklə orada nəinki bir, hətta iki saat da oturmaq
olurdu. Və düşünmək. Harada və nəyi düz, nəyi isə yanlış etdiyini saf-çürük etmə imkanı
qazanırdın orada.
Pedronun dükanı açıq idi. Qabağına bir fincan qəhvə qoyan meksikalı qız onu əsl insan kimi
süzdü. Həyatın hər üzünü görmüşdü bu Qol və suyuşirin qız idi. Belə deyək də - xeyli suyuşirin
qız idi. Əslinə qalanda isə, qadınların hamısı real təhlükə mənbəyidir. Həyatdakı hər şey adama
təhlükə saçır. İndi o, vaxtilə birisindən eşitdiyi şəxsi bir qənaəti xatırladı: Həyatın Özü
Təhlükələrdən İbarətdir.
Harri keçib, köhnə masalardan birinin arxasında əyləşdi. Buranın qəhvəsinə söz ola bilməzdi.
Cəmi otuz yaşın içində olsa da, həyatını nöqtələmişdi artıq. Qəhvəsini udumlayaraq, vaxtilə nəyi
yanlış, nəyi doğru etdiyini xatirində canlandırırdı indi. Hər şeydən - sığorta həngamələrindən də,
xırda kabinetlərdən də, yüksək şüşəli ağıllardan da, elə müştərilərdən də cana yığılmışdı o.
Arvadına xəyanət etməkdən, katibələri liftdə, vestibüldə əlləməkdən də zinhara gəlmişdi. Milad
və Yeni il bayramı şənliklərindən, doğum günü məclislərindən, yeni maşın, mebel, hətta qaz, su,
enerji üçün ödəmələrdən də, insanın ən müxtəlif tələbatlarını qarşılayan hər şeydən zəndi-zəhləsi
gedirdi onun.
Ən əvvəl hər şeyi, bütün iş-gücünü sırf bezdiyi üçün bir kənara atmışdı. Az sonra isə boşanma
məsələsi gündəmə gəldi, bunun ardınca o, içkiyə qurşandı və qəfildən ortalıqdan qeyb oldu.
Artıq heç nəyi yox idi və indi anlayırdı ki, lütün birisi kimi yaşamağın özü də xeyli qəliz məsələ
imiş. Bu da bir başqa cür yükmüş. Kaş bunların arasında, həm də nisbətən maneəsiz bir yol
olaydı. Axı, adətən insan iki şey arasında seçim eləyir: ya özünü oda-közə vurur, ya da sırf
avaralanmağa üstünlük verir.
Özü kimi, yəni beş sentə bir fincan qəhvə alan birisi keçib, düz qarşısında əyləşəndə Harri başını
qaldırmalı oldu. Bu adam təxminən qırx yaşlarındaydı. Harri kimi onun da əyin-başı tökülürdü.
Damağındakı siqareti yandıran bu hərif baxışlarını Harridən çəkmirdi.
- Nə var, nə yox?
Harri dilləndi:
- Əcəb sualdır.
- Haqlısan.
Qəhvələrini içməyə davam elədilər.
- Maraqlıdır, insanlar belə yerlərə necə gəlib çıxırlar, hə?
- Hə-ə-ə, - deyə Harri təsdiqlədi.
- Yeri gəlmişkən, buna bir ehtiyac varsa, adım Uilyamdır.
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- Mənimki isə Harri.
- Məni «Bill» də çağıra bilərsən.
- Mən razı.
- Üzünə baxana elə gəlir ki, sən gedib-gedib nəyinsə lap axırına çıxmısan.
- Mən sadəcə qırmanc yeməkdən yorulmuşam. Lap it kimi əldən düşmüşəm.
- Harri, yenidən cəmiyyətə dönmək istəyərdin?
- Yox, əsla. İndi daha çox bu düşdüyüm durumdan sıyrılıb çıxmaq arzusundayam.
- Halbuki sən canına da qıya bilərdin.
- O heç də.
Bill dedi:
- Bura bax, əgər haradansa, həm də qısa vaxtda əlimizə bir az nağd pul keçirsək, ruhumuzu genbol əyləndirə bilərik ha!
- Niyə də olmasın? Amma necə?
- E-e-e, ancaq bir az riskə getməliyik.
- Məsələn, necə?
- Əvvəllər mən ev soyurdum. Qazanclı işdir. Yaxşı bir ortağa indi yamanca ehtiyacım var.
- Elə isə danışdıq. Mən demək olar ki, hər şeyə razıyam. Onsuz da həyatdan bezib-usanmışam:
qaynadılmış paxladan da, boyat qoğallardan da, hər cür missiyalardan da, Tanrı haqda
moizələrdən də, xorultulardan da…
Bill dedi:
- İndi əsas məsələ - bu işi görəcəyimiz yerə getməkdir.
- Məndə iki dollar var.
- O da yetər. Gecə yarı görüşürük. Karandaşın necə, var?
- Yox.
- Gözlə. Gedib, bunlardan istəyim.
Bir qələm qırığı tapıb, geri döndü. Salfeti götürüb, üstundə nələrsə cızdı, qaraladı.
- Beverli-Hillzə gedən avtobusa minib, sürücüyə de ki, səni orada endirsin. Düşəndən sonra
şimal tərəfə üz tutub, iki məhəllənin ta axırına qədər get. Orada səni gözləyəcəyəm. Gələ
biləcəksən?
- Gələrəm.
- Arvad-uşağın necə, var? - deyə Bill xəbər alanda Harridən:
- Var idi, - cavabı gəldi.
***
O gecə hava soyuq idi. Avtobusdan enən Harri şimala tərəf getməklə iki məhəlləni geridə qoydu.
Zülmətdən göz-gözü görmürdü. Bill özü bükdüyü tənbəkini tüstülətməyində idi. Həm də
görünən yerdə yox, iri bir kolun ardına durmuşdu.
- Salam, Bill.
- Salam, Harri. Hə, pullu bir işə girişməyə hazırsan?
- Hə.
- Çox yaxşı. Mən buraları yaxşıca araşdırmışam. Deyəsən, zəngin bir ev də tapmışam. Digər
evlərdən aralıda tikilib. Ondan ətrafa pul qoxusu yayılır. Qorxmursan ki?
- Yox. Qorxmuram.
- Əla. Onda diqqətini topla və ardımca gəl.
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Bill səkiylə bir məhəlləni keçib, digərinin yarısına qədər getdi. Harri də kölgə kimi onun ardınca
düşmüşdü. Sonra Bill kolların arasından keçib, xırda nohur tərəfə buruldu. Arxa tərəfdən
yanaşdıqları iri ev ikimərtəbəliydi. Bill arxa pəncərənin yanını kəsdirdi. Bıçaqla pəncərədəki toru
dələndən sonra ətrafı dinlədi. Həndəvərə əsl məzarlıq sükutu çökmüşdü. Tor vurulan çərçivəni
yerindən oynatmaqla yuxarı qaldırdı. Bir xeyli onunla əlləşdi. Harri artıq özünü danlamağa
başlamışdı: «İlahi! Yəqin xam oğrudur bu. Ya da psixin birisidir».
Bu vaxt pəncərə açıldı və Bill özünü içəri saldı. Qaranlığa rəğmən, Harri pəncərədən sivişməyə
çalışan ortağının yanbızlarını necə burcutduğunu da sezdi. «Əcəb məzəlidir! - deyə düşündü. Heç kişi xeylağı da bu işlə məşğul olar?!»
Bill içəridən pıçıldadı:
- İçəri keç.
Harri də içəri daldı. Evdən həqiqətən pul və cilalı mebel qoxusu gəlirdi.
- Aman Allah, Bill. Bax, ancaq indi canımı anlaşılmaz qorxu hissi bürüdü və bunun mənasız bir
iş olduğunu anladım.
- Səsini başına atma. Özün demirdin ki, suda bişən paxladan bezmisən?
- Deyirdim.
- Onda kişi ol.
Bill ağır-ağır siyirmələri açıb, oradan qamarladıqlarını ciblərinə dürtüşdürdüyü müddətdə Harri
onun böyründə kirimişcə durmuşdu. Hər halda bura yemək otağıydı, çünki Billin cibinə soxduğu
əşyalar qaşıq, çəngəl və bıçaq idi.
Harrini fikir götürdü: «Əgər bunları satsaq, guya əlimizə nə qədər pul keçəcək ki?!» Bill isə
gümüş əşyaları gödəkçəsinin ciblərinə yığmağına ara vermirdi. Arada bıçağın biri əlindən yerə
düşdü. Döşəmə sərt idi, xalı sərilmədiyindən çox dəqiq və aşkar cingilti qopdu.
- Kim var orda?
Bill və Harri nəfəslərini qısıb, yerlərində qurudular.
- Mən dedim: «Kim var orda?»
Sonra bir qız səsi eşidildi:
- Nə olub elə, Seymur?
- Qulağıma bir səs dəydi. Yuxudan da o səsə oyandım.
- Of, of, yat, yat.
- Yox. Mən dəqiq nəsə eşitdim.
Əvvəlcə çarpayının cırıltısını, ardından isə kişinin addım səslərini duydu Harri. Qapını açan o
adam indi onlarla birlikdə yemək otağında dayanmışdı. 26 - 27 yaşlarındakı bu keçisaqqallı və
uzun saçları olan cavanın əynində pijama vardı.
- Vay, ibnələr, deyin görüm, evimdə nə itiniz azıb, hə?!
Bill Harriyə tərəf çönüb, dedi:
- Yataq otağına get. Çox yəqin orada telefon var. Qoyma qız bir yerə zəng eləsin. Bunun dərsini
özüm verəcəyəm.
Harri yataq otağına tərəf yollandı, qapını tapıb, içəri girəndə orada cavan, 23 yaşında sarışın bir
qızla rastlaşdı. Yaraşıqlı gecə paltarının altında qızın məmələri ahənglə yırğalanırdı. Böyründəki
tumbanın üzərində telefon olsa da, qız hələlik harayasa zəng eləməyi ağlına da gətirmirdi.
Yatağında oturmuşdu, dəhşətdən əliylə ağzını qapamışdı.
Harri ona təpindi:
- Səsini çıxartsan, gəbərdərəm.
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Başının üstünü kəsdirdiyi qıza göz qoyduqca Harri öz arvadı barədə düşünürdü: o, heç vaxt bu
dilbər qədər canalıcı olmamışdı. Harrini tər basdı, başı gicəlləndi. Qızla göz-gözə qaldığından idi
yəqin.
Harri çarpayının kənarında oturdu.
- Arvadıma toxunma, yoxsa səni gəbərdərəm!
Bill onu təzəcə yataq otağına çəkib gətirmişdi. Kişinin qolunu geri qanıran Bill bıçağı onun
onurğasına dirəmişdi.
- Qorxma, heç kəs sənin arvadına bir şey eləməyəcək. Yetər ki, sən o iy verib, iylənən pullarının
yerini de, biz də xoşluqla çıxıb gedək.
- Mən axı sizə dedim ki, nəyim varsa, hamısı pulqabımdadır.
Bill onun qolunu daha sərt burdu və bıçağı bir az da dərinə yeritdi. Kişi ağrıdan üzünü
bürüşdürdü.
Bill soruşdu:
- Qızıllar haradadır? Onların yerini göstər.
- Yuxarıdadır…
- Yaxşı. Onda birlikdə yuxarı qata çıxaq!
Harri baxışlarıyla onları ötürdü. Sonra gözləri təkrar qıza zilləndi, heç qız da o ara baxışlarını
ondan ayırmırdı. Göy gözlərinin bəbəkləri qorxudan böyümüşdü.
Harri təkrar qıza təpindi:
- Çığırıb eləmə, yoxsa, bax, düz sözümdür: səni həqiqətən öldürərəm!
Qızın dodaqları səyridi. Onlar solğun pəmbə rəngdəydilər. Gözlənilmədən yad kişinin dodaqları
onlara toxundu. Onun saç-saqqalı qızın üzünü dalayır, üfunətli nəfəsi ürəyini bulandırırdı. Zərif
və bəyaz tənli qızın başını ovuclarında tutan kişi gözlərinin içinə baxaraq ona dedi:
- Sən qancıqsan! Hə, hə, lənətə gəlmiş sürtüksən!
Bunun ardınca qızı təkrar, amma bayaqkından daha qaba şəkildə öpdü. Sonra hər ikisi yatağa
sərələndi. Əlləriylə qızı gövdəsinə sıxdığı üçün o, ayaqqabılarını çıxarmaqdan ötrü ayaqlarını
yelləməyə məcbur oldu. Daha sonra eyni üsulla şalvarını soyunmağa, onun məngənəsindən
qurtulmağa cəhd göstərəndə də, qızı bir an belə buraxmadı, öpüb-oxşadı:
- Qancığım, lənətə gəlmiş qancığım…
- Ah, yox! İlahi pərvərdigara, yox! Arvadıma toxunmayın, əclaflar!
Onların nə vaxt geri döndüyündən Harri bixəbər idi. Cavan ər səsini başına atmışdı. Sonra bir
xırıltı gəldi Harrinin qulağına. Kərkinməyinə ara verib, geriyə boylandı. Boğazı kəsilən cavan
yerə sərələnmişdi, qanı isə bəlli fasilələrlə parketə sıçramaqdaydı.
Harri çığırdı:
- Sən onu öldürdün!
- Axı, o, bağırırdı.
- Onu öldürməyə də bilərdin.
- Sən də onun arvadını zorlamayaydın.
- Mən qadını hələ zorlayıb-eləməmişəm, amma sən artıq onun ərini gəbərtdin.
Bu səfər qadın şivən qopartdı. Harri onun ağzını əliylə qapadı və soruşdu:
- İndi neyləyək?
- Bunu da eləcə. Şahid qalmasın.
Harri dilləndi:
- Mənim buna əlim qalxmaz.
Bill dedi:
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

111

- Onda mən öldürərəm.
- Amma bu cür mətahı dadmamaq bağışlanmaz günah olardı.
- Elə isə buyur, dad.
- Sən onun ağzını bir şeylə yumsana.
Bill dilləndi:
- O barədə arxayın ol.
Siyirmədən çıxartdığı şərfi o, qadının ağzına dürtdü. Sonra balışüzünü zolaqlar şəklində cırıb,
şərfin üstündən bağladı.
- Haydı, işini gör, - dedi Bill.
Qız artıq dirənmirdi. Deyəsən, şok vəziyyətinə girmişdi.
Harri işini bitirəndən sonra, Bill onun yerini tutdu. Harri ortağına göz qoyurdu. Bax, belə ha.
Tarix boyu belə olub. İşğalçı ordu hər şeydən əvvəl yerli qadınlara təcavüz edib. İndi Bill ilə o da
işğalçı qoşun kimi bir şey idi.
Bill çarpayıdan enərkən:
- Heç vaz keçiləsi can deyilmiş ha! - dedi.
- Bura bax, Bill, gəl, bunu öldürməyək.
- Yox, gedib bizi satar. Şahiddir axı.
- Əgər canına qıymasaq, o da bizi şərləməz. Belə daha doğru olar.
- Şərləyər. Mən insan övladına yaxşı bələdəm. Sonradan gedib bizi satacaq.
- Ona verdiyimz bu həzzə görə niyə gedib bizi satmalıdır ki?
Bill dediyində durdu:
- Mən də elə ona görə deyirəm ki, mütləq bizi satacaq. Niyə buna imkan tanıyaq, axı?!
- Gəl, onda özündən soruşaq. Onunla danışaq. Bu barədə fikrini öyrənək.
- İndi onun nələr düşündüyünü mən yaxşı bilirəm. Bu dəqiqə onu gəbərdəcəyəm.
- Sən canın, Bill, lazım deyil. Gəl, hər şeyi necə varsa, elə də saxlayaq.
- Necə varsa, elə də saxlayaq?! Bütün bunlardan sonra?! Çox gecdir. Əgər sən bir azca özünə
hakim olsaydın və qabağındakı o şoğəribi hara gəldi dürtməsəydin…
- Bill, qıyma ona, mən… baxa bilmirəm…
- Üzünü yana tut.
- Bill, yalvarıram sənə…
- Sənə demədim üzünü yana tut, ay anası göyçək!
Harri üzünü yana çevirdi. Qızın heç cıqqırı da çıxmadı. Aradan bir neçə dəqiqə ötdü.
- Bill, işini bitirdin?
- Hə. İndi dönüb, baxa bilərsən.
- İstəmirəm. Gedək. Gedək buradan.
Onlar elə həmin pəncərədən də bayıra çıxdılar. Hava lap ayazlamışdı. Evin kölgəli tərəfiylə
irəliləyib, sarmaşıqlı çəpərdən o biri üzə keçdilər.
- Bill?
- Nədir?
- Kefim yamanca duruldu, elə bil heç nə olmayıbdır.
- Olub, əşşi, olub.
Geriyə, avtobus dayanacağına qayıtdılar. Gecələr sərnişinlər seyrəldiyindən bəlkə də avtobusu
bir saat gözləmək lazım gələcəkdi. Dayanacaqda durub, bir-birinin üst-başına göz qoyurdular ki,
birdən qan izi-filan olar. Amma qəribədir: heç yerlərində qandan əsər-əlamət yox idi. Bundan
tam əmin olandan sonra adama bir tənbəki bükub, tüstülətməyə başladılar.
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Qəfildən Bill öz tənbəkisini yerə tüpürdü:
- Lə-ə-nət sənə, kor şeytan!
- Nə oldu ki, Bill?
- Biz o hərifin pulqabısını götürməyi unutduq!
Harri dilləndi:
- Əh, sənin də lap betərini!..
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Rut RENDEL

Lap insanlar kimi

(hekayə)
Yarıyuxulu Rəis çarpayıda gərnəşdi. Qarşı tərəfdəki stulda oturan Monti elə bil arşın udmuşdu.
Qədəhinə cin süzüb, onu su ilə qarışdıran sahibləri Dikə göz qoyanda itlərin heç birisinin tükü də
tərpənmədi. Bir it kimi Monti tünd içkilərə biganə idi, Rəisin spirtli içkilərdən zəndi-zəhləsi
getsə də, bunu sahibinə büruzə verməməyə çalışardı. «Georqun tavernası»nda pivə içəndə Dik
bəzən Montini də qonaq edərdi. Bu köpəyin isə tütün qoxusundan zəhləsi gedirdi. İndi də havada
dolaşan bu qoxunu yaxalayan kimi asqırmışdı.
- Sağlam ol! - deyən Dik düşündü ki, siqaretini mətbəxdə, şam yeməyi hazırlayarkən də
tüstülədə bilər. Yoxsa bir o qalıb ki, bu ahıl yaşında Monti bronxitə yoluxsun və öskürməkdən
boğulsun. Montinin könlünü oxşamaqdan ötrü Dik hər şeyə hazır idi. Soyuducudan hazır
bifşteksi çıxartdı, stəkanını götürmək üçün təkrar qonaq otağına dönəndə o, nədənsə Rəislə
danışmağa gərək duydu. Monti ilə dost sayılırdılar və ondan sadiq dostu, dünyanı dolaşsa, tapa
bilməzdi Dik. Rəisin isə bir az fərqli tipi vardı: hər necə olsa, ona adına uyğun, yəni xətirhörmətlə yanaşmaq, məsafəli davranmaq lazım idi. Dik maraqlandı:
- Hə, Rəis, acmamısan ki?
Çarpayıdan düşən Rəis ağır-ağır mətbəxə tərəf yönəldi. Dik də onun ardınca. Bayırda hava
qaranlıqlaşırdı, amma hələlik nələrisə seçmək mümkün idi. Bu vaxt Dikin baxışları Montinin
zivədən asılan xanalı canlığına sataşdı. Onu ipdən götürmək lazım idi, çünki gecə yağış yağa
bilərdi. Bayıra çıxan Dik qonşusu, ağsaqqal Tomun onun mətbəx pəncərəsindən süzülən işığı
sezib, tez özünü dışarı salmayacağını umurdu. Amma, heyhat, onun bu təxminləri heç vaxt
doğrulmazdı. Dik canlığa taxılan ilk sancağı açmağa macal tapmamış qonşusunun qapısı aralandı
və Tomun xırıltılı və zəhlətökən səsi eşidildi:
- Gecə ayazlı olacaq. Şaxta düşməsə, yaxşıdır.
Düzbucaqlı biçimdəki işıq zolağında Rəisin iri kölgəsinin peyda olması Dikin nəzərindən
yayınmadı. Yaxşıca özünü yetirdi. Bəlkə Rəis sayəsində bu qocadan canı qurtulacaqdı. Hasarın
dibində arxa ayaqları üstə qalxan Rəis qoca Tomdan azı bir baş hündür idi. Çarəsizlikdən
qımışan qonşu geri-geri çəkilməyə başladı.
Dik itini səslədi:
- Gedək, Rəis. Şam yeməyinin vaxtıdır.
Qoca Tom soruşdu:
- Lap uşaq kimidir, vallah. Hətta lap insan kimidir. Adamın canına qorxu salır. Elə baxır,
deyərsən ki, hər kəlməni anlayır.
Dik cavab vermədi. Rəisin ardınca mətbəxə yollandı və giriş qapısını bərk çırpdı. Bəzi adamların
heyvanları özlərinə bənzətməklə dedikləri təriflər adətən onu cin atına mindirirdi. Yuxunuzda
görərsiniz onu! Mənim Rəisimlə Montim indiyədək rastıma çıxan insan övladlarından yüz qat
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üstündür! Yox, əşşi, «lap uşaq kimidir»! Şam yeməyini gözləyən uşaqlar ağlayıb-zığıyar, Dikin
əl-ayağına dolaşardılar ən azından. Onun itləri isə indii səbirlə və ağıllı-kamallı oturub
gözləyirlər ki, sahibləri vitamin tərkibli, qarnirli bifşteksi onların saxsı qablarına haçan qoyacaq.
Sonra, yəni qablar döşəməyə qoyulanda onlar özlərini tox tuta-tuta ora yanaşacaqdılar.
Dik onların necə yediyinə göz qoymaqdaydı. On dörd yaşına rəğmən, Montinin iştahı elə əvvəlki
kimi yerindəydi, amma Rəisə baxanda, o, ləng yeyirdi. Boşaltdığı qabı yalayan it hələ küçük
vaxtlarından bəri və hər səfər təkrarladığı hərəkəti elədi: Dikə yanaşıb, öz bozumtul rəngli üzünü
sahibinin irəliyə uzanan ovuclarının arasına gömdü. Dik itin qulaqlarını, boynunu oxşayaraq,
dedi:
- Ay mənim misilsiz itim!
Erkək itlərin «oğlan» adlandırılmasıyla Dik heç vaxt barışmazdı. Onlar oğlan-filan deyillər.
Oğlan uşaqları adətən kirli-pasaqlı, tərli-qoxulu, hay-küyçü və nadinc olurlar.
- Halaldır sənə hər şey! Ahıl da olsan, sən - misilsiz itsən.
Rəis isə özünü toxdaq aparırdı. Bu cür məhrəmlik və minnətdarlıq duyğularını o, öz əslinənəcabətinə və xarici görkəminə heç vaxt yaraşdırmazdı. Rəis əzəmətlə qapıya yönələndə orada
dayanan Diklə Monti bir kənara çəkilib, ona yol verdilər. Rəis keçib, təkrar çarpayıdakı yerində
uzandı. Montinin oturduğu kreslonu isə Dik isidicinin nisbətən yaxınına çəkdi. Yeddinin
yarısıydı. Dik qədəhdəki cini içib bitirəndən sonra dedi:
- Hə, indi mən getməliyəm, ancaq uzaqbaşı saat on üçün geri dönəcəyəm. Bu arada siz bir az
mürgüləyin. Mən gələndə birlikdə gəzməyə çıxarıq. O’key?
Monti sahibini qapıya qədər ötürdü. Əzəldən bir-birlərinə dərin mehir salmışdılar və axıra qədər
də belə olacaqdılar hər halda. İtin arxa ayaqlarını yel xəstəliyi tutsa da, bağlılıqları sürməkdəydi.
Dik düşündü: «Hamımızı qocalma təhlükəsi gözləyir və buna hər nə cürsə hazır olmalıyıq. Bu il
və ya uzağı gələn il, məsələn, mən də Montini həmişəlik itirə bilərəm …»
Qapını çəkən Dik qarajdan maşını çıxartdı. Telefon köşkünə qədər üç yüz yardlıq (274,3 metr A.Y.) məsafəni qət elədi. İşlə bağlı söhbətləri heç vaxt evindəki telefonla aparmazdı. Bu
məqsədlə eviylə «Georqun tavernası» arasındakı telefon köşkündən yararlanardı. Beş dəqiqə
sonra bu köşkə bir zəng gəlməliydi. Əlbəttə, yenə də bir hoqqa çıxmazsa əgər. Onun cızdığı
bütün planlar təkrar alt-üst olmazsa. Sarsaq qadın…
Söyərkən qadınları dişi heyvanlara xas sözlərlə, məsələn, qancıq, inək, madyan adlandırmaq
kimi bir xasiyyəti yox idi Dikin. Qadın cinsinə nifrətini bildirməkdən ötrü o, yağlı bir söyüşü
daha üstün sayırdı və indi də o cür sözlərdən öz zövqünə görə ən betərini seçdi: «Sarsaq qadın».
O, lənətə gəlmiş, o yelbeyin, o tamahkar, o sarsaq qadın… bütün işləri qarışdırmazsa!
Yeddiyə dörd dəqiqə qalmış zəng gəldi. Dəstəyi qaldıran Dik başqasının işlərinə burun soxan
birisi olmadığını isbatlamaq üçün əvvəlcədən razılaşdırılan parolu söylədi.
O biri ucdakı qadının bir az narahat, ancaq kübarlığını qoruyan səsini Dik ilk dəfə eşitdi. Qadın
dedi:
- Bu axşam hər şey yolunda gedəcək.
- Bezdim lap gözləməkdən.
İndiyədək bu qadınla Dik öz vasitəçisiylə əlaqə saxlayırdı və hər səfər mütləq nə isə planları
pozurdu. Dikin bu iş üçün ilk avans məbləğini aldığı gündən düz altı həftə ötmüşdü.
- Hə, sizi eşidirəm.
- Deməli, belə. Bizim barəmizdə heç nə bilməmənizi istərdim… Yəni bizim kimliyimizi siz
bilməyəcəksiniz. Danışdıq?
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Qadını bu xəyanətə çəkən, bu telefon danışığına məcbur edən iyrənc duyğulara və ya onun
kimliyinə Dik heç tüpürmək də istəməzdi. Buna rəğmən o, acıqla soruşdu:
- Bəyəm barənizdə qəzetlər heç nə yazmayacaq ki?
Qorxudan qadının səsi ciyildəməyə başladı:
- Əks halda, siz məni şantaj edə bilərsiniz!
- Elə siz də eyni şəkildə məni hədələyə bilərsiniz. Bu işdə hər iki tərəf riskə gedir. Haydı, nə
deyəcəkdinizsə, ona keçin.
- Olsun. Bir ara o, özünü nasaz hiss edirdi, indi yaxşılaşıb və əvvəlki kimi gəzintiyə çıxır. Saat
doqquzun yarısında o, evdən çıxıb, cığırla Uest-Hitdən keçməklə, Finçli-rouda tərəf yönələcək.
Onun haraya və niyə getdiyini bilməniz bir elə vacib deyil. Bunun işə hər hansı dəxli yoxdur.
Dik cavab verdi:
- Bu, heç məni də zərrəcə maraqlandırmır.
- Sizin imkan daxilində evimizdən aralıdakı, kimsəsiz cığırlardan birində durub, gözləməniz
məsləhətdir.
- Bax, bu, mənim boynuma. Yaxşı, bəs onu necə tanıyacağam?
- Əlli yaşı var, ortaboylu və dolu bədənlidir, saçları çaldır, qısa bığı var. Başında şlyapa
olmayacaq. Boz tvid parçadan kostyumun üstündən qara xəzli siyah palto geyinəcək. Doqquza
on dəqiqə qalmış o, Uest-Hitdən keçən cığırın haradasa tən ortasında olacaq. - Bu yerdə qadının
səsi titrədi. - Ümidvaram ki, siz işi təmiz görəcəksiniz? Bunu necə edəcəksiniz?
- Bura baxın, yoxsa siz istəyirsiniz ki, mən öz peşə sirrlərimi telefonda bütün aləmə açıb deyim?
- Bəlkə də, yox, buna gərək yoxdur. Birinci min funtu almısınız?
Dik dedi:
- Düz altı həftə qabaq.
- Əlimdən başqa nə gələrdi, axı? İşin gecikməsinin baisi mən deyiləm ki?! Qalan məbləği də,
eynilə avans kimi, bir həftə içində alacaqsınız…
- Yəni bildiyimiz üsulla. Bitdi? Paylaşacağınız başqa bir bilgi-filan qalmadı ki?
Qadın dilləndi:
- Demək olar ki, yox. Ancaq, yox, gözləyin… ya da yox, bu, əhəmiyyətsiz bir şeydir. - Qadın
susdu. - Məni peşman etməyəcəyinizə söz verirsiniz? Bu gün son dəfə imkan yaranacaq. Əgər bu
axşam da baş tutmasa, onda planımız olan-qalan əhəmiyyətini itirəcək. Günü sabah hər şey
dəyişəcək və mən heç nə…
- Xudahafiz, - deyən Dik sərt hərəkətlə dəstəyi asdı ki, isterikaya qapılan qadının naxoş səsini
eşitməsin.
Olayın bütün detallarını bilmək və ya qadının bütün dərd-sərini paylaşmaq onun üstləndiyi
vəzifəyə daxil deyildi.
Lənətə gəlmiş sarsaq qadın! Gör, heç zərrə qədər də olsa vicdan əzabı çəkir buna görə?! Bu
qadının bircə nəfəri ortadan götürmək üçün ödədiyi o məbləğə Dik gözünü qırpmadan lap yüz
adamın da canına qıyardı, çünki onu ancaq pul maraqlandırırdı. Onun üçün heç bir fərqi yox idi:
sifarişçi kimdir, qurban kimdir, bu qadın o kişini niyə ortadan götürmək niyyətinə düşüb?
Tutalım ki, qadın o qurbanın arvadı və ya məşuqəsiydi. Hə, nə olsun?! Bu cür məhrəm
münasibətlər Dikə yerli-dibli yad idi, bunlarla bağlı qaçılmaz sayılan bütün məqamlar - öpüşlər,
qucaqlaşmalar, heyvan kimi… yox ey, «heyvan kimi» demək istəmədim, sadəcə iyrənc cinsi
əlaqələr Diki çiyrindirirdi. Çünki belə məqamlarda heyvanlar özlərini daha abırlı və ləyaqətli
aparırlar… lap insanlar kimi. Telefon köşkünün küncünə tüpürən Dik özünü dışarıdakı soyuq
havanın ağuşuna atdı.
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Maşını Hemstəd səmtə sürərkən o, qazanacağı pullar barədə düşünürdü. Onları indiyədək
yığdıqlarının üstünə qoysa, bax, onda istədiyi məqsədə çata biləcəkdi. Montini satın aldığı
gündən bəri illər uzunu o, bu arzusuna çatmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxmışdı. Hər cür qazanclı
işə girişmişdi bu müddətdə: dələduzluq, oğurluq eləmişdi, adam döyməklə qalmamış,
başqalarının sifarişiylə, həm də qisas zəminində iki nəfəri o biri dünyaya göndərmişdi. Qənaətlə
yaşadığı, sadəcə itlərinin yeminə pul xərclədiyi üçün kifayət qədər pul toplamışdı ki, döşünə
yatan bir evi olsun. Bu ev mütləq Şotlandiyada, onun şimal-qərb sahillərində, həm də
insanlardan mümkün qədər uzaqlarda olmalıydı. Onun xudmani həyətində Monti ilə Rəis genbol gəzib-oynayacaqdılar. İtlərin süpürgə kolları əkilmiş həyətdə özlərini necə aparacaqlarını,
sahiblərinin saxladığı dovşanları necə qovarağa salacaqlarını Dik xəyalında asanlıqla
canlandırırdı. Ömrünün son günlərinə qədər işləmədən, başı-qulağı dinc yaşaması üçün də
ehtiyat pulu, yatırı vardı. İstəsə, hələ başqa heyvanlar, məsələn, at və bir cüt keçi də saxlaya
bilərdi. Monti həyatda olduğu müddətcə isə təzə it almayacaqdı. Bu, ona qarşı əsl haqsızlıq
olardı. Monti öləndən sonra başına hansı çarəni qılmaq barədə indidən düşünməyi isə Dik aşkar
xəyanət kimi dəyərləndirirdi.
Əsas şərt o idi ki, evin yaxınlığında insanlar yaşamasın. Bəxti gətirsə, bəlkə də aylarca bir insan
hənirtisi eşitməyəcəkdi həndəvərində. Dağların qoynunda, Monti və Rəislə baş-başa yaşayacağı
vaxt Dik insanların öz zalımlıqları və alçaqlıqları ilə onu necə əzdiklərini yavaş-yavaş unutmağa
çalışacaqdı: donuz kimi içən atasını, kişilərdən və əyləncələrdən başı ayılmayan anasını,
sonradan onu övladlığa götürən ailəni, azyaşlı cinayətkarlar üçün islah türməsini, fabrikdə Dikin
sızaqlı üzünü və utancaqlığını ələ salıb uğunan gənc qızları, onu hər vəchlə işə götürmək
istəməyən və bunu onun təhsil əvəzinə məhkumluğa sahib olmasıyla izah edən müdirləri
unudacaq və beləcə, axır ki, umduğu könül rahatlığına qovuşacaqdı.
Belə çıxırdı ki, sırf rahatlıq üçün insan gəbərtmək lazım imiş? Qoy olsun, onsuz da onun üçün
bu, ilk cinayət deyildi. Qəssab quzunu hansı soyuqqanlılıqla şaqqalayırsa, Dik də qurbanını eyni
amansızlıqla qətlə yetirəcəkdi. Zərərsizləşdirməkdən ötrü əvvəlcə təpəsinə yüngülvarı zərbə
endirəcəkdi. Bu zaman başqasının canını ağrıtmaqdan çox Diki əyin-başının insan qanına
bulaşma ehtimalı daha artıq dərəcədə rahatsız edirdi. Sonra isə o, var gücüylə qurbanının
qırtlağını sıxacaqdı…
Maşını saxlayıb, bir qədəh cinlə sandviç yemək üçün paba (pivəxanaya) girdi. Pab sahibinin
pişiyi gəlib, onun dizinin üstündə oturdu. Dik hara getsə, maqnit kimi heyvanları özünə cəlb
edirdi, çünki onlar kimin özlərinə dost, məhrəm olduğunu asanlıqla duyurlar. Heyf ki, Rəisin
pişikləri görən gözü yoxdur, yoxsa Dik Şotlandiiyadakı evində bir cüt pişik saxlamağa da «yox»
deməzdi.
Səkkizin yarısıydı. İllərdən bəri o, özünə bir xasiyyət aşılamışdı: işə gedərkən həmişə ehtiyat
zaman saxlayardı. Odur ki, pişiyi ehmalca dizindən götürüb, yerə qoydu.
Saat səkkiz tamamda o, Hemstəd villici, Uaystoun nohurunu keçib, Branç-Hillə tərəf yönəldi.
Uest-Hit roudda maşını əylədi. O sarsaq, ahıl qonşusu gümanında yanılmamışdı: bir az ayazlı
olsa da, gözəl və ulduzlu bir gecəydi. Maşında oturub, gözləyən Dik telefonda danışdığı qadınla
özünü bağlayan nələrinsə olub-olmadığını fikrində götür-qoy elədi. Yox, belə bir şey yox idi.
Vasitəçisi güvənilən adam idi, pulun Dikə çatdırılma sxemini isə onlar yüz ölçüb, bir
biçmişdilər. O ki qaldı qətlə yetiriləcək o zavallıya, bu mənada Dikin qənaəti dəqiq və dəyişməz
idi: ən «təmiz» cinayət - tanımadığın birisini öldürməkdir. Bu dünyadakı insanları isə Dik özünə
ucdantutma yad sayırdı.
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Bir az irəli gedib, o deyilən cığıra baxmaq üçün maşınını Templvud avenüdə saxladı. Uest-Hitə
gedən yoldan ayrılan dolanbac cığır oraya daha yaxın idi. Özünü qoruyanı Allah da qoruyur. Bu
qətldə hər hansı risk payı olmasa belə, qaçıb aradan çıxmaq üçün variant düşünmək heç fəna
sayılmaz. Beş fut enində və yoxuşa qalxan bu cığır daha sonra bağ çəpərlərinin arasıyla uzanırdı.
Yoxuşun nisbətən dik olduğu hissələrdə pillələr düzəldilmişdi. Lap dik yerdə küçə fənəri vardı.
Ondan əlli yard aralıda, cığırın artıq hasarların əhatəsinə girdiyi qismdə isə ikinci fənər gözə
dəyirdi. Bu iki fənər dirəyi arasında uzanan enli qum zolağının hər iki cinahında ağac və kollar
əkilmişdi. Dik buranın son dərəcə münasib bir yer olduğunu qət elədi. Qurban cığırın o başındakı
hasarların arasından çıxıb, ona yaxınlaşana qədər Dik ağacların arasında gizlənər, birinci fənərlə
ikinci arasındakı nisbətən qaranlıq zolaqda ikən Dik onun işini bitirər.
Havalar ayazlı keçdiyindən yerli əhalinin böyük qismi evdən çölə çıxmırdı. Bu fikir beynində
dolaşdığı an uzaqdan addım səsləri eşidildi və Dik cibindəki, əskiyə bükülmüş dəmir parçasını
bərk-bərk sıxdı. Yəni bu, odur? Belə tez? Doqquza iyirmi beş dəqiqə işləmiş? Yoxsa o sarsaq
qadın yenə nəyi isə qarışdırıb? Yox, canım, bu, cavan bir qız idi. Dik əvvəlcə onun
dikdabanlarının taqqıltısını alqıladı, az sonra isə onun işıq zolağına necə çıxdığını sezdi.
Yaxınlaşan qızı Dik kinayə dolu bir maraqla süzürdü: ucaboylu və yaraşıqlı olsa da, paltonun
altından qızın o iyrənc yançaqları aşkar seçilirdi. Cığırın bu kimsəsiz qismindən sürətlə keçən qız
lap ürkək quş kimi başını sağa-sola çevirirdi. Onun əsəbilik keçirdiyi şübhəsiz idi. Vecəyaramaz
paltosu bədəninə kip oturduğundan və ayağına dikdaban çəkmələr geydiyindən qızın yerişi taxta
müqəvvanınkını xatırladırdı. Bununla müqayisədə heyvanlar necə də təbii və şux yeriyirlər! İndi
bunu sırf qorxutmaq xətrinə Dik yuxarıdan qızın üstünə şığımağı və onu var gücüylə silkələməyi
elə istərdi ki! Bu hücumdan qızın dişləri şaqqıldayardı. Ya da Dik pillələri enər, onun ardınca
düşüb qaça bilərdi. Amma insan övladıyla hər hansı təmas fikrinin özü də Diki iyrəndirirdi. Həm
də hələlik o, bu təmasa girməyə əsla məcbur deyildi. Bir də ki qız onun üzünü görsəydi və
sonradan bu ərazidə meyit tapılsaydı, mümkün cinayətkar kimi polis onun izinə düşərdi. Əgər
Diki tutub, dəmir barmaqlıqlar arxasına atsaydılar, onda zavallı Monti və Rəisə kim baxardı?
Bunu düşünəndə bütün bədənini əsməcə bürüdü…
Doqquza iyirmi beş dəqiqə qaldı. Evindən çıxan qurban yəqin indi Uaytstoun nohuruna
yaxınlaşmaq üzrədir.
Könlündən bir siqaret yandırmaq keçsə də, bu riskə getməyə gərək duymadı. Çünki tütün tüstüsü
havada asılıb qalanda insanı duyuq sala bilir. O, cibindəki dəmir parçasını və məftilin ucundakı
halqanı əliylə oxşadı. İşlər yolunda getsə, on beş dəqiqə içində hər şey bitəcəkdi. O, evə dönən
kimi Rəislə Montini gecə gəzintisinə çıxaracaqdı. Günü sabah isə daşınmaz əmlak dəllalına baş
çəkəcəkdi. Şərtini də belə qoyacaqdı: ev həyətli və imkan daxilində insanlardan uzaqda
olmalıdır. Dəniz sahilinə də baxa bilərdi.
Ömrü-günü böyük şəhərin kirli dalanlarında keçən, bəlkə də heç ömrü boyu dənizə girməyən
Rəis orada ləzzətlə üzəcəkdi. Axı, itlər üzməyi anadangəlmə bacarırlar. Təəssüf ki, bunu insanlar
barədə demək olmaz, hər şeyi, girişmək istədikləri hər alasarsaq işi onlara öyrətmək lazım
gəlir…
Addım səsləri. Hə, vaxtdır. Doqquza on dəqiqə qalıb. Bu hərif deyəsən, dəqiqlik xəstəsidir. Elə
bu xislət də indi onun qəniminə çevriləcək. Hərəkətsiz duran Dik gözünü hasarların arasındakı
qara boşluğa zilləmişdi. Az sonra o, öz qurbanının uzaqdan çox da dəqiq olmayan konturlarını
seçməyə başladı. Hərif işıqlı zolağa yanaşanda Dikin vücudu gərildi və o, dəmir parçasını
ovcunda daha bərk sıxdı. Qadın hər şeyi dəqiq təsvir eləmişdi. Fənərin işığında bu adamın
potaboy, gur və çalsaçlı olması, bərq vuran xəz yaxalığı diqqəti çəkdi. Tutacağı işin əxlaqa ziddd
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olduğuna inanıb, bundan əl çəksəydi, qarşısında açılan mənzərə Diki bu qənaətdən əlüstü
daşındırardı. Görəsən bunun kimi zəngin yaramazlar paltolarının yaxalarını bəzəyən xəzdən ötrü
hansısa məsum heyvanın tələdə çırpınaraq, min bir əzab içində canını tapşırması barədə heç ötəri
də olsa fikirləşiblər?
Yaxınlaşan hərifin qaraltısı zülmətə qarışanda Dik ağacların arasından çıxdı, qolunu fırlamaqla
ona bir zərbə ilişdirdi. Kişi hıqqıldadı, sanki onu hıçqıraq tutmuşdu və ağır çuval kimi yerə
çökdü. Qan-filan gözə dəymirdi. Bu isti və ağır bədənlə təmasa qarşı çiyrinmə hissini içində
boğan Dik bütün gücünü topladı, qoltuqlarından yapışmaqla yerə sərilməyə başlayan kişini
fənərə tərəf sürüdü.
Qurbanının sir-sifətinə baxmaq heç ağlına da gəlmədi, buna maraq da duymurdu: axı, niyə
boşuna zaman itirməliydi? Dəmir parçasını cibinə dürtdü, halqalı ipi çıxartdı. İndi qalırdı
düzəltdiyi ilməyi kişinin boğazına taxmaq və cəld bir hərəkətlə qırtlağını sıxmaq…
Qəfil eşitdiyi xəfif hənirti Diki hürkütdüyündən ip əlində asılı vəziyyətdəcə qaldı. Bu addım səsi
yox, heyvan pəncələrinin yerdən çıxartdığı küt tappıltılar idi. Qəfil geri qanrıldı. Cığırın o biri
başından ona doğru gələn ağ-qara taksa köpəyi quyruğunu havada tapança kimi saxlamaqdaydı.
İndiyədək Dik bunun qədər gözəl itləri çox az görsə də, indi onun bu saatda və məhz burada
zühur eləməsi heç arzuolunan deyildi. «İlahi pərvərdigara, - deyə düşündü, - indi o, mütləq mənə
yanaşacaq. Axı, onlar belə xəlq olunublar». Həqiqətən də, zülmətin qoynundan sıyrılan it Dikin
dayandığı işıqlı zolağa keçəndə bir qədər karıxdı. Başını dik tutub, quyruğunu bulayaraq ona
yaxınlaşdı. İtə deyil, taleyinə lənətlər yağdıran Dik ona əl uzadıb, pıçıldadı:
- Nə gözəl itmiş bu. Ağıllı-kamallı. Vallah, misilsiz itsən sən. Ancaq burada durma, haydı, qaç
get evinə.
Amma it soyuq bir nəzakətlə ona uzanan əldən yayındı və Dikin yanından ötərək, burnuyla
huşsuz vəziyyətdəki kişinin üzünə toxundu. Bu, Diki heç açmadı, çünki itin qoxusunu alan
qurbanın huşu başına dönə bilərdi.
Əlini itin qalın xəzinin üstə qoyub, onu itələyən Dik dedi:
- Yaxşı, get. Burada sənlik heç nə yoxdur. Get, ovunu elə və ya ürəyin başqa nə istəyirsə, onu…
Amma taksa dirənib durmuşdu, getmirdi. Quyruğu və üz əzələləri titrəyirdi. Əvvəlcə Dikə, sonra
yerə sərələnən sahibinə göz qoyan it astadan səs çıxarmağa başladı. Bu səs ciyilti ilə fit arasında
bir şey idi. Adətən ov köpəkləri belə səslər çıxarırlar. O ara Dik əlini heyvanın gur və sıcaq
xəzindən çəkməli oldu. İçində baş qaldıran dəhşətlə qarışıq nifrət hissini boğaraq, əlini
qurbanının xəz yaxalı qara paltosunun cibinə salıb eşələndi və tapmağı əsla arzulamadığı əşyanı dəri iplərdən hörülmüş it xaltasını oradan tapıb çıxartdı.
Görüm lənətə gəlsin o sarsaq qadın! Görünür, dəstəyi asmazdan öncə qadın Dikə bu barədə nəsə
deyəcəkdi, hərçənd qadından ötrü bu, çox da əhəmiyyətli məqam sayılmazdı! Bəyəm bu hərifin
buraya öz itini gəzdirməyə çıxaracağı bu qədərmi əhəmiyyətsiz məsələ idi?! İlahi pərvərdigara!
Məgər bu məsum itin öz sahibinin necə qətlə yetiriləcəyinə şahid olması, sonra isə hövüllənərək,
Londonun ən hərəkətli magistral yollarından biriylə evinə dönməsi önəmsiz bir şey idi ki?! Bəlkə
qadın düşünürmüş ki, mən iti də gəbərdəcəyəm?! Belə amansız bir fikri sadəcə ağlından
keçirdiyi üçün Dikin damarlarında axan qan coşdu. Yanında it olmasaydı, o, yerdə sərələnib
qalan hərifin üz-gözünü təpikləyərdi bəlkə də. Amma o, heç vaxt aldanmamışdı və buna imkan
da verməzdi. Sırf Monti və Rəisin xətrinə o, Şotlandiyada ev almağa hazırlaşırdı. Hansısa sarsaq
bir qadının planları alt-üst eləməsi üzündən o, bir ətək puldan əl üzə bilməzdi. Tez bir çarə
düşünmək lazım idi. Məsələn, bu tapdığı xaltanı itin boynuna taxaraq, onu Uaynstoun nohurunun
yanından keçən yola qədər ötürə bilərdi. Düşünürdü ki, orada it də, onun artıq qımıldanmağa və
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inildəməyə başlayan sahibi də təhlükəsiz şəraitdə olar. Bəlkə iti maşınına mindirsin? Allah özü
şahiddir ki, bu, çox mehriban, saf bir köpəkdir, hətta o, Dikin burada hansı hoqqalar
durğuzduğunu… və ya durğuzacağını heç ağlına da gətirmir… Bəs yaxşı, sonra nə olacaq?
Kişini öldürüb, itini də bu fənər dirəyinəmi bağlasın? Yox, Dikin ürəyi heç vaxt itləri bağlamağa
qıymayıb.
Çarəsiz vəziyyətə düşmüşdü. İtə qarşı nə nifrət, nə də kin hissi bəsləyirdi. İçində çapaladığı bu
durumla sadəcə hesablaşmalıydı: sanki yataqda qadınıyla eşq-məşqlə məşğul olan atanın yanına
ağlı heç nə kəsməyən körpə övladı sevincək qaçıb gəlmiş və ona mane olmuşdu. Körpələr - hər
şeydən vacibdir və bundan heç hara qaçmaq olmaz. Dik tələsmədən halqalı ipini yığdı. Kişinin
çal başını kobud tərzdə qaldırdığı vaxt o, inildədi. Xaltanı çıxartdığı cibdə sərt, metal bir əşya da
var idi və bu, brendi qumquması idi. Dik qapağını açıb, kişinin ağzına bir az içki damlatdı. Onun
hərəkətlərinə göz qoyan it razılıqla quyruğunu bulamağındaydı.
- Harada… haradayam mən? Mənə… mənə nə olub?
Dik ona cavab verməyə gərək duymadı.
- Kimsə… başıma bir şey çırpdı. İlahi, başım çatlayır. Bəlkə məni soyublar da? - O, cibindəki
pulqabını əllədi. - Yox, Allaha şükür, soymayıblar. Mən… mən oturmaq istəyirəm. Hə, bax, belə
yaxşıdır. Brüs bəs hanı? Aha, oradaymış. Afərin sənə, Brüs. Ona bir xətər toxunmadığına da
duaçı olmalıyam.
Dik boğuq səslə dedi:
- O, misilsiz itdir. Gedək. Məndən möhkəm yapışın. Maşınım oradadır.
- Siz çox insanpərvərsiniz, çox insanpərvər. Bəxtim də onda gətirib ki, vaxtında dadıma
yetişibsiniz.
Dik susurdu. Kişi ona söykənəndə az qala öyüyəcəkdi hətta. Xaltanı Brüsün boynuna taxandan
sonra onlar pillələrlə maşına tərəf endilər. Keçirdiyi dərin qorxudan bütün bədəni dözülməz tər
qoxusu verən bu tösbərçə adamdan qurtulan Dik dərindən köks ötürdü. Brüsü arxa oturacağa
yerləşdirərkən onu sığalladı, nə isə xoş sözlər pıçıldadı.
Gəlib çatdıqları ev əslində ev yox, iri bir malikanə idi və İst-Hitdə yerləşirdi. Pəncərələrindən
işıq süzülürdü. Dik maşından enməkdə kişiyə yardım elədi, onu giriş qapısına qədər müşayiət
edərkən Brüs də onların ardınca düşmüşdü. Zəngə uniforma geyinmiş xidmətçi çıxdı. Holda,
xidmətçinin arxasında isə ziyafət paltarında gənc bir xanım dayanmışdı.
Onun ağzından vur-tut bircə kəlmə qopdu: «Ata!». İndi həyəcan çaları sezilən bu səs Dikə hədsiz
tanış gəldi. O, qızın səsini bir notdan tanıdığı kimi, qız da Dikin səsini tanımışdı, çünki zahiri
dəbdəbəsindən zənginlik yağan hollu ötəri süzən Dik arxasını dönərək: «Yaxşı, mən getdim» demişdi.
O ara baxışları qarşılaşdı. Ümidləri daşa çırpılan qızın sifəti kağız kimi ağarmışdı. Atasına özünə
gəlməyə yardım edirmiş kimi qız sərt tərzdə soruşdu:
- Nə olmuşdu sənə?
- Əzizim, birisi məni soymaq üçün başıma nə isə çırpıbmış. Ancaq indi vəziyyətim yaxşıdır. Bu
centlmen də təsadüfən oradan keçirmiş. Mən hələ imkan tapıb, ona əməlli-başlı təşəkkür də
eləməmişəm, - deyə kişi Dikə əl uzatdı. - Siz Allah, evə keçin. İzninizlə soyadınızı öyrənək. Axı,
siz, demək olar ki, mənə ikinci həyat bəxş etmisiniz. Əgər o ayazda oralarda düşüb qalsaydım,
heç şübhəsiz donub ölərdim.
Dik dilləndi:
- Boş şeydir… Bu cür itlə adama heç nə olmaz!
- Yəni o, belə çox şey bacarır ki? Hə, Brüs? Yoxsa səndən cangüdən də çıxar?
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Aşağı əyilən Dik iti tumarladı:
- Onun sizə necə kömək etdiyini heç vaxt anlamayacaqsınız…
Geri qanrılmayan Dik keçib, sükan arxasında əyləşdi. Həyətdən çıxarkən aynada gördü ki, gənc
xanım evə tərəf gedir, karıxmış halda xalının üstə duran atası isə öz xilaskarına yöndəmsiz və
yersiz hərəkətlərlə təşəkkürünü bildirir.
Ona on beş dəqiqə qalmış o, evinə çatdı. Monti onu holda gözləyirdi, Rəis isə hələ də qonaq
otağındakı çarpayının üstə nazlanmağındaydı. Onların xaltalarını taxan Dik Montiyə onun
sevimli paltosunu da geyindirdi, qapını açaraq dedi:
- Hələ ki pab bağlanmayıb, gedək pivələyək. Sonra isə çöllükdə bir az gəzişərik.
O da, itləri də havaya çökən qazları ciyərlərinə çəkdilər. Birdən Monti asqırdı.
- Sağlam ol. Buralar əcəb iylənmiş yerlərdir, eləmi? Dərin təəssüf hissiylə sizlərə bildirməliyəm
ki, Şotlandiyada ev alma planımızı bir az sonraya ertələməyə məcburuq.
Montinin yeyin yeriyə bilmədiyini nəzərə aldıqlarından, onlar ağır-ağır «Georqun tavernası»na
tərəf üz tutdular.
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Luici PİRANDELLO

Arvadımın əri

(hekayə)
At və öküz… Adını və müəllifini xatırlamadığım bir kitabda oxumuşdum at və öküz barədə…
Hələlik öküzü bir yana buraxıb, yalnız atla bağlı hissəni sitat gətirirəm. Deməli:
²Nə vaxtsa öləcəyini bilən at metafizikadan xəbərsizdir. Amma əgər at gec-tez öləcəyini bilsəydi,
onda onun üçün də ölüm problemi həyat problemindən daha vacib əhəmiyyət qazanardı.
Əlbəttə ki, saman və ya ot tapmaq - son dərəcə vacib məsələdir. Amma bu, öz ardınca digər
problemi də doğurur: özünü saman və ya otla təmin etmək üçün iyirmi, otuz il çalışan, bu illəri
niyə yaşadığını anlamayan at niyə ölümə məhkum olmalıdır axı?
At ölümünün qaçılmazlığını bilmədiyindən bu cür suallar üzərində heç vaxt baş sındırmır.
Şopenhauerin gəldiyi qənaətə görə, metafizik heyvan (yəni nə vaxtsa öləcəyindən xəbərsiz
heyvan) olan insan isə durmadan bu sual barədə düşünməyə məcburdur².
Elə bu səbəbdən də, əgər yanılmıramsa, gerçək mənada bütün insanlar atlara qibtə etməlidirlər.
Mənim kimi, yəni xəstəliyə mübtəla olan, nəinki ən yaxın zamanda öləcəyini, hətta öləndən
sonra evində baş verəcək olayları da bəri başdan təxmin edən, bilən birisi kimi metafizik heyvan
isə bütün bunlara qarşı etiraz etmə haqqına da sahib deyildir.
Çöküntü heç vaxt şəffaf olmur. Əcəlim yaxınlaşdıqca canımdakı həyat şirəsi də günü-gündən
daha çox qatılaşır, turşuyur. Qarşımdakı bu bir neçə vərəqi doldurmaqla özümə, dəniz suyu kimi
ağız büzən bir həzz bəxş eləmək istəyirəm, çünki ləzzət duymaq mənim qismətimə yazılmayıb:
umuram ki, bu yolla arvadım mənim hər şeyi əvvəlcədən gördüyümü bir vaxtlar anlayacaq.
Bu fikir ağlıma bu səhər gəldi və ona görə gəldi ki, qonaq otağına girən arvadım məni dəhlizdə,
yəni iş başında yaxaladı: həmin vaxt mən qəddimi əyərək açar dəliyindən içəridə olanları
səssizcə izləyirdim.
Üstümə çımxırdı:
- Neyləyirsən belə? Sən ki, qısqanc birisi deyilsən? Buna bax ha! Hələ çəkmələrini də çıxarıb ki,
səs çıxartmasın.
Ayaqlarıma nəzər saldım! Həqiqətən yalın idilər. Bu ara arvadım qəhqəhə çəkdi. Nə deyəydim
indi ona? Mənasız səbəblər mızıldadım: onu güdmək niyyətim yox idi, sırf maraq xatirinə
dəlikdən baxmışdım: royalın səsi kəsilsə də, müəllimin qapıdan nə vaxt çıxdığını görmədiyim
üçün baxdım və… Həm də and içməyə hazıram ki, çəkmələrimi (əgər bilmək istəyirsinizsə)
ondan xeyli qabaq çıxartmışdım və bundan heç bir məqsəd güdmürdüm. Sadəcə ayaqlarımı
sıxırlar. Onların ayaqlarımı niyə sıxdıqlarını isə, məni burada ayaqyalın halda yaxalayan əziz
arvadım Eufemiya daha yaxşı bilməli və bundan ötrü məni gülünc vəziyyətdə qoymamalıydır.
Mənim ayaqlarım şişir və bəzən mən bekarçılıqdan onları əlləyirəm: şişi barmağımla aşağı basıb,
gözləyirəm ki, o, nə vaxt təkrar peyda olacaq.
Amma bu, o demək deyil ki, mən bağışlanmaz bir axmaqlığa yol vermişəm.
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Axı, mən bilirdim… axı, mən bilirəm ki, arvadımın musiqi müəllimini görən gözü yoxdur. Bir
də ki, mən əminəm, həm də tam əminəm ki, yaşadığım müddətcə arvadım mənə xəyanət
etməyəcək. Əgər bütün bu illər ərzində o, mənə xəyanət eləməyibsə, yəni bu geriyə qalan iki,
dörd və ya altı ayda buna yol verəcəkdi? Yox, canım, mən əminəm ki, hətta indiki durumum bir
il-filan çəksə belə, arvadımın dözümü sarsılmaz. Digər tərəfdən isə, mən onu, yəni arvadımın
gələcək ərini xeyli yaxşı tanıyıram! Bu nasaz olduğum müddətdə onun mənə ən cüzi yamanlıq
etməyəcəyinə də tam qətiyyətlə zəmanət verərəm.
Heç şübhəsiz ki, o, mənim yaxın dostumdur. Canlara dəyən bir cavandır.
Düzünü söyləsəm, bir elə cavan da sayılmaz. Qırx yaşı var. Yaşıdım sayıla bilər. Amma baxan
mənə bəlkə yüz yaş verər, o isə cantaraqdır, palıd ormanda necə inamla ucalırsa, o da həyatda
eləcə möhkəm dayanıb. Üstəlik, istedad sahibidir. Qədimlərdə deyildiyi kimi, nümunəvi bir ərə
lazım olan hər özəllik var onda: ²ədəb-ərkan, geniş ürək və nəcib xasiyyət².
Mənə göstərdiyi qayğılar da bütün bunları sübuta yetirməkdədir.
Məsələn, az qala hər gün o, təmiz havada məni gəzdirmək üçün ekipaj tutub, bizə gəlir. Qoluma
girərək, məni ehmallıca pilləkənlə endirir, bu ara hər pilləkən meydançasında nəfəsimi dərməm
üçün yüzə qədər sayır, nəbz atışlarımı yoxladıqdan sonra gözlərimin içinə baxaraq, nəvazişlə
soruşur:
- Gedəkmi?
- Gedək.
Beləcə ta aşağıya qədər enirik, ehmalca, ehtiyatla. Gəzintidən sonra məni kresloda yuxarı
qaldırırlar. Bir tərəfdən o tutur, digər tərəfdən qulluqçu.
Buna qarşı çıxsam da, etirazım fayda eləmir. Düzdür, yeddi pilləni birnəfəsə qalxacaq gücüm
olmadığını mən də bilirəm. Amma dostumun belə cansıxıcı işləri boynuna götürməsinə də razı
deyiləm. Bundan ötrü qulluqçu başqa bir qulluqçunu köməyə çağıra bilərdi… Heç elə şey olar!
Əgər gücü yetsəydi, Florestano məni təkbaşına, başqasının hər hansı yardımı olmadan
qaldırmağa hazır görünürdü. Axı, indi mən çox da ağır deyiləm - bütün şişlərimlə birlikdə
təxminən qırx beş kilo ancaq gələrəm. Bir də ki, mənə bu cür can yandırmaqla, o, öz gələcək
səadətini haqq etməyə çalışır. Onda qoy çalışsın!
Bir başqa məqam da var: arvadım Eufemiya hər cür əziyyətimi çəkməkdən az qala həzz duyur,
məndən sonrakı həyatında könülxoşluğuyla yaşamaqdan ötrü o, indi sonsuz əzablara qatlaşmağa
hazırdır. Ona görə də onun gələcəkdə və keyfli şənlənmə şəklində alacağı qanuni təzminatı
azaltmağa nə həyatın axarı yol verər, nə də ki, insaf. Təkrar edirəm, heç mənim də bundan dolayı
ondan inciməyə haqqım çatmırlmərəm.
Onu da etiraf edim ki, bəzən mən onların hər ikisinin əsl yaramaz olmalarını arzulayıram. Bəzən
onların mənə münasibətdə bu xoş niyyətləri, həssaslıqları dözülməz iztiraba dönür, mənliyimi
əzir: amma bütün bu təxminlərim, sırf mən öləndən sonra gerçəkləşəcəyindən, bunlara qarşı heç
cür etiraz edə bilmirəm. Bu durumdan çıxış yolu kimi öz körpəmi, yeganə oğulbalamı çağırıb,
dizlərim üstə oturdur və bir müddət sonra ona atalıq edəcək adama dərin sayğıyla yanaşmasını,
onu heç vaxt incitməməsini nəsihət edirəm. Ona belə deyirəm:
- Bax, əzizim Karluçço, indi əllərin kirlidir. Dünən burnundakı mürəkkəb ləkəsini görəndə
Florestano əmi sənə nə tapşırmışdı? O, sənə demişdi: «Get, əl-üzünü yu, Karluçço, yoxsa səni
həbsə atarlar». Sən buna inanma: Florestano əmi zarafat eləyir. İndiki zəmanədə heç kəsi kirli
əllərə görə həbsə atmırlar. Amma sən hər necə olsa, əllərini yu, çünki Florestano əmi təmizkar
oğlanları sevir. O, çox mehribandır, sənə də, əziz Karluçço, dərin rəğbəti var. Odur ki, sən də
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onu çox, hədsiz dərəcədə sevməlisən. Unutma: onun sözündən çıxmamalısan ki, həmişə sənə
rəğbət bəsləsin. Anladınmı, oğulbala?
Sonra mən Eufemiyanın xoşuna gəlmək üçün onun oğluma gətirdiyi bütün hədiyyələri
sadalayıram. Zavallı uşaq da mənim nəsihətlərimə uyur və bu adamın qarşısında əldən-ayaqdan
gedir. Məsələn, bugünlərdə Florestano onu gəzintiyə çıxarmışdı. Evə dönəndə oğlum uğunub
gedərək mənə bir şey danışdı: gəzinti vaxtı onlar günəş şüalarına qərq olmuş meydandan
keçirmişlər. Qəflətən çığıran Karluçço ayaq saxlayıb, üzgün halda ondan soruşub:
- Florestano əmi, mən səni çox incitmədim ki?
- Yox, Karluçço. Bunu niyə soruşdun ki?
Mənim körpə balam da sadəlövhlüklə belə cavab verib:
- Axı, mən, Florestano əmi, indicə sənin kölgəni tapdaladım.
Hə, mənim zavallı Karluççom, bu yerdə sən lap ağ eləmisən! Vay səni sarsaq! Bilmirsən ki,
kölgəni tapdalamaq olar?! Vaxt gələcək ki, Florestano əmi ilə anan sənin atanın kölgəsini
ayaqlayacaq və bu ara özlərini inandıracaqlar ki, onun ruhunu incitmirlər, çünki sağlığında bu iki
nəfər atanın heç ayağını da tapdamağa qıymırmışlar.
Biz, yəni bu üç nəfər, qəribə bir nəzakət yarışına girişmişik! Bütün bunları könüllü əzabkeşlik
kimi də dəyərləndirmək olar. Əslində xəstə və çarəsiz olduğum üçün mən özümü hadisələrin
axarına buraxa da bilərdim. Amma, yox, imkan daxilində özümü toparlayıram ki, qalan iki
nəfərə çox da yük olmayım, yoxsa onların mənə göstərdikləri qayğı və diqqət lap əndazədən
çıxar, bu isə öz növbəsində mənə hərdənbir iyrənmə, hətta dəhşət hissi aşılaya bilər. Ola bilsin,
mən haqsızam. Amma özüm ölüm ayağında olduğumdan bu hədsiz nəzakət səhnələri, bu yüksək
dəbdəbəli davranışlar mənə ürəkbulandırıcı və ucuz tamaşa təsiri bağışlayır. Axı, bu iki nəfərin
sarı əlcəkli əlləriylə, saysız-hesabsız təzimlər yoluyla əslində məni ölümün kandarına doğru
yavaş-yavaş sıxışdırdıqlarının da fərqindəyəm. Düşünürəm ki, bu təzimlər zamanı onlar üzlərinə
təbəssüm qondurmaqla mənə deyirlər:
- Hə, keçin, keçin. Yaxşı yol sizə! Xatirimizdə çox mehriban, ağıllı-kamallı bir insan kimi əbədi
qalacağına zərrəcə şübhən olmasın!
Onlar mənə həmişə deyiblər ki, səmimi olmaq lazımdır. Səmimi? Amma mənim durumumda
səmimi olan birisinin bir tək çıxış yolu var: vurub öldürmək. Allah göstərməsin! Bəs onda mənə
mane olan, məni saxlayan nədir, hə?
Gəlin, ciddi danışaq. Əgər mən iman sahibi, gerçəkdən Allaha sığınan birisi olmasaydım, yəqin
onda inanardım ki, ölüm hər şeyə, hətta ruhun varlığına da son qoyur. Əcəlim çatınca torpağın
ayağım altdan qaçacağına və özümün bir uçuruma yuvarlanmamla hər şeyin bitəcəyinə
inansaydım, sizcə, mən bu Florestanonu qətlə yetirməzdim ki?
Gecələr, yuxum ərşə çəkiləndə təsəvvürümə gətirirəm ki, o, necə mənim çarpayıma uzanır,
mənim bütün hüquqlarıma, əşyalarıma və arvadıma sahib çıxır.
Əgər qonşu otaqda öz xırda çarpayısında mışıl-mışıl uyuyan balam, zavallı yetimim gecənin bir
aləmi ağlayar və anasını səsləyərsə, anası da «Uşağa nə olub?» deyə yatağından təlaşla sıçrayıb,
ona baxmağa can atanda onun təzə əri «Qoy zırıldasın, əzizim. Qalxma, yoxsa üşüdərsən»
deyərsə, onda mən Florestanonu gözümü də qırpmadan öldürərdim!
Amma bunun əvəzinə mən hər gecə səssizcə pəncərə önündə oturub, uzun-uzadı göyləri
süzürəm. Orada xımxırda bir ulduz sayrışır, gözümü ondan ayırmadan çox vaxt deyirəm:
- Gözlə, gələcəyəm!
Özünü sərbəst düşüncəli birisinin övladı kimi aparan və Allaha inanmamağı ilə öyünən
Eufemiyaya isə deyirəm:
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- İnan, ay axmaq: Allah var. Və ona şükür elə, eşidirsən? Şükür elə.
Eufemiya çaşqın halda məni süzür, bu sözləri mənim, yəni Luka Leuçinin deməsi sanki ona
qəribə gəlir: düşünür ki, haqqımda belə erkən yaşda ölüm hökmü çıxartdığı üçün, mənə kəc
baxdığı üçün Allaha inanmam bir az mənasızdır. Amma o, öz Florestanosunu bütün varlığıyla
sevirsə, onda bu yazdıqlarım nə vaxtsa əlinə keçəndə Eufemiya Allaha çox şükürlər etməli
olacaq.
Mən də çox gözəl anlayıram ki, nə qədər tez ölsəm, bir o qədər yaxşıdır. Hərdən zavallı
Florestanonun baxışlarından və dərin köks ötürmələrindən arvadıma hansı şəhvətli hisslər
bəslədiyini, ona sulandığını sezirəm! O zaman mən arvadımın öz saman saçlarını bu kişinin
geniş və əzələli sinəsinə dağıdaraq, onun yaraşıqlı bığını, bu bığın uzun, kürən tüklərini bir cüt
barmağıyla hansı nəvazişlə sığallayacağını xəyalımda canlandırıram! Əsl cənnət zövqüdür bu!
Əzizim Eufemiya, bir az da səbr elə! Vaxtilə ağuşumda qıvranarkən mənə pıçıldadığın o sözləri
sən bir azdan, həm də özündən xəbərsiz bu kişiyə ünvanlayacaqsan:
- Canım mənim… Ah, əzizim… hə, hə… Əzizim… iki gözüm…
Qəflətən məni gic bir gülmək tutur. Hər ikisi təəccüblə nəyə güldüyümü soruşurlar. Zarafata
salmaqla vəziyyətdən çıxıram. Florestano deyir:
- Əziz Leuçi, sən ta ahıl yaşına qədər belə şux və zarafatcıl qalacaqsan.
Amma mən, dostumun dediyi kimi, həmişə şux ola bilmirəm. Bəzən hazırcavablığım
gözlənilmədən zəhər dadır və belə olanda ekipajda böyrümdə əyləşən Florestanonun kürkünə
birə düşür. Ona deyirəm:
- Əzizim Florestano, vəziyyətim çox fəna olduğundan sənə təklif edirəm ki, bircə dəqiqəliyinə
özünü mənim yerimə qoyasan. Əgər bu mümkün olsaydı, onda sən də mənim kimi qəribə hisslər
keçirərdin… əgər ölüm ayağında olsaydın və özündən sonra, yəni başqalarına tapşırıb getdiyin
bu ömrün axışını bir kənardan süzə bilsəydin, onda başqalarının sənin yoxluğunda hansı
hoqqalardan çıxacağını da təxmin edərdin.
Fikrimi xeyli səlis açıqlasam da, Florestano özünü anlamazlığa qoyur. Mən isə davam edirəm:
- Əzizim Florestano, hətta torpağa tapşırılandan sonra məzarıma sənin cini çiçəklərlə bəzənmiş
hansı əklili qoyacağını da mən indidən bilirəm.
Florestano bunu etirazla qarşılayır və mən susmağa məcbur oluram: çəlimsiz, solğun, dərdli
canımla geniş Canikolo xiyabanı ilə irəliləyən təkərli kreslomun bir küncünə qısılıram. Qarşı
tərəfdə günəş qüruba enir. Məndən sonra insanların həyatdan (o, hər nə qədər acı olsa da) necə
həzz alacağının mənim üçün nə fərqi varmış axı? Bax, böyrümdə oturan bu bazburutlu adam
burada, arvadım isə evdə elə hey içlərini çəkirlər. O körpə balam da ən yaxın vaxtda atasız
qalacağı üçün mənim kim olduğumu, necə birisi olduğumu tezliklə unudacaq!
«Ata…» deyə səsləndiyində Florestano geri dönüb, səbirsizliklə ondan soruşacaq:
- Nə istəyirsən yenə?
Karluçço, bil ki, ananın yeni ərindən sənə heç vaxt gerçək ata olmayacaq. Anladın?
Amma hər şeyə rəğmən, Karluçço, həyat elə gözəl… və elə dolğundur ki.
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Luici PİRANDELLO

Rəhmətlik
(hekayə)
Hələ nişanlandıqları gün Bartolino Fyerençoya gələcək xanımı belə demişdi:
- Mənim əsl adım - Karolinadır. Amma mərhum ərim məni sadəcə Lina çağırardı. Odur ki, bu
ada hədsiz dərəcədə öyrəşmişəm.
Bu «mərhum» adlandırdığı Kozimo Taddei arvadının birinci əri olmuşdu.
Şlyapasını azca qaldırmaqla, səmimi şəkildə gülümsəyən bir kişi portretini göstərən qadın dedi:
- Bu, odur.
Divardan hədsiz dərəcədə böyük bir fotosu asılmışdı rəhmətliyin. Bu şəkillə üzbəüz qoyulmuş
Osmanlı üslubunda divanda oturan və xanımının mərhum ərini canlı birisi kimi qəbul edən
Bartolino onunla salamlaşırmış kimi özündən xəbərsiz başını yana əydi.
Qızlığında Lina Sarulli, son vaxtlar isə Taddeinin dul xanımı kimi tanınan bu qadının heç ağlına
da gəlməzdi ki, qonaq otağındakı bu portreti, ev sahibinin portretini buradan götürsün. Əvvəllər
bu ev ərinə məxsus olmuşdu, ixtisasca mühəndis olan Kozimo Taddei bu binanı özü
layihələndirmiş, onu öz incə zövqünə görə döşətmişdi. Öləndə isə evi xanımına, Linaya vəsiyyət
eləmişdi.
Adaxlısının məyusluğuna fikir verməyən sinyora Sarulli sözünə davam etdi:
- Mən adımın dəyişməsini istəməzdim. Amma rəhmətlik bir kərə mənə demişdi: «Səncə, səni
Karolina deyil, Kara (italyanca «sevimli», «sevgili» deməkdir - A.Y.) Lina çağırsam, daha gözəl
olmazmı?» Səslənişcə seçilməsələr də, bu ikinci adda daha böyük nəvaziş duyulur. Səncə necə,
belədir?
Bu sualı eşidən Bartolino arvadının mərhum ərinə öz fikrini bildirirmiş kimi dilləndi:
- Əladır. Hə, hə, əladır!
Sarulli üzündə təbəssüm soruşdu:
- Razılaşdıq da: Kara Lina?
- Razılaşdıq… hə, hə… razılaşdıq, - deyə pərtlik və çaşqınlıq keçirən Bartolino mızıldandı. Bu
ara ona elə gəldi ki, mərhum da divardakı şəkildən ona baxıb, bic-bic gülür.
Üç ay sonra Fyerençolar Romaya, toy səyahətinə gedərkən onları yola salmaq üçün xeyli dosttanış və qohum-əqrəba vağzala yığışmışdı.
Lina Sarullinin yaxın rəfiqəsi və Fyerenço ailəsinin keçmiş dostu Ortenziya Motta öz ərinə yanayana deyirdi:
- Zavallı oğlan! Bundan ona nə arvad olacaq? Məncə, ailələrində kişi rolunu bu qadın
oynayacaq!..
Yox, heç də elə sanmayın ki, bu sözlərlə Ortenziya Motta Lina Sarullinin, birinci nikahda Lina
Taddeinin, indi isə Lina Fyerençonun qadından daha çox kişiyə bənzədiyini vurğulamaq
istəyirdi. Əslində Karolina bir qadın kimi son dərəcə məlahətli idi. Amma onun Bartolinodan
daha təcrübəli olduğuna da şübhə ola bilməzdi. Bu şişman, dazbaş, al yanaqlarıyla yeniyetmə
oğlanı xatırladan Bartolino adama necə də məzəli görünürdü!
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Onun daz başı bənzərsiz idi: sanki oğlana oxşamasın deyə kimsə bilərəkdən onun təpəsinin
ortasını gizlicə qırxmışdı. Amma buna rəğmən, o, yenə də uşağa bənzəyirdi.
Ortenziyaya görə xeyli yaşlı olan əri Motta onun bu sözlərindən mısmırığını sallayaraq
donquldandı:
- Niyə axı, «zavallı»? Niyə axı?!
Bartolinonun nikahının əsl səbəbkarı olan bu qoca öz xanımının deyinməsinə dözə bilmirdi:
- Bartolino heç də axmaq və vecəyaramaz birisi deyildir: o, çox istedadlı bir kimyaçıdır!
Ortenziya kinayəli bir qəhqəhə çəkdi:
- Elədir, onun tayı-bərabəri yoxdur!
Əri də onun sözlərini təkrarladı:
- Bəli, tayı-bərabəri yoxdur! Fyerenço görkəmli kimyaçıdır və əgər o, öz orijinal, dərin
məzmunlu araşdırmalarını çap etdirib, vaxtında müsabiqəyə göndərsəydi, çox yəqin ki, onu
bizim ən nüfuzlu universitetlərimizdən birinə professor seçərdilər. Hələ də kimya onun əsas
ehtirası olaraq qalır. O, həqiqi alimdir. Ürəyi təmiz və məsum birisi olduğundan Bartolinonun
nümunəvi ər olacağına da heç şübhən olmasın!
- Hə-ə, bu baxımdan sən haqlısan, - deyə razılaşan Ortenziya əslində «Hər necə olsa, o, hədsiz
dərəcədə avamdır» demək istədi.
Hələ Bartolino ilə Lino Sarulli nişanlanana qədər hər səfər Fyerençonun əmisi, sinyor Anselmo
ilə bu yekə uşağı «baş-göz etmək» barədə söhbət salan ərinin sözlərini Ortenziya ucadan və
istehzalı qəhqəhəylə qarşılayardı. Ahıl əri Motta bundan cırnayar və arvadına sarı dönərək:
- Hə, hə, onu evləndirmək, həm də tezliklə evləndirmək lazımdır! - deyərdi.
Ortenziya o dəqiqə söhbəti dəyişərdi:
- Evləndirin onu, Allah xətrinə! İndicə mən heç də sizin bu təklifinizə gülmürdüm, sadəcə
oxuduğum bu kitab çox məzəlidir.
Həqiqətən də, əri sinyor Anselmo ilə növbəti şahmat partiyası oynadığı müddətdə Ortenziya
Motta son altı ayda iflicdən əziyyət çəkən və yataq əsiri olan, ahıl yaşdakı xanım Fyerençoya bir
fransız romanı oxuyardı.
Nə deyəsən, axşamları əyləncəli keçirirdilər! Bartolino daim öz kabinetində oturardı, onun xəstə
anası çevrədə olub-keçənlərdən bir şey anlamasa da, bütün diqqəti qiraətə köklənibmiş kimi
davranardı. Bir küncə çəkilən qoca kişilər isə şahmat oynamaqla vaxt öldürərdilər. Bartolinonu
həm də ona görə «baş-göz etmək» lazım idi ki, evin ab-havası, bir az da olsa, şənlənsin!
Ən sonda bu adamlar yığılıb o zavallı gənci «baş-göz eləyə» bildilər!
İndi isə Ortenziya Fyerençoların toy səyahəti barədə düşünür, o dazbaş, təcrübəsiz, əri demişkən,
«avam oğlanla» Linanın nələr çəkdiyini təsəvvürünə gətirərək, gülümsünürdü: çünki daha öncə
bu xanım düz dörd il mühəndis Taddei ilə, xeyli şən və həyat eşqi aşıb-daşan birisiylə yaşamışdı.
Mərhum hər barədə təcrübəli, cürətli, hətta son dərəcə cürətli birisiydi.
Yəqin ki, indiyədək Lina birinci və ikinci əri arasındakı bu fərqi artıq sezmiş olmalıydı…
Qatar yola düşməzdən öncə Anselmo əmi yeni qohumu sayılan gəlinə tapşırmışdı: «Bartolinonu
sənə tapşırıram». Bunun ardınca o: «Romanı ona göstər» deyə əlavə etmək istəyəndə isə
Bartolinonun heç vaxt paytaxtda olmadığını vurğulayacaqdı.
Lina isə hələ rəhmətlik əriylə toy səyahətinə çıxarkən bu şəhərə yaxşı bələd olmuşdu. Romaya o
ilk səfərini qadın ən incə məqamlarına qədər xatırlayırdı. Həm də bütün bunları elə dəqiq
xatırlayırdı ki, sanki bunlar altı il yox, altı ay öncə yaşanmışdı.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

127

Bartolino ilə yolçuluq isə ona çox üzücü və çəkilməz gəlmişdi: əri hətta vaqon pəncərəsindəki
pərdəni də açmağa gərək duymamışdı!
Qatar Romaya yetişəndə Lina ərinə üz tutub:
- Bundan sonrakı işləri mənim öhdəmə burax! - dedi və vaqona girən yükdaşıyana göstəriş verdi:
- Üç çamadanımız, iki, yox-yox, üç karton qutumuz, bir sakvoyajımız, daha bir sakvoyajımız, bir
də… iki çantamız var. Heç nəyi unutmadıq ki? Yox! Elə isə gedirik «Viktoriya» otelinə!
Meydanda Linanın gözləri tanış faytonçuya sataşdı və o, başıyla bu adama işarət elədi.
Omnibusa minəndən sonra Lina ərinə dedi:
- İndi görəcəksən: bərbəzəkli olmasa da, getdiyimiz otel çox rahatdır, qiymətlər ortahal olsa da,
xidmət xeyli yüksək səviyyədədir. Hətta orada mərkəzi isitmə sistemi də var.
Linanın özündən xəbərsiz və vaxtaşırı adını çəkdiyi mərhum əri vaxtilə bu oteli hədsiz dərəcədə
bəyənibmiş. Yəqin Bartolino da oradan razı qalacaqdı.
Bu ara zavallının az qalırdı nəfəsi kəsilə.
Lina canıyananlıqla ondan soruşdu:
- Yəqin şəhərin zəhmi basıb səni? İlk dəfə elə mən də bənzər hisslər yaşamışdım… Görəcəksən,
Roma gözünü-könlünü oxşayacaq sənin. Bax, bax, o, Pyaçça delle Termedir… Bunlar isə
Diokletianın termaları… o isə Santa-Mariya delyi Anceli kilsəsidir… bu isə… tez başını bu yana
döndər… via Nasionaledır… Sonra çıxıb, buraları rahat-rahat gəzib-dolaşarıq…
Bu oteldə Lina özünü lap evindəki kimi hiss edirdi. Buradakı bütün xidmətçiləri tanıdığından elə
hey umurdu ki, onu da kimsə tanısın. Bax, bu koridor xidmətçisinin adı, məsələn… Pippodur…
yanılmadım ki? Əlbəttə ki, yox. Aradan düz altı il ötsə də, qadın bu adamı unutmamışdı.
Lina soruşdu:
- Bizə hansı nömrə ayrılıb?
- İkinci qatdakı on ikinci nömrə. Bu geniş və yaraşıqlı otağın yatağı çox rahatdır.
Amma Lina ahıl koridor xidmətçisindən soruşdu:
- Bəs o üçüncü qatdakı on doqquzuncu otaq necə? Pippo, öyrənin görüm, o nömrə boşdur?
Təzim edən xidmətçi «Bu dəqiqə» dedi.
Lina ərinə üz tutdu:
- O nömrə bundan daha rahatdır. Yataq otağına bitişik xırda, amma xudmani bir guşəsi var…
Səs-küy hiss olunmayan o o nömrə yaxşı havalandığından orada daha xoş vaxt keçirərik…
Rəhmətlik ərimlə də eynilə beləcə olmuşdu: əvvəlcə bizə ikinci qatda nömrə ayrıldı, sonra ərim
onu dəyişdirməli oldu.
Az sonra geri dönən koridor xidmətçisi bildirdi ki, on doqquzuncu nömrə boşdur və müştərilər
oraya da yerləşə bilərlər.
Sevincindən çəpik çalan Lina tələsik dedi:
- Əlbəttə ora! Əlbəttə!
Nömrəyə girən kimi Lina hər şeyin əvvəlki şəkildə olduğunu görüb, məmnun qaldı: divarların
üzlük kağızı da, mebellərin düzülüşü də həminki kimi idi. Xanımının bu yerli-yersiz
heyranlıqları qarşısında Bartolinonun heç tükü də tərpənmirdi.
Güzgünün önündə şlyapasının ipini açan Lina ondan xəbər aldı:
- Necədir, buranı bəyənmirsən yoxsa?
Bartolino mızıldadı:
- Niyə ki… Yaxşı yermiş…
- Bir bura bax! İndi bu güzgüdə görünən o tablo əvvəl buradan asılmamışdı. Onun yerində yapon
üslubunda qab vardı. Yəqin onu salıb, sındırıblar. Hə, de də, görüm, bu nömrə döşünə yatır, ya
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yox? Yox, yox! Öpüşmək hələ tezdir… Əvvəlcə get, yuyun. Əlüzyuyan bu tərəfdədir. Mən isə
gedim öz guşəmə... Hələlik!
Bunu deyən qadın sevincdən və bəxtiyarlıqdan quş kimi yerindən qalxdı. Bartolino Fyerençonun
isə çaşqınlığı keçməmişdi hələ. Yaxınlaşıb, yataq kəcavəsinin pərdəsini qaldırınca qarşısında
geniş bir yataq gördü o. Çox yəqin ki, arvadı zifaf gecəsini də mühəndis Taddei ilə elə bu
yataqda keçirmişdi.
Kozimonun öz qonaq otaqlarında asılan portretindəki sifətini xəyalında canlandıran Bartolinoya
elə gəldi ki, arvadının mərhum əri yenə ona baxıb, qımışır.
Romada keçirdikləri o günlər boyu Lina təkcə bu yataqda uyumaqla yetinmədi, həm də vaxtilə
mərhum ərinin onu apardığı restoranlarda nahar və şam yeməkləri yedi. Bir vaxtlar Kozimo ilə
dolaşdığı o küçələri Lina yanlışsız, balaca bir küçüyə xas sezgiylə tapırdı. Rəhmətlik ərinin ona
göstərdiyi muzeyləri, xarabalıqları, kilsələri, qalereyaları, bağları bu sayədə ziyarət edirdilər.
İlk günlər Bartolino nə edəcəyini bilmirdi. Arvadına heç cür açıb söyləyə bilmirdi ki, onların hər
şeydə rəhmətliyin zövqünə, məsləhətlərinə, həyat təcrübəsinə sadiq qalmaları onu son dərəcə
əzir, mənən alçaldır.
Amma bütün bunlara yol verən Lina pis bir niyyət güdmədiyindən nə bir inciklik duyurdu, nə də
ki, duya bilərdi. Hələ on səkkiz yaşında ikən, heç bir həyat təcrübəsinə malik olmayan bu qızla
evlənən Kozimo Taddei onunla bir damın altda yaşamış, onu öz ruhuna və baxışlarına uyğun
tərbiyə eləmişdi. Başqa sözlə, Lina - bir növ onun əsəriydi. Hər şeyini, demək olar ki, hər şeyini
bu qadın ilk ərinə borcluydu. Buna görə də o vaxtdan bəri hər şeyə onun gözüylə baxır, eynilə o
rəhmətlik və unudulmaz Kozimo Taddei kimi fikir yürüdür, danışırdı.
Bəs elə isə o, görəsən niyə təkrar ərə getmişdi axı? Çünki Kozimo bu qadına öz vaxtında belə bir
adi həqiqəti də aşılamışdı ki, göz yaşları hər hansı dərdin əlacı sayıla bilməz. Ölənlər geri dönən
deyil, həyat isə öz axarıyla davam edir. Hər halda bu qadın dünyadan köçsəydi, elə Kozimo da
təkrar evlənərdi, elə ona görə də…
Elə ona görə Bartolino da bundan belə öz xanımı kimi, ya da Kozimo Taddei kimi, yəni yenicə
nikaha girmiş bu ər-arvadın ortaq müəllimi və ağsaqqalı kimi davranmalıydı. Heç nəyin fikrini
çəkməməli, heç nədən ötrü dərdlənməməliydi. İmkan tapdıqca, vaxt var ikən deyib-gülməli,
əylənməliydi o. Hətta Linanın məhz belə davranmasında da hər hansı pis niyyət yox idi.
Bütün bunları anlamaq olar, amma öz xanımını öpüb-oxşayanda belə Bartolino nə üçün onun
kimi, yəni bir başqası kimi davranmalıydı axı? Yəni doğrudanmı o, bu qadında sırf
özünəməxsus, fərqli duyğular oyada bilmirdi? Onu bu rəhmətliyin gözəgörünməz təsirindən
bircə anlığına da olsa, çıxartmağa heçmi qadir deyildi ki?
Bartolino Fyerenço xanımına nisbətən fərqli həzzlər yaşamaq barədə düşüncələrə vaxtaşırı dalsa
da, bunları gerçəkləşdirməyə onun cürəti çatmırdı.
Daha doğrusu, özü-özlüyündə o çox şeylər düşünüb tapırdı. Amma arvadının onun qəflətən
pörtən sifətinə baxıb: «Nə olub sənə belə?» soruşması sonucu bütün cəsarəti harayasa qeybə
çəkilirdi. Üzündəki küt ifadə ilə o, bunun cavabında «Mənəmi?» deyə soruşa bilirdi ancaq.
Toy səyahətlərindən dönəndə onlar qara xəbər aldılar: nikahlarının başlıca səbəbkarı olan Motta
qəflətən vəfat etmişdi.
Vaxtilə Taddei rəhmətə gedəndə Ortenziya doğma bacısı kimi Linanın həmdərdinə çevrilmişdi.
Ona görə də indi Lina öz rəfiqəsinə dayaq olmağa çalışırdı. Lina çiyinlərinə düşən bu mənəvi
yükün çox da ağır olmadığından haradasa əmin idi. Əslinə qalanda, Ortenziya çox da dərdəwww.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
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qəmə batmamalıydı. Düzdür, zavallı Motta quru, qabırğa birisi olsa da, xeyirxah adamdı. Həm
də ki, arvadına nisbətən xeyli yaşlıydı.
Ona görə də rəfiqəsini dəfndən on gün keçməsinə rəğmən son dərəcə üzgün, dərdli görəndə
Linanın təəccübünün həddi-hüdudu olmadı və o, düşündü: «Yəqin əri öləndən sonra o, pul
sarıdan sıxıntı çəkir». Ehtiyatla rəfiqəsindən bəlkə bir şeyə ehtiyacı olub-olmadığını xəbər aldı.
Acı göz yaşları axıdan Ortenziya əlüstü belə yardımdan imtina elədi:
- Yox, yox! Amma… bilirsən də…
Deməli, Ortenziya gerçəkdən də ərinə yas saxlayırmış. Bax, bunu Lina heç cür anlaya bilməzdi.
Ona görə də bu yöndəki şübhələrini Bartolino ilə paylaşma ehtiyacı duydu.
Çiyinlərini çəkərək heyrətlənən Bartolino bircə «Ah» deyə bildi. Öz ağıllı və məntiqli xanımının
belə adi bir şeyi anlamaqda çətinlik çəkməsini görüb, çuğundur kimi pörtdü:
- Hər halda axı… onun əri ölüb…
Lina uca səslə:
- A-a! Əri! - dedi. - Rəhmətlik onun lap atası yerində idi ki!
- Bəyəm bunun özü yetərli deyil ki?
- Amma Ortenziya ondan heç atalıq qayğısı da görməmişdi!
Lina haqlı idi: heç nə ilə təskinlik tapmayan Ortenziya zülüm-zülüm ağlamağındaydı.
Nikahlarından üç ay ötməsinə rəğmən, Lina hər səfər birinci əriylə bağlı ağızdolusu söz salanda
Bartolinonun necə sıxıldığı Ortenziyanın gözündən heç yayınmamışdı. Linanın ara vermədən,
hər gün, hər saat rəhmətlik əri barədə həyatdakı birisiymiş kimi danışması və buna baxmayaraq
təkrar ərə getməsi hələ də Bartolinonu heyrətləndirirdi. Bu barədə fikirlərini o, əmisi Anselmo ilə
bölüşdüsə də, bu ahıl adam gənc qohumunu fikrindən daşındırmağa çalışdı və onu inandırdı ki,
qadının səmimiliyini göstərən bu məqamlara görə qısqanclıq duyması yersizdir. Kozimo
Taddeini unutmayan, onunla bağlı xatirələri diri tutan bu qadın ikinci kərə ərə getməyə razı
olubsa, bu ona haqq verir ki, Bartolino ilə rəhmətlik əri barədə qorxusuz-ürküsüz danışa bilsin.
Əmisinin açıqlamaları Bartolinonu çox da qane eləməmişdi və Ortenziya bunu çox yaxşı bilirdi.
Hətta toy səyahəti sonrası xanımının hədsiz səmimiyyətinin Bartolinonu daha çox rahatsız
etdiyini də Ortenziya tam qətiyyətlə söyləyə bilərdi. Ona görə də Fyerençolar ona başsağlığı
verməyə gələndə Ortenziya təsəlliyə möhtac olduğunu Bartolinoya daha çox göstərmə ehtiyacı
duydu.
Dul qadının kədəri Bartolinoda necə dərin təəssürat oyatdısa, o, xanım Mottanın iztirablarının
səmimiliyinə şübhə bəsləyən arvadına ilk dəfə təpinməli oldu.
Ona:
- Bəyəm öz ərin öləndə sən ağlamırdın ki?.. - dediyi zaman Bartolinonun üzü od tutub yanırdı.
Lina ərinin sözünü kəsdi:
- Məni bura qatma! Əvvəla, rəhmətlik ərim…
Bartolino cümləni onun əvəzinə tamamladı:
- Xeyli cavan idi.
Lina sözünə davam elədi:
- Bir də ki, hə, mən ağlayırdım, həqiqətən ağlayırdım.
Bartolino:
- Amma ağlayışın çox da yanıqlı deyildi? - soruşmağa cürət göstərdi
- Çox yanıqlıydı, çox… Amma sonradan ağlımı başıma topladım. İnan mənə, Bartolino, rəfiqəm
isə canına gözgörəsi qəsd eləyir.
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Amma Bartolino deyilənlərə inanmaq istəmirdi: xanımının sözləri Linanın özünə qarşı deyil,
daha çox onun rəhmətlik əri Kozimo Taddeiyə qarşı cırnadırdı təzə ərini. İndi Bartolino tam
əmin idi ki, birinci əri bu qadına öz mühakimələri ilə yanaşı, həyata baxış tərzini də aşılayıbmış.
Özünəməxsus baxışlardan məhrum idi bu qadın. Bartolino düşünürdü: «Görünür, mərhum çox
arsız birisiymiş». Bəyəm hər səfər qonaq otağına girəndə onun şəkildən Bartolinoya göz vurması
bunu bir daha sübut etmirdi ki?
Ah, bu sözügedən portreti görmək Bartolinodan ötrü dözülməz işgəncəyə çevrilmişdi artıq:
gözləri yağır olmuşdu ona baxmaqdan. Öz kabinetinə girəndə də hər addımda Kozimo Taddeinin
xəyalı onu təbəssümlə salamlayır, sanki deyirdi: «Buyurun, buyurun, sıxılıb eləməyin! Əvvəllər
bura mənim kabinetim idi. Hə, bunu bilirdiniz? İndi buranı özünüz üçün kimya laboratoriyasına
çevirmisiniz, eləmi? Nə deyirəm, olsun! Onsuz da ölənlər geri dönən deyillər, həyat isə öz
axarıyla davam edir».
Yataq otağına girəndə də Kozimo Taddei onu rahat buraxmır, öz yerini tutan bu adamı
salamlayırdı: «Xoş gəlmisiniz! Evinizdəki kimi olun! Gecəniz xeyirə qalsın! Hə, necədir,
arvadımdan məmnunsunuz? Mən… ona hər şeyi yerli-yataqlı öyrətmişdim… Onsuz da ölülər
geri dönən deyillər, həyat isə öz axarıyla davam edir».
Yox, Bartolino artıq bütün bunlardan cana yığılmışdı! Həm arvadındakı, həm də evdəki hər şey,
demək olar ki, hər şey ona bu rəhmətliyi xatırladırdı. Əvvəllər çox həlim xasiyyətli Bartolino
indi əsəbi, dəymədüşər olmuşdu və bunu hər vəchlə gizlətməyə can atırdı. Arvadının oturuşmuş
xasiyyətlərini tərgitməsi üçün o, bir müddət sonra özünü xeyli qəribə aparmağa da başladı.
Bədbəxtlik də burasındaydı ki, bütün bu xasiyyətləri Lina dul qalandan sonra mənimsəmişdi.
Kozimo Taddei son dərəcə şux bir adam imiş, heç bir alışqanlığı yox imiş və bunların olmasını
da istəmirmiş. Ona görə də Bartolino özünü qəribə aparmağa təzə-təzə başlayanda arvadı
demişdi:
- A-a-a, Bartolino, sən də özünü eynilə o rəhmətlik ərim kimi aparırsan ha!
Amma Bartolino özünü məğlub birisinin yerində hiss eləmək istəmirdi. Xasiyyətinin ziddinə
gedərək, az qala zorla yeni-yeni qəribəliklər sərgiləməyə başlamışdı o. Amma nə edirdisə, nə
hoqqa durğuzurdusa, hər dəfə Linaya elə gəlirdi ki, o, yenə də əvvəlki ərini yamsılayıb.
Artıq onun bir çox davranışları Linanın könlüncə olsa da, bir gün Bartolino lap ruhdan düşdü.
Yəqin artıq qadına elə gəlirdi ki, onun simasında təzədən öz əvvəlki ərinə qovuşub.
Özünün hər gün bir az artan qıcıqlarından qurtulmaq üçün o, xanımından açıq qisas almaq
qərarına gəldi.
Əslində bu yolla o, arvadından daha çox Kozimodan intiqam almağı düşünürdü, çünki vaxtilə bu
qadını öz əsarəti altına alan bu adam öləndən sonra da onu sərbəst buraxmamışdı. Xanımına
xəyanət barədə fikir Bartolinonun beynində qəfil doğdu. Əslində bu ideya ona üstüörtülü şəkildə
Ortenziya tərəfindən söylənmiş və aşılanmışdı. Hələ subay vaxtlarında Bartolinonu kimya
çalışmalarından min bir hiylə ilə ayırmağa can atsa da, Ortenziyanın cəhdləri hər səfər
uğursuzluğa düçar olmuşdu.
Axır ki, Ortenziya Mota öz qisasını aldı. Rəfiqəsini aldatmanın özü üçün guya xoş bir şey
olmadığını göstərsə də, Ortenziya yenə də Bartolinoya eyhamla bildirdi ki, bu kişi hələ subay
olanda Ortenziya… Sözün qısası, baş verən hər şey o vaxt qaçılmaz imiş.
Bunun niyə qaçılmaz olduğunu isə Bartolino heç cür anlamadı. Sadəqəlbli birisi olduğundan
seçdiyi niyyətə belə asan nail olması onu təkcə ruhdan salmır, həm də alçaldırdı haradasa.
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Xoşxasiyyət bir qoca kimi tanıdığı Mottanın otağında yalqız oturmuşdu indi o və vicdan əzabları
içində qovrulurdu. Təsadüfən baxışları çarpayının yanındakı xalçanın üstünə düşən və işıldayan
əşyaya sataşdı. Nəzər yetirincə, bunun qızıl medalyonlu boyun zənciri olduğunu sezdi. Yəqin ki,
yataqdan qalxan Ortenziyanın boğazından açılıb düşmüşdü bu. Bartolino medalyonu yerdən
qaldırıb, qadının dönüşünü gözləməyə başladı. Səbirsiz halda medalyonu əlləyərkən qəflətən
onun qapağı açıldı… Açıldı və onu yerindəcə qurutdu. Medalyonun içində Kozimo Taddeinin
xırdaca portreti var idi.
Arvadının rəhmətlik əri şəkildən ona baxır və həmişəki kimi dostyana qımışırdı.
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Çarlz BUKOVSKİ

17 dollar 50 sentlik məhəbbət

Bu cür şeylər ağlına gələndə, Robert ilk növbədə gecənin bir aləmi hər nə cürsə Mum Fiqurlar
Muzeyinə yol tapmaq və oradakı mumdan hazırlanmış xanım fiqurlarıyla iş tutmaq sevdasına
düşürdü. Amma bu, çox təhlükəli iş idi. Elə buna görə də o, özünün erotik fantaziyalarında
heykəllər və manekenlərlə cinsi təmas qurur, öz xəyallar dünyasında yaşamalı olurdu.
Bir gün qovşaqda maşınını saxlayıb, yaşıl işığın yanmasını gözləyəndə nəzərləri kiçik bir
dükanın girişinə sataşdı. Elə bir dükanın ki, belə yerlərdə divandan tutmuş musiqi diskinə, kitaba
qədər hər cür xırda-xuruş, zir-zibil satılır. Qızın uzun, qırmızı paltarda bir küncdə dayandığını
sezdi. Gözlüyü çərçivəsizdi, gözəl duruşundan həm qürur, həm də cinsəllik yağırdı - Robertin
qadın cinsində aradığı hər şeyə sahib idi o. Son dərəcə şux bir qızdı. Amma bu ara yol işığı
dəyişdiyindən o, öz yoluna davam etməli oldu.
Bir tin o yanda maşından enib, piyada geriyə - dükana üz tutdu. Bayırdakı qəzet stendinin
yanında durub, qızı süzməyə başladı. Gözləri lap canlı idi, dodaqları da adamda gizli istəklər
oyandırırdı.
Robert içəri keçib, disklər yığılmış rəfin yanında ayaq saxladı. Ona tam yaxınlaşmışdı, odur ki,
oğrun-oğrun qızı süzə bilirdi. Hə, indiki zəmanədə artıq belə canlılarını düzəltməyə də ərinirlər!
Ayaqlarında da yüksək dabanlı çəkmələri vardı.
Satıcı qız ona yanaşdı:
- Ser, sizə nədə yardımçı ola bilərəm?
- Sadəcə baxıram, miss.
- Əgər bir şey seçmiş olsanız, mənə deyin.
- Mütləq.
Robert manekenə lap yaxınlaşdı. Üstündə qiymət-filan yox idi. Düşündü ki, görəsən bunu
satırlar, ya yox. Disklər rəfindən nisbətən ucuzhal birisini seçib, pulunu qıza ödəməli oldu.
***
İkinci dəfə bu dükana uğrayanda da həmin maneken öz əvvəlki yerindəydi. Robert bir az orabura baxındı, dizayn etibarilə halqalar biçimində qıvrılmış ilanı xatırladan bir külqabı alıb oradan
çıxdı.
***
Üçüncü səfər yolunu oradan salanda qızdan xəbər aldı:
- Maneken satılıqdır?
- Maneken?
- Hə, maneken.
- Bəyəm onu almaq istəyirdiniz ki?
- Hə. Məncə, siz bütün bu malları satırsınız, elə deyilmi? Bəs maneken necə, satılıqdır?
- Bircə dəqiqə, ser.
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Qız dükanın içərilərinə tərəf üz tutdu. Pərdələr aralanınca, oradan bir qoca yəhudi çıxdı.
Köynəyinin yaxasındakı iki alt düymə əskik olduğundan oradan tüklü qarnı görünürdü. Xeyli
xoşxasiyyət adama bənzəyirdi.
- Manekeni almaq istəyirdiniz, ser?
- Hə, o satılmır ki?
- Əslində yox. Bilirsiniz, o, bir növ vitrinimizin bəzəyidir.
- Mən onu almaq istərdim.
- Nə olar, onda gəlin görək… - deyib bu yaşlı adam manekenə yanaşdı, onun əllərinə, paltarına
toxundu. - Baxaq görək… Məncə, onu… bu malı sizə… 17 dollar 50 sentə sata bilərəm.
- Danışdıq, - deyən Robert iyirmiliyi ona uzatdı. Pulun qalığını qaytaran dükan sahibi:
- Onsuz darıxacam, çünki ona lap canlı insan kimi mehr salmışdım, - dedi. - Bəlkə onu bükək?
- Yox, gərəkməz.
Robert manekeni əlinə alıb, maşına tərəf yönəldi. Onu arxa oturacağa yerləşdirdi. Sonra rul
arxasına keçib, evinə gəldi. Binaya girənədək, deyəsən, tale üzünə güldü ki, bir kimsəylə
rastlaşmadı və maneəsiz mənzilinə girə bildi. Manekeni otağın lap ortasına qoyub, aralıdan onu
seyr edərək dedi:
- Stella. Qancıq Stella!
Yaxınlaşıb, ona bir şillə çəkdi. Sonra saçlarını barmaqlarıyla çəngələməklə onu öpdü. Həm də
ləzzətlə öpdü. Qasığında yenicə canlanma başlanırdı ki, telefon zəng çaldı. Dəstəyi qaldırıb: Allo, - dedi.
- Robertdir?
- Hə. Hər halda.
- Danışan Harridir.
- Nə var, nə yox, Harri?
- Yaxşılıqdır. Sən nə edirsən?
- Heç.
- Ağlıma gəldi ki, bəlkə sənə baş çəkim. Bir az pivələyək.
- Pis olmaz.
Dəstəyi yerinə qoyan Robert manekeni götürüb, saxlanca apardı. Onu ən uzaq küncə basıb,
oradan çıxdı.
***
Harrinin əslində ona deyəcək elə bir sözü də yox idi. Əlində pivə bankası eləcə oturmuşdu. Bir
ara:
- Lora necədir? - deyə xəbər aldı.
Robert: - Lora ilə bütün ilişkilərimizi artıq nöqtələdik, - dedi.
- Nə oldu ki, belə?
- Adamın aşkar qanını içir. Həmişə də sanki səhnədədir. Heç cür özünə yığışmırdı. Baqqal
dükanında, küçədə, kafedə, hər yerdə ilk dəfə gördüyü hər hansı kişinin boynuna asılırdı. Heç
baxmırdı da ki, bu əsil kişidir, ya yox, yetər ki, sadəcə erkək olsun. Hətta bizə səhvən zəng edən
cavan oğlanla da məzələnməkdən qalmırdı. Mən də daha buna tab gətirmədim.
- Onda indi yalqızsan ki?
- Yox, başqa rəfiqəm var - Brenda. Sən onu görmüsən.
- Hə, hə, Brenda. Babat şeydir.
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Harri pivəsini sümürməyə davam etdi. Həmişə qadınlardan söz salsa da, Harrinin heç vaxt qadın
rəfiqəsi olmamışdı. Onda nə isə iyrənc bir şey saxlıydı. Robertin söhbətə həvəssizliyini görən
Harri bir azdan durub getməli oldu. Saxlanca girən Robert Stellanı oradan dartıb çıxartdı. Ona:
- Demək məni aldadırmışsan, hə? Lənətə gəlmiş ortalıq malı! - dedi.
Stella susurdu. Üzündən soyuqluq və ciddillik yağırdı. Robert onun sifətinə yağlı bir şillə çəkdi.
Bob Vilkensona xəyanət edən bu qadın nə cür cəncəl işə baş qoşduğunu anlamalıdır. Ardından
bir şillə də ilişdirdi.
- Yırtıq! Yəqin lülüşü dursa, sən əl boyda uşaqla da iş tutardın, eləmi?
Ona bir dənə də ilişdirəndən sonra manekeni qucaqlayıb öpdü. Dönə-dönə və doyumsuzca öpdü.
Bunun ardından əlini paltarının altında gəzdirdi. Bədəni gözəl yaradılmışdı, hətta çox gözəl. Bu
Stella ona nədənsə yuxarı siniflərdəki öz cəbr müəlliməsini xatırladırdı. Stellanın içdonu yox idi.
- Vay əskik, içdonunu haralarda itirmisən?!
Sonra qasığı ilə manekenə dirəndi. Lazımi yerdə dəlik yox idi. Amma bu da Robertin ehtirasını
söndürə bilməzdi. O, əsbabını aşağıdakı şümal və dar aralığa oturtdu. Beləcə nə qədər
dəbələndiyindən xəbərsizdi. Bir ara ağlına gəldi ki, əcəb axmaq iş tutur, amma ehtiras hər şeyə
hakim kəsildiyindən işi yarımçıq qoymadı, üstəlik, manekenin gərdanını öpüşlərə qərq etdi.
Stellanı mətbəx bezi ilə yuyandan sonra Robert onu saxlancda asılan paltonun ardında gizlədib,
qapını örtdü və televizoru açıb, "Detroyt aslanları" ilə "Los-Anceles qoyunları" arasındakı
matçın son bölümünü seyr etdi.
***
Aradan bir müddət keçdi. Robert öz həyatından xeyli razı idi. Stella üçün yeni şeylər də almışdı:
bir neçə içdonu, corab bağları, uzun şəffaf corablar və bilərzik. Ona sırğa da almışdı, amma,
doğrusu, öyrənəndə ki, yeni sevgilisinin yerli-dibli qulağı yoxdur, xeyli məyus oldu. Saç
düzümünün altında qalacağından ona bir cüt qulağı çox görmüşdülər. Amma yenə də o, bu
sırğaları yapışqanlı lentlə uyğun yerə yapışdırdı. Bununla yanaşı, manekenin üstün cəhətləri də
çox idi: onu yedirtmək üçün restoranlara aparmağa, əyləndirmək üçün məclislərə, tamaşalara
aparmağa ehtiyac yox idi, çünki bütün bu vecsiz şeylər ancaq sıradan bir qadına görə çox böyük
nemətlər sayıla bilərdi. Aralarında bəzən mübahisə də qopurdu. Görünür, qadın - maneken olsa
belə - mübahisədən əl çəkə bilməzmiş. Bir kərə hətta Robertə elə gəlmişdi ki, çox da söhbətcil
olmayan bu qadın dilə gəlib ona deyir:
- Sən - dünyadakı bütün sevgililərdən üstünsən. O yaşlı yəhudi isə son dərəcə əzvay bir məşuq
idi. Sən isə sevgilinə bütün varlığını verirsən, Robert.
Bəli, manekenin özünə görə üstünlükləri var idi. O, Robertin tanıdığı bütün digər qadınlardan
fərqlənirdi. Bu qadın "indi meylim çəkmir" deyib, sevişməkdən imtina etmirdi, aybaşısı
tutmurdu. Ona görə də bu işdə seçim ancaq Robertə məxsus idi. İstədiyi vaxt onun üzərində
işləyirdi. Təbiilik xatirinə hətta taxma saçından kəsdiyi bir çəngə tükü manekenin qasığına da
yapışdırmışdı.
İlk başda onların romanı yalnız cinsi təmas üzərində qurulsa da, zaman keçdikcə Robert ona
gerçəkdən aşiq olmağa başlamışdı və bu eşqin necə alovlandığını da aşkar hiss edirdi. Bir ara
psixiatra getmək ağlına batsa da, sonradan bu fikirdən daşındı. Bir də ki, bəyəm canlı insanı
sevmək belə məcburidir ki?! Bu ki, heç vaxt uzun sürmür. Fərdlər arasındakı fərqlərin son dərəcə
rəngarəngliyi ucbatından onlar arasında başlanan eşq ilişkiləri tez ya gec dava-dalaşla, nifrətlə
bitir.
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Amma bu məsələdə bir üstün cəhət də ondan ibarət idi ki, Robert, yatağını paylaşdığı bu
Stellanın özünə qədərki məşuqları barədə xatirələrini dinləməyə məcbur deyildi. Təxminən
"Karlınkı hər nə qədər iri olsa da, o, intim düşkünü deyildi", "Lui necə də gözəl rəqs edirdi və
ondan sığortaçı yox, əsil balet rəqqası çıxardı", "Martinin öpüşləri ağlı başdan aparırdı, o, dilləri
qapışdırmağın gizli bir üsulunu bilirdi" qəbilindən və sair və ilaxır. Əcəb zəhlətökən şeylərdir.
Yaşlı yəhudidən isə Stella vur-tut bircə kərə söz salmışdı. Cəmi-cümlətanı bircə kərə.
***
Stella ilə tapışandan ikicə həftə keçməmiş Brenda Robertə zəng etdi.
- Hə, Brenda, sənsən?
- Robert, sən məni heç itirib-axtarmırsan da.
- Brenda, işlərim zənci saçı kimi qarışıq idi. Təzəlikcə mənə bölgə meneceri vəzifəsi tapşırılıb,
ona görə də ofisdə bəzi dəyişikliklər etmək zorundayam.
- Bu doğrudan belədir?
- Hə.
- Robert, burada nə isə başqa şey var…
- Nə demək istəyirsən ki?
- Mən sənin səsindən bunu duyuram. Burada nə isə var. Lənətə gələsən, Robert, de görüm nə
olub axı? Başqa qadın tapmısan yoxsa?
- Heç də yox.
- Necə yəni "heç də yox"?
- Aman Allahım!
- Nə baş verib? Nə olub axı, Robert? Məncə, bunun mütləq bir səbəbi var. Mən indicə ora
gəlirəm.
- Dedim axı, Brenda, heç nə baş verməyib.
- Ay səni əclaf, məndən nəyi isə gizlədirsən! Deyirdim axı, bunun bir səbəbi var. Dayan, indicə
ora gəlirəm! Elə bu dəqiqə!
Brenda telefonu qapayınca Robert Stellanı götürüb, saxlancın gözdən iraq bir küncünə
yerləşdirdi. Paltosunu asqıdan çıxarıb, Stellanın üstünə sərdi. Otağa döndü, oturub gözləməyə
başladı.
Qapını açan Brenda ley kimi otağa girdi:
- De görüm, burada nə oyunlardan çıxırsan, hə? Hamısını bircə-bircə de.
Robert: - Qulaq as, canım, hər şey öz yolundadır. Özünə bir toxtaq ver, - dedi.
Brendanın fiquru fəna sayılmazdı. Sinəsi nisbətən sallaq təsir bağışlasa da, gözəl ayaqlarına və
şux yançaqlarına söz ola bilməzdi. Gözlərindən daim amansızlıqla qarışıq bir kimsəsizlik
yağırdı. Hər nə qədər çalışsa da, Robert onun baxışlarındakı bu ifadəni zərrəcə də dəyişdirə
bilməmişdi. Düzdür, bəzən eşq oyunları sonucu onun baxışlarından keçici fərəh hissi yağırdı,
amma bu, bir elə uzun sürmürdü.
- Məni öpmək heç ağlına da gəlmədi!
Yerindən qalxan Robert Brendanı öpdü.
- Mənə bax, sən bunu öpüş sayırsan? Tez de görüm, nə baş verib? Nə olub axı? - deyə qadın
xəbər aldı.
- Heç nə, vallah, heç nə…
- Əgər boynuna almasan, səsimi başıma atacağam!..
- Dedim axı, sənə, heç nə.
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Brenda çığırdı. Özünü pəncərəyə tərəf atıb, şivən qaldırdı. Bütün məhəlləyə səsini duyurandan
sonra çığırmağına ara verdi.
- Pərvərdigara, Brenda, bir də belə iş tutma! Allahı sevirsənsə!
- Yox, yenə çığıracağam! Yenə və yenə! Robert, boynuna al ki, burada nə isə var, yoxsa mən
yenə qara-qışqırıq qoparacağam!
- Yaxşı da. Bir az döz, - deyən Robert saxlancdan paltonun altında uyuyan Stellanı qaldırıb otağa
gətirdi. Brenda heyrətlə:
- Bu nədir? Bu nədir belə? - deyə sordu.
- Manekendir.
- Manekendir? Yəni demək istəyirsən ki…
- Hə, demək istəyirəm ki, mən ona aşiqəm.
- Aman Allah! Sən bu sözləri bunun haqda deyirsən? Bu-nun? Bu ƏŞYAnın?
- Hə.
- Və sən bu ƏŞYAnı məndən çox sevirsən? Bu sellüloiddənmi, yoxsa hansısa bir başqa poxpüsürdən hazırlanmış ƏŞYAnı? Yəni sən demək istəyirsən ki, bu CINDIRı məndən artıq
sevirsən, hə?
- Hə.
- Anladığıma görə, sən hələ onunla yatağını da paylaşırsan, eləmi? Yəqin sən… onunla…
münasib işlər də tutursan - bu CINDIRla, eləmi?
- Hə…
- Off…
Bu yerdə Brendanın sinəsindən acı fəryad qopdu. Qadın durduğu yerdəcə bağırmağa başladı.
Robertə elə gəldi ki, o, heç vaxt buna ara verməyəcək. Amma qadın, manekenin üstünə şığıyıb
onu cırmaqlamağa, yumruqlamağa qoyuldu. Arxası üstə düşən manekenin başı divara çırpıldı.
Bunun ardınca sıçrayaraq özünü eşiyə atan Brenda maşınına oturdu. Ətürpərdici qıcırtıyla
yerindən qopan maşın qarşısındakı avtomobilin yan tərəfinə çarpıldı, maşını geri verən qadın
sürüb oradan uzaqlaşdı.
Robert Stellaya yaxınlaşdı. Manekenin başı qopub, stulun altına dığırlanmışdı. Döşəmədə nə isə
təbaşirinkinə bənzər narın ağ izlər gözə dəyirdi. Qopan qolun içindən isə bir cüt məftil sallanırdı.
Robert stula çökdü. Bir az özünə gəldi. Sonra qalxıb vanna otağına keçdi, orada bir dəqiqəliyinə
key kimi karıxıb durdu, sonra çıxıb dəhlizdə bir müddət duruxdu. Oradan baxınca gözü stulun
altındakı qopuq başa sataşdı. Onu qəhər boğdu. Dəhşət idi. Nə yapıb, nə edəcəyini biləmmirdi.
Ata-anasını necə dəfn etdiyi xatirində canlandı, amma indi vəziyyət başqa cür idi. Hər şey fərqli
məcrada idi. Beləcə dəhlizdə duruxdu, ah çəkdi, nəyi isə gözlədi. Stellanın isə açıla qalan gözləri
soyuq da olsa, gözəl idi və bu gözlər indi öz aşiqinə dikilmişdi.
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Jan Pol SARTR

Divar
(hekayə)
Yükləmək üçün tıqlayın divar.doc
Bizi divarları ağardılmış geniş otağa itələyib saldılar. Güclü işıq şüası qamaşdırdığından
gözlərimi qıymalı oldum. Bir qədər sonra masa, onun arxasında oturub kağızlarla əlləşən dörd
mülki geyimli adam qarşımda peyda oldu. Digər dustaqlar bizdən bir az aralı dayanmışdılar.
Onlardan çoxusunu tanıyırdım, yerdə qalanlar isə, görünür, gəlmələr idi. Önümdə biri-birinə çox
bənzəyən iki nəfər sarısaçlı, dəyirmi başlı adam görəndə onların fransız olduğunu təxmin etdim.
Nisbətən alçaqboylunun tez-tez şalvarını yuxarı çəkməsindən onun əsəbiliyini sezmək çətin
deyildi.
Bütün bu çək-çevir üç saata yaxın davam etdiyi üçün bədənim artıq keyləşməyə başlamışdı,
başımda da nə isə bir uğultu vardı. Amma otaq isti olduğundan bütün bunlara dözmək mümkün
idi, çünki bir neçə gün sərasər şaxtada, ayazda əsir olmuşduq. Mühafizəçilər dustaqları birbəbir
masanın önünə gətirirdilər. Mülki geyimli adamlar hər kəsdən familiyasını və sənətini xəbər
alırdılar. Çox vaxt elə bununla kifayətlənir, bəzən isə "Hərbi sursat oğurlamamısan ki?" və ya
"Ayın onunda harada idin və nə iş görürdün?" suallarını verirdilər. Cavabları isə heç
dinləmirdilər, ya da özlərini dinləmirmiş kimi aparırdılar - gözlərini uzaqlara dikib susur, sonra
isə xırda-para qeydlər edirdilər. Tomdan isə həqiqətən beynəlmiləl briqadada döyüşübdöyüşmədiyini soruşdular. Sənədləri üstündə tutulduğundan bu suala yalan cavab verməsi yersiz
olardı. Xuandan isə elə bir şey soruşmadılar, o elə adını söylədiyini gördü, həmin dəqiqə adamlar
qələmlərini işə saldılar. Xuan dedi:
- Yəqin ki, bilirsiniz, qardaşım Xoze anarxistdir. İndilik buralarda deyil. Mənə gələndə isə,
siyasətlə maraqlanmıram, heç bir partiyanın üzvü də deyiləm.
Qarşısındakılar lal-dinməz yazıya girişmişdi. Xuan eləcə hüdüləyib tökürdü:
- Mən tamamilə günahsızam. Başqalarının cəzasını bölüşmək kimi niyyətim də yoxdur.
Onun artıq dili-dodağı əsirdi. Mühafizəçi ona susmağı əmr edərək, oradan çəkib apardı. Növbə
mənə yetişdi.
- Siz Pablo İbbiyetasınız?
Bunu təsdiq etdim. Adam kağıza göz ataraq:
- Ramon Qris harada gizlənir? - deyə soruşdu.
- Xəbərim yoxdur.
- Ayın altısından on doqquzuna qədər onu siz gizlətmisiniz.
- Bu heç də belə deyil.
Onlar yenə yazıya girişdilər, mühafizəçi məni otaqdan çıxartdı. Tomla Xuan koridorda, iki
mühafizəçinin əhatəsində dayanmışdı. Üçümüzü də qabaqlarına salıb apardılar. Yolda Tom
mühafizəçilərin birindən soruşdu ki:
- İrəlidə bizi nə gözləyir?
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- Nə mənada? - deyə həmin adam xəbər aldı.
- Yəni bu nə idi ki, belə - istintaq, yoxsa məhkəmə?
- Məhkəmə idi.
- Yaxşı, bəs görəsən hansı hökm çıxarıldı?
Mühafizəçi quru-quru:
- Hökmü sizə kamerada xəbər verəcəklər - dedi.
Onların bu "kamera" adlandırdıqları yer əslində xəstəxananın zirzəmisi imiş. Ora dəhşət soyuq
idi və hər tərəfdən yel çəkirdi. Bütün gecəni soyuqdan dişlərimiz biri-birinə dəydi, heç gündüz
də sümüklərimiz isinmədi nəmişlikdən. Bundan əvvəlki beş günü mən arxiyepiskopluğun
karserində keçirmişdim; bura lap o orta əsrlərdəki təkadamlıq dustaq quyularını xatırladırdı.
Tutulanların sayı-hesabı olmadığından onları hara gəldi basırdılar. Hər halda mən o karserdəki
quyumdan bir elə narazı da deyiləm, çünki ora ən azından bu zirzəmi qədər soyuq deyildi,
hərçənd oradakı tənhalıq da adamı dəli edə bilərdi. Bu zirzəmidə isə mənim özümə görə qulaq
yoldaşlarım vardı. Düzdür, Xuan daha çox ağzına su alıb oturmağa üstünlük verirdi, əvvəla,
canını qorxu almışdı, ikincisi də ki, sütül gənc olduğundan danışacaq bir sözü də yox idi.
Bəxtimdən Tom söhbətcil adam çıxmışdı və ispanca da əməlli-başlı bilirdi.
Zirzəmidə bir skamya və dörd həsir yataq var idi. Bizi içəri salıb, qapını bağlayandan sonra
hərəmiz bir küncdə oturaraq bir müddət susduq. Sonra Tom dilləndi:
- Vəssəlam. Kitabımız burada bağlandı.
- Elədir, - deyə onunla razılaşdım. - Amma, yəqin ki, bizim bu uşağa dəyib-dolaşmazlar.
- Qardaşı partizan olsa da, bunun uşağa heç bir dəxli yoxdur.
Mən Xuana nəzər saldım, sanki o, bizi heç eşitmirdi. Tom sözünə davam etdi:
- Heç bilirsən Saraqosda bunlar nələr edirlər? Adamları yola düzüb, üstlərindən yük maşınlarıyla
o baş, bu başa gedirlər. Bunu bizə əslən mərakeşli bir fərari nağıl etdi. Deyilənlərə görə, bu yolla
onlar bir növ hərbi sursata qənaət edirlər.
- Bəs onda benzinə qənaət hansı şəkildə gerçəkləşəcək?
Tomun bu istehzalı danışıqları artıq məni qıcıqlandırmağa başlamışdı.
- Zabitlər isə əlləri ciblərində, siqaretləri damaqlarında yolun kənarıyla var-gəl edirlər. Bəlkə elə
bilərsən ki, bunu o ayaqlarının ucunda can verənləri güllələməklə onların əzablarına son qoymaq
üçün edirlər? Ay-hay! Orda yaralıların fəryadı, bağırtısı ərşə dirənibmiş. Mərakeşli danışırdı ki,
lap əvvəl o canının ağrısından heç cınqırını da çıxarda bilmirmiş.
- Amma onların burada eyni oyunu durğuzmayacaqlarından arxayın ola bilərik, çünki nələri də
olmasa, sursatları boldur, - dedim.
Zirzəmiyə gün işığı dörd dar nəfəslikdən və tavanın sol tərəfindəki dəyirmi bacadan düşürdü.
Buradan səmanı görmək mümkün idi. Görünür, əvvəllər bu bacadan zirzəmiyə kömür
doldururmuşlar, çünki həmin deşiyin alt tərəfində bir xeyli narın kömür qalaqlanmışdı. Yəqin bu
kömürlə də xəstəxananı isidirmişlər. Müharibə başlananda xəstələri arxa cəbhəyə köçürsələr də,
kömürü atıb getməli olublar. Bacanı qapatmaq isə heç kəsin ağlına gəlmədiyindən ara-sıra
yuxarıdan yağış çiləyirdi. Qəflətən Tomun canına üşütmə düşdü:
- Lənətə gələsən! Bütün bədənim əsir. Bircə bu çatışmırdı!
O, ayağa qalxıb, gərnəşməyə başladı. Hər hərəkət zamanı köynəyinin yaxasından ağ və tüklü
sinəsi gözə dəyirdi. Sonra o, arxası üstə uzanıb ayaqlarını yuxarı qaldıraraq qayçıvarı hərəkətlər
etməyə başladı. Bu ara onun ətli yanbızlarının necə səyridiyi gözümdən yayınmadı. Belə
götürəndə, Tom ətlicanlı və hətta piyli idi. Özümdən asılı olmayaraq güllə və süngülərin
maniəsiz şəkildə onun bu iri və yumşaq yanbızlarını necə dələcəyini gözlərimin önündə
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canlandırdım. Bəlkə də o, çəlimsiz birisi olsaydı, belə bir xəyal heç ağlıma gəlməzdi də.
Soyuqdan donmurdum, amma əl-ayağımın varlığını da hiss etmirdim. İtiyi olan adamlar kimi
arabir həndəvərimə göz qoyurdum, gözüm yenə gödəkçəmi gəzirdi və bir an sonra xatırlayırdım
ki, gödəkçəm elə o gedən gedib. Bu itki mənə yamanca yer eləmişdi. Onlar geyimlərimizi
əynimizdən alıb, əvəzində bizə vaxtilə burada yatan xəstələrin yayda geydikləri kətan paltarları
vermişdilər.
Tom yerdən dikəlib, mənimlə üzbəüz oturdu.
- Hə, necədir, isinə bildin?
- Yox, əşşi. Əksinə, nəfəsim təngləşdi.
Saat səkkizə doğru komendantla iki əsgər kameramıza baş çəkdi. Komendantın əlində siyahı
vardı. Qapıçıya:
- Buradakıların familiyalarını sadalayın, - dedi.
Cavab gəldi:
- Steynbek, İbbiyeta və Mirbal.
Komendant gözlüyünü taxıb, siyahıya göz gəzdirdi:
- Steynbok… Steynbok… Aha, tapdım. Sizə güllələnmə hökmü çıxarılıb. Hökm sabah səhər icra
ediləcək.
Siyahıya təkrar nəzər salaraq dedi:
- O biri ikisinə də həmçinin.
Xuan mızıldandı:
- Amma bu, mümkün deyil. Yəqin bir yanlışlıq olub.
Komendant çaşqınlıqla ona döndü:
- Familyanı de görüm.
- Xuan Mirbal.
- Heç bir yanlış-zad yoxdur. Güllələnmə yazılıb.
Xuan: - Amma mən heç nə eləməmişəm, - deyə israr etdi.
Komendnt çiyinlərini çəkərək bizə sarı döndü:
- Siz basksınız?
- Xeyr.
Görünür, komendantın halı heç özündə deyildi.
- Amma sizin üçünüzün də bask olduğunuzu söylədilər. Belə məlum olur ki, mənim baskları
axtarmaqdan başqa daha heç bir dərd-sərim yox imiş. Yəqin ki, keşişə ehtiyacınız olmaz?
Biz susurduq. Komendant dilləndi:
- Hər halda belçikalı həkimi indi yanınıza yollaram. Qoy səhərə qədər yanınızda qalsın.
Bizə əsgər salamı verib, dışarı çıxdı. Tom dilləndi:
- Gördün, hər şey mən deyən kimi çıxdı. Heç kimə güzəştə getmirlər.
- Haqlıymışsan, - deyə razılaşdım. - Yaxşı, bəs bu uşağın günahı nə imiş? Əclaflar!
Əlbəttə, mən bunu insaf xatirinə söylədim, əslinə qalanda isə bu oğlandan sən deyən xoşum
gəlmirdi. Oğlanın üz cizgiləri son dərəcə zərif olduğundan ölüm qorxusu onları tanınmaz
dərəcədə dəyişdirmişdi. Bəlkə də üç gün əvvəl o, yeniyetmə oğlan təsiri bağışladığından daha
xoşagəlimli imiş. İndi isə Xuan yıxılmış bir divara bənzəyirdi və adama elə gəlirdi ki, hətta
həbsdən çıxsa belə, onun görkəmi bundan sonra necə var elə də qalacaq. Sütül gənc olduğu üçün
adamın ona yazığı gəlirdi, bu mərhəmət hissi eyni zamanda məndə ona qarşı ikrah da oyadırdı,
çünki onsuz da ondan zəhləm gedirdi.
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Xuandan daha səs-səmir çıxmırdı, bət-bənizi, üzü və əlləri kağız tək ağarmışdı. O təkrar öz
yerində oturub, gözlərini döşəmədə bir nöqtəyə zilləmişdi. Tom xeyli səmimi birisi olduğundan
yanaşıb, onun əlini ovcuna almağa cəhd etdi. Oğlan isə qızğın biçimdə ondan aralandı və bu
zaman onun üzündən acıqlı bir ifadə oxunurdu. Mən Toma:
- Onu rahat burax. Görmürsən, az qalır hönkürsün.
Könülsüz də olsa, Tom ondan əl çəkdi. Görünür, o, bu oğlanı öz taleyi haqda ağır fikirlərdən
ayırmaq üçün oxşamaq, sakitləşdirmək istəyirdi. Belə şeylər nədənsə mənim əsəblərimə toxunur,
çünki ölüm haqda fikirləşməyə heç vaxt sən deyən imkanım olmayıb. Amma indi iş elə gətirib
ki, başıma gələnlərdən dolayı mən də bu barədə düşünməyə məcburam.
Tom məndən soruşdu:
- Bura bax, sən heç bunlardan kimi isə gedər-gəlməzə yollamısan?
Cavab vermədim. Belə olan halda Tom avqustun əvvəlindən bəri altı adamı necə gəbərtdiyini
nağıl eləməyə başladı. Düşdüyü durumla əlaqədar olaraq onun öz-özünə hesabat vermədiyi və
vermək istəmədiyi göz qabağındaydı. Əslində mən özüm də bu baş verən olaylardan heç nə
anlamasam da, artıq öz ölüm hökmümlə razılaşmağımın necə ağır olduğu, üstümə yağacaq güllə
yağışının bədənimi necə dəlmə-deşik edəcəyi haqda düşünürdüm. Hər halda bütün bu hisslərin
mövcud gerçəkliyə elə bir dəxli yox idi. Həm də narahat olmağa dəyməzdi, bütün bunları götürqoy etmək üçün qarşıda uzun bir gecəm var idi. Qəflətən Tom öz hekayətinə ara verdi. Gözaltı
ona baxdığımda onun da rənginin qaçdığının şahidi oldum. Üzündən yazıqlıq yağırdı, daxilən:
"Bəli də, indicə başlanacaq!" deyə düşündüm. Hava isə qaralmaq üzrəydi, tavandakı bacadan və
dəliklərdən süzülərək, küncdə komalanmış kömür tozu ilə qarışan ölgün işıq döşəmədə qəribə
ləkələr yaradırdı. Gözüm bacadan içəri boylanan bir ulduza sataşdı: aydın və ayazlı bir gecə idi.
Qapı açıldı, zirzəmiyə iki mühafizəçi daxil oldu. Onların ardınca içəri girən sarışın adam
belçikalıların hərbi geyimində idi. Bizimlə salamlaşandan sonra dedi:
- Mən həkiməm. Bu ümidsiz vəziyyətinizi sizlərlə paylaşmaq üçün yanınızda gecələyəcəyəm.
Səsi həlimdi, danışığı mədəni təsir bağışlayırdı. Özümü saxlaya bilməyib soruşdum:
- Soruşmaq ayıb olmasın, o niyə?
- Tamamən sizin qulluğunuzdayam. Bu son saatlarınızı yüngülləşdirmək üçün əlimdən gələni
etməyə hazıram.
- Axı, niyə məhz bizə baş çəkmisiniz? Hospitalda başqaları da var.
O müəmmalı şəkildə:
- Məni məhz sizin yanınıza göndərdilər, - dedi.
Sonra isə söhbətin məcrasını dəyişmək üçün:
- Siqaret istəyirsiniz? Qonaq olun. Hətta siqaram da var, - deyə bizə ingilis siqaretləri və Havana
siqarları uzatsa da, bundan imtina etdik. Gözümü bir an belə ondan çəkmədiyimdən o, öz
üzərində basqı hiss edirdi. Ona:
- Siz buraya heç də içinizdəki mərhəmət hissi gətirməyib. Mən sizi tanıdım. Əsir alındığım gün
sizi kazarmanın həyətində görmüşdüm. Onda siz də elə indiki cəlladlarımızın arasında idiniz, dedim.
Onun iç üzünü açmaq niyyətimə baxmayaraq, bu fikirdən azca sonra daşınmağıma özüm də
heyrət etdim, çünki onun kimliyi məndən ötrü artıq maraqsız olmuşdu. Əvvəllər isə mən bir
adamın yaxasından yapışırdımsa, ondan belə asan-asan qopmazdım. İndi isə heç ağız yormağa
da həvəsim qalmamışdı. Çiyinlərimi ataraq, üzümü başqa yana tutdum. Az sonra başımı
qaldıranda belçikalının böyük maraqla mənə göz qoyduğunu gördüm. Onun mühafizəçiləri isə
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həsirin üstündə oturmuşdular. Uzun-diraz Pedro darıxdığından heç bilmirdi canını hara qoysun, o
biri əsgər isə elə hey başını yelləyirdi ki, yuxulamasın.
Qəflətən Pedro:
- Lampa gətirim? - deyə xəbər aldı.
Belçikalı cavabında başını tərpətdi və fikrimdən keçdi ki, deyəsən bunun mədəniyyəti bir bostan
müqəvvasınınkından heç də artıq deyilmiş. Amma hər halda zalım adama da bənzəmirdi.
Həkimin soyuq, mavi gözlərinə diqqət yetirəndən sonra qət etdim ki, o, mənlik sahibi olmadığı
üçün bu dərəcədə alçalmağa razılaşıb. Pedro eşiyə çıxdı, az sonra gətirdiyi nöyüt lampasını
skamyanın bir qırağına qoydu. Lampa sayəsində ətraf güclə işıqlanırdı, amma hər halda kor
qaranlıqla müqayisədə buna da şükür etməliydik. Ona qədər isə biz sanki zülmətin dibində
oturmuşduq. Mən uzun müddət gözümü lampanın tavana saldığı işığa dikib durdum.
Tilsimlənibmiş kimi gözümü oradan ayıra bilmirdim. Birdən bütün reallıq qeybə çəkildi.
Tavandakı işıq da həmçinin. Gözümü açanda ağır və çəkilməz bir yük altında qalıbmış kimi
diksindim. Yox, bu nə qorxu hissi idi, nə də ölüm qayğısı. Buna hər hansı bir ad vermək
mümkün deyildi. Yanaqlarım alışıb yanırdı, ağrıdan az qalırdı başım çatlasın.
Ağrı-sızıdan qıvrılaraq, yoldaşlarıma nəzər saldım. Tom üzünü əlləri arasına aldığından onun
yalnız ağ, piy basmış peysəri gözə dəyirdi. Balaca Xuanın vəziyyəti isə lap xarablaşmışdı: ağzı
yarıaçıq qalmışdı, burnunun pərələri aramla qalxıb-enirdi.
Belçikalı yanaşıb, əlini oğlanın çiyninə qoydu: görünür, bu yolla o, ona ürək-dirək vermək
istəyirdi, amma gözlərindən əvvəlki soyuqluq heç də çəkilməmişdi. Həkim üsulluca əlini uzadıb,
oğlanın əlindən tutdu. Xuan tərpənmirdi. Belçikalı üç barmağını onun biləyinin üzərinə
qoymuşdu. Bu ara soyuqqanlı üzünü bir azca da irəli əydi ki, arxasını tam mənə dönsün.
Qəddimi bir az da qabağa əyincə, onun, saatına baxaraq oğlanın bilək nəbzini saydığını gördüm.
Oğlandan aralandığında Xuanın biləyi halsız şəkildə aşağı düşdü. Belçikalı gəlib divara
söykəndi, sonra nə isə vacib bir şey xatırlayıbmış kimi bloknotunu çıxarıb, oraya nə isə yazdı.
Mən çılğınlıq içərisində düşündüm: "Əclaf! Həddin var, bir mənim də nəbzimi yoxla, onda
görərsən ki, adamın başını necə əzirlər". Amma o mənə yaxınlaşmadı. Başımı yuxarı qaldıranda
mənə göz qoyduğunu gördüm. Düz həkimin gözlərinin içinə baxdım. O, kübar bir tərzdə
soruşdu:
- Necə bilirsiniz, zirzəmi çox da soyuq deyil ki?
Görünür, soyuq öz canına işləmişdi, çünki bu, onun göyərmiş sir-sifətindən bəlli olurdu.
- Yox, mən üşümürəm, - dedim.
Amma bu cavabdan sonra da o, öz sərt baxışlarını məndən çəkmədi. Birdən hər şey mənə əyan
oldu. Əlimi üzümə çəkdim: üzümü tər bürümüşdü. Qışın oğlan çağında, bu bumbuz, yel vurub
yengələr oynayan zirzəmidə məni tər yuyub aparırdı. Əlimi saçlarımda gəzdirdim: onlar da
curumbul su idi. Tərdən kürəyimə yapışan köynəyimi sıxsaydın, yəqin ki, su tökülərdi. Bir
saatdan bəri məndən sel kimi tər getsə də, bunu heç hiss eləmirmişəm. Bu sarı donuz isə
bayaqdan bütün bunların fərqində imiş. Yəqin o, yanaqlarımdan axan təri süzərək düşünürmüş
ki, bütün bunlar qorxunun və bəlkə də patoloji qorxunun nişanəsidir. Özünü normal adam
saydığı üçün və buradakı soyuğu normal adamlar kimi hiss etdiyindən o, bəlkə də qürrələnirmiş.
Yaxınlaşıb, ona bir-iki çəkmək keçdi ürəyimdən. Amma yerimdən dikəlmək üçün elə ilk
cəhdimdə utanc və qəzəb hissi məni tərk etdiyindən laqeydləşərək təzədən skamyaya çökməli
oldum. Yenidən dəsmal çıxarıb, boyun-boğazımın tərini silməkdən başqa əlimdən bir şey
gəlmədi. Saçlarımın uclarından necə tər süzüldüyünü açıq-aşkar hiss etdiyim üçün artıq canım
sıxılırdı. Bir qədər sonra tərimi silməyə ara verməli oldum, çünki dəsmal yamyaş olsa da, tər
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kəsilmək bilmirdi. Altıma da su çıxdığından şalvarım skamyaya yapışmışdı. Birdən balaca Xuan
dilləndi:
- Siz həkimsiniz?
- Həkiməm, - deyə belçikalı cavab verdi.
- Deyin… bu ağır və… uzun çəkir?
- Hə, bu… əgər… Yox, ani olur, - deyə belçikalı təsəlliyə keçdi. Bunu söylədiyi zaman onun üzü
pullu müalicə ilə məşğul olan həkimlərinkinə məxsus bir ifadə almışdı.
- Amma eşitdiyimə görə… deyirlər ki… guya bəzən… birinci atəşlə iş bitmir.
Belçikalı başını yellədi:
- Birinci atəşlə əsas orqanlar sıradan çıxmazsa, belə olur.
- Onda tətiyi təzədən çəkib, adamı bir də nişan alırlar ki?
Bir az ara verərək, xırıltılı səslə əlavə etdi:
- Buna da müəyyən vaxt gedir?
Onu daha çox cismani əzablar rahatsız edirmiş və onun yaşında bu, təbii sayılmalıdır. Mən isə
belə şeyləri ağlımın ucundan belə keçirmirdim və bu cür qan-tərə batmağım da ağrılar
qarşısındakı qorxumla bağlı deyildi. Yerimdən qalxıb, kömür yığınına tərəf getdim. Tom bundan
diksinib, qəzəblə məni süzdü: şəpşəplərim ətürpərdici səslər çıxarırdı. Öz-özümə düşündüm ki,
görən mənim də üzümün rəngi onunku kimi solğundur?
Səma şairanə idi, dayandığım yerə işıq düşmürdü, başımı qaldıranda ilk öncə gözümə Böyük Ayı
bürcü sataşırdı. Amma indiki vəziyyətim əvvəlkindən bir az fərqlənirdi: əvvəllər,
arxiyepiskopluq karserində saxlandığım vaxtlar mən istədiyim vaxt göy üzünün bir parçasını
görə bilirdim və bu, içimdə müxtəlif xatirələr oyatmağa yetirdi. Məsələn, sabahlar, göy üzü açıq
mavi rəngdə və şəffaf olduğu vaxt Atlantik okeanın çimərlikləri yaddaşımda canlanırdı.
Günortaya doğru, günəş öz qızıl taxtına oturanda isə Sevilya barlarında zeytunla ançous (=duza
qoyulmuş hamsa balığı – A.Y.) yeyib, mansanilya şərabı içdiyim vaxtlar xatirimə gəlirdi.
Günortadan sonra kölgə tərəfə keçəndə isə arenanın tam yarısını örtən kölgə yadıma düşürdü,
həmin vaxt arenanın digər yarısı qızmar günəş altda qovrulurdu. O vaxtlar səmanı belə, yəni
yarımçıq süzə bildiyim üçün qəlbim sıxılırdı. İndi isə səmanı tam rahatlıqla süzürdüm: bu dilsiz
göylərlə bağlı yaddaşımda heç nə baş qaldırmırdı. Bu isə mənə daha çox ləzzət edirdi. Öz yerimə
qayıdıb, Tomun böyründə əyləşdim. Susurduq.
Bir müddət sonra o alçaq səslə danışmağa başladı. Artıq sükut ondan ötrü dözülməz idi, yalnız
danışmaq yoluyla o, özünün var olduğuna inana bilirdi. Üzünü başqa səmtə tutub danışsa da,
mənə xitabən danışdığını təxmin etmək mümkün idi. Çox yəqin ki, məni bu görkəmdə, yəni qantər içində və avazımış halda görməkdən ehtiyat edirdi: artıq biz onunla biri-birimizə bənzəməyə
başlamışdıq və haradasa güzgü əvəzinə qarşıdakı sifətə göz atmağımız bəs idi. O, üzünü
aramızda yeganə canlı sayılan belçikalıya tutaraq:
- Sən bunu anlamağa qadirsən? - deyə xəbər aldı. - Mən isə yox.
Mən də alçaq səslə danışmağa başladım. Bu vaxt üzümü belçikalıya tutmuşdum.
- Nəyi deyirsən ki?
- Yəni bir az sonra başımıza gələcək hadisəni ağlımın kəsdirə bilmədiyini deyirəm. - Mən
Tomdan əcayib qoxu gəldiyinin ancaq indi fərqinə vardım. Görünür, adi vaxtlara nisbətən
iybilmə hissim güclənmişdi. Mən kinayə ilə:
- Eybi yox, bir azdan anlarsan.
Amma o yenə əvvəlki tərzdə sözünə davam etdi:
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- Yox, bu ağlasığmazdır. Mən son nəfəsə qədər dəyanətlə dayanmağa hazıram, amma ən azından
onu bilmək istərdim ki… Belə çıxır ki, bir az sonra bizi eşiyə çıxaracaqlar. Bizimlə üzbəüz bu
əclaflardan da bir dəstə düzüləcək. Sən bilən onlar neçə nəfər olacaq?
- Bilmirəm, beş də ola bilər, səkkiz də. Amma bundan çox olmazlar.
- Yaxşı. Deyək ki, səkkiz. Onlara: "Nişan al!" əmri verilincə mən üstümə səkkiz tüfəngin
tuşlandığını görəcəyəm. O zaman mən geriyə, divara doğru geri çəkilmək istəyəcək, divara
söykənəyəcəm, hətta var gücümlə divara sıxılmağa cəhd edəcəyəm. Divar isə qorxulu yuxularda
olduğu kimi məni geriyə itələyəcək. Bax, bütün bunları təsəvvürümə gətirə bilirəm. İnan ki, həm
də tam aydınlığı ilə!
- İnanıram, - dedim. - Bunu heç mən də səndən pis bacarmıram.
- Yəqin ki, bütün bunlar çox ağırdır. Çünki onlar adamı eybəcərləşdirmək üçün onun ağzını və
ya üzünü nişan alırlar, - deyəndə onun səsində qəzəb oxundu. - Mən indidən alacağım yaraları
hiss edirəm, bir saat olar ki, boynum və başım ağrımağa başlayıb. Həm də bu, həqiqi ağrıdan da
betərdir, çünki həqiqi ağrını mən ancaq sabah səhər duyacağam. Görəsən ondan sonra nə olacaq?
Bununla onun nə demək istədiyini mən yaxşı anlayırdım, amma onun bundan agah olmasını
istəmirdim. Elə mən özüm də eyni ağrıları bütün bədənimdə hiss edir, onları yüngül yaralar və
çapıqlar kimi varlığımda daşıyırdım. Mən bu ağrılara nə öyrəşə bilirdim, nə də yoldaşım kimi
onlara ciddi əhəmiyyət verirdim.
- Sonra? - deyə tərs-tərs xəbər aldım. - Sonra isə sən qurda-quşa yem olacaqsan.
Bunun ardınca o, artıq öz-özüylə danışmağa başladı, hərçənd yenə də gözünü belçikalıdan
ayırmırdı. O isə elə bil ki, əsil lal-kar idi. Onun buraya niyə gəldiyini mən yaxşı bilirdim: bizim
fikirlərimiz onu heç də maraqlandırmırdı. O buraya bizim indilik həyat eşqi qaynayan, amma
ölümün ağzında bulunan bədənlərimizi tədqiq etmək üçün gəlmişdi.
- Bu eynilə qorxunc yuxuları xatırladır, - deyə Tom sözünə davam etdi. - Nə isə başqa bir şey
haqda düşünmək istəyirsən, sənə elə gəlir ki, bunu bacarırsan və haradasa bir an sonra artıq nəyi
isə qavramaq həddinə yetişirsən, amma bu yerdə hər şey dağılır, buxarlanır, puç olub gedir. Özözümdən soruşuram: "Bəs sonrası?" Cavab verirəm: "Sonrası olmayacaq." Amma bunun nə
demək olduğunu yenə də anlaya bilmirəm. Bəzən mənə elə gəlir ki, hardasa hər şeyi
anlamışam… amma yenə də hər şey puça çıxır, təkrar ağrılar, güllələr və yaylım atəşləri haqda
düşünməyə başlayıram. Mən sənə and içə bilərəm ki, mən sözün əsil mənasında materialistəm və
inan ki, ağlım hələlik başımdadır, amma yenə də bunlardan bir şey anlaya bilmirəm. Öz
meyidimi gözümün qabağına gətirirəm, burada çətin elə bir şey yoxdur, hətta həmin vaxt onu
görənin Mən olduğumu və bu meyidi nəzərdən keçirən gözlərin mənimkilər olduğunun da
fərqindəyəm. Özümə təlgin etmək istəyirəm ki, mən daha heç nə görməyəcək və bir də heç nə
eşitməyəcəyəm, həyat isə yenə davam edəcək - əlbəttə, artıq mənsiz, başqaları üçün. Amma belə
fikirlər bizlərə yaddır. İnan ki, əvvəllər də nə isə bir şeyin intizarında mən kirpiyimlə od götürüb,
sabahı dirigözlü açmışam. Amma indi, Pablo, bizi gözləyən tamamilə başqa şeydir. O getdikcə
üstümüzə çökür və buna özünü hazırlamaq heç də asan iş deyil.
- Mumla, - dedim. - Bəlkə sənin üçün keşiş-zad çağıraq?
O susdu. Məni adımla çağırmağından, xırıltılı səslə danışıb, özünü uzaqgörən adam kimi qələmə
verməkdən onun xoşlandığını artıq öyrənmişdim. Bütün bu xasiyyətləri ilə zəhləmi tökmüşdü,
amma nə edəsən ki, irlandların çoxusu belədir. Mənə elə gəldi ki, ondan kəskin sidik qoxusu
vurur. Əslinə qalanda, mənim Tomla elə bir yaxınlığım yox idi və onunla birlikdə öləcəyimizi
bildiyim üçün bu münasibəti dərinləşdirməyə də niyyətli deyildim. Məndən ötrü bu, sən deyən
vacib bir şey olmaqdan çıxmışdı. Başqa adamlarla isə bu məsələ tamamilə başqa cür idi.
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Məsələn, elə Ramon Grisi götürək. Xuanla Tomun yanında mən özümü tamamilə yalqız hiss
edirdim. Bəlkə də bu, mənim üçün daha əlverişli idi: əgər Ramon burada olsaydı, indiyə mən çox
yəgin ki, birtəhər olmuşdum. Elə belə götürəndə isə mən hər şeyə dözürdüm və axıra qədər də
beləcə dözmək niyyətindəydim. Tom isə artıq sözləri qatmaqarışıq şəkildə çeynəməyə
başlamışdı. Özünü ölüm barədə düşünməkdən məhrum etmək üçün onun durmadan danışdığı
artıq gün kimi aydın idi. Ondan böyrəkləri xəstə adamın sidiyinin qoxusu gəlirdi. Amma
ümumiyyətlə götürəndə, mən onun söylədiyi fikirlərlə razı idim və danışmağa qalarsa, mən də
eyni şeyləri söylərdim: indi ölmək adama yersiz bir şey kimi gəlirdi. Öləcəyimi gözümün altına
aldığım o andan etibarən ətrafdakı hər şey mənə mənasız görünürdü: kömür tozu yığını da,
oturacaq da, Pedronun iyrənc sifəti də. Amma mən bu haqda düşünmək istəmirdim, hərçənd
hamımızın bu gecə ortaq dərdimizi düşünüb, ortaq qorxu çəkəcəyimizi və ortaq soyuq tərə
bələnəcəyimizi yaxşı anlayırdım. Gözaltı onu süzdüyümdə ilk dəfə o mənə qəribə təsir bağışladı:
Tomun üzünə ölüm kölgəsi çökmüşdü. Onun bu vəziyyəti bütün qürurumu qırdı - bu son iyirmi
dörd saatı Tomla baş-başa keçirmişdik, onunla dərd-sərimi bölüşmüşdüm və bütün bu müddətdə
aramızda yerlə göy qədər fərq olduğunu düşünmüşdüm. İndi isə məlum olurdu ki, biz, ekizlər
qədər biri-birimizə bənzəyirmişik və bunun da yeganə səbəbi bizi eyni ölümün gözləməsi imiş.
Tom əlimi ovcuna aldı, üzünü yana tutaraq:
- Pablo, mən bunu bilmək istəyirəm… hər an özümdən bunu xəbər alıram: doğrudanmı biz
həyatdan silinib gedəcəyik? - dedi.
Mən əlimi onun ovcundan çəkərək, dedim:
- Sən bir altına diqqət elə, sarsaq.
Onun ayaqlarının arasında yaranan gölməçəyə şalvarından damcılar axırdı. O çaşqınlıqla
mızıldandı:
- Bu nədir belə?
- Sən altını islatmısan - dedim.
O özündən çıxaraq:
- Yalandır! Yalandır! Mən heç nədən qorxmuram.
Üzündə saxta rəhmdillik oxunan belçikalı ona yaxınlaşdı:
- Halınız fənadır?
Tomdan səs çıxmadı. Belçikalının nəzərləri yerdəki gölməçəyə dikilmişdi. Səsində qəzəb
duyulan Tom:
- Heç özüm də bilmirəm ki, bu necə oldu, - dedi. - Amma mən qorxmuram. Nəyə istəyirsiniz and
içərəm ki, mən qorxmuram!
Belçikalı susub durmuşdu. Tom siyimək üçün qalxıb küncə tərəf yönəldi. Geri dönüb, nəfəyini
bağladıqdan sonra skamyaya çökdü və daha cıqqırını belə çıxarmadı. Belçikalı yenə qeydlər
aparmağa başladı.
Bizim baxışlarımız ona dikilmişdi. Üçümüzün də. Çünki o diri idi! Onun hərəkətlərindən də
dirilik yağırdı, gələcəyə də diri adam kimi baxırdı: normal bir canlı kimi onun da bədəni bu
zirzəmidə soyuqdan əsirdi, yeyib-yatmış, bəslənmiş vücudu hələ ki, onun sözünə baxırdı. Amma
biz artıq bədənimizin varlığını duymurduq və ya bu duyğu ilə onunku arasında çox böyük təfavüt
vardı. Nəfəyimin aşağısını yoxlamaq ürəyimdən keçsə də, buna cəhd eləmirdim. Gözlərim
belçikalıya - öz əzələlərini istədiyi kimi idarə edən, ayaqlarının üzərində inamla dayanan,
sabahkı günün qayğıları ilə baş-başa qalan bu adama - zillənmişdi. Bizlərlə - gözünü ondan
ayırmamaqla bu adamın qanını içməyə hazır olan və kabusu xatırladan üç qulyabanı ilə - onun
arasında bir uçurum vardı.
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Bu heyndə o, balaca Xuana yanaşdı. Bu yeniyetmə oğlanın başını sığallamağa onu nəyin vadar
etdiyini söyləmək çətin idi, bəlkə də bunu onun sənəti tələb edirdi və ya sadəcə qəlbində adi
mərhəmət hissi baş qaldırmışdı. Əgər bu belə idisə, bütün gecə ərzində rəhmdillik hissi nədənsə
özünü tək bircə kərə biruzə vermişdi. O, Xuanın başını və boynunu oxşadı, gözünü ondan
ayırmayan oğlan isə etiraz etməməsinə baxmayaraq qəflətən ikiəlli onun əlindən yapışdı və vəhşi
baxışlarını həkimin üzünə dikdi. O, belçikalının əlini ovuclarının arasında tutmuşdu və bundan
artıq xeyir gözləmək olmazdı: sanki bir cüt qara kəlbətin rəngi qaçmış taqətsiz əli sıxırdı. Mən
bunun ardınca nə baş verəcəyini o dəqiqə anladım, yəqin ki, elə Tom da. Amma belçikalı bunu
öz qayğısına qarşılıq kimi dəyərləndirdiyindən üzündə mehriban bir təbəssüm donmuşdu. Bu
yerdə oğlan gözlənilmədən ağ, koppuş əli dodaqlarına apararaq onu dişləməyə çalışdı. Belçikalı
əlini geri çəkdi və səndələdiyi üçün divara söykəndi. Dəhşət dolu gözlərini düz bir dəqiqə bizə
dikib durdu; bizim onun kimi adam olmadığımızı deyəsən ən nəhayət anlamışdı. Onun qəfil
qəhqəhəsinə mühafizəçilərdən biri yerindən dik atıldı. O birisi isə hələ də mürgüləyirdi,
yarıörtülü göz qapaqlarının altından gözünün ağı işıldayırdı. Özümdə yorğunluq və ruh
yüksəkliyi hiss edirdim. Artıq öz ölümüm haqda və dan yeri söküləndə nələr baş verəcəyini
düşünməkdən tamam usanmışdım. Onsuz da fikirləşməklə bir yana çıxmaq mümkün deyildi, bu
vəziyyətdə bütün sözlər öz mənasını itirdiyindən yersiz görünürdülər. Amma fikrimi başqa bir
şeyə də yönəldə bilmirdim, o dəqiqə üstümə tuşlanan tüfəng lülələri təkrar gözümün qabağında
peyda olurdu. Təxminən iyirmi dəfə mən öz güllələnmə səhnəmi xəyalımda canlandırdım, bir
dəfə isə mənə elə gəldi ki, məni gerçəkdən o dünyaya yollayırlar, görünür, xərifləməyə
başlayırdım. Məni divara sarı sürüklədikləri zaman çırpınaraq, onlardan rəhm diləyirdim. O ara
yuxudan ayılıb, belçikalıya göz qoydum, çünki yuxuda çığıracağımdan ehtiyat edirdim. Amma
belçikalı sakit-sakit bığlarını tumarlayırdı və görünür, elə bir şey hiss etməmişdi. İstəsəydim, bir
balaca yuxulaya da bilərdim, çünki iki gündən bəri göz qırpmadığım üçün artıq birtəhər olmaq
üzrəydim. İndi qalan ömrümün iki saatını yuxuda itirmək isə mənə ağır gəlirdi, çünki onsuz da
onlar sübh tezdən məni yuxulu-yuxulu eşiyə çıxarıb, əlüstü o dünyaya yola salacaqdılar. Mən isə
bunu istəmirdim, istəmirdim ki, məni heyvan kimi öldürsünlər, buna görə də hər şeyi özüm üçün
aydınlaşdırmalıydım. Bundan əlavə yuxumu qarışdıracağımdan da ehtiyat edirdim.
Fikrimi cəmləşdirmək üçün ayağa qalxıb, var-gəl etməyə başladım, olub-keçənləri xatırlamağa
çalışdım. Nəticədə xatirələrin güclü axarına düşdüm. Onların arasında şirinləri də vardı, acıları
da. Hər halda onlar indi mənə belə təsir bağışlayırdılar. Xatirimdə müxtəlif əhvalatlar baş
qaldırır, tanış üzlər canlanırdı. Valensiya yarmarkasında öküzün buynuzlarına aldığı cavan
novilyeronun sifəti, əmilərimdən birinin siması və bir də Ramon Qrisin üzü təkrar xəyalımda
canlandı. İyirmi altıncı ildə üç ay sərasər işsiz dolaşdığımı, acından üzüldüyüm günləri
xatırladım. Qrandada gecələdiyim skamya gəldi xəyalıma: düz üç gün dilimə heç nə dəymədiyi
üçün dişim dilimi kəsirdi, amma ölmək də istəmirdim. Bütün bunları xatırladıqca üzümə
təbəssüm qonurdu. O vaxtlar xoşbəxtlik, azadlıq və qadınlar yolunda mən özümü böyük bir
ehtirasla oda-atəşə atırdım. Amma bunları nə üçün edirdim? Ona görə ki, İspaniyanın xilaskarı
olmaq istəyirdim, Pi-i-Marqala sitayiş edirdim, anarxistlərə qoşulmuşdum, mitinqlərdə çıxış
edirdim və bütün bunları ciddi olaraq qəbul etdiyim halda ölümün varlığını tamamilə
unutmuşdum. Belə anlarda mənə elə gəlirdi ki, öz taleyimi ovcumun içi kimi bilirəm, indi isə
anlayıram ki, bütün bunlar iyrənc bir yalandan başqa heç nə deyilmiş! Mənim həyatımın qara
qəpik qədər də qiyməti yox imiş, çünki onun uğursuz sonluğu əvvəl-başdan da bəlli imiş. Əgər
indiki kimi, künc-bucaqda çürüyəcəyimi bilsəydim, yəqin ki, bir vaxtlar küçələrdə o baş bu başa
cananların ardınca kölgə kimi dolaşmaz, heç yerimdən belə qımıldanmazdım. İndi isə artıq
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mənim üzümə həyatın qapıları bağlanmışdı, kilidlənmişdi və bu qapı arxasındakı bütün işlər
yarımçıq, natamam qalmışdı. Buna baxmayaraq mən keçmiş həyatımın gözəlliyini etiraf etməyə
hazır idim. Amma hər hansı bir şeyi onun ilkin cızma-qarasına görə qiymətləndirmək olmaz axı?
Mən bir şey anlamadan, bilmədən öz hesablarımı əbədiyyət üçün tutmuşdum. İndi isə heç nəyə
heyifsilənmirdim, amma heyifsilənməyə dəyən bir çox şeylər var idi, məsələn, mansanilya şərabı
və ya Kadis yaxınlığındakı kiçik çimərlikdə istirahət kimi, amma ölüm hökmü qarşısında
bunların cazibədarlığı sıfıra enmişdi.
Qəflətən belçikalının ağlına çox gözəl bir fikir gəldi:
- Dostlar, doğmalarınıza çatdırılacaq hər hansı istəyiniz varsa, mən bunu yerinə yetirə bilərəm.
Əlbəttə, əgər hərbi rəhbərlik buna izin verərsə…
Tom mızıldandı:
- Mənim heç kəsim yoxdur.
Mən susurdum. Aradan bir az keçmiş Tom məndən:
- Yəni sən Konçaya heç nə söyləmək istəmirsən? - deyə xəbər aldı.
- Yox.
Belə söhbətlərdən mənim zəhləm gedir. Amma burada günah ancaq mənim özümdə idi: keçən
gün dilimi dinc saxlaya bilməmiş və Konça haqqında özüm ona söz açmışdım. O qızla düz bir il
yaxınlıq etmişdim. Onunla beş dəqiqəliyinə baş-başa qalmaq xətrinə dünənəcən bəlkə də qolumu
balta altına qoymağa hazır idim. Bəlkə elə dünən bu həsrət mənə güc gəldiyi üçün özümü
saxlaya bilməyib, Toma bu qız barədə sirr gəlmişdim. Amma indi mən sevgilimlə görüşmək belə
istəmirdim, çünki ona deyiləsi elə bir sözüm qalmamışdı. Bəlkə indi onu qucaqlamaq da
ağlımdan keçməzdi, bütün bədənim mənə boz-bulanıq, iyrənc və lırtma palçıq təsiri bağışlayırdı
və onunla qucaqlaşdığım zaman onun bədəninin də mənə eyni təsiri aşılayacağını artıq özümə
təlqin etmişdim.
Yəqin mənim ölüm xəbərimi eşidən Konça hönkürüb ağlayacaqdı, bir neçə aylığa bəlkə
həyatdan küsəcəkdi. Amma hər halda ölüm hökmü tək MƏNim üçün veriləcəkdi. Onun gözəl və
məlahətli gözlərini xatırlayıram: mənə baxdığı zaman onun baxışlarından varlığıma sanki nə isə
anlaşılmaz bir şey axırdı. Yəqin indi daha bu da mənə kömək etməyəcəkdi: çünki indi artıq mən
onun baxışlarından da heç nə anlamayacaqdım, bu baxışlardakı məna gəlib mənə çatmayacaqdı.
Yalqızlıq məni sarmışdı.
Tom da yalqız idi, amma onun vəziyyəti mənimkindən fərqli idi. İndi o, çömbələrək, yarı heyrət,
yarı təbəssüm dolu baxışlarla skamyanı süzürdü. Sonra o sanki nəyi isə uçuracaqmış kimi
ehtiyatla skamyaya toxundu, birdən diksindiyi üçün əlini tez də geri çəkdi. Tomun yerində mən
olsaydım, skamyanı bu cür süzməkdən vaz keçərdim, çünki bu, bir İrland oyununu xatırladırdı.
Amma ətrafdakı əşyaların adama bir qədər qəribə təsir bağışladığını mən də sezmişdim:
əvvəlkinə nisbətən onlar sanki boşalmış və öz sərhədlərini itirməyə başlamışdılar. Nəzərlərim
skamyaya, lampaya, kömür yığınına dikildiyi zaman ağlımda bir tək fikir doğurdu: mən yoxluğa
məhkumam. ÖZ ÖLÜMÜMÜ mən, əlbəttə, açıq-aşkar təsəvvürümə gətirməkdə çətinlik
çəkirdim, amma o hər yerdən, ən çox da əşyalardan gözümün içinə baxırdı. Onların məndən
qaçmağa, məndən uzaqlaşmağa can atmaları və bunu can verən adamın ətrafındakı adamlar kimi
sezilmədən, əl altından etmələri gözümdən yayınmırdı. Bu həddə gəldiyimdə mən Tomun bir az
əvvəl skamya ilə deyil, məhz ÖZ ÖLÜMÜ ilə təmasa girdiyini anladım. Həmin an mənə
deyilsəydi ki, məni ölüm hökmü gözləyir və mən arxayın istədiyim tərəfə baş alıb gedə bilərəm,
bu mənim ruhi tarazlığımı zərrəcə pozmazdı: əgər sənin öz ölümsüzlüyünə olan inamın
sarsılıbsa, onda bu hökmün icrasını nə qədər gözləyəcəyinin elə bir fərqi qalmır - bir neçə saat,
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yoxsa bir neçə il. Odur ki, artıq heç nə vecimə gəlmirdi, heç nə iç dəngəmi pozmurdu. Amma
digər yandan bu rahatlığın özü adamı dəhşətə gətirirdi, bunun səbəbkarı isə bədənim idi:
gözlərim gördüyü, qulaqlarım isə eşitdiyi halda bu orqanların idarəsi əlimdə deyildi - tir-tir əsən
bədənimi tər yuyub aparırdı və o, kontrolumdan çıxmışdı. Bu, artıq mənim vücudum deyil, bir
başqasınınkı idi və ona nə olub-olmadığını öyrənməm üçün ona toxunmaq ehtiyacım doğurdu.
Bəzən isə onun varlığını hələ də hiss edirdim: bu vaxt mənə elə gəlirdi ki, şığıyan təyyarə kimi
harasa quylanıram və o ara ürəyim sinəmdə dəli kimi çırpınırdı. Bundan ürəyim heç də təskinlik
tapmırdı: bədənimin başına gələn bütün bu dəyişimlər iyrənc, ikibaşlı və çiyrindirici oyun təsir
bağışlayırdı. Bütün bunlarla belə, bədənim özünü farağat aparırdı və mən, sinəmə amansız bir
əcinnə daraşıbmış kimi, özümdə bir ağırlıq hiss edirdim. Sanki nəhəng bir zəli bədənimə
sarmaşıb dolaşmışdı. Əlimi şalvarımda gəzdirib, onun quruluğunu yoxladım: hər ehtimala qarşı
kömür yığınının üstünə siyidim, amma bilmədim içimdən çıxan sidikdir, yoxsa ki tər.
Cibindən saatını çıxarıb süzən belçikalı dedi:
- Dördün yarısıdır.
O əclaf bunu bilərəkdən edirdi! Tom isə bu ara yerindən dik atıldı - biz zamanın əleyhimizə
işlədiyini sanki unutmuşduq: bizi zülmət kimi qalın yorğanıyla bürüyən gecənin nə vaxt
düşdüyündən heç duyuq da düşməmişdik.
Balaca Xuan da dilə gəldi. Qollarını geriyə qanıran uşaq çığırırdı:
- Ölmək istəmirəm, mən ölmək istəmirəm!
Əllərini yana açaraq, zirzəminin o biri başına götürülən uşaq üzüquylu həsirin üstünə yıxılıb
hönkürdü. Bulanıq gözlərini ona yönəldən Tomun uşağın könlünü almağa heç meyli yox idi.
Bizdən daha çox çığır-bağır salsa da, bu uşaq hər halda bizdən artıq iztirab çəkə bilməzdi.
Xuanın vurnuxması isə bir yol tərləməklə ölümcül mərəzdən qurtulmağa çalışan xəstənin
davranışını xatırladırdı. Bizim durumumuzu bütün bunlar dəyişə bilərdimi ki?!
Uşağın öz ölümünə deyil, çarəsiz durumuna acıyaraq ağladığına göz qoyurdum. Bir ara, ötəri
olaraq mənə elə gəldi ki, belə getsə, mən də ona qoşulub öz acınacaqlı halıma hönkürəcəyəm.
Amma gözlənilənin tərsi oldu: uşağı, onun titrəyən çiyinlərini süzəndə ürəyimin qəflətən
daşlaşdığını duydum - indi içimdə nə özümə, nə də başqasına qarşı mərhəmət qalmışdı. Özümə
təlqin etdim ki, mən şərəflə ölməliyəm.
Ayağa qalxan Tom açıq lükün altında dayanıb, işıqlanan səmanı seyr etməyə başladı. Mən isə
hələ də özünü təlqinlə məşğul idim: «şərəflə ölməli, şərəflə ölməli». Ağlımdan başqa heç nə
keçmirdi. Elə ki belçikalı bizə vaxtın varlığını xatırlatdı, o andan etibarən mən zamanın damladamla necə axdığının fərqinə vardım. Qaranlıqdan Tomun səsi gəldi:
- Eşidirsən?
- Hə.
Həyətdən addım səsləri gəlirdi.
- Nə əl-haya düşüblər bunlar?! Bəlkə bizi sabahın gözü açılmamış güllələyəcəklər?!
Bir dəqiqə sonra sükut bərqərar oldu. Toma:
- İşıqlaşır, - dedim.
Əsnəyən Pedro qalxıb, üfləyərək lampanı keçirtdi və yoldaşına sarı dönüb:
- İliklərimə qədər donmuşam, - dedi.
Zirzəmiyə alaca qaranlıq hakim kəsildi. Uzaqdan qulaqlarımıza atəş səsləri gəldi. Toma:
- Başladılar, - dedim. - Yəqin ki bunu arxa həyətdə icra edəcəklər.
Tom belçikalıdan siqaret istədi. Mənimsə meylim nə tütün çəkirdi, nə də ki içki. Həmin
dəqiqədən etibarən bayırda fasiləsiz atəş səsləri eşidildi. Tom soruşdu:
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- Görürsən də?
Sözlərinə nə isə əkləmək istəsə də, gələn sözü uddu və qapıya sarı baxdı. Qapı açılınca dörd
əsgərlə leytenant içəri girdi. Tomun siqareti əlindən düşdü.
- Steynbok?
Tom susurdu. Pedro başıyla onu göstərdi.
- Xuan Mirbal?
- Odey, həsirin üstə yatıb.
Leytenant çımxırdı: - Ayağa qalx!
Xuanın tükü də tərpənmədi. Əsgərlər qoltuqlarına girməklə uşağı ayaq üstə qoydular. Amma
əllərini çəkən kimi Xuan yerə qablandı. Əsgərlər çaşqınlığa qapıldılar. Leytenant:
- Guya beləsini heç görməmisiniz?! - dedi. - Heç nə olmaz, qoluna girib aparın, hər şey bitsin.
O, üzünü Toma tutdu:
- Sən də çıx.
İki əsgər müşayiətində Tom da bayıra çıxdı. Digər ikisi isə çiyinlərindən və topuqlarından
yapışmaqla onların ardınca Xuanı zirzəmidən çıxartdı. Xuanın ağlı üstündəydi, gözləri bərələ
qalmışdı, yanaqlarıyla aşağı göz yaşları axırdı. Qapıya sarı yönəlmək istəyəndə məni leytenant
saxladı:
- İbbiyeta sizsiniz?
- Hə.
- Hələlik dözün. Bir azdan sizdən ötrü gələcəklər.
Zabit çıxdı. Belçikalı ilə iki mühafizəçi onun ardınca düşdü. Yalqız qaldım. Ətrafımda nələr baş
verdiyini anlamırdım, odur ki, hər şeyin bir an öncə olub-bitməsini arzulayırdım. Qulağıma atəş
səsləri gəldi. Atəşlər arası zaman dilimləri eyni olsa da, hər səfər diksinirdim. Ulamaq, saçlarımı
yolmaq gəlirdi içimdən. Amma canımı dişimə tutub, çarəsiz əllərimi ciblərimə soxdum: dözmək
lazımdır. Bir saat sonra ardımca gəlib, məni birinci mərtəbədəki, siqaret qoxuyan, havasız otağa
apardılar. Az qalırdım boğulum. Kreslolarda yayxanan və durmadan siqaret fısqırdan iki zabitin
dizləri üstə bəzi kağız-kuğuz gözə dəyirdi.
- Soyadın İbbiyetadır?
- Hə.
- Ramon Qris harda gizlənib?
- Bilmirəm.
Sualları verən zabit bəstəboy və töşbərçə idi. Gözlüyün arxasından mənə dikilən gözlərindən
sərtlik oxunurdu.
- Yaxın gəl, - dedi.
Yaxınlaşdım. Ayağa qalxıb, mənə elə zəhmlə baxdı ki, az qaldım yerə girim. Sonra qollarımı
burmağa başladı. Bunu heç də mənə işgəncə vermək üçün etmir, sadəcə mənimlə məzələnir və
öz üstünlüyündən həzz alırdı. Üzünü mənə tutanda onun çürüntü qoxuyan nəfəsini duydum. Bu,
haradasa bir dəqiqə sürdü və o ara mən özümü gülməkdən güclə saxladım. Az sonra öləcək
adamı qorxutmaq üçün daha betər üsul tapmaq lazımdır, onun bu üsulu isə zəif və gülünc idi.
Məni sərt hərəkətlə itələyərək keçib yerində oturdu və dedi:
- Ya sən, ya da o. Onun yerini desən, canını qurtaracaqsan.
Hər halda qarşımdakı bu qalstuklu, uzunboğaz çəkməli tiplər də əvvəl-axır gəbərəcəkdilər.
Mənimlə müqayisədə bu bir az gec olacaqdı, amma yenə də olsun… Kağızlarda adları yazılan
adamları izləyib həbs etmək və ya güllələmək idi bunların işi. Onların İspaniyanın gələcəyinə və
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digər məsələlərə münasibətləri mənimkindən fərqliydi. Üzlərindən yağan işgüzarlıq hər nə qədər
gülünc olsa da, mənliyimə toxunurdu və mən heç vaxt bu gicbəsərlərin yerində olmaq
istəməzdim.
Gözünü məndən çəkməyən o gülünc, bəstəboylu töşbərcə qırmancını çəkməsinə döyəcləyir və
gözünü məndən çəkmirdi. Bununla o, özünü mənə amansız birisi kimi tanıtmaq məqsədi
güdürdü.
- Hə, ağlını başına topladın?
- Qrisin yerini bilmirəm, - dedim. - Bəlkə də Madridə gedib.
O biri zabit taqətsiz halda əlini qaldırdı. Onun bu taqətsiz jestində hansısa bir məna gizlənirdi və
bu adamların öncədən öz aralarında razılaşdırdıqları vecsiz şərti işarətlərdən necə böyük həzz
aldıqlarını görmək məni heyrətə gətirirdi.
- Sizə düşünmək üçün on beş dəqiqə veririk, - deyərək o, - bunu aparın camaşır anbarına, on beş
dəqiqə sonra isə geri gətirin. Tərslik eləsə, yerindəcə güllələyin getsin.
Bu əclaflar nə etdiklərini yaxşı bilirdilər: bütün gecəni intizarda keçirəndən sonra məni bir saat
da zirzəmidə saxladılar, o ara Xuanla Tomu güllələdilər, indi də məni camaşır anbarında
gözlətmək istəyirlər - hər halda onlar bu fikrə hələ dünən gəlibmişlər. Yəqin sanırmışlar ki, tarım
çəkilən sinirlərim bütün bunlara tab gətirməyəcək və hər şeyi açıb deyəcəyəm. Amma
yanılırdılar. Mən, əlbəttə ki, Qrisin yerini bilirdim. O, şəhərdən dörd kilometr aralıda, xalası
oğlanlarıgildə gizlənirdi. Onu da dəqiq bilirdim ki, mənə işgəncə versələr də, Qrisin yerini açıb
bunlara deməyəcəyəm. Amma işgəncə fikri bunların heç ağlına da gəlmirdi. Bütün bunlar mənə
gün kimi aydın olduğundan hər şeydən tam arxayın idim. Təkcə bir şeyi anlamırdım ki, niyə mən
özümü başqa cür yox, məhz belə aparıram. Məsələn, niyə Ramon Qrisi ələ verməkdənsə, ölməyə
üstünlük verirəm? Niyə? Mən ki, artıq Ramona rəğbət bəsləmirdim. Ona olan dostluq hisslərim
gecənin sonuna doğru tükənmişdi: həmin vaxt bu hisslə yanaşı, mənim Konçaya qarşı sevgim də,
olan-qalan həyat eşqim də sönmüşdü. Əlbəttə, Ramona həmişə hörmət bəsləmişəm, çünki o,
dəyanətli adam idi. Amma təkcə buna görə onun yerinə ölməyə mən razı deyildim: bütün
ömürlər bir qara qəpiyə dəymədiyi halda indi Ramonun həyatı mənimkindən daha çox dəyər
kəsb edirdi. Amma adamı - nə fərq edərmiş: məni, Ramon Qrisi, yoxsa bir başqasını - divara
dirəyib qurşuna düzməklə, onu cəhənnəmə vasil edirlərsə, onda aramızda prinsipial heç bir fərq
qalmır. Yaxşı anlayırdım ki, Ramonun həyatı indi İspaniya üçün daha dəyərlidir, amma nə
İspaniya, nə də ki, anarxistlər artıq mənim qozuma da deyildi və məndən ötrü heç nəyin
əhəmiyyəti qalmamışdı. Amma hər şeyə rəğmən mən burada oturub baş sındırır, Ramon Qrisi
satmaqla qurtulmaq imkanım ola-ola, buna qol qoymurdum. Bu eşşək tərsliyim isə artıq özümə
də məzəli gəlirdi. Öz-özümə dedim ki: "Bəsdir də qatıqladın!" və bundan sonra kefim bir xeyli
duruldu. Ardımca gəlib, məni bayaqkı otağa apardılar. Ayağımın altından bir siçovulun qaçması
lap kefimə kef qatdı. Əsgərlərdən birinə sarı dönüb:
- Siçovula bax, - dedim.
Mühafizəçim dinmədi. Hər şeyə ciddi yanaşdığından onun üzündən zəhrimar yağırdı. İçimdən
dəli kimi qəhqəhə çəkmək keçsə də, özümü toparladım: qorxum ondan idi ki, gülməyə bir
başlasam, çətin ki, dayanam. Mühafizəçimin bığı vardı. Ona:
- Bığını qırx, sarsaq, - dedim.
Yaşamağa davam edən birisinin üzünün qalın tük qatıyla örtülməsiylə razılaşması indi mənə
gülünc görünürdü. O, yarıkönül mənə bir təpik ilişdirdi, mənsə susdum. Töşbərçə zabit məndən:
- Nə oldu, ağlın yerinə gəldi? - soruşdu.
Nadir həşərata baxar kimi mən onu dərin maraqla süzərək dedim:
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- Hə. Onun yerini bilirəm. Qəbristanlıqda gizlənib. Ya qarovulçunun daxmasında, ya da ki,
sərdabədə.
Bununla mən onları dolamağı düşünürdüm. Onların necə yerlərindən sıçrayıb, kəmərlərini
taxacaqlarını, ciddi-cəhdlə sağa-sola əmrlər verəcəklərini görmək istəyirdim. Onlar doğrudan da
bu heyndə yerlərindən dik atıldılar.
- Haydı. Moles, leytenant Lopesdən on beş adam alın, gedək.
Töşbərçə mənə:
- Əgər bu xəbər doğru çıxsa, verdiyim vədə əməl edəcəyəm. Yox, əgər bizi dolayırsansa, ağzının
payını alacaqsan.
Bu yaramazlar otaqdan hay-küylə çıxandan sonra mən əsgərlərin nəzarətində qaldım. Onların
qan-tər içində qəbristanlığa necə qaçdıqlarını gözlərim önündə canlandıranda ixtiyarsız irişirdim.
Öz hərəkətimi əsil hiyləgərlik sanırdım. Gözümün qabağına gətirirdim ki, onlar sərdabənin
qapısını necə açırlar və ya baş daşlarının ardına necə göz gəzdirirlər. Bütün bunları kənar adam
gözüylə seyr edirdim: axtarılan qəhrəmanın davranışı, zəhimli və şələbığ əsgər, başdaşları
arasında qaynaşan hərbçilər mənə məzə verirdi. Yarım saat sonra töşbərçə geri döndü. Həmin
andaca güllələnəcəyim haqda əmr verəcəyini umurdum. Yəqin yoldaşlarını qəbristanlıqda qoyub
gəlmişdi. Amma məni diqqətlə süzən zabitin baxışlarından heç də ələsalınmışlıq oxunmurdu.
Axır ki:
- Aparın bunu əsas həyətə, o birilərin yanına, - dedi. - Bunun taleyini döyüşlərdən sonra hərbi
tribunal həll edəcək.
Qulaqlarıma inanmadığımdan sözlər mənə çatmırdı. Soruşdum:
- Necə, bəs məni güllələməyəcəklər ki?
- Ən azından indi yox. Sonra isə bunu mənsiz edəcəklər.
Mən yenə də heç nə anlamırdım.
- Axı niyə ki?
O, səssizcə çiyinlərini çəkdi, əsgərlər məni apardı. Əsas həyətdə dörd yüzə yaxın qocalı-uşaqlı
məhbus yığılmışdı. Çaşqın halda mən həyətin ortasındakı gül kollarının həndəvərində
dolaşırdım. Günortaya yaxın bizi yığıb yeməkxanaya apardılar. Orada iki-üç nəfər mənimlə
kəlmə kəsməyə çalışdı, hər halda məni tanıyırdılar. Amma mən onlara cavab vermədim, çünki
artıq harada olduğumu, nə olduğumu anlamırdım. Axşamüstü həyətə onlarla yeni məhbus
gətirdilər. Bunların arasından mən çörəkçi Qarsianı tanıdım. O, mənə:
- Bəxtin varmış ha! Səni diri görəcəyimi heç ağlıma gətirməzdim, - dedi.
Cavabında mən:
- Barəmdə güllələnmə hökmü çıxarmışdılar, - dedim, - sonradan hökmü dəyişdirdilər. Amma
niyə, bilmirəm.
Qarsia dedi:
- Məni isə saat ikidə həbs etdilər.
Qarsia siyasətlə maraqlanmadığından soruşdum:
- Nə üstündə?
- Mən nə bilim?! Onsuz da bunlar özləri kimi düşünməyən hər kəsi həbsə atırlar da.
Səsini qısaraq:
- Qrisi ələ keçiriblər, - dedi.
Diksindim.
- Nə vaxt?
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- Bu sabah. Öz axmaqlığı ucbatından. Çərşənbə günü xalaoğlusuyla dilləşdiyindən onun evini
tərk edib. Sığınacaq təklif edən çox olsa da, o, heç kimə yük olmaq istəməyib. Mənə isə demişdi
ki: "Əgər İbbiyetanı həbsə atmasaydılar, onun evində gizlənəcəkdim. Odur ki, qəbristanlıqda
gizlənəsi oldum."
- Qəbristanlıqda?
- Hə də. Əcəb axmaq fikirdir. Bu səhər isə əsgərlər oranı mühasirəyə alıblar. Qarovulçunun
daxmasında yaxalanan Qris onlarla atışmada öldürülüb.
- Qəbristanlıqda!
Gözümün önündəki hər şey ilğıma döndüyü üçün yerə sərildim. Dəli kimi qəhqəhələr
çəkdiyimdən gözlərimdən yaşlar sel kimi axırdı.

1939
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Jan KOKTO (Jean COCTEAU)
(1889-1963)

Keçən yüzildə Fransız mədəniyyətinin yetişdirdiyi universal istedadlardan biridir, eyni zamanda
şair, yazar, rəssam, ssenari yazarı, kino və teatr rejissoru, teatr nəzəriyyəçisi kimi fəaliyyət
göstərib. "Şerlər" (1920) və "Opera" (1927) adlı şer kitablarında Koktonun o zamanlar Avropa
sənətində aparıcı sənət axınları olan dadaizm və sürrealizm üslubunda yaratdığı poetik
nümunələr toplanıb. "Əllamə Toma" (1923) və "Ədəbsiz uşaqlar" (1929) romanlarında o,
gəncliyin problemlərinə işıq salıb. Antik miflərin yeni səpkidə işlənməsinə həsr olunmuş pyesləri
("Antiqona", "Orfey") dünyanın bir çox teatrlarında özünə səhnə ömrü qazanıb. "Orfey" (1950)
və "Orfeyin vəsiyyəti" (1960) adlı filmlərdə isə Kokto rejissor və ssenari müəllifi kimi özünü
sınayıb.
Oxuculara təqdim edilən bu əsər təkşəkilli monotamaşadır, ilk dəfə 17.02.1930-cu ildə Bert
Bovinin iştirakı ilə səhnələşdirilib. Əsərin motivləri əsasında fransız modernist musiqisinin
parlaq simalarından olan bəstəkar Frensis Pulenk eyni adlı monoopera bəstələyib.

İnsan səsi
Monopyes
(Orijinal adı - "La voix humaine")
Səhnə məkanı kimi qadına məxsus yataq otağının bir küncü seçilib. Göy rəngin tonları ilə
boyandığından səhnə yarıqaranlıq təsiri bağışlayır. Bu məkan tamaşaçılara, qırmızı parça ilə
üzlənmiş çərçivə əhatəsində təqdim olunur. Sol tərəfdə yığışdırılmamış çarpayı, sağ cinahda isə
ağappaq və güclü işıqlandırılmış vanna otağının yarıaçıq qapısı gözə dəyir. Səhnənin mərkəzində
və dərinliyində divardan məşhur bir tablo və ya hərhansı ailə portreti asılıb - bu tablonun insana
vahimə aşılaması əsas şərtdir.
Suflyor köşkünün böyründə alçaq kreslo və kiçik masa qoyulub. Masanın üstündə kitablar,
telefon və ətrafa gözqamaşdırıcı işıq salan gecə lampası var. Bu otaqda sanki qətl törədilib.
Çarpayının yanında, döşəmədə, əynində uzun gecə paltarı olan qadın uzanıb. Adama elə gəlir ki,
o, ölüb. Pauza. Qadın hərəkətə gələrək, bir başqa poza alır və yenidən maneken kimi donur. Bir
azdan o, yerdən qalxmaq fikrinə düşür, qalxıb çarpayının üstündən kürkünü alır. Telefonun
yanından keçərkən bir anlığına duruxsa da, qapıya sarı yönəlir. Qapının dəstəyinə toxunduğu an
telefondan zəng gəlir. Kürkünü yerə ataraq, telefona tərəf cumur. Ayağına ilişən kürkü təpiyiylə
bir kənara atıb, cəld dəstəyi qaldırır. Bu andan etibarən telefonu özüylə ora-bura daşıyan qadın,
öz telefon danışığını oturaraq, ayaq üstə, üzünü yana və ya zala tutaraq, bəzən də arxasını
dönərək, kreslonun hündür söykənəcəyinin ardında dizi üstə çökərək, başını kreslonun arxalığına
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nazla söykəyərək (sanki başı bədənindən ayrılıb) və ən nəhayət, otaqda var-gəl edərək davam
etdirir və bu durum, ta qadın gəlib çarpayıya üzüquylu sərələnənə qədər sürür. Qadının başı
çarpayının kənarından sallana qalır, telefonun dəstəyi isə ağır dəyənək misalı onun əlindən
düşür.
Qadının aldığı hər poza onun monoloq-dialoqunun bu və ya digər diliminə (yalanlar bölümü,
xətdə nasazlıq və s.) uyğun gəlməlidir. Onun əsəbiliyi hərəkətlərinin tezliyindən deyil, sadəcə
qadının rahatsızlığını maksimum ifadə edən poza dəyişimlərindən bəlli olmalıdır. Səhnədəki hər
şey - gecə köynəyi, gecə xələti, tavan, qapı, kreslolar, mebel üzlükləri, masa lampasının abajuru
parlaq ağ rəngdədir.
Suflyor köşkündən gerçəkləşəcək işıqlanmanı elə ayarlamaq lazımdır ki, oturmuş qadından
düşən nəhəng kölgə səhnənin arxa divarında, fonda əks olunsun. Bu işıqlanma, masa lampasının
abajurundan yaxın çevrəyə yayılan işığı bir heçə endirməlidir. Bu pyesin quruluşunda "brio"
adıyla tanınan "parlaq aktyor ifası" üslubundan heç bir əsər-əlamət olmamalıdır. Təhqir olunmuş
qadından normal şərtlərdə gözlənilən acıdillilikdən, kinayədən və tikanlı sözlərdən imkan
daxilində qaçmaq xahiş olunur, çünki əsərdəki qadın - özünü dəli bir sevgiyə qurban verib və
tamaşa boyu tək bircə yol hiyləyə əl atır - bunu da ondan ötrü edir ki, sevgilisini etirafa məcbur
etsin və öz yaxasını bu ağrılı və çirkin şübhələrdən qurtarsın. Müəllif, aktrisanın al-qana boyanan
və hər çırpınışında sürəkli qan itirən yaralı məxluq kimi davranmasını nəzərdə tutub ki, bu yolla
tamaşanın sonuna doğru artıq bütün səhnənin qan içində üzmə effekti doğsun. Mətndə
rastlanacaq bütün təkrarların, yanlışların, ədəbi ricətlərin, zövqsüzlüyün və ədəbsiz deyimlərin
müəllif tərəfindən dönə-dönə gözdən keçirildiyi bunların mətnboyu ən uyğun şəkildə
paylaşdırıldığı nəzərə alınmaqla, aktrisanın mətnə sadiq qalması xahiş olunur.
Allo, allo, allo... "Yox" dedim də, xanım, səhv düşmüsünüz, dəstəyi qoyun... Yox, bu özəl
mənzildir. Yenə də... Allo!.. Yox, xanım, dəstəyi siz qoymalısınız... Allo, xanım qız, allo... xətti
açın... "Yox" dedim də, bu doktor Şmidt deyil... Bu, sıfır yeddi yox, sıfır səkkizdir. Allo... Əcəb
işə düşmüşük də... Mənə zəng edirlər, mən də cavab verirəm...
Dəstəyi qoysa da, əlini ondan çəkmir.
Zəng çalınır.
Allo!.. Amma, xanım, elə isə bəs siz məndən nə istəyirsiniz? Sizə necə yardım edə bilərəm axı?..
Niyə mənimlə bu tonda danışırsınız?.. Mənim bunda nə günahım var?.. Heç də yox... Yox, elə
deyil...
Allo!.. Allo, xanım qız... Yox, danışıq alınmadı. Daim araya başqası girir. Xətt normal işləmir.
Bu xanıma da deyin ki, xətti boşaltsın.
Dəstəyi qoyur. Zəng çalınır.
Allo! Sənsən?.. Bu sənsən?.. Hə... Çox pis eşidirəm... Məndən elə uzaqdasan ki... Allo!..
Dəhşətdir... Görürsən də, xətdə nə qədər səs var... Təzədən yığ. Allo! Tə-zə-dən yı-ğğğ...
Deyirəm ki: təzədən yığ... Xanım, bəsdirin də. Bayaq da sizə dedim ki, mən doktor Şmidt
deyiləm... Allo!
Dəstəyi qoyur. Zəng çalınır.
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Hə! Axır ki... Sənsən... Hə... İndi çox yaxşı... Allo! Hə... Səsini bir sürü səsin içindən ayırd
etmək əsil işgəncə idi mənə... Hə... Hə... Yox... həqiqətən də uğurlu oldu... İndicə gəlmişəm, bir
on dəqiqə olar... Bundan əvvəl zəng eləməmişdin ki?.. Hə-ə! Yox, yox... Marta qonaq
çağırmışdı... onlarda yedim... İndi yəqin ki, on ikiyə on beş dəqiqə işləyər... Evdən zəng
edirsən?.. Elə isə elektrikli saata bax da... Mən elə belə də bilirdim... Hə, əzizim, hə... Dünən
axşammı? Dünən axşam gələn kimi tez yuxulamaq üçün həb atdım... Yox... Bircə həb... Saat
doqquzda... Bir az başım ağrıyırdı, amma özümü birtəhər ələ aldım. Marta mənə baş çəkdi.
Birlikdə səhər yeməyi yedik. Sonra bazarlığa çıxdım. Evə dönüb, bütün məktubları sarı çantaya
yığdım. Mən... Necə?.. Dözürəm də... And içərəm ki... Axı, mən çox, çox dözümlüyəm... Hə,
sonra neylədim? Sonra geyinib-kecindim, Marta gəlib maşınla məni evdən götürdü və... Elə indi
də onlardan gəlirəm. Qiyamət qızdır... Məndən ötrü heç bilmir ki, nə eləsin, lap əldən-ayaqdan
gedir... Bəlkə bu kənardan elə görünür, əslində isə o, belə deyil. Sən həmişəki kimi haqlı çıxdın...
Çəhrayı paltarımı və xəzi... Qara şlyapa ilə... Hələ də əynimdədir... Yox, canım, siqaret
çəkmirəm. Vur-tut üçcə siqaret çəkdim... Yox, doğru sözümdür... Hə, hə... Necə də
qayğıkeşsən...
Sən də indicə gəlmisən?.. Bütün vaxtı evdəydin... Nə məhkəməsi?.. Hə, onu deyirsən... Özünü
çox da yorma belə... Allo! Allo! Yox, hələ ki danışırıq! Allo!.. Allo! Əzizim... Allo! Əgər
danışıq kəsilsə, nömrəmi təzədən yığ... əlbəttə ki... Allo! Yox... Qulağım səndədir... Çantadadır...
Bizim məktubların hamısı, istədiyin vaxt bir adam göndərib, ala bilərsən... Əlbəttə, ağırdır...
Başa düşürəm... Əzizim, üzrxahlığın yersizdir, bu, son dərəcə təbii sayılmalıdır... Sadəcə mən bir
az anlamazam... Sən isə o qədər xeyirxahsan ki... Sən çox, çox xeyirxahsan... Heç vaxt
inanmazdım ki, buna dözümüm çatar... Bunda heyrətlənəcək bir şey yoxdur. İndi lap
yuxudagəzənlərə dönmüşəm. Eynilə robot kimi geyinib evdən çıxır, yenə robot kimi geri
dönürəm... Bəlkə də heç sabah bu qədər dözümlü ola bilməyəcəyəm... Sənmi?.. Yox, canım...
yox, əzizim, mən sənə heç nəyi nöqsan tuta bilmərəm... mən... mən... Qoy görək də... Nə?.. Bu,
çox doğal olardı... Əksinə... Axı, biz... Axı, biz heç vaxt biri-birimizə yalan söyləməmək haqda
şərləşmişdik və əgər sən sonuncu ana qədər mənə bunu açıb söyləməsəydin, bu, sənin cinayət
işləməyinə bərabər olardı. Bunu özümə qarşı amansız zərbə sayardım, çünki mənim yetərincə
vaxtım var idi anlayım ki... Hansı komediyanı?.. Allo!.. Kim?.. Mənəm komediya çıxaran,
eləmi?.. Sən ki, mənə bələdsən və yaxşı bilirsən ki, mən... Heç də yox... Yox ki, yox... Son
dərəcə sakitəm... Bu, sənin gözündən yayınmazdı... Dedim ki: bu, sənin gözündən yayınmazdı.
Bəyəm mənim səsim nəyi isə gizlədən birisinin səsinə bənzəyir ki... Yox. Mən dözümlü olmağa
qərarlıyam və belə də qalacağam... Dayan görüm... Bunlar heç də eyni şeylər deyil... ola bilər,
amma bədbəxtliyi duyub, ona hər nə qədər hazırlaşsan belə, o, adamın başının üstünü elə qəfil
alır ki, əl-ayağın yerdən üzülür... Bir elə də şişirtmə... Hər halda bu duruma uyğunlaşmaq üçün
yetərli zamanım vardı. Sən isə məni sakitləşdirməyə, uyutmağa çalışırdın. Sevgimiz xeyli
maneəni aşmalı oldu. Bir an içində qərar verməliydik: beş il sürən səadətdən vaz keçək, yoxsa
riskə gedək. Şəxsən mən heç vaxt inanmazdım ki, hər şey yenidən yoluna düşər. Bu sınırsız
səadət yolunda mən nələrdən keçmədim...
Allo!.. hə, sınırsız... Peşiman da deyiləm... Mən heç... mən heç nəyə heyifsilənmirəm - heç nəyə heç nəyə... Sən... onda sən yanılırsan... sən... sən... sən yanılırsan...
Mən... Allo!.. Mən haqq etdiyimi aldım. Mən dəlicəsinə sevir və qarşılığında da sınırsız bir
səadət umurdum... Əzizim... Qulaq as... Allo!.. Əzizim... qoy bir... Allo!.. Qoy bir mən sözümü
bitirim də. Sən özünü heç suçlama. Hər şeyin günahkarı tək mənəm. Hə, hə... Versaldakı o bazar
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gününü və o teleqramı xatırla... Hə!.. Gördün!.. Axı, mən onda gəlmək istəyirdim, bir də ki, səni
ağız açmağa da qoymadım. Onda sənə dedim ki, mən hər şeyə biganəyəm... Yox... Yox... Yox...
Bunda yanılırsan... Mən... Əvvəlcə mən zəng etdim... Yox, o gün çərşənbə axşamıydı... çərşənbə
axşamı... Hə, bundan əminəm. Ayın iyirmi yeddisi, çərşənbə axşamı. Sənin teleqramını isə iyirmi
altısında, yəni bazar ertəsi axşamı aldım. O tarixləri mənim əzbər bildiyim sənə də yaxşı
bəllidir... Anan? Nə üçün?.. Narahatçılığa elə bir səbəb yoxdur... Hələlik özüm də bilmirəm...
Hə... ola bilər...
O! Əlbəttə ki, bir az sonra. Bəs sən?.. Sabah?.. Bunun belə erkən baş tutacağını heç zənn
etmirdim... İndicə, bir dəqiqə dur... Amma bunda çətin heç nə yoxdur... günü sabah çanta
xidmətçidə olacaq. Jozef gəlib onu alar... Mən? Əslində mən bəlkə də heç yana getməyəcəyəm,
uzaqbaşı bir neçə günlüyünə şəhər kənarına, Martagilə yollana bilərəm...
O, buralardadır. Dəngəsi pozulub, bir yerdə qərar tuta bilmir. Dünən bütün günü otaqla dəhliz
arasında var-gəl edib. Məni şübhəli baxışlarla, həm də lal-dinməzcə dinlədi. Daha səni
axtarmadığı yer qalmadı. Hətta arada mənə elə gəldi ki... səni tapmaqda ona... yardım etmədiyim
üçün mənə acığı tutur... Mənə qalsa, onu öz yanına aparman daha məsləhətdir... əgər bu heyvan
da bədbəxt olmalıydısa... O! Mən!...
Axı, bu qadının saxlayacağı it cinsi deyil. Mən ona sən deyən yaxşı baxa bilmərəm. Onu
gəzməyə də çıxara bilmərəm. Məncə, onun səninlə qalmağı daha məsləhətdir... Yox, yəqin ki,
tezliklə məni yadırğayacaq... Baxarıq... Amma bu, çox da qəliz bir şey deyil.
Deyərsən ki, guya bu dostunun itidir. İt Jozefə yamanca isnişib. Elə o da gəlib onu aparar... Mən
itin boğazına nömrəsiz qırmızı xalta taxacam... Yaxşı, gözləyək görək... Hə... Hə... Hə, yaxşı,
əzizim... Anladım... Oldu, əzizim... Hansı əlcəkləri?... Sənin maşın sürəndə geydiyin içi xəzli
əlcəkləri?... Xəbərim yoxdur. Heç gözümə dəyməyib. Ola bilər. İndicə baxaram... Gözlə bir...
Diqqət elə, danışığımızı kəsməsinlər...
Masanın üstündə, masa lampasının arxasındaki dəri əlcəkləri götürüb,
ehtirasla opür. Əlcəkləri yanağına sıxaraq,
dəstəyə deyir.
Allo!.. Yox... Komoda, kreslonun üstünə, dəhlizə, hər yerə baxdım. Heç yerdə yoxdur... Qulaq
as... Yaxşı. Yenə də axtararam, amma arxayınam ki... Əgər sabahacan tapsam, onları da xidmətçi
qadına verəcəyim çantaya qoyaram... Necə, əzizim?.. Məktubları... Hə... Yandır getsin... Səndən
bir şey də xahiş etmək istəyirdim... Əlbəttə, bu yersiz səslənəcək... Bilirsən... deməli... Sənə
deyəcəkdim ki, məktubları yandırsan, külü sənə bağışladığım siqaret yığmaq üçün qutuya
yığarsan... həmin qutunu sən... Allo!.. Yox... Bilirəm ki, bu düşük səslənir...
Bağışla məni. Vaxtilə mən hədsiz dözümlü idim...
Hönkürür.
Hə, artıq keçib getdi. Burnumu silirdim. Sadəcə olaraq həmin külü xatirə kimi saxlamaq
istəyirdim, vəssalam. Necə də geniş qəlbin var... Nə?..
Bundan sonra gələn və dırnaq arasında verilən cümlələri aktrisa nisbətən yaxşı bildiyi xarici
dildə səsləndirir.
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"Bacının kağız-kuğuzlarını mətbəxdəki sobada yandırdım. Əvvəlcə haqqında mənə söz açdığın o
rəsmi onların arasından götürmək fikrinə düşdüm, amma mənə " hər nə var - yandır" dediyin
üçün, sözündən çıxmadım... Hə, yaxşı... Oldu... Hə!
Yenidən əvvəlki dildə davam edir.
Doğru sözündür ki, artıq xalatdasan?.. Yatmağa hazırlaşırsan?.. Çox gec saatlara qədər işləmə,
əgər sabah tezdən qalxacaqsansa, erkən də yat. Allo!.. Allo!..
Bəs belə necədir?.. Amma mən olanca səsimlə danışıram... İndi necə eşidirsən?.. Soruşuram ki:
İndi necə? Eşidirsən?.. Qəribədir, mən səni çox aydın eşidirəm, elə bil lap yanımdasan... Allo!..
Allo! Allo! Bəli də! İndi artıq heç mən də səni eşitmirəm... İndi azca yaxşılaşdı, amma səsin
yenə quyu dibindən gəlir... Sən necə, məni eşidirsən?.. Yaxşı, hər şeyin sırası var... Yox, yox,
dəstəyi qoyma!.. Allo!..
Xanım qız, mən hələ ki, danışıram... Mən səni eşidirəm. Mən səni çox aydın eşidirəm. Hə, bu,
çox xoşagəlməz bir şeydir. Sən eşidirsən, amma dəridən-qabıqdan çıxsan da, səni eşitmirlər ki,
eşitmirlər, elə bil kabussan... Hə, yaxşıdır, çox-çox yaxşıdır. Qəribədir ki, bizə belə uzun-uzadı
danışıq imkanı tanıyıblar. Adətən üç dəqiqə sonra danışığı kəsir, sonra isə tamam başqa nömrə
ilə calayırlar... Hə, hə... İndi mən əvvəlkindən də yaxşı eşidirəm, sadəcə sənin aparatında nə isə
küy var. Heç elə bil sənin telefonun deyil... Xəbərin var ki, mən səni həm də görürəm?
Kişinin suallarına cavab verir.
Hansı şərfini taxmısan?.. Qırmızı... düyün soldadır... köynəyinin qollarını çırmalamısan... Sol
əlində nə var? Telefon dəstəyi. Sağ əlində? Qələm. Bloknotda ürəklər, ulduzlar, başlar çəkirsən.
İndi gülümsünürsən. İstəyəndə mən hətta öz qulaqlarımı da görə bilirəm. (Cəld hərəkətlə üzünü
örtür). Yox, əzizim, mənə elə baxma da... Qorxuram?... Yox, qorxub eləmirəm... Bu daha
betərdir... Sadəcə mən yalqız yatmağı yadırğamışam... Hə... Hə... Hə... Hə, hə... Sənə söz
verirəm... Mən, mən... Söz verirəm... Bunu sənə vəd edirəm... Sən çox xeyirxahsan... Bilmirəm.
Özümü güzgüdə süzməkdən də qaçınıram. Vanna otağında işığı yandırmaqdan çəkinirəm. Dünən
aynada yaşlı bir qadınla burun-buruna gəldim... Yox, yox! Həqiqətdir, üzü narın qırışlarla
örtülmüş ağ saçlı bir qarıydı... Sən çox nəcib insansan! Amma, əzizim, hardan idi məndə elə
gözəl üz? Adətən sənət adamları belə süni danışırlar, o da nə işə yarar ki... Yadında, mənə "bu
iyrənc sifətə baxın" deməyin əslində bundan çox ləzzət edirdi mənə... Haqlısınız, əlahəzrət!...
Zarafat edirdim... Əcəb də söz anlamazsan ha...
Yöndəmsiz olsan da, əsas odur ki, məni sevirsən. Əgər sən ayıq olub, üstəlik, məni sevməsəydin,
yəqin ki, telefon qorxu saçan silaha çevrilərdi. İz buraxmayan, səssiz işləyən silaha... Mənmi?
Hikkəliyəm? Allo!... Allo! Allo!... Allo, əzizim... Haraya yox oldun belə?.. Allo, allo, allo,
xanım qız. (Nömrəni yığır.) Allo, xanım qız, danışığımız kəsildi.
Dəstəyi qoyur. Pauza.
Təkrar dəstəyi qaldırır.
Allo! (Nömrəni yığır.) Allo! Allo! (Nömrəni yığır). Allo, xanım qız!
Nömrəni yığır. Zəng çalınır.
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Allo, sənsən?... Yox, xanım qız. Söhbətimiz yarıda kəsildi... Hardan bilim?! Yəni ki...
Gözləyin... Otöy, sıfır-dörd-yeddi. Allo!... Məşğuldur... Allo, xanım qız, yəqin o mənim
nömrəmi yığır... Yaxşı.
Dəstəyi qoyur. Zəng.
Allo! Allo!.. Yaxşı.
Dəstəyi qoyur. Zəng gəlir.
Allo! Allo! Sıfır-dörd-yeddi? Yox, altı demədim, yeddi. Off!
Yenidən nömrəni yığır.
Allo!.. Allo, xanım qız. Nömrə yanlışdır. Məni sıfır-dörd-altıya bağlayırlar. Mən isə sıfır-dördyeddini sifariş vermişəm. Otöy. (Gözləyir.) Allo! Otöy, sıfır-dörd-yeddidir? A! Hə. Danışan
Jozefdir?.. Bu, mənəm... Cənabla söhbətimizi bayaq yarıda kəsdilər. Evdə yoxdur?.. Hə... Hə...
Bu gün evə qayıtmayacaq ki?.. İlahi, mən əcəb huşsuzam! Cənab mənə restorandan telefon
etmişdi, söhbətimiz yarıda kəsildi, mən isə indi onu evində axtarıram... Bağışlayın məni, Jozef...
Sağ olun... Sağ olun... Yaxşı... Gecəniz xeyrə qalsın, Jozef...
Dəstəyi qoyur. Qanı qaralıb. Zəng gəlir.
Allo! A-a! Əzizim, sənsən?.. Sözümüz ağzımızda qaldı... Yox, yox. Mən gözləyirdim. Kimsə
mənə zəng eləmişdi, dəstəyi qaldırdım, o biri başda susurdular. Əlbəttə... Sözsüz... Hə yatmaq
istəyirdin... Sağ olki, zəng etdin... Çox xeyirxahsan...
Ağlayır. Pauza.
Yox, qulağım səndədir... Necə?.. Bağışla məni... Anlayıram ki, bu axmaqlıqdır... Eybi yox...
Mənim işlərim qaydasındadır... And içərəm ki, bütün işlərim öz yolunda gedir... Yox, bu sənə elə
gəlir... Heç nə baş verməyib. Yanılırsan... Eynilə əvvəlki səs tonuyla... Bilirsən, fərq ondadır ki,
danışdığın zaman adamın ağlına da gəlmir ki, dəstəyi qoyan kimi susacaq və yenidən boşluğun,
zülmətin ağuşuna düşəcəksən... Deməli... (Ağlayır.)
Əzizim, bir məni dinlə. Sənə heç vaxt yalan satmamışam... Hə, bilirəm, bilirəm, sənə inanıram,
bu barədə sənə güvənirəm... Yox, məhz bu barədə... Amma bir azca qabaq sənə bir yalan
dedim... bir az qabaq... indicə... telefonla, bu son on beş dəqiqə ərzində sənə bəzi yalanlar
sırıdım. Yaxşı bilirəm ki, heç bir ümid yerim və umacağım qalmayıb, dar gündə heç yalan da
adamın karına gəlmir, bir də ki bu sənin hətta xeyrinə olsa belə, sənə yalan satmağı sevmirəm,
bunu bacarmıram və istəmirəm bunu... Of! Elə bir şey deyil, əzizim, qorxma... Geyimimi sənə
təsvir etməklə və Martagildə yemək yediyimi deməklə bir az qabaq sənə yalanlar sırıdım.
Hələlik dilimə heç nə vurmamışam, əynimdə çəhrayı paltar yoxdur. Gecə köynəyinin üstündən
çiynimə qısa kürkümü atmışam. Çünki sənin zənginin intizarında gözümü telefona zillədiyim,
gah qalxıb, gah oturduğum, gah da otaqda var-gəl etdiyim bu müddət ərzində yavaş-yavaş ağlımı
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itirdiyimin fərqinə vardım! Ona görə də kürkümü çiynimə atdım ki, küçəyə çıxıb taksi tutum,
yaşadığın mənzilin pəncərələri altında dayanıb səni gözləyim... Bilmirəm! Nəyi gözlədiyimi
özüm də bilmədən, sadəcə gözləyim... Haqlısan... Hə... Hə, qulaq asıram... Özümü ağıllı
aparacağam... Qulaq asıram... And içirəm ki, suallarına gerçək cavablar verəcəyəm... Qulağım
səndədir... Yox, hələ ki, heç nə yeməmişəm... Meylim çəkmirdi... Əhvalım qarışmışdı... Dünən
axşam yuxulamaq üçün yuxu həbi içmək istədim: özlüyümdə düşündüm ki, əgər bir neçə həb
içsəm, daha rahat yataram, yox, əgər bütün həbləri içəsi olsam, onda həmişəlik yataram.
(Ağlayır.) ...
Düz on iki həb içdim...
İlıq su ilə...
Lap ölü kimi yatmışdım. Yuxuda gördüm ki, məni atıb getmisən. O dəqiqə yuxudan ayıldım,
yerimdən sıçrayınca bunun sadəcə yuxu olduğuna xeyli sevindim. Az sonra bunun gerçək
olduğunu, yalqız qaldığımı, başımın sənin çiynində uyumadığını, aramızdaki məsafənin
uzaqlığını anlayınca, bundan belə yaşamağın mənasızlığına qərar verdim... Vücudum lələk kimi
yüngül və soyuq idi, ürəyim dayanmaq üzrə idi, amma ölmək bilmirdim, sonunda içimi elə
qorxunc həsrət sardı ki, aradan bircə saat keçməmiş Martaya zəng etdim. Yalqızlıqda ölməyə
cəsarətim yetmədi...
Əzizim... Əzizim... Səhər saat dörd idi. Marta bizə binalarında yaşayan həkimlə birlikdə
gəlmişdi. Hərarətim qırxa yaxın idi. Görünür, özünü zəhərləmək asan iş deyil, çünki çox adam
öz dozasını bilmir. Həkim dərman yazıb getdi, Marta bütün günü yanımdan ayrılmadı. Bir az var
gedib, bunda da mən israr etdim, mənə son kərə zəng edəcəyin barədə vədin xatirimdəydi və
qorxurdum ki, Marta yanımda olsa, səninlə rahat danışa bilmərəm... İndi yaxşıyam, çox, həm də
çox yaxşıyam... Yox, ağrımıram... Hə, haqlısan... Bir az qızdırmam var... Otuz səkkiz və üç... O
da əsəbilikdəndir... Rahatlığını pozma... Tamam unutmuşam! Bax ha, üstəlik də söz vermişdim
ki, səni həyəcanlandırmayacağam, səndən sabah görüşəcəkmişik kimi arxayın ayrılmışdım, səni
arxayın yola salmışdım... Yox, bu, ağılsızlıq olardı... Hə, hə, sözsüz ki, bu ağılsızlıq olardı!..
Dəstəyi asıb, təkrar tənhalığa qapılmaq daha müşküldür... (Ağlayır.) Allo... Elə bildim yenə
danışıq kəsildi...
Sən elə səmimi, mehriban adamsan ki... Mən isə sənin kimi zavallı tifilin könlünü qırdım...
Daxilən elə əzablar çəkirdim ki, istəyirdim özümü yerdən yerə vurum, amma sənin səsini duyan
kimi könlümə rahatlıq və sərinlik yayıldı. Səninlə yanaşı uzanıb, başımı həmişəki yerinə, yəni
sənin çiyninə qoyub, şirin söhbətinə qulaq verəndə də səsin, bax, eynilə indii telefondan
eşitdiyim kimi gəlirdi...
Alçaqlıqdır?.. Əksinə, mən özümü yaramaz aparıram. Axı, sənə söz vermişdim ki... Mən... Nə
danışırsan! Axı, sən... Sən... Sən həmişə məni xoşbəxt etməyə çalışırdın... Əzizim, əmin ola
bilərsən ki, bunlar yalandır. Mən aramızda bütun bu olub-keçənlərin gec-tez baş verəcəyinə heç
vaxt şübhə etmirdim. Dünyada minlərlə qadın zənn edir ki, öz sevgilisi ilə ömürboyu birlikdə
olacaq və elə buna görə də onlardan ötrü ayrılıq tamamən gözlənilməz bir şey sayılır. Mən isə
bunu gözləyirdim... həm də çoxdan gözləyirdim... Sadəcə sənə heç nə demirdim... Onun
fotosunu dərziyə gedəndə jurnalda görmüşdüm... Masanın üstündəki jurnal nədənsə məhz həmin
səhifədəcə açılmışdı... Amma bu, çox təbiidir, daha dəqiq desəm, qadınsayağıdır... Çünki səninlə
keçirəcəyim son həftələri bir heçə döndərmək istəmirdim... Yox. Bu, çox təbiidir... Gəl, məni
olduğumdan daha yaxşı və üstün görməyə çalışma, canım... Allo! Qulağıma nəsə bir melodiya
gəlir... Deyirəm ki, melodiya eşidirəm... Divara döyüb onlara təpin ki, gecənin bu vaxtı sakitliyi
pozmasınlar. Gecədən keçmiş musiqi dinləmək onların köhnə adətidir, həm də arxayındırlar ki,
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sən evində gecələmirsən... Yox, istəməz... Martanın gətirdiyi həkim sabah mənə baş çəkəcək...
Yox, əzizim, çox yaxşı həkimdir və bir başqasını gətirməklə onun xətrinə toxunmağa dəyməz...
Narahat olma... Həqiqətən... Doğru sözümdür... Marta sənə bildirər... Başa düşürəm... Anladım...
Yox, bu səfər mən dözümlü, çox dözümlü olacağam... Necə?.. Oh, indi son dərəcə yaxşıyam və
əgər işdir-şayət sən zəng etməsəydin, çoxdan o dünyalıq olmuşdum... Yox... Gözlə görüm...
Gözlə... Bir çarə tapmağa çalışarıq...
Otaqda var-gəl edir, arada ahlayıb-uflayır.
Bağışla məni. Mən də anlayıram ki, nə qədər səbirli davransan da, bütun bunlar dözülməzdir,
amma unutma ki, mən əzablar içində çapalayıram. Bu telefon xətti - bizi birləşdirən sonuncu
bağdır... Srağagün axşam? Hə, yatmışdım. Telefonu yatağa, yanıma götürmüşdüm... Yox, yox...
Yatağa...
Hə, bunun gülünc olduğunu anlasam da, telefonu özümlə məhz yatağa götürmüşdüm, çünki
bunun bizi birləşdirən son bağ olduğunu bilirdim... Kabel... Həm də axı, sən söz vermişdin ki,
yenə zəng edəcəksən. İnanmazsan ki, o az vaxtda nə qədər rəngarəng yuxu gördüm. Bir gördüm
ki, guya sənin telefon zənginin səsindən qulaqlarım ba
tıb, sən məni vurunca yerə sərilirəm. Sonra gördüm ki, məni boğurlar və ağlım başıma gəlincə
özümü sənin Otöydəki mənzilində, amma dənizin dibində buluram, əynimdəki skafandrın
kabelinin bir ucu sənə bağlıdır və sənə yalvarıram ki, məbadə onu üzüb atasan. Dilinə alıb
danışanda bütün bunlar bəlkə axmaq səslənir, amma yuxuların hədsiz reallığı məni dəhşətə
gətirmişdi... Artıq o hiss keçib gedib, çünki səninlə danışa bilirəm. Bu son beş ilimi ancaq sənə
bağlı yaşamışam, ancaq səninlə nəfəs almışam, ancaq sənin yolunu gözləmişəm. Görüşə
gecikdiyin zaman öldüyünü zənn eləmişəm, bu fikirdən özüm də ölməyə başlamışam, amma sən
otağıma qədəm basınca, yanımda peyda olunca mən də dirilmişəm və yenidən məni tərk
edəcəyini düşününcə qorxular canımı alıb. İndi rahat nəfəs ala bilirəm, çünki səninlə danışıram.
Əslində yuxum sən deyən də mənasız deyilmiş. Məsələn, əgər sən indi dəstəyi assan və ya bizi
qovuşduran bu son bağı kəssən...
Hə, əzizim, birinci gecə mən ona görə yuxuladım ki, bu mənə ilk dəfə uyğulanmışdı. Həkim dedi
ki, sinir şoku keçirmişəm, həm də ki, birinci gecə bütün xəstələr yatır. Bu cür sarsıntı adətən
gözlənilməz olduğundan ağrısı da dözülməz təsir bağışlayır, adamı necə çaşdırırsa, zərbədən
yayınır və dözürsən. İkinci gecə isə, yəni dünənki gecə - artıq tam çəkilməz oldu, bugün isə
üçüncü gecəmdir. Sən dəstəyi asandan sonra, yəni bir azdan başlanacaq və sabahkı günü,
birisigünü və daha neçə-neçə belə mənasız günləri əhatə edəcək. İlahi, özün mənə bir çarə
qılsana!
Yox, qızdırmam tamam keçib gedib və hər şeyi tam ayıq başla dəyərləndirməyə qadirəm... Bu,
çarəsizlikdən doğmuşdu, odur ki, var gücümü toplayıb, sənə yalan sırımalı oldum... Lap elə
yuxulasam belə, bunlar yuxuda da məni rahat buraxmayacaq. Sonra da gərək qalxıb geyinim,
yemək yeyim, yuyunum, adam içinə çıxım. Yaxşı, bəs hara gedim, hə?.. Amma, əzizim, mənim
səni sevməkdən başqa bir işim-gücüm yox idi axı... Ola bilsin ki, mən həmişə məşğul
görünürdüm, haqlısan, amma bütün fikrim-zikrim ancaq səninlə məşğul idi, sənin yanında idi...
Marta?.. Amma onun da öz yaşamı var... Əzizim, bu, balıqdan susuz necə yaşayacağını
soruşmağa bənzədi ha... Axı, sənə dedim ki, mənə başqa heç kim lazım deyil... Əylənməkmi?..
Sənə bir etiraf etmək istərdim, düzdür, şairanəlikdən uzaq olsa da, bu, əsil həqiqətdir. Məni
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qoyub getdiyin o mənhus gecədən sonra fikrimdən təkcə bir yol çıxmısan, o da ki, həkim dişimin
sinirini çıxaranda...
Təkəm... təppətək... Bayaq sənə dedim ki, it də iki gündür dəhlizdən otağa keçmir... Onu çağırıb,
bir az oxşamaq, sığallamaq istədim. Amma yaxın buraxmır. Bir az da zəhləsini töksəm - dişləyə
də bilər... Hə, elə məni də dişləyər!.. Dişlərini qıcayıb mırıldanır. İnan ki, o əməlli-başlı dəyişib,
ondan lap qorxuram... Martanı?.. Bəs sənə demirəm ki, it heç kimi yaxına qoymur?! Marta da
onu gəzməyə güc-bəla çıxara bildi, çünki ona qapını açmağa da imkan vermirdi...
Hə, bu pis olmazdı. Sən inanırsan ki, mən artıq ondan qorxuram? Dilinə heç nə vurmur.
Yerindən də tərpənmir. Gözlərini mənə zilləyəndə canımdan soyuq gizilti keçir... Mən bunu
hardan bilim, axı? Bəlkə də itə elə gəlir ki, məndən sənə bir yamanlıq toxunub... Yazıq heyvan...
Onun durumunu çox yaxşı anladığımdan ona zərrəcə acığım tutmur. İt sənə yamanca isnişib. Sən
isə geri dönmək bilmirsən ki, bilmirsən... İt elə zənn edir ki, bunun tək baisi də mənəm...
Bacarsan Jozefi yolla... Məncə, it ona qoşulub gedər... Ah, mən... Bunun ki, zamanı gəlməyib...
O mənə heç vaxt bağlı olmayıb... Nə sübutum ola bilər ki? Bu sənə belə gəlirmiş, əslində, inan
mənə, it məni artıq bir qarışlığına da buraxmır...
Əgər sən onu bizdən almasan, gərək onu bir başqasına verim. Çünki onun bunca əsəbilik
keçirməsini və ya xəstələnməsini heç istəmərəm... Səninlə qalsa, o heç kimi dişləməz. Çünki
sənin seçib-sevdiklərinə o da könüldən bağlanır... Demək istədim ki, səninlə yanaşı yaşayanlara
o da rəğbət bəsləyir... Bu barədə haqlısan, əzizim, amma unutma ki, o itdir, hər nə qədər ağıllı
olsa da, anlaya bilməz ki... Mən şəxsən ondan heç çəkinmirdim. Sənin gedişindən sonra onun
nələr çəkdiyini bir Allah bilir!.. Demək istəyirəm ki, it son dərəcə dəyişdiyim üçün it artıq məni
tanımır və məndən qorxur... Nə bilmək olar axı?.. Əksinə... Oğlunun ölüm xəbərini Janna xalaya
çatdırdığım axşamı yadına sal. Xatirində deyil o adətən rəngi avazımış və cılız qadın həmin
axşam necə də nəhəng və qıp-qırmızı olmuşdu?.. Hə, it də sanki dam boyda olmuşdu, adama elə
gəlirdi ki, başı tavana dəyir, otaqda onun əlindən dəbərmək olmurdu, kölgəsi və zəhmi hər yeri
basmışdı, qəribə şəkildə də hürürdü... Mənim nə elədiyim heç xatirimdə deyil, əzizim! Hardan
bilim axı? Elədə insan sanki öz mehvərindən çıxır. Yəqin ki, mən də ətrafa dəhşət saçırmışam.
Təsəvvür eləməzsən ki, mən öz fotolarımla dolu qalın bir zərfi, özümdən xəbərsiz ortadan
cırmışam. Adi vaxtda bunu cırmağa heç kişi xeylağının da gücü yetməz. Hansıları? Sürücülük
vəsiqəsi üçün çəkdirdiklərimi... Necə?.. Yox, daha o vəsiqə gərəyim deyil... Heyifslənməyə də
dəyməz. Tamam özümdən çıxıbmışam... Yox, bir də eləməyəcəyəm! Çünki yolda sənin qarşıma
çıxman məndən ötrü bir səadət idi. İndi isə əgər səyahətə çıxası olsam, səninlə rastlaşmamı
bədbəxtlik sayardım...Yox, məni dilə çəkmə... Yetər...
Allo! Allo! Xanım, dəstəyi qoyun, sizi yanlışlıqla başqa nömrə ilə bağlayıblar... Allo! Yox,
xanım, axı... Heç kim sizin əsəbilərinizlə oynamır. Amma başqasının danışığına da qulaq
asmamalısınız... Əgər bizim söhbətimiz sizə gülünc gəlirdisə, bəs onda niyə vaxtınızı boş şeylərə
sərf etməmək üçün bayaqdan dəstəyi asmırdınız? Oh!.. Nə dediniz?.. Əzizim! Əzizim!
Sinirlənmə... Ən nəhayət... Yox. Yox, mən idim. Mən telefonun çəngəlinə basdım. Qadın da
içində yığılan çirkabı boşaldan kimi dəstəyi asdı... Allo! Könlünə toxundu?.. Əlbəttə ki, yəqin bu
eşitdiklərindən könlün qırıldı. Bunu səsindən sezirəm... Sən küskünsən!.. Mən... Əzizim, əvvəla,
bu qadın çox hirsli idi, ikincisi də, o səni tanımır. Yəqin o zənn edib ki, sən də bütün qalan
kişilərin tayısan... Yox, əzizim, yox! Bunlar eyni şeylər deyil... Vicdan əzabı çəkmək?.. Allo!..
Bunu bir yana qoy. Belə axmaq şeyləri könlünə yük etmə. Oldu, bitdi... Əcəb sadəlövhsən
amma!.. Kimdi o? Nə fərqi varmış axı. Məsələn, srağagün mən, soyadı S hərfi ilə başlayan bir
tanış qadına rast gəldim... S hərfi ilə... B. S. Hə, hə, o qadın Anri Marten küçəsində yaşayır...
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

161

Səni xəbər alırdı, deyirdi ki, onun qardaşı var, ya yox. Sonra da açıb dedi ki, qəzetlərdə sənin
qardaşının toy elanına rast gəlib... Zənn eləmə ki, mən bu xəbərdən sarsıldım... Çünki bu, bir
gerçəkdir... Hansı üzlə? Dərin hüznlə... Əlbəttə, mən ondan ayrılmağa çalışdım. Dedim ki, evdə
qonaqlarım var... Gəl, bunu bu qədər qəlizləşdirmə. Hər şey çox bəsitdtr. İnsanlar özlərinə olan
diqqətsizliyə qarşı amansızdırlar. Mən isə get-gedə bütün dostlarımla üzülüşürəm... Mən
birlikdəliyimizin hər dəqiqəsini dəyərləndirməyə çalışıram... Şayiələrə qarşı tam biganəyəm.
Qoy istədiklərini danışsınlar... İnsafı əldən qoymaq olmaz. Başqaları bizim münasibətləri
anlamağa qadir deyillər... Kənar adamlar... Onlardan ötrü ancaq sevgi və nifrət mövcuddur.
Ayrılıq isə ayrılıqdır. Onlar hər şeyə üzdən yanaşırlar. Bunu onlara heç vaxt aşılaya bilməzsən...
Sən... Bəzi şeylər var ki, sən onları başqalarına heç vaxt açıqlaya bilməzsən... Ən asan yol isə,
mən etdiyim kimi, bunu yalanlamaqdır. Yerli-dibli...
Qəfil ağrıdan sarsılıbmış kimi çığırır.
Of!.. Heç. Önəmli deyil. Səninlə belə uzun-uzadı və ordan-burdan danışsaq da, arada xatırlamalı
oluram ki, aramızda hər şey bitib... (Ağlayır.) Niyə özümü aldatmalıyam ki?.. Hə... Hə... Yox,
keçmişdə bənzər durumlara düşən adamlar çaşqınlıq keçirsələr də, sözlərinə xilaf çıxsalar da, hər
şeyi yenidən başlamağı, yenidən sevgililərinə sahib çıxmağı, onların köksünə sığınmağı,
onlardan dördəlli yapışmağı bacarırdılar. Bircə baxışla hər şey alt-üst olurdu. İndi isə, bu
telefonlar zəmanəsində, bir şey qırıldısa, yerli-dibli qırılır... Fikir eləmə. Sui-qəsdlə ölmək təkcə
bir yol mümkündür... Bəlkə də biri yetər uyumaq üçün... Yox, mən tapança satın ala bilmərəm.
Sən təsəvvürünə gətirə bilirsən ki, mən necə tapança alıram?.. Axı, mənim yalan danışmağa da
tabım-taqətim qalmayıb, əzizim... Haradan alım?.. Mən güclü, dözümlü olmalıydım... Bəzi
durumlarda yalan da köməyə gəlir. Məsələn, sən hicran əzablarımı xəfiflətmək üçün əgər mənə
yalan satmış olsaydın... Mən demirəm ki, sən yalan danışırsan. Dedim ki: əgər sənin yalan
satdığını mən anlamış olsaydım... Məsələn, əgər indi sən evdə olmasaydın, amma mənə desəydin
ki... Yox, yox, əzizim! Bir qulaq as da... Sənə etibarım var... Mən demək istəmədim ki, sənə
inamım qalmayıb... Niyə belə əsəbiləşirsən?.. Yox, əsəbiləşirsən axı. Səsindən əsəbilik yağır.
Mən dedim ki, sənin mənə hərhansı ardniyyətsiz yalan satdığını anlamış olsaydım, səni
əvvəlkndən daha artıq sevərdim... Allo! Allo!.. Allo!.. (Dəstəyi yerinə qoyub, sakit səslə, amma
sürətlə danışır.) İlahi, bir səbəb sal ki, bir də zəng etsin. İlahi, bir səbəb sal ki, yenə zəng eləsin.
Bu cümləni daha 2 dəfə təkrarlayır.
İlahi bir səbəb sal ki...
Zəng. Dəstəyi qaldırır.
Danışığımız kəsildi, elə sənə onu deyirdim ki, sənin mənə ard niyyətsiz yalan satdığını anlamış
olsaydım, səni əvvəlkindən daha artıq sevərdim... Əlbəttə ki... Sənin ağlın çaşıb... Eşqim
mənim... Mənim tək eşqim...
Dəstəyin kabelini boynuna dolayır.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

162

Mən də bilirəm ki, belə lazımdır, amma bu, dözülməzdir... Yox, buna mənim heç vaxt cəsarətim
yetməz... İndi biz danışırıq və mənə elə gəlir ki, biz yanaşı durmuşuq, biz bir-birimizə
söykənmişik, söhbət kəsilən anda yenidən aramızda zirzəmiləri və kanalizasiyalarıyla bir şəhər
zühur edəcək... Xatirindədir, insan səsinin kabellərlə ötürülməsinə İvonna necə heyrətlənirdi.
İndii mən telefon kabelini boynuma dolamışam. Və deməli, sənin səsin də ... mənim boynuma
dolanıb... Əgər bu ara telefon qovşağından təsadüfən danışığımızı kəssəydilər, heç fəna
olmazdı... Ah, əzizim! Yəni səncə, mən sənə bunca az bələdəm ki? Bu əməliyyatın mənə
nisbətən sənin üçün daha dözülməz olduğunu da yaxşı anlayıram... Yox... Yox, canım...
Marselə?.. Əzizim, əgər siz birisigün axşam Marselə gələcəksinizsə, mən də istərdim ki... yəni
xahiş edərdim ki... xahiş edərdim ki, sən adətən bizim qaldığımız oteli seçəsən. Acığın tutmur ki,
mənə... Çünki insanın təsəvvür edə bilmədiyi şeylər ondan ötrü, ümumiyyətlə, mövcud deyil və
ya hansısa duman arxasında mövcuddur. Bundan isə faciə yaratmağa dəyməz... Anladın?.. Sağ
ol... Sağ ol... Necə də xeyirxahsan. Sevirəm səni.
Yerindən qalxır, telefon aparatı əlində
yatağa sarı gedir.
Bax belə... Bax... Həmişəki kimi az qala deyəcəkdim "hələlik"... Güman etmirəm... Bunu heç
kim və heç vaxt biləmməz... O!.. Hə... Belə daha yaxşıdır. Həm də çox yaxşıdır...
Telefonu köksünə sıxıb, çarpayıya uzanır.
Əzizim... Sevgilim... Gözəlim... Mən dözümlü olacağam. Tez ol. Tez ol, dəstəyi qoy! "Tez ol"
dedim axı. Qoy yerə! Tez ol! Mən səni sevirəm, sevirəm, sevirəm, sevirəm...
Telefonun dəstəyi döşəməyə düşür.
Pərdə.
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Viktor Oleqoviç PELEVİN

Çağdaş rus postmodernist nəsrinin nisbətən gənc və aparıcı nümayəndələrindəndir. 1962-ci ildə
Moskvada doğulub, 1984-cü ildə doğma şəhərindəki Energetika institutunu, daha sonra öz
ixtisası üzrə aspiranturanı və Qorki adına Ədəbiyyat İnstitunu bitirib. Mühəndis və jurnalist kimi
fəaliyyət göstərib. Özəl nəşriyyatlardan birində çalışıb, Karlos Kastanedanın əsərlərinin,
buddizmə aid qədim Çin mətnlərinin rus dilinə çevrilməsi və nəşri məsələləri ilə məşğul olub. Bu
məsələlərlə yaxından maraqlanması yazıçının sonradan öz bənzərsiz üslubunu
formalaşdırmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. 1987-ci ildən nəsrə girişib, ilk hekayələrində
fantastika və pritça elementləri üstünlük təşkil edib. Əgər yazarın 1980-90-cı illər yaradıcılığı
kütləvi sovet mədəniyyətinin nailiyyətlərinə qarşı ironik yanaşımdan yoğrulubsa, onun sonrakı
illərdə yaratdığı əsərlərdə ezoterik motivlərə, dünya mifologiyasından alıntılara, dzen-buddizm
dininə və Türk dünyasına xüsusilə yaxın olan şamanlıq praktikasına müraciətlərə daha sıx-sıx
rastlanır. "Göy fənər" (1992), "Omon Ra" (1993), "Üst Dünyanın qavalı" (1996), "Alt Dünyanın
qavalı" (1996), "Çapayev və Pustota" (1996) başlıqlı beş kitabın müəllifi olan yazıçının əsərləri
bir çox dünya dillərinə çevrilib. "Büllur dünya", "Sarı ekspress", "Həşəratların həyatı" və "P
nəsli" (Generation P) əsərləri ona böyük şöhrət gətirib. Bir neçə ədəbi mükafat qazanıb.
Son on ildə hərəkətsiz tısbağa kimi öz qınına qapılan, hər cür yeniyə və yeniliyə qənim olan,
dünya arenasına nə bir adla, nə də bir əsərlə çıxan, özünü hələ bir müddət də "dahi" cildində
xalqına tanıtmaqdan ötrü özlərindən sonrakı ədəbi nəsilləri yalnız cırlaşdırmaq (budamaqla)
məşğul və məşhur olan, daha dəqiq desək, bugünkü müstəqilliyimizə heç cür yaraşmayan
məhəlli ədəbiyyatımız və bu "məhəllənin" müxtəlif tinlərini təmsil edən "ədəbi generallarımız"la
biz hələ çətin ki, yaxın gələcəkdə bir Patrik Züskind, bir Orxan Pamuk və ya bir Viktor Pelevin
yetişdirək. Bəlkə də Avropa Birliyinə könülsüz (və ya məcburən) girmək bizə asan gələ bilər,
oradan çıxmaq bundan da asan ola bilər, amma demokratiya mədəniyyətində Avropa (ən azından
Rusiya və ya Türkiyə!) səviyyəsinə qalxmaq və bu tutduğun yerə layiq olmaq çox-çox çətindir.
Hələlik son kitabı "KDD (hh)", yəni "Keçid Dövrünün Dialektiası - heçhardan heçliyə" yazarın
beş illik yaradıcılığının məhsuludur, bu kitaba onun "Rəqəmlər" romanı, "Fransız təfəkkürünün
Makedon üsulu tənqidi" povesti və beş hekayəsi daxil edilmişdir.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

164

Üst dünyanın qavalı
(hekayə)
Tambura girən polis gözucu Tanya və Maşanı süzüb, baxışlarını küncə yönəltdi və heyrət dolu
nəzərləri orada oturmuş qarıya ilişib qaldı.
Qarının həqiqətən də əcayib görünüşü vardı. Yeməkxanalarda satılan üçgünlük yuxa kimi
bürüşük, monqolsayağı tabaq sifətinə görə ona hər hansı yaş vermək imkansızdı və bunun səbəbi
heç də qadının gözlərinin dəri lentlər, biser düzülü saplar altında gizlənməsindən
qaynaqlanmırdı.
Havanın istiliyinə rəğmən, qarı başına xəz papaq qoymuşdu, papağın üstü dəridən üç enli zolaqla
bəzənmişdi, alnını və boyun qismini örtən, qarının üzünə, çiyinlərinə və sinəsinə qədər düşən bu
dəri zolaqların birindən insan fiqurları, qavalcıqlar və toqqalar asılmışdı. Digər iki zolaq isə
qadının dingə yerində saçına taxılan toqqa ilə ağız-ağıza birləşdirilmişdi. Uzunboğaz quş
biçimində hazırlanmış bu metal toqqanın köntöy bir usta əlindən çıxdığı adamda heç şübhə
doğurmurdu.
Qarının əynindəki gen-bol paltar maral dərisindən kəsilmiş ensiz zolaqlardan tikilmişdi, üzəri
dəri lentlər, gözqamaşdırıcı yastı muncuqlar və sonsuz sayda dekorativ zınqırovlarla bəzənmişdi.
Qatar hər səfər ləngər vuranda onlardan ətrafa xoş zınqırtı yayılırdı. Bütün bunların yanısıra,
qarının paltarına - nə işə yaradığı bir Allaha bəlli olan - xeyli xırda-xuruş - məsələn, tinləri dişdiş dəmir saat əqrəbləri, bir cüt "Şərəf Nişanı" ordeni, üzərində ağızsız insan maskaları
qabardılmış tənəkə parçaları - taxılmışdı. Sağ çiynindəki Georgi lentindən isə bir cüt iri və paslı
mismar sallanırdı. Əlində tutduğu uzunsov qaval da bir xeyli zınqırovla süslənmişdi, digər qavalı
isə qadının üzərində oturduğu tutumlu tennis çantasından boy göstərirdi.
Polis icraata keçdi:
- Sənədlərinizi göstərin.
Qadın bu sözlərə zərrəcə təpki göstərmədi. Tanya dilləndi:
- O mənimlədir, elə bir sənədi də yoxdur. Rusca isə tək kəlmə də anlamır.
Tanya bunu elə ərinə-ərinə söylədi ki, eyni sözləri gündə bir neçə kərə təkrarladığını səsindən
sezmək çətin deyildi.
- Deməli, sənədi yoxdur?
- Üstündə sənəd daşımaq bu ahıl qadının nəyinə gərəkmiş, axı? Onun sənədləri Moskvada,
Mədəniyyət Nazirliyindədir. Bura da folklor ansamblla gəlib.
Polis: - Bəs onda bu nə görkəmdi belə? - soruşdu.
Tanya cavabında: - Milli kostyumlarıdır, - dedi, - özü tanınmış maralçıdır. Ordenləri də var.
Onları, odur ey, zınqırovların sağından taxıb.
- Buralar sizin üçün tundra deyil. Bu, ictimai asayişi pozmaq kimi dəyərləndirilir.
Tanya səsini başına atdı:
- Hansı-hansı asayişi? Siz burda guya nəyi qoruyursunuz ki? Tamburda göllənən sidiyi? Yoxsa
ondan qalxan qoxunu?
Bunu deyərkən o, başıyla o biri üzündən sərxoşların çığır-bağırı gələn vaqon qapısını göstərdi.
- Adam belə vaqonda yol getməkdən də üşənir, siz isə qayda-qanun yaratmaq yerinə, durub
ağbirçək qadından sənəd tələb edirsiniz.
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Polis şübhə ilə Tanyanın "ağbirçək" adlandırdığı məxluqu bir də süzdü - tamburun bir küncündə
lal-dinməz oturan, vaqonla birlikdə arada ləngər vuran qarının özüylə bağlı bayaqdan qopan bu
həşirdən heç tükü də tərpənmirdi. Görkəmi əcayib olsa da, onun çəlimsiz vücudundan ətrafa nə
isə bir dinclik və rahatlıq yağdığından idi ki, ona bir müddət göz qoyan leytenant yumşaldı,
anlaşılmaz bir hədəfə gülümsədi və kəmərindən asılmış zopa boyunca sol yumruğunun alışılmış
var-gəli gözgörəsi yavaşıdı. Sonra xəbər aldı:
- Adı nədir?
- Tıymı, - cavab Tanyadan gəldi.
Vaqonun ağır qapısını yana doğru açan polis:
- Yaxşı. Amma baxın ha… - dedi.
Qapı polisin ardınca örtüldü və bayaqdan vaqondan yüksələn hay-küy də bir az yatdı. Elektrik
qatarı dayandı və qızların gözləri bir neçə dəqiqəliyinə donqar asfalt örtüklü perrona zilləndi, bir
az irəlidə isə müxtəlif boyda və çapda borular fonunda görünən bomboz binalar görüntüyə girdi
ki, bunların da bəzi boruları təmbəl-təmbəl tüstüləyirdi.
Qapılar bağlanınca dinamikdən ucalan soyuqqanlı qadın səsi elan etdi: "Krematovo stansiyası.
Növbəti stansiya - 43-cü kilometr."
Tanya soruşdu: - Bizimkidir?
Maşa başıyla təsdiqləyərək, bayaqkı kimi bir küncdə qaxılmış Tıymıya göz atıb xəbər aldı:
- Çoxdan birgə işləyirsiniz?
Tanya: - Üçüncü ildir, - dedi.
- Canını boğazına yığmayıb ki?
Tanya: - Yox, canım, quzu kimidir. Bütün günü, bax, eynilə beləcə mətbəxdə oturub televizor
seyr edir.
- Gəzməyə də çıxmır?
- Yox, çıxmır. Arabir balkonda yatır.
- Bəs ona necə, belə şəhərdə-filan yaşamaq görən ağır deyil ki?
- İlk vaxtlar ağır idi, sonradan alışdı. Şəhər mərkəzində ruhlar çox olur. Qarı da əvvəl-əvvəl
gecələri qaval çalır, gözəgörünməz varlıqlarla qovğa edirdi. İndi isə onları artıq ram edib, canlabaşla bunun qulluğunda dururlar. Çiynindən asdığı o bir cüt mismarı görürsən də? Onlar bu
qələbənin rəmzidir. Bununla belə, fişəng atılanda o, hələ də qaçıb vanna otağında gizlənməyini
tərgitməyib.
"Qırx üçüncü kilometr" stansiyasının perronu öz adını tamam-kamal doğruldurdu. Adətən
dəmiryol stansiyaları irili-xırdalı insan məskənlərinə yaxın olur. Burada isə kərpicdən hörülmüş
bilet köşkündən başqa heçcə nə gözə dəymirdi və elə ona görəydi ki, çarəsizlikdən bu
dayanacağa, sadəcə elə Moskvaya qədər olan uzaqlığına uyğun ad qoymuşdular. Məhəccərin o
biri üzündən başlanan meşə göz gördüyünə uzandığından perronda gözə dəyən iki-üç dılğır
sərnişinin buralara niyə gəlib düşdüyü də adama müəmmalı gəlirdi.
Çantasının ağırlığından ikiqat olsa da, Maşa qabağa düşdü. Ardınca gələn Tanyanın çiyninə
keçirdiyi çanta da heç yüngülə oxşamırdı. Ən arxada isə öz zınqırovlarını cınqıldadaraq yeriyən
və yerdəki yağış gölməçələri üzərindən adlayanda paltarının ətəklərini qaldıran Tıymı gəlirdi.
Ayaqlarında biserlərlə bəzənmiş, gen dəri corablar, ayaqqabı əvəzinə isə göy rəngli, Çin malı
kedlər gözə dəyirdi. Bir neçə yol dönüb, zənnlə baxandan sonra Maşa, Tıymının sol corabına
tikilən şeyin zəngli saat siferblatı, sağ ayağındakı coraba taxılanın isə unitaz zəncirindən sallanan
və az qala yerlə sürünən mal dırnağı olduğunu fəhm elədi.
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- Bura bax, Tanya, - deyə qısıq səslə soruşdu, - bəs bu mal dırnağı nədən ötrüdür?
Tanya: - Alt Dünyada batıb-qalmamaqdan ötrüdür, - dedi. - Axı, orada hər şey xirtdəyəcən
çirkab içindədir.
Siferblat haqda da nə isə öyrənmək istəyən Maşa nədənsə fikrindən vaz keçməli oldu.
Perrondan meşəyə qədər salınmış rahat asfalt yolun hər iki cinahı boyu sıra ilə qocaman
tozağacları ucalırdı. Haradasa bir üçyüz-dördyüz metr gedəndən sonra ağacların əkilişindəki bu
səliqə-sahman da, elə asfalt yolun özü də harayasa qeybə çəkildi və ayaqlar altda isə artıq palçıq
fırçıldamağa başladı.
Maşa özlüyündə düşündü ki, görünür, nə vaxtsa buralara yiyəlik edən birisi meşənin içiylə asfalt
yol salınması haqda göstəriş veribmiş, salınan bu yolun bir yana gedib çıxmayacağını zamanla
anladıqları üçün, yəqin ki, yol inşaatı fikrindən daşınıblar. Bunları düşününcə, Maşanın qəlbinə
kədər çökdü, çünki o özü də vaxtilə - iyirmi beş il əvvəl - kiminsə istəyi ilə bu dünyaya göz
açmışdı, o vaxtdan bəri keçdiyi ömür yolu da bir növ elə bu asfalt yola bənzəyirdi - yəni ömür
yolunun da başlanğıc qismi dübbədüz və hamar idi, burada yolçunu adi həqiqətlər müşayiət
edirdi, sonrakı hissədə isə yuxarıda oturanlar qızın varlığını yerli-dibli unutduqlarından uğurlu
başlanmış bu yol, əyri-üyrü və haralara aparıb çıxardığı sirrə dönən bir cığıra çevrilmişdi.
İrəlidəki tozağacının budağına bağlanmış lenti görən Maşa: - Bax, burdan sağa, meşəyə
girəcəyik, - dedi. - Daha beş yüz metr yolumuz qalır.
Tərəddüdə qapılan Tanya: - Yola tamam yaxınmış. Onun yaxşı qorunacağına şübhələrim bir az
da artdı, - dedi.
Maşa onu arxayın etmək üçün:
- Əşşi, buralarda kimdi gəzib-dolaşan? - dedi. - Heç sən deyən gözə də çarpmır. Həm də ki,
meşənin düz yarısı tikanlı məftillə çəpərlənib.
Gerçəkdən də, az keçməmiş rastlarına tikanlı məftillər sarınmış alçaq beton dirək çıxdı. Bunun
ardınca daha bir neçə dirək gördülər - bunlar çoxdan basdırılmışdı və kollar dirəklərin ətrafını elə
sıx sarmışdılar ki, bir addımlığına getməsən, onları seçə bilməzdin. Qızlar səssiz-səmirsiz tikanlı
məftillərin yanıyla irəliləyirdilər. Bir sonrakı nişanəyə - kol budağına bağlanmış ağ lentə yetişəndə Maşa ayaq saxlayıb:
- Buradadır, - dedi.
Həmin yerdə keçid yaratmaq üçün bir neçə sıra tikanlı məftil yuxarı dartılmış və biri-birinə
burulmuşdu. Maşa ilə Tanya bu yerdən asanlıqla içəri daldılar, Tıymı isə nədənsə buradan dalıdalı sürünərək girməyi tərcih etdi, paltarı məftilə ilişdiyindən həmin bu keçiddə dəbələnib
durduğu üçün zınqırovların şikayət dolu zınqırtıları bir müddət qızların baş-qulağını apardı.
Məftil çəpərin o biri üzündə meşə elə əvvəlki şəkliylə uzanırdı, buralara illərdən bəri insan əlayağı dəyməmişdi. Maşa indi daha inamlı irəliləyirdi və bir neçə dəqiqə sonra ətəyində kiçik bir
bulağın çağladığı yarğanın kənarına yetişib:
- Gəlib çatdıq, - dedi, - bax, o kolluqdadır.
Tanya aşağılara göz gəzdirdi:
- Görəmmirəm.
Maşa əliylə də göstərməli oldu:
- Odur ey, o quyruğudur, bu da ki, qanadı. Gəl gedək, irəlidə cığırla enərik.
Tıymı aşağı enmədi, Tanyanın çantasının üstündə oturub, kürəyini ağaca söykədi və beləcə
donub qaldı. Qızlar isə budaqlardan yapışaraq, palçıqda sürüşə-sürüşə yarğanın dibinə qədər
endilər.
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Maşa yarıpıçıltıyla xəbər aldı: - Tanya, bəs o necə, buralara baxmayacaq ki? Bəs onda bunu necə
başaracaq?
Kolluğa göz gəzdirən Tanya: - Sən rahatsız olma, - dedi, - o, öz işini yaxşı bilir. Amma,
doğrudan da, qarı nənə yaxşı qalıbmış ha.
Kolluqda qurumuş qan rəngində çox köhnə bir şeyin qaraltısı gözə dəyirdi. İlk baxışda təxmin
etmək olardı ki, bu, ömrünün son dövründə xaçpərəstliyin bilinməz bir məzhəbini qəbul etmiş
köçəri bir tayfa başçısının gömüldüyü kurqandır. Əslində isə, uzun və dar təpəcikdən çəpəki
şəkildə çıxan və əyilmiş xaça bənzəyən bu enli, əyri-üyrü metal konstruksiyada havada vurulub
yerə düşən təyyarənin gövdəsindən qopmuş quyruğunu tanımaq bir elə də çətin deyildi.
Təyyarənin gövdə (=füzelyaj) hissəsi tamamən torpağın altında idi, ondan bir neçə metr irəlidə,
qoz ağacının həndəvərindəki çəmənlikdə isə qanadların konturları sezilirdi. Qanadların birinin
üstündəki qara xaçın toz-torpağını isə kimsə silib təmizləmişdi.
Maşa sükutu pozdu:
- Mən bir albomla tutuşdurmuşam, bu, qırıcı "heynkel"ə bənzəyir. Albomda bunların vur-tut
ikicə modeli verilmişdi - birisində əsas gövdənin altında otuz millimetr çaplı pulemyot vardı, o
birisində isə daha nə isə. Xatirimdən çıxıb. Bir də ki, bizim üçün bunlar əhəmiyyətsizdir.
Tanya soruşdu:
- Kabini açmamısan?
Maşa: - Yox, - dedi. - Təkbaşına cürət eləmədim.
- Bəlkə heç orda kimsə yoxdur?
- Elə şey olar?! Axı, ön şüşə salamatdır. Özün bax da.
Tanya irəli getdi, bir neçə budağı araladı və şüşənin üstündə illərdən bəri birikmiş çürüntü qatını
əliylə sıyırıb atdı.
Sonra əyilərək üzünü tam şüşəyə yaxınlaşdırdı. Şüşənin arxasında mayeni xatırladan bir şey
qaralırdı. Rəfiqəsindən:
- Neçə nəfər imişlər bunlar? - soruşdu. - Əgər bu qırıcıdırsa, deməli, aralarında nişançı da
olmalıdır, eləmi?
Maşa: - Nə bilim, - dedi.
- Nə isə, bunu Tıymı özü dəqiqləşdirər. Hayıf ki, ön şüşə salamatdır. Əgər indi burdan bir çəngə
saç, ya da bir sümük qırığı əldə etsəydik, işimiz bir xeyli asanlaşardı.
- Bunlarsız heç ötüşmək olmaz ki?
- Olar ey, amma çox vaxt itirəcəyik. Hava da qaralmağa üz qoyub, - dedi Tanya. - Gedək çılçırpı yığaq.
- Bunlar işimizin keyfiyyətini etkiləməz ki?
- "Keyfiyyət" nəmənə şeydir? - soruşdu Tanya. - Burda hansı "keyfiyyət"dən danışmaq olar axı?
Çırthaçırtla yanan tonqalın şöləsi, buludlarla örtülü axşam səmasının işığından daha artıq idi. Bu
ara çəmənə düşən kölgəsinin qəflətən oynaqlaşdığını sezən Maşanın içini çaşqınlıq hissi bürüdü,
çünki kölgəsi - öz sahibinə nisbətən - indi özünü xeyli sərbəst hiss edirdi. Qız bununla yanaşı,
onun da fərqinə vardı ki, əynindəki şəhərdəbi don burada adama düşük təsir bağışlayır. Tıymının
geyimi isə - gün ərzində qarşılarına çıxanlarda nə qədər heyrət doğursa da - tonqalın artıb-azalan
şöləsində qıza, insan əyninə biçilmiş ən rahat və ən doğal paltar kimi görünürdü.
Tanya dilləndi:
- Hə, bir azdan başlayacaq.
Maşa pıçıltıya keçdi: - Bəs nəyi gözləyirik ki?
Tanya da pıçıltıyla cavab verdi:
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- Səbr elə, o, öz işində ustadır. Həm də ki, indi onu dindirməsək yaxşıdır.
Maşa rəfiqəsinin böyründə yanını yerə qoyub:
- Adamı lap vahimə basır, - dedi, gödəkçəsinin ürəyinə tuş gələn qismini ovuşdurdu. - Hələ çox
gözləyəcəyik?
- Nə bilmək olar. Hər dəfə bir cür alınır. Məsələn keçən il…
Maşa səksəndi. Talanı titrədən boğuq qaval səsi yavaş-yavaş sonsuz sayda zınqırovların
zınqırtısı ilə əvəz olundu.
Ayaq üstə durub önə sarı əyilən Tıymı yarğan kənarındakı kolluğa marıtlamışdı. Qavalına bir yol
da vurandan sonra o, saat əqrəbinin tərsi istiqamətində talada iki kərə dövrə vurdu, inanılmaz
çevikliklə divar kimi hündür kolluğun üstündən hoppanaraq yarğanı tərk etdi. Aşağılardan
Tıymının ağrı və şikayət dolu çığırtısını eşidən Maşa, qarının hər halda ayağını qırdığını zənn
elədi. Tanya isə özünə təskinlik məqsədiylə ancaq gözlərini yumdu.
Yarğandan gələn qaval və mırıltı səsləri getdikcə artdı.
Sonra araya sükut çökdü və Tıymı kolluqdan zühur etdi. Artıq onun ağır hərəkətlərindən gizli bir
təntənə oxunurdu. Talanın ortasına yetişən qarı ayaq saxladı, əllərini göyə qaldırmaqla qavalı
ritmik tərzdə döyəclədi. Hər ehtimala qarşı Maşa gözlərini təkrar yummağı uyğun bildi.
Bu ara qavalın səsinə daha bir səs qoşuldu - bu səsin nə vaxt peyda olduğunu və nədən çıxdığını
Maşa əvvəlcə heç cür kəsdirə bilmədi. İlk başda elə zənn elədi ki, bu səs naməlum simli alətdən
yayılır, amma sonradan anladı ki, bu zəhmli və boğuq səsi Tıymı çıxarır.
Adama elə gəlirdi ki, bu səs, elə özünün yaratdığı fəzadaca yayılır və həmin fəzadakı digər
obyektlərlə toqquşandan-toqquşana Tıymı nisbətən sərt, qırtlaq səsləri çıxarmağa məcbur olur.
Özündən ixtiyarsız Maşa bu səsi, sualtı aləmin qaranlıq dibini darayan və rastına çıxan hər şeyi
alıb-aparan torla müqayisə etdi. Qəflətən Tıymının səsi nəyə isə ilişib qaldı - Maşa hiss etdi ki,
hər nə qədər çaba göstərsə də, qarı bu nəsnənin caynağından qopa-qurtula bilmir.
Maşa gözlərini açanda Tıymını tonqalın yaxınlığında duran gördü. Qarı hələ də öz əlini boşluğun
gözəgörünməz caynağından xilas etməyə can atırdı. Olan gücüylə dartsa da, boşluq onun əlini bir
türlü buraxmırdı.
Təhdidkar bir tövrlə Tıymı: - Nilti doqlonq, nilti camay! - dedi.
Boşluğun da buna qarşılıq Tıymıya nə isə cavab qaytardığını Maşa aşkarca hiss elədi.
Qəhqəhə çəkən Tıymı qavalını silkələyərək:
- Nein, Herr General, - dedi, - das hat mit İhnen qar nicht zu tun. İch bin hier weqen ganz anderer
Anqeleqenheit.
Boşluğun sorduğu suala Tıymı inkarla baş buladı.
Maşa: - Bəyəm bu qarı nənə almanca da bilir?- xəbər aldı.
Tanya izah etməli oldu: - Ayin vaxtı bilir. Elədə o, hər dildə danışmağa qadirdir.
Tıymı əlini qurtarmaq üçün daha bir cəhd edərək, əsəbi halda dedi:
- Heute ist schon zu spat, Herr General. Verzeihunq, ich hab es sehr eiliq.
Bu səfər Maşa, boşluğun qarıya hərbə-zorba gəldiyini sezə bildi.
Tıymı acıqla: - Wozu? - çımxırdı, bir cüt paslı mismar asılı Georgi lentini çiynindən sıyırıb, başı
üstə yelləyərək dedi: - Nilti camay! Blyay budulan!
Boşluq Tıymının əlini necə əlüstü buraxdısa, səndələyən qarı otluğa səriləsi oldu. Gülümsünərək
üzünü Tanya ilə Maşaya tutdu, olumsuz mənada başını buladı.
Maşa: - Bu nə demək idi? - sordu.
Tanya açıqladı: - Yəni işlər fırıqdır. Alt Dünyada sənə bab birisi yoxdur.
Maşa soruşdu: - Bəlkə qarı araşdırmanı başdan sona, yəni tam icra eləməyib, hə?
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- Bəlkə sən elə bilirsən ki, oralarda da baş və ya son var? Oradakı şeyləri anlamaq sənlik-mənlik
deyil.
- Bəs onda neyləyək?
Tanya: - Şansımız xeyli az olsa da, deyirəm, gəl bir Üst Dünyanı arayaq. Hərçənd indiyəcən bu,
heç baş tutmayıb. Amma yenə də gəl bunu da bir sınayaq, - dedi.
Sözünü bitirərək o, bayaqdan otluqda oturan Tıymıya barmağıyla yuxarıları göstərdi. Qarı başını
tərpətdi, ağac dibindəki tennis çantasına yanaşıb, qavalını çıxartdı. Sonra koka-kola qabından
başını geri əyərək bir-iki qurtum içdi və bu hərəkətiylə Maşaya nədənsə Uimbldon kortunda
yarışan Martina Navratilovanı xatırlatdı.
Üst Dünyanın qavalından qopan səs bir başqaydı, nisbətən sakit, bir az da durğun idi. Tıymının
uzun və qəmli bir nota köklənən səsi də, bayaqkından fərqli olaraq, Maşaya qorxu yox, zərif
kədər və sakinlik aşılamaqdaydı. Bir neçə dəqiqə qabaqkı səhnələr yenidən təkrarlandı, amma bu
səfər bunlar adama qorxu aşılamırdı, qutsal olduğu qədər də mənasız görünürdü, çünki üzünü
ağacların arasından görünən qaranlıq səmaya tutub, qavalı yüngülvarı döyəcləməklə bu qarının
sözügedən dünyanın sakinlərini rahatsız etmək istəyi Maşaya lap ağlasığmaz gəlirdi.
Bu yerdə Maşa boz canavar balasının sərgüzəştlərinə aid köhnə bir cizgi filmini xatırladı: filmdə
Moskva ətrafı rayonlar boğuq və cansıxıcı rənglərlə təsvir edilmişdi, filmboyu bu mənzərələr
haradan doğduğu bəlli olmayan qızmar günəş şüaları ilə işıqlanan, şəffaf bir üfüqlə növbələşirdi,
bu üfüqün fonunda isə çox zərif xətlərlə işlənmiş bir yolçunun uzaqlara yol aldığını güclə
sezmək olurdu.
Fikrini toplamaqdan ötrü başını silkələyən Maşa çevrəsinə baxındı. Ona elə gəldi ki, bu ətrafı
oluşduran detallar - yəni kollar, ağaclar, otlar, biri-birinin görüşünə yönələn o qapqara buludlar qavaldan qopan səsin təsiriylə sanki biri-birlərindən aralandılar və onların arasında açılan
boşluqlarda bir anlığına nurlu, qərib və bəlirsiz bir dünya peyda oldu.
Tıymının səsi yenə nəyə isə ilişdi, onu aşmağa çalışdı, bundan bir şey çıxmayınca bir gərgin
notdaca taxılıb qaldı.
Tanya Maşanın qolundan dartdı:
- Bax, nə isə tapıb, nəsə tapılıb. İndicə onu yaxalayacaq…
Əllərini göylərə qaldıran Tıymı ucadan çığırıb, çəmənliyə sərildi.
Maşanın qulağı uzaqlardan gələn təyyarə gurultusunu yaxaladı. Haradan gəldiyi bəlli olmayan
bu səs bir müddət baş-qulaq aparandan sonra kəsildi, bunun ardından yaxındakı yarğandan ətrafa
cürbəcür səslər yayıldı. Bunlar - şüşə səsi, paslı dəmir-dümür cingiltisi və çox yəqin ki, bir kişi
xeylağının boğuq öskürəyi idi.
Yerindən qalxan Tanya yarğana sarı bir neçə addım atdı və bu ara onu süzən Maşanın gözləri
talanın o başındakı qaraltıya sataşdı.
Tanya xırıltılı səslə xəbər aldı:
- Şprexen zi döyç?
Ona cavab verməyən qaraltı tonqala tərəf yol aldı. Geri-geri gedən Tanya sualını təkrarladı:
- Şprexen zi döyç? Yoxsa karsan?
Tonqalın qızılı şöləsi dəri gödəkçə və pilot dəbilqəsi geymiş, hardasa qırx yaşlarında olan bu
cantaraq kişi xeylağının üzünü işıqlandırdı. Yaxınlaşaraq, ona xımı-xımı gülən Tıymı ilə
üzbəsurət bardaş qurub oturan kişi, gözlərini Tanyaya zillədi.
- Şprexen zi döyç?
Kişi sakit tərzdə rusca: - Qoy görək, sən Allahın, - dedi, - başımızı dəng eləmə.
Kefinə soğan doğranan Tanya fit çalaraq soruşdu:
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

170

- Yaxşı, siz kimsiniz belə?
- Mənmi? Mayor Zvyaginsev. Nikolay İvanoviç. Bəs siz?
Maşa ilə Tanya baxışdılar. Tanya dilləndi:
- Heç nə anlamadım, əgər bu təyyarə almanlarınkıdırsa, onda mayor Zvyaginsevin orda nə işi
varmış?
Mayor xırdalamalı oldu:
- Təyyarə qənimətimiz idi. Mən onu başqa aerodroma sürüb aparmaq istəyəndə…
Mayor Zvyaginsevin üzü bürüşdü - söhbətin ondan ötrü naxoş bir məcraya girdiyi sözsüz də bəlli
olurdu.
Tanya: - Belə çıxır ki, siz - sovetlərdənsiniz? - soruşdu.
Mayor Zvyaginsevdən cavab gəldi:
- Necə deyim, vallah, sovetlərdən idim, indi isə artıq heç bilmirəm ki, kimlərdənəm. Bizim
oralarda hər şey tamam başqa cürdür.
Mayor Maşanı süzdü, qız utandığından baxışlarını qaçırtmalı oldu.
- Bax, siz, cavan qızlar, burda nə edirsiniz? Ölülərlə dirilərin yolları ayrıdır axı. Bəlkə mən
yanılıram, hə?
Tanya: - Oy, bağışlayın, siz Allah. Əslində Sovet adamları ilə bizim elə bir alış-verişimiz
yoxdur. Yanlışlıq isə, bu təyyarə üzündən oldu. Elə bildik içindəkilər almanlar olar.
- Almanları neyləyəcəkdiniz ki?
Maşa baxışlarını qaldırıb, mayoru süzdü. Enli və sakit sifəti, bir az dik burnu vardı, tük basmış
üzü təraşa həsrət idi. Güllənin sol yanağında açdığı dəlik sifətinə az-para xələl gətirsə də, bu tip
kişilər Maşanın ürəyinə yatırdı.
Çünki qız bu dünyada kamilliyin yoxluğu ilə çoxdan barışmışdı, odur ki, bu özəlliyi insanlarda,
üstəlik də, bunu onların görkəmində axtarmaqdan bilmərrə daşınmışdı.
Tanya izaha başladı:
- Bilirsiniz, indi zəmanə elədir ki, hər kəs bacardığı kimi çörəyini qazanır. Biz də onunla… deyib, başıyla öz aləminə qapılmış Tıymını göstərdi. - Kəsəsi, bu işə girişmişik. İndi hamı
doğma yurdunu atıb gedir. Şirkət araçılığıyla ər tapmaq düz dörd dəstə "yaşıla" başa gəlir. Biz
isə bunu beşcə dənə yüzlüyə həll edirik.
Mayor anlamazlar kimi xəbər aldı:
- Yəni ölülərlədəmi?
- Onun heç fərqi yoxdur. Əsas məsələ - vətəndaşlığın olmasıdır. Biz ölüləri bir şərtlə dirildirik ki,
qızlarımızla evlənməyə razılıq versinlər. Adətən də, almanlarla sövdəmiz asan tutur. Alman
meyidi ilə zimbabveli diri zəncinin və ya rusdilli, vizasız yəhudinin elə bir fərqi yoxdur. "Mavi
diviziya"dan olan ispan isə bunlardan da üstün sayılır, ona görə də beləsi daha bahalı meyid
olduğundan hələm-hələm tapılmır. Bundan başqa da ki, italyanlar və finlər var. Rumınlarla
macarlara isə heç yiyə duran yoxdur.
Mayor dedi: - Belə de. Bəs bunlar diriləndən sonra necə, çoxmu yaşayırlar?
Tanya dilləndi: - Cəmi üç il.
- Azdır, - dedi mayor. - Bəs sizin onlara yazığınız gəlmir?
Bir anlığına Tanya fikrə getdi, onun yaraşıqlı sifəti son dərəcə ciddiləşdi və qaşlarının arasında
dərin şırım açıldı. Araya çökən sükutu ancaq yarpaqların xəfif xışıltısı ilə tonqalda yanan
budaqların çatırtısı pozurdu. Axır ki, qız dilə gəldi:
- Bu, ciddi məsələdir. Bəs siz necə, əsil həqiqəti bilmək istərdiniz?
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- Həm də nəyi var.
Tanya bir az da fikirləşəndən sonra sözə başladı:
- Eşitdiyimə görə, bir torpaq qanunu var, bir də göy qanunu. Əgər qalxıb torpağa göylərin
gücünü tətbiq etsən, bütün məxluqlar hərəkətə gələr, gözəgörünməzlər isə görünən olar, çünki
onların heç bir daxili mahiyyəti yoxdur, onlar - zülmətin sadəcə keçici və qatılaşmış şəklidirlər.
Elə ona görə də çevrilmələr axınında az vaxtda sıradan çıxırlar. Onlar dərinlikdən məhrumdurlar,
elə içiboş olduqlarına görə də onlara rəhmimiz gəlmir.
- Haqlısan, - dedi mayor. - Bunu yaxşıca qavramısan.
Tanyanın qaşları arasındakı şırım yoxa çıxdı.
- Belə götürəndə isə, doğrusu, iş başdan aşır, bütün bunları düşünməyə elə macal da qalmır. Bu
cür sövdələr ayda on dəfə-filan baş tutur, qışda isə - daha az. Tıymının isə iki il sonra üçün də
növbəyə yazılmış moskvalı müştəriləri var.
- Bəs bu diriltdikləriniz necə, həmişəmi kəbinə razılıq verirlər?
- Demək olar ki, - cavabını verdi Tanya. - Axı o biri dünyada bekarçılıqdan çərləmək olar. Bir
yandan zülmət, darısqallıq, digər tərəfdən isə bərəkətsizlik sıxır adamı. Di gəl döz də buna.
Düzü, sizin tərəfdəki vəziyyətdən xəbərim yoxdur, çünki indiyəcən Üst Dünyadan bir dənə də
müştərimiz olmayıb. Amma Alt dünyadakı ölülər də cürbəcür çıxır. Bir il qabaq Xarkovda
başımıza bir həngamə gəldi. "Ölü baş" hərbi birliyindən bir tankçıya urcah olduq. Nə isə, bunu
yuyundurduq, təraş etdirdik, geyindirib-geçindirdik, hər şeyi anlatdıq. Guya razılıq verdi.
Adaxlısı da yaxşı bir qız idi - jurfak tələbəsi Marina. Sonradan həmin qızı bir yapon matrosuna
güc-bəla sırımalı olduq. O ara bir görsəydiniz, bu yaponların meyidləri necə ellikcə suyun üzünə
çıxırdı… Yadıma düşəndə lap … Hə, bayaq nədən danışırdım?
Mayor xatırlatdı: - Tankçıdan.
- Hə, hə. Nə isə. Biz bu tankçıya bir az xərclik verdik ki, özünə korluq verməsin. Bu da, aydın
məsələdir ki, qurşandı içkiyə. Dirilənlərin hamısı elə bundan başlayır. Bir köşkdə buna araq
satmırlar ki, bəs get, bizə rubl gətir. Bunun da üstündə ancaq marka və kupon varmış. Bu gözünə
döndüyüm də əvvəlcə öz "parabellum"u ilə bunların vitrinini qırıb-tökür, gecə isə özünün "Tiqr"
tankı ilə gəlib vağzalın önündəki bütün köşkləri yuxa kimi asfalta yayır. O vaxtdan bəri həmin
tank Xarkovda vaxtaşırı görünür. Şəhəri dolaşıb, ticarət köşklərinə divan tutur, gündüzlər isə
qeybə çəkilir. Amma hara - heç bəlli deyil…
- Belə də olur, dünyada qəribə şeylər çoxdur... - dedi mayor.
- Elə o vaxtdan bəri biz vermaxtla işləməyə üstünlük verdik. SS ilə heç işimiz olmaz. Onlar
hamısı - başdan o məsələ. Ya kənd sovetini ələ keçirirlər, ya da öz marşlarını oxuyurlar.
Nizamnamələrində yasaqlandığı üçün evlənməkdən də uzaq dururlar.
Talanın üstündən güclü soyuq külək əsdi. Heyrətli baxışlarını mayor Zvyaqinsevdən ayıran
Maşa, talanın kənarındakı ağacın üç ayrı budağı arxasından əcayib biçimli üç şəffaf insan fiquru
ayrıldığını gördü. Bundan diksinən Tıymı çığıraraq, Tanyanın kürəyini döyəcləməyə başladı.
Tanya dilləndi:
- Bəli də, başlandı yenə. Qorxma, ay sarsaq, səninlə işləri yoxdur.
O, yerindən qalxıb, həmin şəffaf insanlara sarı yönəldi, bu ara onlara - yol qaydasını pozmuş
sürücünün onu əyləyən inspektora etdiyinə bənzər - sakitləşdirici jestlər etməkdən də qalmırdı.
Başını dizlərinə sıxan Tıymı lap yumağa bənzəyirdi və canına xəfif titrəmə düşmüşdü. "Nə olar,
nə olmaz" deyə düşünən Maşa tonqala yanaşdı və həmin an bütün varlığını mayor Zvyaqinsevin
özünə yönəlmiş baxışlarının məngənəsində hiss etdi. Gözlərini qaldırınca mayor Zvyaqinsevin
kədərlə gülümsədiyinin şahidi oldu. Mayor sakitcə:
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- Necə də cazibəlisiniz, Maşa, - dedi. - Tıymı məni bura çağıranda bağda işləyirdim. Çağırıb,
çağırıb lap zəhləmi tökdü. Elə hazırlaşırdım ki, onu hürküdüm, diqqətimi siz çəkdiniz, Maşa.
Məni elə sarsıtdınız ki, bunun sözlə ifadəsi imkansızdır. Məktəbimizdəki bir rəfiqəmə, Varya
adlı bir qıza, oxşatdım sizi. Eynilə sizə bənzəyirdi, onun da burnu çilli idi. Saçı nisbətən uzun
olardı. O vaxt aşiq olmuşdum ona. Əgər siz olmasaydınız, Maşa, mən heç bura gələrdimmi
görən?
Yüngülcə pörtən Maşa soruşdu:
- Bəyəm orda bağınız da var?
- Var.
- Bəs o yaşadığınız yerin adı nədir?
- Bizdə orda ad-filan olmur, - dedi mayor. - Elə ona görə də şən və rahat yaşayırıq.
- Bəs dolanışıq necədir oralarda?
- Normaldır, - deyən mayor təkrar gülümsündü.
Maşa yenə sordu:
- Adamlarınkı kimi lap əşyalarınız da var?
- Sizə necə başa salım, Maşa. Bir tərəfdən - sanki hər şey var, digər tərəfdən isə - sanki heç nə
yoxdur. Ümumiyyətlə götürəndə, oralarda hər şey təxminidir, dumanlıdır. Amma bu, dərindən
düşünəndə adama belə təsir bağışlayır.
- Siz harada yaşayırsınız?
- Bitişik torpaq sahəsi olan kiçik evim var. Sakitçilikdir, elə bu da mənə yetir.
- Maşınınız da var?
- İstəsəm olar. Niyə də olmasın ki?!
- Hansı markadandır?
Mayor: - Gah ondan, gah bundan… - dedi. - Mikrodalğalı sobam da olur, nədir o… paltaryuyan
maşınım da. Amma yuyulacaq bir şeyim olmur axı. Rəngli televizorum da olur. Kanalımız vurtut bircə dənə də olsa, sizin bütün telekanalları göstərir.
- Televizorunuzun modeli də dəyişir?
- Hə, - dedi mayor. - Hərdən "Panasonik" olur, hərdən isə "Şivaki". Amma belə götürəndə baxıb görürsən ki, heç nəyin yoxdur. Orda hər şey buğum-buğum qalxan buxar şəklindədir…
Dedim axı bayaq, hər şey sizdəki kimidir. Yeganə fərq isə - adların olmamasındadır. Hər şey
adsızdır. Yuxarı qatlara qalxdıqca, adlar da qeyb olur.
Daha nə soracağını bilməyən Maşa, mayorun sonuncu sözləri doğrultusunda fikrə daldığından
susurdu. Həmin vaxt Tanya şəffaf adamlara əsəbi tərzdə nəyi isə sübut etməyə çalışırdı:
- Mən sizə bir daha izah edirəm ki, o qarı ildırıma qarşı şaman ayini icra edir. Uşaqlıqda onu
ildırım vurubmuş, sonradan ildırım ruhu ona bir parça tənəkə bağışlayıb ki, ildırımdan qoruna
bilsin… Axı, nədən ötrü mən sizə sənəd təqdim etməliyəm ki?.. Nə üçün axı o qarı üstündə
sənəd gəzdirməlidir? Biz heç vaxt bənzər problemlə qarşılaşmamışıq… Siz utanın ki, artıq
ağbirçək qarılardan da xərclik qoparmağa niyyətlənmisiniz. Gedib o Moskvadakı xalq
təbabətçilərini abıra salın da. Dörd yanımızı qaramat basıb, hər addımbaşında bilinməz
təhlükələr yatır, siz də bu ahıl qarıya… Hə, lazım olsa, hələ şikayət də edəcəyəm…
Mayor Maşanın dirsəyini dümsüklədi:
- Maşa, mən indi çıxıb gedəcəyəm. Xatirə olaraq sənə bir şey bağışlamaq istərdim.
Mayorun artıq "sən" müraciətinə keçməsi Maşanın xoşuna gəldi. Soruşdu:
- Nədir ki elə?
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Mayor: - Qamış tütəkdir, - dedi. - Elə ki, usandın, fani həyatdan bezdin, mənim təyyarəmin
ziyarətinə gəl. Tütəyi çalan kimi yanında peyda olacağam.
Özünün: - Bəs sizlərə qonaq gedə biləcəyəmmi? - sualına Maşa:
- Biləcəksən, - cavabını aldı. - Hələ çiyələk də yeyəcəksən. Bir bilsən, necə çiyələyim olur!
Mayor yerindən qalxaraq soruşdu:
- Hə, gələcəksən? Gözləyəcəm ha.
Maşa zorla başını tərpətdi.
- Bəs indi siz ora necə… Siz ki, artıq dirilmisiniz?
Çiyinlərini çəkən mayor dəri gödəkçəsinin cibindən çıxardığı paslı "TT" tapançasını qulağına
dirədi.
Atəş açıldı.
Geri qanrılan Tanya dəhşət dolu gözlərini - səndələsə də, hələlik ayaq üstə duran - mayora dikdi.
Tıymı da başını qaldırıb eyni səmtə baxdı və hırtıldadı. Yenidən soyuq külək qalxınca ətrafa göz
gəzdirən Maşa, talanın kənarındakı şəffaf insanların qeybə çəkildiyinə də şahid oldu.
- Yolunu gözləyəcəyəm, - sözlərini təkrarlayan mayor Zvyaqinsev səndələyərək yarğana tərəf
yol aldı, bu ara yarğanın üzərində göy qurşağı peyda oldu. Bir neçə addım uzaqlaşınca mayorun
qaraltısı qaynar çay fincanına atılmış qənd parçası kimi zülmətdə əriyib yox oldu.
***
Tamburdakı pəncərədən yolboyu görünən bostanlara və evlərə göz qoyan Maşa səssizcə
ağlayırdı.
- Maşa, nə oldu yenə, hə? - deyə rəfiqəsinin ağlamaqdan qızarmış gözlərini süzən Tanya: - Belə
də olur, fikir eləmə. İstəyirsənsə, qızlara qoşulub, Arxangelsk tərəflərə gedək. Oradakı
bataqlıqda "Uçan qala" adıyla tanınan B-29 amerikan təyyarəsi var. Ekipaj da düz on bir
adamdır, hamımıza adaxlı çatar. Gedirsənmi?
Maşa xəbər aldı: - Nə vaxt getməyi düşünürsünüz ki?
- On beşindən sonra. Hə, yeri gəlmişkən, ayın on beşi alaçıq salavatlama bayramıdır, dur gəl
bizə. Gələcəksən? Tıymı ləziz göbələklər qurudub. Əgər bu Üst Dünya qavalı belə döşünə
yatırsa, səninçün o qavalda havalar da çalarıq. Eşidirsən, Tıymı, əgər Maşa bizə qonaq gəlsə,
qiyamət əylənərik, düz demirəm?
Başını qaldıran Tıymı buna cavab olaraq gülümsədi, hərəsi bir tərəfə əyilən qəhvəyi rəngli törtöküntü dişləri damaqlarından boy göstərdi. Çox əcayib bir təbəssüm alındı, çünki papağından
sallanan dəri zolaqlar qarının gözlərini örtmüşdü və adama elə gəlirdi ki, bu təbəssüm qarının
sadəcə ağzına aiddir, onun görünməyən gözləri isə öz soyuqluğunu və ciddiyyətini hələ də
qoruyur.
Tanya rəfiqəsinə:
- Üşənmə, o, xeyirxahdır, - dedi.
Amma mayor Zvyaqinsevin bağışladığı qamış tütəyi cibindəki ovcunda tutan Maşa, artıq nə
haqdasa gərgin xəyallara dalmışdı.
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Vladimir Georgiyeviç SOROKİN
1955-ci ildə Moskvanın Bıkovo qəsəbəsində doğulub. Moskvadakı Neft və Qaz İntitutunu bitirsə
də, aldığı mexanika mühəndisi ixtisası üzrə heç vaxt işləməyib. Bir müddət əlliyə qədər texniki
kitaba bədii tərtibat verməklə pul qazanıb. Nasir, opera librettoları müəllifi, kinodramaturq,
dizayner və rəssam kimi fəaliyyət göstərib. İlk şeiri birinci kurs tələbəsi ikən institutun qəzetində
çap edilib. Altı hekayəsinin və 1983-cü ildə yazdığı «Növbə» romanının daxil olduğu ilk kitabı
1985-ci ildə Parisdə nəşr olunub. Qısa zaman ərzində adıçəkilən roman Avropanın beş dilinə
çevrilib. Almaniya Mədəniyyət Nazirliyinin mükafatını qazanıb. Rusiyada ilk əsəri ("Düşbərə"
pyesi) 1990-cı ildə, ilk kitabı isə 1992-ci ildə çapdan çıxıb.
Romanları - "Növbə", "Marinanın otuzuncu məhəbbəti" (1982-84), "Dördlüyün ürəyi"
(1991),"Norma" (1979-83), "Roman" (1985-89), "Mavi piy" (1999), "Buz" (2002), "Bro yolu"
(2004), "23000" (2005), "Bir ay Dahauda" povesti və hekayələri ədəbi mühitdə böyük
çaxnaşmalar yaradıb. On py esin müəllifidir - «Düşbərə» (1984-87), «Qazma» (1985), «Rus
nənə» (1988), «İnam» (1989), «Dismorfomaniya» (1990), «Yubiley» (1993), «Hochzeitreise»
(1994-95), «Borş» (1995-96), «Dostoyevski-trip» (1997), «Yeni iliniz mübarək» (1998). Böyük
Teatrın sifarişinə əsasən bəstəkar L.Desyatnikovun «Rozentalın övladları» operasına libretto
yazıb.
Əsərləri dünyanın 18 dilinə çevrilib. 2003-cü ildə yazarın bütün əsərlərinin bir arada toplandığı
üçcildliyi işıq üzü görüb.
Çağdaş rus nəsri qarşısında xidmətlərinə görə 2001-ci ildə «Xalq Bukeri»nə və Andrey Belıy
adına ədəbi mükafata layiq görülüb. 2005-ci ildə isə «Liberty» ödülünə sahiblənib.
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Snayperin səhəri
(hekayə)
Səhər saat səkkizdə snayper mətbəxdə çayını içəndə bayırda güclü sulu qar yağımı başladı.
Lopa-lopa yağan qar az keçməmiş pəncərədən görünən bomboz boşluğu da, karnizi də örtdü.
Çayını bitirən snayper stəkanını yaxaladı, nəfəsliyi açıb küçəyə nəzər saldı. Damları və ağacları
örtən qara, hələ ki, təkcə yaş asfalt təslim olmur, öz qaralığını qoruyurdu.
Bayıra tüpürən snayper nəfəsliyi örtüb, yır-yığışa başladı. Qırmızı yun jaketini, isti qış şalvarını,
qulaqlı papağını geyindi, qardan seçilməmək üçün ağ rəngli xələtinə büründü, kətan çantasını
çiyninə keçirdi, eyni parçadan qılıfı olan karabinini əlinə alıb eşiyə çıxdı.
Bayırda nəmişlik idi.
Qar aramsız ələyirdi, zibil qutularının həndəvərində iki nəfər itlə dolaşırdı, bir yük maşını
mağazaya yan almağa çalışırdı.
Qılıfı çiyninə, əlcəklərini isə əllərinə taxan snayper, asfaltla yeriməyə başladı. İtlə gəzənlərə
yetişəndə onlardan birisiylə salamlaşdı. Tanışı da gülümsünərək başını tərpətdi.
Bazar günü olsa da, tramvay ləbələb doluydu.
Güc-bəla kassaya yanaşan snayper dəliyə üç qəpiklik salıb, bir bilet cırdı. Salona tərəf keçmək
istəyəndə öz çantasıyla bir kişiyə toxundu.
Papağını düzəldən kişi onu süzüb:
- Barı tramvayda o şoğəribini yerə qoy da… - deyib donquldadı.
Bunu cavabsız qoyan snayper irəliləyərək, özünü boş oturacağa yıxdı.
Altı dayanacaqdan sonra, universamın yanında, təxminən hamı düşdü. Yarıboş salonu
təbəssümlə süzən snayper yerini bir az da rahatladı.
Daha üç dayanacaq gedəndən sonra o da düşdü.
- Üçüncü Malenkov dalanı, ev səkkiz… - deyə o, əlindəki kağız parçasını süzərək mızıldandı. Haradasa buralardadır…
Çiynindəki qılıfa çəki-düzən verib, küçəylə irəliləməyə başladı.
Yan-yörəsində blok tipli evlər ucalırdı.
Skamyada oturan ağbirçək xəbər aldı:
- Səkkizinci ev? Budey burdadır dana!
Bunu deyərək o, çənəsiylə yaxınlıqdakı bir qrup evi göstərdi. Gözünü qıyan snayper soruşdu:
- Amma bunlardan hansıdır?
- Odey, o soldakı. Səkkizinci odur.
- Təşəkkür.
- Bir şey deyil.
Xəndəyin üstündən hoppanan snayper evlərə tərəf yönəldi.
Evlər müdirinin evini asanlıqla tapdı. Qapı zənginə eşiyə çıxan dazbaş, nə isə gövşəyən, maykalı
kişi başını yırğaladı:
- Məni axtarırsız? Keçin içəri.
Snayper:
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- Yox, canım, sağ olun, - dedi. - Mən çardaqla əlaqədar gəlmişəm… bu da vəsiqəm, - deyib əlini
xələtinin yaxasından içəri apardı.
Evlər müdiri gülümsünərək:
- Barı bir bura keçin də. Bəyəm eşikdə də… - dedi.
İstəməsə də, snayper içəri keçib, vəsiqəni ona uzatdı.
Sənədə əlüstü göz atan evlər müdiri:
- Hər şey aydındır… Bircə dəqiqə səbr edin… - deyib, əlindəki açar dəstəsindən birisini ayırdı. Orada qapı salxaqdır, açanda onu bir az yuxarıya doğru dartın. Bir də oralarda ehtiyatlı olun,
şüşə qırığı əlindən tərpənmək olmur…
Açar, başını tərpədən snayperin əlcəkli ovcunda əridi.
Çardaq qapısıyla xeyli əlləşməli oldu. Qapını itələyərək, açarı neçə yol burmalı oldu və handanhana diziylə qapıya möhkəm basmaqla bu işin çəmini tapdı.
Çardaq qaranlıq və rütubətli idi. Sement və pişik iyi verirdi.
Snayper yerə tüpürdü, qapını örtərək, ehtiyatla dar pəncərəyə yanaşdı. Ayaqları altında bəzən
şüşə şaqqıldayır, bəzən isə kömür şlakı xırçıldayırdı.
Pəncərəni açdı, çantasını çıxarıb ayaqlarının yanına qoydu. Daha sonra qılıfdan çıxartdığı
karabini üsulluca damın üstünə qoydu.
Qarla örtülü şiferin üstündən qanadlarını çırparaq pırıltıyla uçan bir göyərçin aşağılarda gözdən
itdi.
Çantasını açan snayper oradan qeyd dəftərini və patron yığdığı parusin torbacığı çıxartdı.
Patron torbasını karabinin böyrünə qoydu, dəftərin son kərə yazılan səhifəsini açdı.
- Demək… Üçüncü Malenkov dalanı, ev… səkkiz, doqquz, doqquz "a"… aha… otuz dama.
Çantadan götürdüyü qələmi həmin səhifəyə qoyub, elə dəftər əlindəcə dama qalxdı.
Qar yenə də yağmağındaydı, amma əvvəlkinə nisbətən seyrək və narın idi. Qarlı dam örtüyü
ayaqları altında quru-quru çırtıldayırdı. Karabinin kəmərini sol qoluna keçirən snayper əlindəki
dəftər və patron torbasıyla ehmallıca aşağıya, damın lap ətəyinə endi. Burada navalçaya yaxın bir
yerdə artıq pas tutmuş məftillərdən hörülmüş alcaq, metal məhəccər var idi.
Snayper bu məhəccər boyu navalçanın üstünə uzandı, torbasından yağ qoxuyan güllə darağını
çıxarıb karabinə taxdı. Bunun ardınca saat kəmərinin altında saxladığı məxmər əskiylə optik
nişan linzasını yaxşıca sildi.
- Səkkiz, doqquz, doqquz "a"… - deyib, 8, 9 və 9 "a" nömrəli evlərin arasındakı həyəti gözdən
keçirdi, dodaqlarını fit çalar kimi büzüb, nəfəsini buraxdı.
Həyət çox iri idi.
Lap ortada taxta çəpərə alınmış sürüşmə qurğusu, yan-yörəsində uşaq oyun meydançasının
köhnə-kühnə "göbələkləri", bir az irəlidə isə qarajlar sırası gözə dəyirdi.
Snayper dəftəri yaxına çəkib, açdı.
Səhifənin baş tərəfində bayaq yazdığı "Üçüncü Malenkov dalanı, ev nömrə 8, 9, 9 "a" qeydi,
onun altında isə otuz kvadratdan ibarət ensiz bir düzbucaqlı vardı.
Qoruyucunu boşlayıb, sürgünü geri çəkdi, tüfəngin qundaq qismini çiyninə keçirdincə uc
tərəfində susdurucu olan qara lülə döşəməyə tuşlandı. Artıq həyətdə - sürüşmə yerində, bina
girişlərində, qarajlar tərəfdə - adamlar gözə dəyirdi. Nişangahı qarajlar səmtə yönəltdi: budur, bir
qapı açıqdır, içəridə birisi "Zaporojes" maşınının altında dəbələnir. O biri qarajın yanında da üç
nəfər var.
Snayper bu üç nəfəri hədəf seçdi, amma oradan keçən bir qadın görüntünü örtdü. Snayper onu
hədəf aldı. Yaşıl paltolu bu kök qadının bir əlində ərzaq dolu tor zənbil, digərində isə bidon
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vardı. Hədəfdəki "üstəgəl"i qadının qəhvəyi yaylığına tuşlayan snayper, nəfəsini qısıb, elə həmin
hərəkətin davamı kimi tətiyi basdı.
Tanış və küt bir səs gəldi: pdum! Qundaq çiynində bir təkan yaratdı.
Qadın səndələdi, yük tutan əlləri yuxarıya dartındı, ayaqları büküldü. Arxası üstə düşdü. Asfalta
düşən boş bidonun cingiltisi bir saniyə sonra snayperin qulağına dəydi.
O üç kişi qadına tərəf qaçdı.
Onların qadına tərəf əyilməsini gözləyən snayper, onlardan birinin peysərinə bir güllə sıxdı.
Yoldaşları onu qucaqlayıb, qaraja tərəf sürütmək istədilər, amma ki, əbəs yerə - çünki heç ikicə
addım atmamış birisi yerindəcə qacıyıb üzüüstə düşdü, digəri isə qarnını tutub, onun böyründə
bükülüb qaldı.
Bayaqdan ayaqları "Zaporojes"in altından çıxan kişi əlini ətəyinə silə-silə bayıra çıxıb, o üç
nəfərə yaxınlaşdı. Bu, ucaboy və kürən birisiydi. Onun başını hədəf götürən snayper atəş etdi.
Kürənbala gözə görünməyən çəkic zərbəsi yeyibmiş kimi ikiqat oldu, amma sonra əlini sinəsinə
sıxaraq yerindən sıçradı, bir neçə metr qaçıb özünü skamyanın üstünə atmaq istəsə də, onun
arxasına yumbalandı.
Snayper darağa yeni güllələr taxdı, lüləni qonan qar dənəciklərinin şehindən təmizlədi, dəftərə
tərəf əyilib, beş damaya səliqə ilə "üstəgəl" işarəsi qoydu. Aradan keçən vaxt ərzində qar tamam
kəsmişdi, açıq dəftərə ara-sıra düşən qar dənəcikləri daha çox snayperin başı üstündə dövrə
vuraraq damın altında yox olurdular.
Üzbəüz binanın girişindən qadınla kişi çıxdı. Snayper nişangahı onlara yönəltdi. Kişi qısa kürk
və ağ rəngli xəz papaq geymişdi. Gülümsünərək qadına tez-tələsik nələrsə deyən bu kişi bir əli
ilə qadının qoluna girmişdi, o biri, sərbəst əli isə jestlərlə girinc idi. Onu maraqla dinləyən qadın
dodaqlarının təbəssümünü samur xəzli yaxalığına gömməyə çalışırdı.
Kişinin iri papağını hədəfə gətirən snayper tətiyi basdı.
Pdum!
Səndələyən kişi üzüquylu yola sərələndi.
Çaşqın qadın donub qaldı, çantası qolundan sürüşüb düşdü və az sonra onun nisbətən ləngiyən
çığırtısı snayperə yetişdi.
"Üstəgəl" işarəsi qadının kürəyinə oturdu.
Pdum!
Yola çökən qadın ağır-ağır bir böyrü üstə düşdü.
Yaxınlıqdakı kiçik dükandan çıxan iki qarı yerdə ağanayanları matdım-matdım süzürdülər.
"Üstəgəl" işarəsi onlardan birinin boz yaylığına qondu.
Pdum!
Barmaqlarını şanalayan qarı nənə kürəyi üstə yıxıldı. Digər qarı qışqırıb, yanını basa-basa evə
tərəf götürüldü.
Pdum!
Ağbirçək sanki səndələdi, addımını yan atdı. Kötük ayaqları bükülüncə o da yerə sərildi.
Həyətə qırmızı "Moskviç" girdi. Qarajlar tərəfə yan alaraq, tam o ölənlərin yanında durdu.
Qapını açan göy jaketli, şişman kişi yerə sərələnənlərə tərəf qaçdı, yerdəki qan gölməçəsini
görüncə əllərini, kağız tək ağaran üzünə apardı.
Pdum!
Şişmanın ağzı aralandı, başı geriyə qatlandı, sinəsinin ortasındakı xımxırda dəlikdən qan
fəvvarəsi fışqırmağa başladı. Şişman kişi "körpü" vəziyyəti alacaqmış kimi geriyə doğru əyildi,
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əlləri çənəsinə tərəf uzandı. Bir göz qırpımı beləcə donub, geriyə yıxıldı. Tabsız ayaqları titrədi,
dombalan gözləri göylərə sancıldı.
Snayper darağa yenə güllələr düzdü, dəftərə daha beş xaç işarəsi qoydu.
Haradasa alt tərəfdən zəif taqqıltı gəldi - görünür, dama yaxın üst mərtəbədə nəfəsliyi açdılar.
Bunun ardınca radio səsi eşidildi. Gülünc təsir bağışlayan səsdən və zalda qopan qəhqəhələrdən
təxmin etmək olardı ki, radioda Raykinin monoloqunu verirlər.
Təzə qarın bir çimdiyini götürən snayper bunu ağzına atdı.
Vurulmuş qadınla kişiyə tərəf iki nəfər - gen pijama şalvarında bir qocahal kişi və yaxası açıq ev
xələtində bir yaşlı qadın qaçırdı.
Oraya birinci yetişən kişi ölü qadının donuq üzünə baxıb, onu silkələdi:
- Saşa! Saşacan! Saşa!
Onun xırıltılı səsi gəlib snayperə çatdı.
Yaşlı qadın ora çatınca qocanı bir yana itələdi, həyəcanla ölən qadının kürkünü açmağa çalışdı.
Dizləri üstə düşən qoca başını əllərinin məngənəsinə saldı.
Pdum!
Qocanın başı yerindən oynadı, boynunun ardında tünd qırmızı ləkə peyda oldu. Qurdalansa da,
başını qaldırammadı, böyrü üstə qaldı.
Pdum!
Onunla gələn xala da üzünü tutdu, qırışmış əllərinin arasından sürətlə qan axmağa başladı. O da
üzüquylu ölü qadının üstünə yıxıldı.
Snayper nişangahı pəncərələr boyu gəzdirdi.
Tül pərdəni aralayan cavan bir qız dəhşət içində aşağıda olub-bitənləri seyr edirdi.
Pdum!
Qız yıxıldı. Güllə pəncərədə dişli bir dəlik açmışdı.
Bir başqa pəncərənin nəfəsliyini cəld açan qadın da dışarı boylandı, əlini al qırmızı boyadığı
dodaqlarına söykəyib, üzüaşağı nə isə çığırdı.
Pdum!
Güllə nəfəsliyin qırağından bir parça qopartdı, çığırtı qadının ağzındaca qaldı. Özünü aşağı
atacaqmış kimi bir az da irəli gəldi, gözləri qara dama daşına döndü. Qolları üstünə düşən başını
bir yol qaldırdı, sonra başı yenə ora düşdü. Ağzından daşan qan əllərini bürüdü.
Onun arxa tərəfindən, otağın içindən çığıraraq, yaralıya tərəf cuman hündür kişi xeylağı qadının
çiyinlərindən yapışdı.
Pdum!
Kişi də getdi kütə.
Kəllə-mayallaq bir fraza deyən Raykin uzun, ara-sıra fit çıxaran bir qəhqəhəyə başladı. Qəflətən
zaldakılardan qısıq səslə nəsə xəbər aldı. Zalda hay-küy yarandı. Raykin sualı bir də, ucadan
səsləndirdi. Zalda bayaqkından betər küy qopdu. Uzun pauzadan sonra o, yenə, sakit və ciddi
tərzdə sözə başladı. Zal uğunub getdi.
Xaç işarələri qoyan snayper güllə darağını yenilədi və sürgünü çəkdi.
Ölən qarını yerdən qaldıran üç nəfər bina girişinə tərəf yönəldi. Başqa dörd nəfər isə digər qarını
yerdən götürdü. Bu dördlükdən ucaboylu, enlikürək cavanı hədəf seçən snayper onun kürəyinin
düz ortasına bir güllə sıxdı. Qara çökən cavan oğlan bir saniyəliyinə tabsız əllərini tərpətsə də,
qəflətən yerindən qalxıb götürüldü. Amma on addım atandan sonra tab gətirməyib, yerə
yumbalandı. Qalan üç nəfər də harayasa əkildi.
Artıq Raykin aramsız nə isə danışırdı, hırıldayan zal onun dediklərini güclə tuturdu.
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Snayper bir cavanı nişan alıb, tətiyi basdı. Onun başının yanından ötən güllə digərinin ayağına
tuş gəldi. Snayper:
- Sarsaq… - deyə mızıldandı və yaralının axırına çıxdı.
Raykin yenə qəhqəhə çəkdi, hıçqırdı və son olaraq nəsə çığırdı. Ona ünvanlanmış alqışlar
"Sabahınız xeyir!" mahnısına qarışdı. Diktor xanımın gümrah səsi radio dinləyiciləri ilə
vidalaşdı.
Qarının cəsədi artıq binanın girişindəydi, göy paltolu qadın giriş qapısını açıq tutmuşdu, iki kişi
isə səndələyərək cəsədi içəri salmağa çalışırdı.
Pdum!
Onun arxasındakı kişi taqətsiz halda yerə aşdı.
Pdum!
Digər kişi cəsədin üstünə düşdü. Binanın içinə girən qadın bir an sonra yenə göründü, mərhumun
əlini öz ovcuna aldı.
Pdum!
Qıvranan qadın mərhumun üstünə yıxıldı.
Snayper yeni xaçlar çəkdi. Hələ beş xana boş idi.
Torbasında darağın milçəsini axtarıb tapdı, amma güllə darağı əlindən sürüşüb düşdü, navalçaya
dəyərək damın altında görüntüdən qeyb oldu.
- Bircə bu çatmırdı… - deyib snayper yerindən sıçradı, məhəccərdən aşağıya boylandı.
Güllə darağı xırda nöqtə kimi aşağıda, skamyanın böyründə qaralmaqdaydı. Nişangahı bu
nöqtəyə yönəldib baxdı - özüdür ki, var.
Yenidən məhəccərin dibinə uzandı, güllə darağını yerinə taxıb, aşağılara boylandı.
Həyət bomboş idi.
Qar üstündə bir dəstə meyit qaralırdı.
Qarajlar tərəfdə qaçan ala-bula bir it havanı qoxlayaraq, təşvişlə hürsə də, meyitlərə
yaxınlaşmağa ürək etmirdi.
Snayper nişangahı yenidən pəncərələrə yönəltdi.
Az qala bütün pəncərələr pərdəli idi.
Nişangah halqası ağır-ağır pəncərələrin üzərində gəzdi. Bir pəncərədə pərdə azca dəbərdi.
Snayper diqqətini topladı.
Pərdə azacıq aralandı və qara fonda gözlüklü bir qoca zühur etdi. "Üstəgəl" işarəsi onun üstünə
gəldi.
Pdum!
Pərdə yırğalandı, qocanın üzü fondakı zülmətə qarışdı.
Nişangah yenə də pəncərələrdə gəzişirdi. Aşağıda uğultu qopdu.
Yandakı evin böyründən çıxan boz rəngli "Volqa" həyətə girdi. Ölən cavanın meyidinə çatıb
dayandı, qapılar açıldı, qırmızı idman gödəkcəsi geymiş bir kişi və kürklü bir qadın maşından
endi.
Kişi qan gölündə üzən cavanı üzü üstə çevirməyə başladı, qorxa-qorxa ora yanaşan qadın isə
əlləriylə ağzını tutub, başını yırğaladı.
Pdum!
Qısaca çığıran qadın yolun üstünə çökdü.
Pdum!
Kişi də onun böyründə büzükdü.
Snayper qarı ovuclayaraq ağzına basdı.
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Dizlərini qarnına yığan kişi kürəyi üstə çevrildi.
Yuxarıdan qanadların çırpıntı səsi gəldi. Snayperin lap yaxınlığına, məhəccərin üstünə qonan
göy rəngli göyərçin öz anlamaz baxışlarını ona dikdi. Snayper ona bir çəngə qar atdı. Göyərçin
ürküb getdi.
Uzaqda, aşağılarda, bir qapı çırpıldı və az sonra yolda bir fiqur qaraltı verdi. Snayper onu
nişangaha gətirdi.
Səki ilə bu gələn evlər müdiri idi.
Yerdəki üç meyidə yanaşınca, o dayanıb köksünü ötürdü, gözünü qıyıb pəncərələri süzdü. İdman
gödəkçəsi geymiş kişi əvvəlki kimi arxası üstə qalmışdı, "Volqa"nın qapıları açıq idi, motor da
çalışırdı.
Meyidə tərəf əyilən evlər müdiri, qəddini düzəldəndən sonra bircə başını buladı.
Onu nişan seçən snayper barmağını tətiyə aparsa da, açarı ona qaytaracağını xatırladı və
fikrindən daşındı.
Evlər müdiri yola düzəldi və binanın o biri başında tindən qıvraq hərəkətlə çıxan və əlində nəsə
aparan qısaboy qocayla rastlaşdı. Ona sevincək əl uzadan qocaya, başıyla həyəti göstərən evlər
müdiri qaşqabaqla nələrsə söylədi.
Qoca ona gözlərini bərəltdi. Evlər müdiri daha nə isə dedi, onu dəhşət içində dinləyən qoca,
müdirin arxasındakı həyəti arabir onun çiyni üstdən süzürdü.
Qocanın başını hədəf götürüb, tətiyi basdı.
Pdum!
Nimdaş qulaqlı papaq qocanın başından bir kənara uçdu, o, qorxudan yerə oturdu, amma
qəflətən papağını yerdən qamarlayıb qaçmağa üz qoydu.
Pdum!
Güllə onun çiyninin üstündən keçdi. Qoca tini burulub qeybə çəkildi. Yan-yörəsinə baxınan
evlər müdiri də onun ardınca aradan çıxdı.
Yan tərəfə tüpürən snayper yeni daraq taxdı.
Həyət elə əvvəlki kimi bomboş idi. İt ölən cavanın ayağını qoxlayırdı.
Radioda xəbərlər oxunurdu və bir qızın öz atasına qəhqəhələr içində nələrsə anlatdığı eşidilirdi.
Həyətə iki uşaq - bir qızla bir oğlan - girdi. Snayper onları hədəfə gətirdi. Onlar sürüşmə
qurğusuna tərəf üz tutmuşdular, ayaqları sürüşdüyündən qız oğlanın əlindən möhkəmcə
yapışmışdı. Oğlanın danışdığı sözlərə gülən bu qızın beret altından çıxan xırda hörükləri
titrəşirdi. Qovaq ağaclığını keçib, onlar qurğuya oturdular, oğlan ürəkli, qız isə ürkək-ürkək
üzüaşağı sürüşdü.
Snayper oğlanı nişan aldı.
Pdum!
Oğlan yıxıldı, yerində dikələrək ayaqlarını altına yığdı. Ağzından qan axmağa başladı.
Yırğalanaraq o, yanı üstə düşdü.
Qız ona yanaşdı.
Pdum!
Əlləriylə havanı yaran qız buzun üstünə quylandı. Bereti başından düşdü.
Son iki xaç işarəsini çəkən snayper tarixi yazıb, imza atdı, dəftəri örtdü. Karabini boşaltdı,
atılmış güllə gilizlərini yığıb, torbaya atdı.
Aşağıdan nə isə bir musiqi sədası ucalırdı.
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Pəncərədən çardağa keçən snayper, torbanı və dəftəri çantasına qoydu, karabinə qılıfını
geyindirdi, bir kənarda qalaqlanmış köhnə izolyasiya materialının üstünə işəyib, qapıya tərəf
yönəldi.
Evlər müdiri evdə olmadığından çardağın açarını onun arvadına təhvil verdi.
Həyətə çıxınca ikilinin cəsədləri yanında dayanmış iki nəfərə rastladı.
"Volqa"nın qapıları bayaqkı kimi taybatay açıq idi, motor çalışmağındaydı, radio da nə isə
qırıldadırdı. Yaxınlaşan snayperin gözlərinin içinə ümidlə baxan, rəngi avazımış hündürboy kişi:
- Dəhşətdir… - dedi. - Axı buna nə deyəsən, hə? Hanı bizim o tərifli milisimiz?! Yəqin domino
çırpır hardasa?!
Canıyananlıqla başını tərpədən snayper yoluna davam etdi.
Üçüncü skamyanın tuşuna çatanda çevik hərəkətlə əyilib darağı götürdü və cibinə dürtdü.
Yandakı evin arxasında mağaza var idi. Lap girişdə sosis satırdılar. Növbəyə duran snayper,
özünün, bayaq gülləsindən qaçıb-qurtulan qocadan sonra olduğunun fərqinə vardı.
Yarım saatdan sonra növbə qocaya çatdı. Sosisləri torbasına dolduran qoca satıcıya üç manat altı
qəpik uzatdı. Dəmir pulları əyri-üyrü qazana atan satıcı üzünü snayperə tutdu:
- Sizə nə qədər?
- Bir kilo, - sözlərini mızıldayan snayper hazırladığı çantasını bəri başdan irəli itələdi.
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1951ci ildə Leninqradda (indiki SanktPeterburqda) dünyaya göz açıb. Məşhur sovet yazıçısı
Aleksey Tostoyun nəvəsidir. Leninqrad Dövlət Universitetinin klassik filologiya fakultəsini
bitirəndən sonra nəşriyyatda redaktor vəzifəsində çalışıb. Otuz iki yaşında ikən qələmə aldığı ilk
hekayəsi 1983cü ildə "Avrora" jurnalında çap olunub, ilk hekayələr toplusu isə 1987ci ildə
oxucuların müzakirəsinə verilib.
Bir çox xarici jurnalla ("The New Yorker", "New York review of books" və sair) və ABŞ
universitetləri ilə əməkdaşlıq edir. Son bir neçə ili ABŞda yaşayır və işləyir. Rusiyada və xaricdə
böyük marağa səbəb olan "Kıs" romanının (2000) müəllifidir.

Tatyana TOLSTAYA

Kvadrat
(hekayə)
1913, ya 1914, ya da ki 1915ci ildə, günüfilanı da bəlli deyil, polyak əsilli rus rəssamı Kazimir
Maleviç çox da iri olmayan, 79,5x79,5 santimetr ölçülü bir kətan parçası götürüb, kənarlarını ağ,
ortasını qatı qara rəngə boyadı. Bu sadə işləmi istənilən uşaq da bacarardı, hərçənd ki, uşaqların
belə böyük sahəni bir tək rənglə boyamağa səbrləri çatmaz. Bu işi yalnız cizimçi (=çertyojçu)
bacarardı Maleviç isə cavanlığında cizimçilik etmişdi amma yeri gələndə heç cizimçilər də
bunca sadə həndəsi fiqurla işləməyə həvəs göstərməzlər. Belə bir tablonu ruh xəstəsi olan birisi
çəkə bilərdi amma onlardan da bir kimsə onacan bu işə girişməmişdi, heç bunu çəksəydi belə,
onun bunca uyğun zamanı və uyğun yeri seçməklə rəsm sərgisinə qatılma şansı imkansızdı.
Bu bəsit işləmi gerçəkləşdirən Maleviç isə sonradan dünyanın ən məşhur, ən sirli, ən qorxunc
tablosu olan “Qara kvadrat”ın müəllifi kimi tanındı. Adi fırça hərəkətləri ilə o, köhnəklə yeni
sənət, insanla onun kölgəsi, qızılgüllə tabut, yaşamla ölüm, Yaradanla İblis arasındakı keçilməz
həddi, uçurumu göstərdi. Özünün dediyinə görə, o, “hər şeyi sıfırladı”. Amma nədənsə onun
yaratdığı bu sıfır kvadrat biçimliydi və bu sadə ixtira bütün sənət tarixi üçün görünməmiş tapıntı
idi.
Nə yaratdığını Maleviç özü də yaxşı anlayırdı. Bu əlamətdar hadisədən bir il, ilyarım əvvəl o, öz
dostlarıyla və həmfikirləriylə quzeyin mənzərəli bir bölgəsində yerləşən yayevində keçirilən
Rusiya futuristlərinin birinci qurultayına qatılmışdı. Oradakı sənət xadimləri “Günəş üzərində
zəfər” adlı opera yazmaq qəRarına gəldilər və ertələmədən, elə yayevindəcə işə girişdilər.
Maleviç səhnə tərtibatı hazırladı. Hələ o vaxt o, pərdələrdən birində arxa fon üçün sonralar
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yaRanacaq məşhur kvadratını uzaqdanuzağa xatırladan rənglərlə, yəni ağqara bir dekorasiya
işləmişdi.
Bir ilham anında və sırf təsadüf nəticəsində onun fırçasından bu dekorasiyaya köçən ideya
sonralar Peterburqdakı emalatxanada rəssama özünün nəzəri tapıntısı, ən yüksək və əlçatmaz
uğuru təəssüratını bağışladı. Ona əyan oldu ki, çoxdan bəri aradığı sirli və böhranlı nöqtəni tapıb,
bu nöqtə ətrafında və bu nöqtə arxasında artıq heç nə gizlənmir və gizlənə də bilməz. Bir rəssam
kimi dahiyanə hissiyyatı ilə, Yaradanın bəxş etdiyi uzaqgörənliklə o, bulunduğu zülmətdə əl
havasına indiyədək çoxlarının yanından və üstündən diqqət etmədən keçdiyi o yasaq rəngli, o
yasaq və bəsit biçimli fiquru kəşf etmişdi…
Halbuki bəzibəzi adamlar “Günəş üzərində qələbə çalmaq” sövdasına düşmüş, bəziləri isə
Zülmət Sultanına meydan oxumağa cürət eləmişdi. Maleviçə isə bu nəsib oldu və bu sirrə təşnə
olan Faustlar, İblislə sövdələşmələr haqda inandırıcı rəvayətlərdə deyildiyi kimi, Dünyanın
Sahibi ləngimədən və ani zühur etməklə rəssama yoxluğun bəsit düsturunu pıçıldadı.
Birinci Cahan savaşının ən qızğın çağında, yəni 1915ci ilin sonlarında bu qorxunc tablo digər
işlər sırasında futuristlərin sərgisinə çıxarıldı. Digər rəsmlərini adi şəkildə divarlardan asan
Maleviç, “Kvadrat”a xüsusi bir yer ayırmışdı. Həmin sərgidə çəkilən foto “Qara kvadrat”ın
tavanla divarın birləşdiyi küncdə, adətən ikonaların asıldığı yerdə, yəni önəmli, qırmızı və qutsal
küncdə asıldığını bizə sübut edir. Buradakı “qırmızı” sözünün rəng yox, gözəllik mənası
daşıdığını rənglərə hakim olan birisinə xatırlatmaq yersizdir. Əslində Maleviç bu «qra dəliyi»
bilərəkdən o qutsal küncdən asmışdı, çünki öz əsərini “Yeni zəmanənin ikonası” adlandırırdı.
Buradakı “qırmızı” qara (=sıfırlanmış) rəng ilə, üz boşluq (=sıfırlanmış cizgi) ilə, yuxarıya, işığa,
əbədi həyata açılan pəncərə isə zülmətlə, qaranlıq zirzəmiylə, cəhənnəm qapısıyla, dibsiz
zülmətlə əvəz olunmuşdu.
Gözəl rəssam, sənət araşdırıcısı, həm də Maleviçin müasiri olan A.Benua tablo haqda yazmışdı:
“Ağ çərçivədəki bu qara kvadrat adi zarafat, adi etiraz, Mars meydanı tərəflərdəki hər hansı evdə
baş verən təsadüfi və əhəmiyyətsiz bir təfərrüat deyildi. Əslində Kvadrat özünütəsdiq xətrinə hər
şeyi amansız yağmaya uğradan aksiyadır, o, sevgi və zəriflikdən yoğrulmuş hər şeyi tapdalayıb
məhvə sürükləməklə yanaşı, özünəheyranlıqdan və təkəbbürdən həzz almaqdan da qalmır. ”
Bundan xeyli əvvəl, hələ 1869cu ilin sentyabrında Lev Tolstoy, bütün sonrakı həyatına dərin
təsir göstərmiş və hər halda onun dünyagörüşündə əsil dönüş yaratmış nə isə anlaşılmaz bir
duyğuya qapılıbmış. Vacib və karlı bir alışveriş üçün xoş əhvalla evdən çıxıb, özünə yeni mülk
almağa yollanır. At belində yol gedəgedə yoldaşlarıyla şirin söhbət edirmişlər. Gecə düşür.
“Arada mürgü vursam da, qəfil oyandım: içimə nədənsə təşviş doldu. (…) Birdən mənə elə gəldi
ki, bu qədər yol getməyimə heç ehtiyac yoxmuş, mən elə burada, bu qərib yerdəcə öləcəyəm.
İçimi dəhşət bürüdü.” Yolçular kiçik Arzamas şəhərində gecələmək qərarına gəlirlər. “Axır ki,
önü sütunlu bir evə gəlib çatdıq. Ev ağ rəngdə olsa da, mənə son dərəcə qəmli göründü. Təşvişim
daha da artdı. (…) Dəhliz çox kiçik idi, üzündə ləkə olan bu ləkə də içimdəki dəhşəti bir az da
gücləndirdi yarıyuxulu bir kişi mənə ayrılan otağı göstərdi. Otağı da qaramat bürümüşdü. İçəri
keçincə içimi əsil dəhşət sardı.
(…) Bütün divarları ağardılmış, kvadrat biçimli kiçik otaq idi bu. Xatırladığım qədəriylə, mənə
ən çox əziyyət verən bu otağın məhz kvadrat biçimli olması idi. Qırmızı pərdə asılmış tək
pəncərəsi vardı. (…) Yastığımı alıb, divana uzandım. Oyandığım zaman otaqda bir kimsə yox idi
və hələ ki qaranlıqdı. (…) Hiss edirdim ki, burada yuxulamaq imkansızdır. Axı buralarda nə
azarım vardı mənim? Canımı götürüb hara gedirdim belə? Nədən və hara qaçırdım axı? Nə isə
qorxunc bir şeydən qaçsam da, buna nail ola bilmirdim. (…) Bu əzabverici düşüncələrdən
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qurtulmaqdan ötrü dəhlizə çıxdım. Amma o da ardımca düşdü. Əvvəlki kimi, bəlkə də daha
betər, dəhşətə gəldim.
Özüözümə: Bu nə sarsaqlıqdır axı? sordum. Nəyin intizarındayam, nədən qorxuram görəsən?
Ölüm güclə sezilən səslə: Məndən, dedi. Mən burdayam.
(…) Keçib uzandım, amma elə o anda yerimdən dəhşət içində sıçradım. Bu, bir növ intizarı
xatırladırdı, belə intizar qusmadan öncə olur adamda. Bir az da ruhsal nigaranlığa bənzəyirdi.
Dəhşətliydi, qorxuncdu. Belədə adama elə gəlir ki, o ölümdən qorxur, amma yaşantılarını
xatırlayıb, irdələyincə görürsən ki, yox, ölümə məhkum olunmuş həyatın üçün qorxursan. Sanki
ölümlə həyat biribirinə sarmaşıb. Anlaşılmaz bir hiss qəlbimi didibyesə də, onu tam dağıda
bilmirdi. Bir daha gedib rahat yatışanlara baxdım, bir də yuxulamağa cəhd etdim, amma yenə də
eyni, yəni ağ və qırmızı rəngli, kvadrat biçimli dəhşətə qapıldım. İçimdə nə isə qırılmışdı, amma
sağasola dağılmaq bilmirdi. Mənə gözgörəsi və amansız bir əzab verir, içimdəki bütün
xeyirxahlığı harayasa silibsüpürür, yerində isə özümə və məni mən edən hər şeyə qarşı sakit və
acıq qəzəb qaynayırdı.”
Yazarın həyatında “Arzamas dəhşəti» adıyla bilinən bu məşhur və sirli yaşantı heç də sadəcə
güclü depressiyanın qəfil fəsadı deyildi. Bu, ölümlə, şərlə gözlənilməz buluşmaydı. Həm də ağ
və qırmızı rəngli, kvadrat biçimli. Lap Maleviçin tablolarından birinin sözlü versiyası kimi
səsləndi bu.
Lev Tolstoy bu ağqırmızı kvadratla bağlı olayı nə öncədən sezə, nə də mövcud durumu
lazımınca kontrol edə bilərdi. Bu olay onun üstünü qəfil almışdı, onun ömür yolunda zühur
etmişdi və baş vermiş bu olayın təsiri ilə yazar birdənbirə olmasa da, o vaxta qədər ətalət altında
sürdüyü yaşam tərzindən, ailəsindən, sevgisindən, yaxınlarını anlamaqdan, onu əhatə edən
aləmdən, sənətin özündən uzaqlaşmağı tərcih etmişdi. Əyan olmuş bu “gerçək” onu boşluğa, sıfır
həddinə, özünüməhvə sürükləməyə başlamışdı. İllərlə sürən “mənəvi axtarışlar” ömrünün
sonunda nəticəsiz qalmışdı, ortaya qoyduğu isə bir ovuc adi gerçək olmuşdu xristianlığın ilkin
variantı. Vəssəlam. Onun bu dünyadan imtina edən davamçıları da heç nəyə nail olmamışdılar.
Araq yerinə çay içmək, ət yeməmək, ailə bağlarını pisləmək, hər nə qədər zövqsüz də alınsa öz
çəkməni öz əllərinlə tikmək bax, bütün bu sadalananlar kvadratı fəhm edən bir şəxsiyyətin
mənəvi axtarışlarının yeganə yekunu və qaçılmaz nəticəsidir. Məgərsə ölümün bircə yol səslənən
“Mən burdayam” pıçıltısı yetərliymiş ki, onun ömürboyu qurduğu aləm altüst olsun. Amma bu
mübarizə hələ bir müddət də davam edəcəkdi: axı, əbədi həyat qazandırmaq üçün haqqında
amansız ölüm fərmanı çıxaracağı Anna Karenina, neçəneçə başqa sözsənət incisi hələ irəlidəydi.
Amma bütün bunlara rəğmən kvadratın qələbəsi şübhəsiz idi, çünki artıq sənətin aramsız
çağlayan həyat eşqindən qopan sənətkar artıq primitiv pritçalara, ucuz nəsihətlərə meyl salmışdı,
özünün fiziki ölümünü gözləmədən şam tək sönməyə üz qoymuşdu. Bu dönəmdən sonra o,
dünyanı öz əsərlərinin bədii siqləti ilə deyil, məhz doğal əzablarının sonsuzluğuyla, fərdi
etirazıyla, özünədivanın o vaxta qədər görünməmiş aşkar biçimiylə sarsıdacaqdı.

Ömrü axtarışlarda keçən Maleviç də oturub, kvadratın zühurunu gözləməmişdi. Özünün
“suprematizm” terminini ortaya atana qədər o, normal düşüncənin sərhədlərini aşmaq, “normal
məntiqlə, təbiiliklə, məhdud düşüncə və önyarğılarla mübarizə” mənasında “aloqizm”
(=məntiqsizlik) ideyasını təbliğ etmişdi. Onun bu çağırışına cavab kimi kvadrat ideyası günlərin
bir günü ona əyan oldu və rəssamın iradəsinə şəriksiz hakim kəsildi. İblislə olan bu sövdə
nəticəsində qazandığı şöhrətlə rəssam ancaq öyünə bilərdi və öyünürdü də. Şöhrətin ona gətirdiyi
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bu ikimənalılığı rəssamın özünün dərk edibetmədiyini deyə bilmərəm, amma bu əsər barədə
“rəssamın ən məşhur əsəri” deyilirsə, onda belə çıxır ki, onun digər əsərləri bununla müqayisədə
daha dəyərsiz, daha naməlum, daha cazibəsizdirlər, yəni daha pisdirlər. Bu kvadratla qiyaslama
aparanda onun qalan tabloları, həqiqətən də, kölgədə qalır.
Bundan başqa, rəssamın kəndliləri həndəsi cizgilərlə təsvir etdiyi tabloları var ki, burada üzlərin
yerindəki boş və şəffaf ovallar ətçəbalasız (=rüşeymsiz) yumurtaları xatırladır. Nə qədər
dekorativ və əlvan olsalar belə, bu tablolar adama siqlətsiz görünür, həyatın qarmaqarışıqlığını
əks etdirən, gözəgörünməz bir axar bircə anlığına parlayan bu rəngləri Kvadratın əngin dibinə
çəkməklə onları orada əbədilik gömür. Rəssamın impressionist üslubda, çəhrayı tonlarda işlədiyi
mənzərələr çox bayağıdırlar çoxları bu üslubda çəkib və bundan daha yaxşı çəkib. Ömrünün
sonlarına doğru rəssam təkrar özünün fiqurlu üslubuna dönməyə cəhd edib, lakin bu əsərlər çox
qorxunc təsir bağışlayırlar və ondan bunu ummaq çətin deyildi, çünki təsvir olunanlar adamdan
daha çox mumyalanmış cəsədləri, mum heykəlləri xatırladırlar: öz paltarlarının çərçivələrindən
dünyaya boylanan bu kuklaların sanki “Kəndlilər” seriyasındakı fiqurların aləlvan parçalarından
yaradıldığı təəssüratı doğur. Əlbəttə, hər hansı bir işdə zirvənin, yoxuşun dörd bir yanı eniş
olduğundan qalxdığın zirvədə umduğunu bulmaman dəhşətlidir.
Sənətşünaslar Maleviç haqda həvəslə yazırlar ki: “Onun “Qara kvadrat”ı özünə qədərki bütün
boyakarlıq anlayışlarını içinə aldı, naturanı eynilə yamsılama yöntəmində son nöqtəni qoymaqla
özünü mütləq forma kimi təqdim etdi, biribiriylə əlaqəli və ya əlaqəsiz, hər barədə sərbəst
formaların tablonun əsas mənasını təşkil etdiyi sənəti gündəliyə çıxartdı.”
Kvadratın nəyə isə (o cümlədən sənətkarın özünə də!) qara bir nöqtə qoyması fikri doğrudur.
Onun mütləq forma kimi varlığı fikri də haqlıdır, amma bu fikirə inansaq, belə çıxar ki, mütləq
xarakter daşımayan bütün digər formalar gərəksizdirlər. “Sənəti gündəliyə çıxartdı”… deyimi isə
tamamən yanlışdır, çünki Kvadrat sənətin sonnu, süqutunu, onun gərəksizliyini, imkansızlığını
göstərir; o, sənətin atəşə verildiyi sobadır, sənəti əjdaha təki udan iri cəhəngdir, çünki Benuanın
yuxarıda sitat gətirilən fikrinə görə: «Kvadrat özünütəsdiq xətrinə hər şeyi amansız yağmaya
uğradan aksiyadır, o, sevgi və zəriflikdən yoğrulmuş hər şeyi tapdalayıb məhvə sürükləməklə
yanaşı, özünəheyranlıqdan və təkəbbürdən həzz almaqdan da qalmır.»
Kvadrataqədərki dövrdə rəssam bütün ömrünü sənətin sirlərini öyrənməyə həsr etmiş,
materiyanın ölgün, dolayı və xaotik biçimlərinə dirilik bəxş etmişdi, üfləməklə qoruduğu atəşin
ətrafa işıq saçmasını diləmiş, adi insan gözünün sezmədiklərini görmək üçün min bir əziyyətə
qatlaşmışdı. Bəzən onun əziyyətləri və diləkləri uzun müddətə və ya ötəri də olsa, yerinə
yetmişdi, amma heç nə qalıcı olmamışdı. Bəzən Mələk, bəzən Ruh, bəzən İlham pərisi, bəzən
hətta İblis kimi bizə görünən Tanrının ürəyi hərdənbir rəhmə gəlir və o, məhz özü üçün
saxladığı, biz fanilərdən gizlədiyi, adlarını dəqiq bilmədiyimiz müəyyən nəsnələri, uçucu
duyğuları, ilahi nurun ayrıayrı dilimlərini O əlindən salır. Tanrının belə bir ödülünü qazanan
sənətkar buna qarşılıq olaraq, ona özünün sonsuz şükranlıq duyğusunu və itaətini göstərir, qəlbi
fərəh, gözləri isə (adi gözlə görünən və ya görünməyən) daxili arınmanın (=katarsisin)
doğurduğu billur yaşlarla dolur. Onun içini bürüyən bu duyğu bir dalğa kimi gəldigedər
olduğundan Sənətkar da yavaşyavaş xurafatçı olmağa başlayır. O, bu təcəllanın təkrarını
arzulayır, onu da bilir ki, gələn səfər Tanrının diqqəti ondan yan da keçə bilər, könül gözünü
daim ayıqsayıq tutur, daxilən hiss edir ki, acgözlülük, qərəzçilik, özündənrazılıq, iddialılıq bu
cənnətin qapılarını onun üzünə əbədilik qapaya bilər. Ona görə də o, içinə hakim kəsilən
duyğunu günahlardan uzaq tutmağa çalışır və artıq anlayır ki, o Yaradanın sevimli şagirdidir,
yaradıcılıqda onun ortağı, həm də güvənilən ortağıdır. Sənətkara əyan olur ki, yaradıcı ruh
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istədiyi yerdə və istədiyi cür təcəlla edir. O, onu da yaxşı anlayır ki, bu ruhun məhz onu
seçməsindən ötrü elə bir zəhməti də keçməyib, ona görə də belə möcüzəli seçimdən ötrü ona
həmin ruha ancaq şükür etmək qalır.
“Kvadratsonrası” dövrün rəssamı, yəni qara dəliyin dibinə boylanarkən diksinməyən və bu
kvadrata sitayiş edən rəssam artıq ilham pərisinə və mələklərə tapınmır, çünki artıq onun qısa və
metal qanadlı, qapqara mələkləri var, hər şeyə, hətta insan şöhrətinə də qiymət biçməyi bacaran
bu özündənrazı cənablar şöhrət süfrəsindən ən yağlı tikəni qoparmağın yolunu hamıdan yaxşı
bilirlər. Onlara görə, sənətdə düşünən baş daha vacibdir, ilham yox, təkcə dəqiq hesab başlıca
faktordur. İnsanlar yalnız yeniyə heyran olduqlarından daim yenilik icad etməlisən. İnsanlar hər
şeydən cırnayırlarsa, demək, onları cin atına mindirməlisən. Əgər insanlar hər şeyə
biganədirlərsə, onları dəngədən çıxarmaq lazımdır, onları alçaldan, başdan çıxaran, qıcıqlandıran
şeylər tapmalısan. Əgər qarşındakının sənə sarı dönməsini istəyirsənsə, dəyənəklə kürəyinə
ilişdir, geri dönüncə isə üzünə tüpürə bilərsən, hətta bu təhqir qarşılığında ondan pul da qopara
bilərsən, yoxsa bu, sənətfilan sayılmaz. Yox, əgər vurduğun adam fəryad qopararsa, onu sarsaq
adlandırmalısan, ona anlatmalısan ki, sənət sənətin öldüyünü sadəcə elan etməkdən ibarətdir və o
da sənin ardınca təkrarlamalıdır ki: sənət ölüb, ölüb, ölüb. Tanrı ölüb, Tanrı heç vaxt
doğulmayıb, Tanrını ayaqlamaq lazımdır, çünki Tanrı hamıya nifrət bəsləyir, Tanrı kor və
sarsaqdır, Tanrı möhtəkirdir, Tanrı əslində elə Şeytandır. Sənət ölüb, elə siz də, hahaha, pul
verin, qarşılığında isə bir tikə nəcis alın, bu həqiqisindəndir, tündündəndir, qatısındandır, yerli
maldır, əmin yerdə saxlayın. Sevimli və zərif şeylər heç vaxt var olmayıb nə işıq, nə uçuş, nə
buludlardan süzülən gün şüası, nə zülmətdəki işartı, nə yuxular, nə də vədlər. Yaşam elə
ölümdür, ölüm daim həndəvərimizdədir və amanabənddir.
Lev Tolstoy bir kərə dəhşətə yenik düşərək: “Sanki ölümlə həyat vahid varlığa çevrilmişdilər”
yazmış və elə həmin andan ömrünün sonuna kimi dini inanclardan bizə bəlli olan nəhəng bir
savaşa girmiş, bacardığı və bildiyi qədər, gücü yetdikcə vuruşmuşdu: “Və dan yeri ağarana
qədərki zamanı kimliyi bilinməz birisi Yakovla (=Yaqubla) cəngicidalda keçirdi…” Bir dühanın
İblislə savaşını seyr etmək də müdhişdir: çünki gah biri üstün olur, gah digəri…
“İvan İlyiçin ölümü” povestində biz bu döyüş alanını görürük, hərçənd kimin qalib çıxdığı bəlli
olmur. Yaşamın əslində elə ölüm olduğu fikrini Tolstoy bu əsərində dönədönə təkrarlayır, bunu
bizə aşılayır, beynimizə yeritməyə çalışır. Povestin sonunda onun qəhrəmanı öz ölümü sonucu
dünyaya yenidən gəlir, özgürlüyünə qovuşur, altüst olmaqla işıqlı aləmə düşür, bizdən harayasa
uzaqlaşmağıyla təsəlli tapır. “Yeni sənət” isə bu «təsəlli işığa qovuşma yüksəlmə» ideyasını açıq
şəkildə ələ salır və ələ saldıqca da bundan güc alır, fərəhindən yerəgöyə sığmır.
Tanrı haqda söhbət son dərəcə qəliz olduğundan buna cəhdin vəhmi ya çox ağırdır, ya da bundan
asan iş yoxdur: çünki Tanrının varlığını qəbul edirsənsə, deməli, O var. Bunu rədd edəsi olsan O,
yoxdur. O içi biz özümüz də daxil hər şeydir. Bizə görə isə, hər şeydən əvvəl biz özümüzük O.
Çünki içimizdə durğun su kimi uyuyan Tanrı heç vaxt və heç nədə özünü bizə sırımağa ehtiyac
duymur, onun bunu xatırladan uydurma obrazını isə bizə başqa adamlar təlqin ediblər. Onu
axtardığımızda biz əslində özümüzü araşdırırıq, ona arxa çevirəndə biz özümüzdən dönürük, onu
ələ salanda isə özümüzə kinayə edirik seçim haqqı həmişə bizdədir. Axı, dehumanizasiya və
desakralizasiya eyni şeylərdir.
XX yüzilin şüarı olan desakralizasiya kütbeyinlərin, istedadsızların və sıradan birilərinin
seçimidir. Bu, bəzi kütlərin digər kütlərə tanıdıqları imtiyaz kimi bir şeydir, bununla onlar yerdə
qalanları da hər şeyin məhz böylə olması gərəkdiyinə alışdırırlar, onlara görə hər şey yetərincə
mənasız və ibtidai (guya demokratik və bəsit) olmalıdır ki, hər kəs hər şey barədə fikir yürüdə
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bilsin, nüfuzlu fikir adamları əlüstü meydanı tərk etməlidirlər, hamı və hər şey arasında
bərabərlik (=eşitlik) işarəti qoyulduğundan “dəyərlər şkalası” dözülməz anlayışa çevrilir, sənətin
dəyəri ancaq və ancaq onun gətirdiyi qazanc və doğurduğu tələbatla ölçülür. Dırnaqarası
yeniliklərdə və gündəlikdən düşməyən qalmaqallarda isə həqiqətən yeni və gerçək qalmaqallıq
heç nə yoxdur: Kvadratı özünə örnək seçənlər isə əsil sənət əsəri kimi vücudlarının ifrazat
məhsullarını hər dəfə bir yeni biçimdə seyirçilərə təqdim edirlər. Bu isə ona bənzəyir ki,
amneziyaya (=yaddaşsızlığa) tutulmuş Adəm ilə Alçheymer xəstəliyinə yaxalanmış Həvva həm
biribirlərinə, həm də öz övladlarına torpaqdan, torpaqdan və yalnız torpaqdan yaradıldıqları
fikrini aşılayırlar.
***
Mən amerikan sərmayəsi ilə fəaliyyət göstərən Rusiya fondlarından birində “çağdaş sənət” üzrə
“ekspert”vəzifəsini tuturam. Vaxtaşırı bizə təqdim olunan “bədii layihələrin” gerçəkləşməsinə
pul ayrılıbayrılmamasına biz qərar veririk. Bu ekspert qrupunda mənimlə yanaşı köhnə, yəni
kvadrataqədərki sənətdən anlayan ustadlar çalışır. Heç birimizin kvadratı görən gözü yoxdur,
çünki “öz zühuruyla dibsiz boşluğa yol açan bu ilk addımı bizlər heçə sayırıq”. Amma bizə
nədənsə ancaq və ancaq “dibsiz boşluğa yol açan” layihələr təqdim edirlər. Başqa heç nə. Əgər
bizə ayrılan vəsaiti vaxtında xərcləməsək, fondumuz bağlana bilər. Fond isə kasıb vətənimizdə
hələ çoxlarını yedirməyə qadirdir. Odur ki, biz, qismən məna yükünə sahib və
ürəkbulandırmayan təkliflərə, can dərdi də olsa, pul ayırırıq. Ötən ilki vəsaiti çayın sahilində boş
çərçivələr düzdüyünə görə bir rəssama verdik. Digər ödüllər isə Peterburq parklarında itlərin
ardınca düşüb, onların nəcislərini toplayan aksiya iştirakçılarına, bir də “Ya” (rusça “ Mən ”
A.Y.) sözünü iri hərflərlə yazıb, ona kölgə verən birisinə çatdı. Builki mükafat isə çaydaşlarına
marka yapışdırmaqla, onları Rusiyanın şəhərlərinə göndərən bir qadına və sualtı qayıqda qandan
gölməçə yaradan qrupun üzvlərinə verildi seyirçilər Abelyar və Eloiza haqda hekayətin
səsləndirildiyi özəl qulaqcıqlar taxmaqla, bu qan gölməçəsinin içində o baş, bu başa vargəl
etməliydilər. Növbəti müzakirə sonrası həmkarlarımızla küçəyə çıxıb, baxışlarımızı
biribirimizdən yayındırmaqla laldinməz siqaret tüstülədirik. Sonra isə əl görüşüb, tezbazar
oradan uzaqlaşırıq.
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Viktor Vladimiroviç YEROFEYEV
Çağdaş rus postmodernizminin aparıcı nümayəndələrindən olan Viktor Yerofeyev 1947-ci ildə
Moskvada anadan olub. Atası diplomat olduğundan uşaqlıq illəri Parisdə keçib. 1970-ci ildə
Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakultəsini, 1973-cü ildə isə Qorki adına Dünya
Ədəbiyyatı İnstitutunun aspiranturasını bitirib. 1975-ci ildə "Dostoyevski və fransız
ekzistensializmi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası edib. Sıx-sıx kontroldan çıxdığı üçün
1979-cu ildə SSRİ Yazıçılar Birliyindən xaric olunub və 1988-ci ilədək əsərlərinin çapı
məqsədəuyğun bilinməyib. 1990-cı ildə gün işığına çıxan "Rus gözəli" romanı iyirmidən çox dilə
çevrilərək, "uluslararası bestsellerlər" siyahısına düşüb. "Sovet ədəbiyyatının əza məclisi",
"Markiz de Sad, sadizm və XX yüzil" adlı elmi-tənqidi məqalələri ilə o, ədəbi mühitdə geniş
canlanma yaradıb. "Axmaqla keçən ömür" hekayəsi əsasında məşhur bəstəkar Alfred Şnitke
opera yazıb, 1993-cü ildə isə eyni motivlər üzrə film çəkilib. "Lənətlik suallar çıxmazında" adlı
ədəbi-fəlsəfi esselər kitabı və "Məhşər" (1996) adlı romanı da Avropa ölkələrində və ABŞ-da
nəşr olunub. Vaxtaşırı xarici ölkə universitetlərinin dəvəti ilə auditoriyalarda mühazirələr də
oxuyur. 1996-cı ildə üç cilddə "Bütün əsərləri" çapdan çıxıb.
Moskvada yaşayır, evlidir, bir oğlu var.
Rus postmodernistlərindən Vladimir Sorokin və Dmitriy Priqovla çox yaxın dostdur və bu üçlük
bir çox proyektləri birlikdə reallaşdırır.

Selinin gecənin sonuna səyahəti
(esse)

Görən Selin fransız ədəbiyyatının zaman etibarilə ən sonuncu, ən nəhəng, həm də əldəqayırma
(əlbəttə, distillə edilmiş bir stəkan sudakı fırtınadan fərqli!) həngaməsi deyilsə, bəs nədir?
İndi Qərb söz sənətində "repressiv tolerantlığ"ın səngidiyi zamanlardır. Artıq hər şeyə izin var,
daha qalmaqallar adama əlçatmaz görünür. Selin isə ədəbi şöhrətin əlyetməz idealı təsirini
bağışlayır. Az qala mifləşmiş varlıq misalı.
Son dönəm fransız ədəbiyyatı tarixini araşdıran Jak Brenner yazır: "Selinə kim heyran olmaz
axı? Bugün üçün ədəbi reputasiyası onunku qədər sarsılmaz olan ikinci bir fransız yazarı tapmaq
imkansızdır."
20-ci yüzildə yetişən fransız yazarları içində "birincilik məsələsi"ndə yalnız Marsel Prustun
Selinlə mübahisəyə girə biləcəyini hesab edən həmin J.Brennerin fikriylə bir çox ədəbiyyat
araşdırıcıları da razıdır. Amma Selinin nəyin hesabına belə özəl mövqe qazanması barədə isə
həmin araşdırıcılar nə ortaq, nə də ki oxşar məxrəcə gəlməkdən çox-çox uzaqdırlar.
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Selin yaradıcılığını araşdıran Mari-Kristin Bellosta 1984-cü ildə yazırdı ki: "Onillər öncə Selinin
cild-cild kitabını təkrar-təkrar incələyən tənqidçilər onun çağdaş sivilizasiyaya məxsus
xəstəlikləri qələmə alan ən önəmli yazar olduğu qənaətinə gəldilər." Onda belə bir sual doğur: bu
yaxında rəhmətə gedən məşhur tənqidçi Jan-Lui-Bori demişkən, əgər Selinə müraciətlə biz,
«özümüzü abırdan salırıqsa, o halda bu müraciətlərə nə hacət varmış?! Yoxsa "Ədəbiyyat hər
şeydən vacibdir!" şüarından qaynaqlanan bu marağımız yazarın dilinin onun əsərlərinin
məzmununa, onun cırnadıcı gülüşünə tam uyğunluğu ilə izah olunmalıdır? Bəlkə Selinə olan bu
maraq da, onun məhz yamanlıq aşiqi olmasından irəli gəlir? Yamanlıqdan qorunmaq üçün axı
onun xislətinə bələd olmaq lazım gəlir. Ya da ki, bu maraq - bizi öz qanadları altına alan
sivilizasiyanın hər şeyi yüz ölçüb-biçdiyinə inanan bizlərdən kam alan bənzərsiz səsidir? Yoxsa
Selinin orijinallığı öz rasionallığıyla seçilən bizim kimi zəmanə adamlarına ibrət olmalıydı?
Bəlkə təmbəllik basmış düşüncəmiz tarixin gedişatını çarəsiz bir xəstəlik kimi qəbul etdiyindən
Selin özünün yarı dini, yarı sadomazoxist dünyagörüşüylə bizim laqeydliyimiz üçün etibarlı
zəmin hazırlayırmış? Bəlkə, ən nəhayət, tarixi idarəolunmaz bir mexanizmə bənzətdiyimiz üçün
bu, öz toplumuna şüurlu tənqidi baxışdan xəcil şəkildə yaxa qurtaran bizlərə qarşı Selinin bədii
alibisidir?
Axı bu Selinin sehri, tilsimi nədədir? Şübhəsiz ki, bu, tənqidi yanaşımla bağlı bir göstəricidir,
çünki onun şöhrəti danılmazdır və "1968-ci il sonrası Fransa ədəbiyyatı" araşdırmasının
müəlliflərinə görə, fransalı oxucuların əksəriyyəti, qəhrəmanlar qala-qala satqınlara təşvişverici
və əcayib heyranlıq hissləri bəsləməyə başlayıb." (mənbə: B.Vercier, J.Lecarme "La litterature
en France depius" 1968. - p. 1982 - p. 15.)
Lui-Ferdinand Selinin (1894-1961) ədəbi yolu, XX əsrdə öz maraqları, istəkləri və həzzləri
dışındakı hər şeyə qarşı ilgisiz qalan fərdi düşüncənin təhlükəli yollarında parlaq paradiqmadır.
Sosial bəlaları içəridən araşdırmaqla (bəlkə, bununla nə etdiyini o heç özü də tam anlamırdı)
Selin, fərdi düşüncə sahibinin önəmli tarixi seçim qarşısında uğradığı metamorfozanı
göstərmişdi. Bu seçim vaxtı çabalayan, anarxizmə yuvarlanan "mən", məhvdən qurtulmaq
xətrinə irqçiliyə, mizantropluğa (=insanlara nifrət duyğusuna - A.Y.), totalitarizmə sığınmağa
hazırdır. Öz yaşam və yazı tərziylə Selin, əxlaqla gözəlliyin birliyini, Puşkinin qarşı-qarşıya
qoyduğu dahilikdə zalımlıq prinsipini sarsıtmışdır.
Bundan əlavə, Selinin üslub sahəsində yaratdığı inqilab fransız (və digər xalqlar) ədəbiyyatına
böyük təsir göstərib və göstərir. Onun sözləri eynilə spirt (alkohol) kimi birbaşa oxucunun
qanına işləyir, onu tarazlıqdan çıxarır, daxili aləmini təlatümə salır. Selinsiz çağdaş ədəbiyyat
xeyli sönük olardı.
Ölümündən iyirmi beş il sonra Fransada rəsmən bəraət qazanan Selin, artıq mifləşməyə başlayıb
və bu fenomeni psixoloji cəhətdən açıqlamaq çətin deyil. Amma o da var ki, bu mifləşmə
yamanlığın arxetipik xislətini anlamağa mane olur, yamanlıq isə M.K.Bellostanın sözləri ilə
desək, "bu yazarın bütün kitablarının əsas nüvəsini təşkil edir."
Selin fenomeni və onun belə gözlənilmədən "dirilişi"ni anlamaqdan ötrü, gəlin, keçmişə, Parisin
ətraf məhəlləsində "yoxsullara həkimlik edən" Lui Detuşun "Gecənin sonuna səyahət" adlı hayküylü romanı ilə ünlü yazara çevrildiyi zamanlara nəzər salaq.
Doktor Detuş başqalarına örnək olacaq bioqrafiya sahibi idi - Birinci dünya savaşının həm
qəhrəmanı, həm də qazisi idi. "İllüstre nasyonal" jurnalının hələ 1914-cü il dekabr sayının üz
qapağında öz siyirmə qılıncıyla at çapan gənc süvari Detuşun rəsmi verilmişdi. İstənilən veteran
cəmiyyəti onu fəxrlə özünə üzv seçərdi. Döyüş ordeninə layiq görülmüş bu insanın əlindəki yara
ona ömrü boyu hələ çox əzab verəcəkdi.
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Ordudan əlil kimi tərxis olunan Detuş, 1920-ci ildə həkimlik sənətinə könül verənə qədər bir çox
ölkələr gəzib görmüş, müxtəlif sənətlərdə özünü sınamışdı. 1924-cü ildə çapdan çıxan və Macar
ginekoloqu «Filipp-İqnasi Çemmelvaysın həyatı və yaradıcılığı» adlanan ilk kitabı onun
dissertasiyasının məğzini təşkil edirdi. Bu kitab təkcə tibb mütəxəssisləri arasında deyil, ədəbi
mühitdə də olumlu rəylər doğurdu, Romen Rollanın tərifini qazandı.
1928-ci ildən başlayaraq Detuş əsasən gecələr, həm də roman üzərində işləməyə başlayır.
Ömrünün qürub çağında, həm də ixtiyarlıq şövqüylə hələ 1932-ci ildə "Selin" taxma adıyla çap
etdirdiyi "Gecənin sonuna səyahət" romanı üzərində işindən belə söz edirdi: "Gərək mən psixiatr
olaydım!.. Amma Ejen Dabi ilə tanış idim… O da ki, özünün "Şimal" oteli" romanı ilə böyük
uğur qazanmışdı… Özlüyümdə düşündüm ki: "Mən ondan pis yazmaram." Bəlkə yazacağım
roman sayəsində hələ kirayə haqqını da ödəyərəm. Odur ki, bənzərsiz, hissiyyatlı dil və üslub
axtarışlarıyla bu işə girişdim."
Bu roman həmin onilliyin sensasiyasına çevrildi. Romanın Elza Triole tərəfindən ixtisarlarla
yapılan rusca çevirisi 1934-cü ildə işıq üzü gördü və bu sayədə oxucularımız kitabın zəngin bədii
özəlliklərini, qismən də olsa, dəyərləndirmək imkanı qazandılar. Bu özəlliklər isə həqiqətən
heyrətamiz idi.
Sonradan bir xeyli əsər yazsa da, "Gecənin sonuna səyahət" yenə də onun başlıca əsəri olaraq
qaldı. Bu əsərdə absurd, həyasız, şəhvətli, məhvə və ölümə məhkum çağdaş dünyanın qiyamət
ərəfəsindəki mənzərəsi verilmişdir. Həyat - sonsuz çırpıntılar, çürümələr yoludur, ölüm isə ətrafdakı fantomlar arasında yeganə reallıq və həqiqətdir.
Bəs görəsən dünyanın astarını üzünə çevirməklə onun iyrənc içalatını ortaya qoymağa bu
kitabdakı hadisələri anladan baş qəhrəman Bardamyunu nə məcbur edir? Baş qəhrəmanın
səyahətindəki birinci mərhələ - 1914-ci ilin dünya savaşı onun yaşam fəlsəfəsini təyin edir.
Yalan satsa da, ön cəbhədə də, arxa cəbhədə də, nitqlərdə və söhbtlərdə də heç kəs bu mənasız
qırğına, üst-üstə qalaqlanan meyitlərə heç vəchlə haqq qazandırmır. " Niyə bu almanlar bizə atəş
açır? Nə qədər hafizəmi zorlayıramsa, almanlara bir pisliyim keçdiyini xatırlaya bilmirəm."
Amma qəhrəmanın bu sözlərindəki sadəlövhlük qısa vaxt ərzində yoxa çıxır.
XX yüzil üçün sadəlövhlüyün aqibətini Selin belə açıqlayır - sadəlövhlük əvvəl-axır həyasızlığa,
sırtıqlığa çevrilir. Bardamyunun belə gəlişiminin xüsusi hal deyil, bir qanunauyğunluq olduğunu
göstərmək üçün əsərdə Bardamyunun bənzəri olan və sonradan qazanc xatirinə Raskolnikov
kimi bir qarını öldürmək fikrinə düşən Robinzon da təsvir edilir. Bəs Bardamyunun bu fikrə
münasibəti necədir? "Hər şey bir az da kədərə boyandı, vəssəlam. İnsanları belə hallarda öz
fikrindən çəkindirmək cəhdləri adətən mənasız olur. Bəyəm həyat belələrinə bal dadır? Onda
onların niyə kimə isə rəhmi gəlməlidir? Axı niyə özgəsinə rəhm etməli? Bəlkə indiyədək kimsə
bir başqasının xilası üçün cəhənnəmə girməyə razı olub?" Adətən yarı-yarıya qəddar, yarı-yarıya
xeyirxah, nəyə can atdıqları çox vaxt bəlli olmadığından darıxdırıcı görünən insanlarla
müqayisədə Robinzonun daxilində qəflətən baş qaldıran bu öldürmək impulsu müəyyən mənada
mənə irəliyə doğru bir addım təsiri bağışladı. Robinzonun ardınca gecənin qoynuna üz tutmaqla
mən, aydın məsələdir ki, hər halda bəzi-bəzi şeylər öyrənəsi oldum… Gecənin qoynuna yönələn
bu səyahət kitabda dörd mərhələdən ibarətdir. Dava təcrübəsi Bardamyunu əsil qorxaq, ağciyər
edir. Hər necə olsa da, patetikadan və gələcəyə inamsızlıqdan yoğrulmuş millətçiliyə onun açıq
düşmən olması da buradan qaynaqlanır: "Məsələn, Lola, siz, Yüzillik savaş vaxtı canından keçən
bir tək əsgərin adını çəkə bilərsiniz?.. Sizdən ötrü əsgərlər məchul və gərəksiz kimsələrdir, bu
dəqiqə önünüzdə duran qovluqdakı adi hərfdən də, hətta səhər özünüzdən sonra tualetdə
qoyduğunuz şeydən də yüz qat daha dəyərsizdir. Görürsünüz ki, Lola, deməli, boşuna ölüblər o
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axmaq həriflər! Tamamilə boşuna! Sizinlə mərc gələrəm ki, bizim indi çox önəmli bildiyimiz bu
dava da, üstündən on min il keçəndən sonra yerli-dibli unudulacaq!.. Mən gələcəyə inanmıram,
Lola!"
"Səyahət"in ikinci mərhələsi - Fransanın işğal etdiyi Afrika ilə bağlıdır. Burada da əsil
cəhənnəmi görən Bardamyu, bürküdən, xinindən, acgözlükdən və çəkişmələrdən cana yığılan
müstəmkəçilərə də, qul xislətli yerli camaata da eyni dərəcədə nifrət edir.
Varlanmaq ehtirası qəhrəmanı Amerikaya aparıb çıxarır, Fordun zavodundakı ağır iş şəraiti və
yeni uğursuzluqlar silsiləsinin ardınca biz, zavod həkiminin məşhur xəbərdarlığı ilə tanış oluruq:
"Zavodda bizə xəyalpərəst adamlar lazım deyil. Bizə əsil şimpanzelər gərəkdir. Bir məsləhət də
verim. Burada heç vaxt öz düşünmək qabliyyətinizdən söz salmayın. Əziz dost, burada sizin
yerinizə də düşünənlər var! Bunu heç vaxt unutmayın."
Ən nəhayət, Bardamyu taleyin əliylə Parisin kənar məhəllələrindən birində peyda olur və eynilə
əsər müəllifinin özü kimi, şübhəli, xırdaçı, amansız və naşükür insanlar olan kasıbları müalicə
edir. On yaşlı qıza öz qonşularının əzab verməkdən niyə həzz aldıqlarını qəhrəman anlamır.
Kafenin pəncərəsindən boylanan professor Parapinin acgöz baxışlarını məktəbli qızların
ayaqlarına niyə zillədiyini də kəsdirə bilmir. Pozğun ehtirasların tənqidində Selin heç kimə
güzəştə getmir. Bircə uşaqlardan başqa. Bardamyunun yeganə ümid yeri - onun ürəkdən
bağlandığı körpə Beberdir: "Əgər illah birisini sevməyə məcbursansa, onda uşaqları sev;
böyükləri sevməklə müqayisədə bunun həm riski azdır, həm də uşaqların bizim qədər
yontanmamış olacaqlarını ummaq çətindir." Amma - yatalaqdan öləcəyi üçün - Beberin də
gələcəyi yoxdur. Qatil olmağa macal tapmayan Robinzon isə öz qısqanc məşuqəsinin
gülləsindən həlak olur və ölüm ayağındakı dostunun əlini əlinə alan Bardamyu bu səhnədə özü
haqda həqiqətləri ortaya qoyur: "Başqasına sevgi hissi - həm insanın özünə, həm də onun
həyatına dəyər qazandırmağa qadirdir. Bu hiss həmişə mənə yad olub. Bu məndə ya heç
olmayıb, ya da elə az dərəcədə olub ki, onu yoxa bərabər saymaq olar… Mən insanlıq hissindən
məhrum imişəm." Bu etiraf bir az da özünəhökm kimi səslənir.
Söhbət Qərb dünyasından getdiyindən Selinin dünyanın sonu ilə bağlı bu yaşantılarını onun
sosial durumuyla izah etmək olar. 30-cu illərdə bizdə də bütün bunları beləcə alqıladıqları üçün
Selini kapitalizmin, militarizmin və kolonializmin (=müstəmləkəçiliyin) tənqidçisi kimi
dəyərləndirirdilər. Həmin dövrdə əsərin rusça çıxan çapına giriş sözündə İ.Anisimov: "Bu kitab ölümə və çürüməyə məhkum kapitalizm mühitinin yetişdirdiyi kitab olmaqla yanaşı, özündə
sonsuz dağıdıcı qüvvə də ehtiva etməkdədir" yazırdı.
Amma gəlin görək, Selin nəyə qarşı çıxırdı - insan naqisliklərinə qarşı, yoxsa bu təbiəti istədiyi
kimi yönləndirən ictimai şəraitə qarşı?! Selinin ifşaçılıq missiyası şübhəsizdir. Amma onun nəyi
ifşa etdiyi bəlli deyil. Bu suala ikili cavab vermək olar, bu isə bizləri yanlış səmtə və fərqli
yorumlara aparıb çıxarar. Bəlkə də elə kitabın gizli intriqası da bundadır.
Selinin seçdiyi bədii dil də özünün darmadağınlığında ən kənar həddə çatmış bir dünyanın
təsvirinə layiq dildir. Bu dil - bədii səviyyəyə çatdırılmış adi küçə dilidir, o vaxta qədər mətbuata
çıxmayan, amma Selin sayəsində gün işığına çıxan söyüşlərlə, arqolarla, anlatıcının ehtiras və
həyəcanlarını birbaşa ifadə edən neologizmlərlə zəngindir. Buradakı dil "gözəl fransız dili"
ənənəsindən xeyli uzaqdır və təsadüfi deyil ki, bilərəkdən yaratdığı bu uçurumun hədsiz
dayazlığından sonralar Selin özü də çox məyusluq duyacaqdı, çünki romanda Anatol Frans və
Pol Burje üslubunda kələf kimi yavaş-yavaş açılan ifadələr hələ də çox idi. Kitab haqda fikirlər
isə haçalanmışdı. Əgər solçular tərəfindən bu əsər sosial tənqid nümunəsi kimi
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dəyərləndirilirdisə, oturuşmuş fransız ziyalıları isə romanı topluma qarşı təhqir, ona tüpürmə,
şillə və pornoqrafiya kimi qəbul etmişdilər.
Amma Selinin romanının başlıca məziyyəti - onun sosiallıq əleyhinə olmasıyla bağlıydı və öz
növbəsində ekzistensial romanın yaranışını, hər şeydən əvvəl, "kollektiv üçün heç bir dəyəri
olmayan, adi individin", alışılmışa zidd olan ekzistensial qəhrəmanın formalaşmasını
şərtləndirirdi. "Gecənin sonuna səyahət"dən daha öncə qələmə alınan və onun bir növ qaralaması
sayılan "Kilsə" pyesindən alınan bu deyimi gənc Sartr özünün "Bulantı" romanına təsadüfən
epiqraf seçməmişdi. Həmin romanın qəhrəmanı olan Rokanten kimi, Kamyunun "Özgə"sindəki
Merso da - Bardamyunun kiçik qardaşı sayılmalıdır. "Gecənin sonuna səyahət"in uğurundan
həvəslənən Selin ikinci romanı olan və 1936-cı ildə çapdan çıxan "Ölüm krediti" üzərində işə
başlayır. Növbəti dəfə tənqidçiləri heyrətləndirmək isə bir qədər çətin başa gəlir.
Bu kitabda, içi Sartr da qarışıq, bütün həssas oxucular gözlənilmədən "kiçik insan"a nifrət notları
ilə qarşılaşırlar. Bir öncəki romanda bu nifrət "kiçik insan"ın məngənəsində çabaladığı dünyaya
nifrətinin və qəzəbinin fonunda nisbətən sezilməz olmuşdu. Başqa sözlə desək, Selinin ikinci
romanında anarxizm daha azdır, insanın mənəvi axtarışlarının puçluğu ilə bağlı tikanlı passajlar
isə bir ucdan baş alıb gedir.
"Gecənin sonuna səyahət"ə nisbətən bu əsərdə müəllif önəmli forma yeniliyi kimi uydurulmuş
anlatıcıdan imtina edir. Burada biz müəllifə maksimum yaxın, hətta onun ikinci adı olan
Ferdinandı daşıyan qəhrəmanla rastlaşırıq. Əsərin üslubu spontan danışıq intonasiyasına xeyli
yaxındır. Üç nöqtələrin çoxluğu isə artıq yazı üçün xarakterikləşib. Frazalar arasında bəzən
boşluqlar, tam işlənməmiş yerlər hiss olunur ki, bu da bir tərəfdən diskretlik, qopuqluq və
yarımçıqlıq effekti yaradır, digər tərəfdən isə açıqlıq, Selinin öz ifadəsiylə, "dəliklilik" - krujeva
təsiri bağışlayır. Mətndəki çoxnöqtəliliyi müəllif özü, postimpressionist rəssam Seranın
puantilizm (və ya divizionizm) üslubu ilə müqayisə edirmiş.
1936-cı ildə Selin Sovetlər İtiffaqına gəlir. Səfərdə məqsəd "Gecənin sonuna səyahət" romanının
rusca çapı üçün qonorar almaq imiş. SSRİ-də iki ay qonaq qalan Selin vətənə dönəndə orada
necə qarşılandığından ağızdolusu danışırmış. Amma səfər sonrası onun qələmə aldığı "Mea
culpa" (latınca "Mənim günahım" deməkdir - A.Y.) (1937) pamfletində öz "dəlikli üslub"unun
köməyi ilə o, sosializm sayəsində əski ehtişamı «soluxmuş» Leninqradı təsvir edir və sadə
insanın içində yatan səbəblərin maneçiliyi ucbatından sosial kamilləşmənin mümkün olmaması
fikrini müdafiəyə qalxır. Sosial kamilləşməni "bütün mümkün və qeyri-mümkün cəmiyyətlərə
tamamən yad ünsür" adlandıran Selin bu zaman "Toyuq nə dərəcədə uçmağa qadirdirsə, insan da
bir o qədər insaflıdır" məntiqinə əsaslanır: "Hansı vəziyyətdə olursa olsun - istər ayaq üstə, istər
dördayaqlı, istərsə də tamam başqa vəziyyətdə, insanın havada da, yerdə də ancaq bir qənimi var:
o da onun özüdür! Başqa qənimi isə heç vaxt olmayacaq…"
Elə bu səbəbdən də Selin siniflərarası qarşıdurmanı da rədd edir: "İki ayrı irq varmış! Biri
ağalarmış, digəri nökərlər. Yüz faizlik uydurmadır bu. Əslində bu - irsiyyət və bəxt məsələsidir.
Bu fərqləri ləğv edən kimi onların heç fərqlənmədiklərinin şahidi olarsınız…" Xoşbəxtliyə
canatma cəhdlərini o, "ən böyük yanlışlıqlardan" hesab edir, çünki reallıqda xoşbəxt olmaq
imkansızdır, sadəcə olaraq böyük və ya kiçik bədbəxtliklər var. Pamfletini Selin bu sözlərlə
yekunlaşdırır: "Bunlar barədə heç vədə danışmırlar. Halbuki ən böyük inqilab da, ən böyük
tövbə də ancaq səmimi Etirafların inqilabı ola bilər."
Müəllifə görə, sosialistlərlə müqayisədə keşişlər daha usta yalançıdırlar: onlar insanı bir "zirzibil" saydıqları üçün ona o dünyadakı qurtuluşdan başqa heç nə vəd etmirlər. Selin isə, insanın
bir "zibil" olduğuna inandığı halda, onun o biri dünyadakı qurtuluşuna da zərrəcə inanmırdı.
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Qələmə aldığı sonrakı pamfletlər Selini bütün normal insanlardan uzaqlaşdırır. Bu yazılar o
dərəcədə çiyrindiricidirlər ki, bəzi oxucuları şübhəyə salırlar: «Bəlkə bu Selin onları barmağına
dolayıb və bütün bu pamfletlər yersiz və kobud zarafatı xatırladan parodiyalardır.» Hətta A.Jid
də bu fikirdə idi və yazırdı ki: "Əgər bütün bunlar zarafat deyilsə, onda Selin - əsil psixdir."
Amma zarafat etmək Selinin heç ağlına da gəlmirdi.
Selinə mənən yaxın qəhrəmanın faşizmə yaxın sağçılıq cəbhəsinə varmasını Sovet yazıçılarının
Birinci qurultayındakı çıxışında Maksim Qorki uzaqgörənliklə açıqlamışdı: "Lui Selinin
"Gecənin sonuna səyahət" kitabında təsvir olunan və öz sifətini itirmiş çağdaş Qərb yazarı real
dünyadan… nihilizm uçurumuna mühacirət edir. Kitabın baş qəhrəmanı Bardamyu cəlayi-vətən
olub, insanlara nifrətlə dolub-daşır… çevrəsindəki hər cür cinayətə göz yumur və inqilabçı
proletariata "qoşulmaq" üçün hər şeydən məhrum olduğundan faşizmin qəbulu üçün əməlli-başlı
yetişib."
Selin anarxizmdən faşizmə qədər gedib çıxan yeganə fransız yazarı deyildi. İşğal dövründə fəal
kollaborasionist olan Driye la Roşel də oxşar təkamül yolunu keçmişdi.
Seçim qarşısında qalan bu yazarlar bir müddət haraya yönəlmək barədə tərəddüd keçirmişdilər:
sola, yoxsa sağa? Seçim zərurətinin özü isə heç də ötəri siyasi düşüncələrlə deyil, ruhi durumla
bağlı idi. Çünki daima "gecənin sonunda" bulunmaq, Dostoyevski demişkən, ancaq üsyanlarla
yaşamaq olmaz. Çarəsizlikdən qurtulmaq üçün insana möhkəm təməl lazımdır. Yazarlar isə
inamsızlıqdan cana gəlmişdilər. Bu mənada həmin illərdə Driye la Roşelin argentinalı müxbirlə
söhbətdə dedikləri dərin maraq doğurur: "Sənin imanın, sənin dünya haqda təlimin nədən
ibarətdir? Hər halda, bu sualın cavabı sizdən ötrü asan olmayacaq. Bəs mənim üçün necə? Belə
məsələlərdə haqlı olanlar yalnız C.Coys, P.Valeri və A.Jid kimi böyük şəkkaklardır. Əgər mən
sosialist və ya kommunistlərə qoşulmasam, gəbərib gedəcəyəm… İndii nisbətən dəqiq fikir
yürüdənlər kommunistlərdir, yerdə qalanlar isə idealizmin əsiridir… Amma mən də, eynilə Jid
kimi, sosializmə çox ləng gəlib çıxmışam. Bütün bəla da ondadır ki, kommunist olmaqdan ötrü
materialist olmalısan, mən isə buna yoxam. Materiyanın üstünlüyünü etiraf etmək - varlığın
təsdiqi sayılır. Mənim isə bəlam ondadır ki, mən nə varlığı, nə də öz şəxsiyyətimi təsdiq edə
bilirəm. Elə buna görə də romanlarım neqativ yönlərdən məhrum olan kimi zəif alınır. Lourensin
yazdıqlarını çıxsaq, bugünkü bütün yaxşı əsərlərdə bir neqativlik (=neqativizm) mövcuddur…
Selinin "Gecənin sonuna səyahət"ini oxuyun. Görəcəksiniz ki, biz də, bizim konveyerlərdən
çıxan məhsullar (əşyalar) da xəstədir… İş azacıq səmimiyyət tələb edəndə isə tez bağırırıq:
"Zibil!"
Selin sosialist ola bilmədi, çünki nə materiyaya tapınmaq iqtidarında idi, nə də ki insana. O
deyirdi ki: "Sosializm - bir könül durumu, bir keyfiyyətdir. Sosialist kimi doğulmaq olar,
sonradan sosialist olmaq isə imkansızdır." 30-cu illərin bütün avropalıları kimi Selin də yeni
müharibənin yaxınlaşdığını, şübhəsiz ki, hiss edirdi. Sosialist ola bilməsə də, Selin, savaşın
bütün ağrı-acısını təcrübədə yaşadığından dönməz pasifist (=müharibə əleyhdarı) idi. Buna görə
də pasifizm - onun sığındığı yeganə təmələ çevrilir. Yeni savaşı önləmək üçün hər şeyi səfərbər
etmək lazım idi. Selin də sülhü qorumaq işinə tamamilə fərqli yöndən yanaşaraq, öz pasifizminin
təməlinə irqçilik nəzəriyyəsini qoyur.
"Gecənin sonuna səyahət" romanında Selin irqlər və fransızlar barədə çox kəskin qənaətlərini
söyləmişdi: "Sənin o "irq" dediyin adamlar mənim kimi gözü irinli, bitli, güvəyemiş bir dəstə
kimsənədir. Bunlardan ibarətdir sənin Fransan və fransızların!" 30-cu illərin sonlarına doğru isə
Selin Ariya irqinin müdafiəsinə qalxır, hələ tam qurumamış "astar qatı"nın üzərinə zorla çeşidli
rənglərin sürülməsinin əleyhinə çıxır. Yeni müharibənin qızışdırılması üçün məsuliyyətdə Selin
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yəhudiləri suçlayır. Səviyyəli oxucu kütləsinin qovarağa saldığı anarxist Selinin özü də kimləri
isə qovmağa girişir. Müharibədən sonra verdiyi müsahibələrdən birində o deyirdi ki: "Semitlər
bizi nə dərəcədə savaşa təhrik edirdisə, mən də eyni dərəcədə antisemit idim."
Öz mövqelərini Selin "Boş şeylərdən ötrü qırğın" (1937) pamfletində belə açıqlayır: "Mən
Hitlerin tərəfində döyüşmək istəmirəm, eyni zamanda mən, ona qarşı, yəni yəhudiləri qorumaq
üçün döyüşmək fikrindən də uzağam. Yəhudilər və ancaq yəhudilər bizi pulemyotlar qabağına
göndərir… Hitler kimi mən də yəhudiləri sevmirəm… Boş şeylərdən ötrü əl-haya düşməyə əsas
yoxdur… Əgər onlara ikrah duyursunuzsa, bu, cinayət sayılmır… Mən də onlara ikrahla
baxıram!.. Yerusəlimdəki, hətta bir qədər aşağıda, Nigerdəki yəhudilər mənə mane ola
bilməzlər… Həm də heç çür mane ola bilməzlər!.. Mən bütün Konqonu, hətta bütün Afrikanı
onlara ərməğan edərdim!.. Mənə yaxşı bəllidir ki, zənci respublikası sayılan Liberiya onlara
məxsusdur və birə-bir Moskvanı xatırladır. Həm də elə xatırladır ki, heç təsəvvürünüzə də
gətirməzsiniz…"
Selinin mirasçıları onun pamfletlərinin təkrar çapını hər bəhanə ilə ertələyirlər, çünki buradakı
fikirlər paranoyalının sayıqlaması kimi bir şeydir. Amma "əsil psix" (A.Jidin deyimidir) öz
dediyində dururdu. O, gücə tapınırdı. Müharibə başlanana qədər Selin faşist vermaxtını
Avropada təhlükəsizliyin təminatçısı sayırdı.
"Boş şeylərdən ötrü qırğın" pamfletinin adında belə nasizmin düşmənlərinə təpinməni sezmək
mümkündür. Bunun ardınca o, "Ölülər məktəbi" (1938) pamfletini dərc etdirir. Bu pamflet
iftiraçılıq bəhanəsiylə yasaqlanır, onun bütün nüsxələri müsadirə olunur. Amma Fransa faşist
işğalı altında olanda Selin girəvə tapıb, onu təkrar nəşr etdirir və üstəlik "Qarışıqlıq" (1941) adlı
bir pamflet də yazır.
İşğal dövründə Selinin fəaliyyəti həm fransız ədəbi tənqidi, həm də onun kollaborasionizmə
aidiyyəti baxımından Fransa məhkəmələri tərəfindən dəfələrlə gündəlik mövzusu olmuşdu.
Müharibənin başlandığı günlərdə həkim kimi fransız ordusuna könüllü yazılmaq istəyən Selini
səhhətinə görə hərbi xidmətə yetərsiz sayırlar. Vermaxt qoşunlarının Parisə hücumu ərəfəsində
isə Selin çalışdığı dispanserlə birlikdə La-Roşelə evakuasiya olunur. Yalnız barışıq müqaviləsi
imzalanandan sonra o, geriyə - Parisə dönə bilir.
Savaş dönəmində Selinin fəaliyyətini dəyərləndirmədə iki önəmli məqam var. Müharibədən
sonrakı illərdə o, öldürücü tənqidə məruz qalmışdı. "Antisemitin portreti" (1945) başlıqlı
yazısında Sartr yazırdı ki, nasistlər Selini "satın almışdılar". R.Vayyan isə "Biz Selini bir də əfv
etməzdik" (1950) məqaləsində yazarı kolaborasionizm ideoloqları ilə yaxın dostluq əlaqələri
qurmaqda suçlayırdı.
Selini müdafiə edənlər isə - bunların arasında həm keçmiş kollaborasionistlər vardı, həm də
yazarın "solçu" pərəstişkarları - onu müdafiə üçün Taleyranın "Şişirdilən hər şey öz əhəmiyyətini
itirir" fikrinə əsaslanırdılar. Müqavimət Hərəkatının bəzi xadimləri Selinin heç də satqın
olmadığını deyir və bu məsələdə Sartr - Vayyan mövqeyini dəstəkləyənlərlə mübahisələrdən də
çəkinmirdilər. Onlar Selinin savaş dövrü fəaliyyətində hətta nəcib cəhətlər tapmağa çalışırdılar.
Məsələn, Selinin "Seçilmiş əsərləri"nin birinci cildində (1962-ci il) çap olunmuş həyat
xronikasında göstərilir ki, Selinin yaşadığı mənzilinin altında yerləşən mənzil 1943-cü ildə
Müqavimət Hərəkatı xadimlərinin, xüsusilə də gizli fəaliyyət göstərən xadimlərin yığışdığı yer
idi. Bu fakt doktor Detuşa yaxşı bəlli idi və hətta bir kərə o, gestaponun işgəncələrinə məruz
qalmış birisini müalicə də etmişdi."
Amma genişürəkli davranaraq gizli hərəkatcıları ələ verməyən bu həkimin onu aşağılayan
hərəkətləri də az olmayıb. 1942-ci ildə o, fransız həkimlərinin nümayəndəsi kimi Berlinə
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getməyə və oradakı deportasiyaya uğramış fransız fəhlələri qarşısında alman-fransız işbirliyini
təbliğ etməyə də razılıq vermişdi. Alman təmayüllü "Emansipasyon nasyonal" qəzetinə verdiyi
21.11.1941-ci il tarixli açıqlamasındakı fikirlər də Selinin kollaborasionizmə münasibətini
bildirir: "Şəxsən kollaborasionist olmaqdan ötrü mən, faşist Komendantlığının Kriyona öz
bayrağını sancmasını heç də gözləməmişəm."
Selinin 21.10.1941-ci il tarixli, Yəhudi Araşdırmaları və Problemləri İnstitutunun katibinə
ünvanlanan və Parisdə bu institut tərəfindən təşkil olunan antisemit sərgiylə bağlı məktubu 1950ci ildə "Komba" adlı Paris qəzetində çap edilmişdi. Bu məktubda Selin öz pamfletlərini sərgidəki
eksponatlar arasında görməməsindən şikayətlənir: "Sərgi ilə tanışlıq zamanı stendlərdə nə "Boş
şeylərdən ötrü qırğın", nə də "Ölülər məktəbi" yazılarımı görməməyim məni həm heyrətə gətirdi,
həm də kədərləndirdi…"
Yazarın müxtəlif antisemit qruplaşmalarını birliyə çağırması da kifayət qədər məşhurdur:
"Birinci cağırışdan yəhudi düşməni! Bəzən mən fərqinə varıram ki, sıralarımızdakı yeni
adamların yəhudi məsələsi ilə bağlı bəzən mənimkilərdən xeyli fərqli konsepsiyaları var və mən
bunlardan xəbərsizəm. Məhz buna görə də biz mütləq bir araya gəlməliyik."
Beləliklə, Selinin zaman-zaman almanlar əleyhinə, "məğlubiyyət" barədə (əlbəttə, öz yaxınları
arasında) açıqlamalarını, kollaborasionist qəzetlərdə düşəndən-düşənə çap olunduğunu,
Almaniya səfirliyinə baş çəkmədiyini nəzərə alsaq belə, onun özü haqda "işğal dövründə mən,
yəqin ki, tam ciddiyyət, barışmazlıq və qətiyyətlə öz yazıçı adını qoruyan, əsil qələm əhli kimi
qalan yeganə yazaram" deməyə əsası olmadığını da söyləməliyik. Onun bir başqa fikri isə tam
şənbazlıq kimi səslənir: "Yəhudilərə edə biləcəyim, amma etmədiyim yamanlıqlara görə onlar
mənə heykəl qoymalıdırlar."
Fransız yazarı R.Nimye Selinin tutduğu mövqeyin məğzini daha dəqiq ifadə etmişdi: "Selinin
ölüm düşərgələri üçün cavabdehliyini sübut etmək olmaz. Amma dilinə gətirdiyi çılğın fikirlər
bu düşərgələrə aparıb çıxarmışdı." Məhz elə buna görə də heç kim Selinə heykəl qoymağa
tələsmir. Əksinə, işğal altında olan Fransa ərazisinə yayımlanan London Radiosu bir neçə dəfə
xəbər vermişdi ki, Selinə ölüm hökmü çıxarılıb.
İş o yerə çatmışdı ki, Selinlə yanaşı gəzmək və kafedə eyni masa arxasında oturmaq da təhlükə
saçırdı: o, istənilən an terror aktının hədəfinə çevrilə bilərdi. Müttəfiqlərin Normandiya
sahillərinə çıxması da Selinin narahatçılığı üçün yetərincə əsas verirdi. Müharibədən sonra
verdiyi bir intervyüdə o etiraf edirdi ki, işğaldan azad olunmuş (yeri gəlmişkən, "azad olunmuş"
və "azadlıq" kəlmələrini Selin ömrünün sonuna kimi dırnaq içində yazırdı) Parisdə qalsaydı, onu
məhkəməsiz də öldürərdilər. Odur ki, 1944-cü ilin iyununda Selin öz xanımı ilə birlikdə
məğlubiyyət acısını dadmağa başlayan Almaniya ərazisindən keçib, Danimarkaya getmək
qərarına gəlir.
Selinin Almaniya macəraları həmin vaxtdan 1945-ci ilin martına qədər davam edir. Burada onu
xeyli soyuq qarşılayırlar, çünki hamının başı özünə qarışmışdı, dəfələrlə ayaq döyməsinə
baxmayaraq, o, Danimarkaya getmək üçün heç cür "ausvays" (=viza) ala bilmir. Almaniyanın
yarısını ayaqdan salandan sonra o, 1944-cü ilin noyabrında Bavariyadakı Ziqmaringen
məntəqəsinə gəlib çıxır. Vişinin "mühacirətdəki hökuməti" də o zaman burada idi. Bu
"hökumətlə" birlikdə iki minə qədər kollaborasionist də ümumxalq qəzəbindən qaçaraq, buraya
sığınmışdı. Bu adamlarla bir neçə ay bir arada yaşayan Selin həkim kimi fəaliyyət göstərir.
Vəziyyət əsil tragikomik farsa uyğun idi, çünki Ziqmaringen qəsrinin üzərində Fransa bayrağı
dalğalanırdı, qəsrin ərazisi Fransa ərazisi elan olunmuşdu, bununla belə qəsrdə almanlara və
yaponlara məxsus daha iki «səfirlik" də mövcud idi. Son nəticədə nüfuzlu dostları Selin üçün
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Kopenhagenə getmək üçün razılıq ala bilirlər. Müttəfiqlərin güclü bombalı hücumuna məruz
qalan ən sonuncu qatarla Selin, arzuladığı məmləkətə sağ-salamat gedib çıxır.
Bəs niyə Danimarka? Bu, əsasən maliyyə məsələləriylə bağlı idi. Selinin təxminlərinə görə, onun
müharibəyə qədər çap olunan kitablarının qonorarları Danimarkaya göndərilmişdi. Amma bu
ölkədə də Selinin ümidləri qayaya rast gəldi və o, heç qara qəpik də ala bilmədi. Nasistlər
darmadağın ediləndən sonra Selin Kopenhagendə uydurma soyadla yaşasa da, ədalət divanından
qaçıb qurtula bilmədi. 1945-ci ilin dekabrında yerli polis onu həbs edərək, məhbəsə atır. Solçu
fransız mətbuatı bu xəbəri təqdirlə qarşılayır. Amma Danimarka tərəfi Selini fransızlara təslim
etməyə razı olmur və, demək olar ki, ona qarşı xeyli yumşaq davranır. On dörd ayını normal
həbs şəraitində keçirən yazar (sonralar o, həbs müddətinin daha uzun, şəraitinsə xeyli ağır
olduğunu iddia edəcəkdi), Danimarka ərazisini tərk etməmək haqda verdiyi and qarşılığı sərbəst
buraxılır.
Danimarkada bulunduğu müddətdə Selin xeyli məhrumiyyətə qatlaşır. O, Kopenhagendən Baltik
dənizi sahillərindəki Kerso balıqçı qəsəbəsinə köçür. Bu ara Parisdə onun barəsində məhkəmə işi
açılır. Nəşriyyatlar onun əsərlərinin çapından imtina edərək Selini "kollaborasionist qığı"
adlandırırlar. 1950-ci ildə Parisin Məhkəmə palatası Selin barədə qiyabi olaraq bir illik həbs
cəzası və əlli min franklıq pul cəzası hökmünü çıxarır. Sonrakı il Selinin tərəfdarlarının səyləri
nəticəsində Parisdəki Hərbi tribunal hökmü müzakirə edərək, yazara bəraət qazandırır və Selin
vətənə dönmək imkanı əldə edir.
Maraqlıdır ki, Paris ətrafındakı Medon qəsəbəsində yaşayan və təzədən həkimliklə məşğul olan
Selin ömrünün son illərində hansı mövqe tutmuşdu? Görən o, heç peşimanlıq hissi keçirirdimi?
Heç də yox. O özünü pisniyyət işlər görən adamdan daha çox ədalətsizliyin qurbanı, haqsız
incidilmiş birisi sayırdı. Selin bir qədər də irəli gedərək, "Ekspress" jurnalına 1957-ci ildə verdiyi
bir intervyüdə özünü "axmaq" adlandırmışdı. Bir başqa intervyüdə isə etiraf etmişdi ki,
yəhudiləri Fransadan qovub çıxarmağa çağırmaqla başından böyük qələtlər edibmiş: "Mən
özümü haradasa XV Lüdovik və ya XIV Lüdovik zənn edirdim, bu isə dərin yanılqı idi. Halbuki
mən kim idimsə və necə idimsə, elə də qalmalıydım və mumlayıb öz yerimdə oturmalıydım.
Günahlarım şöhrət, şənbazlıq həvəsiylə işlənmişdi, bir də ki, avamlıqdan. Sadəcə susmalıydım…
O vaxt qaldırılan problemlər mənim yemim deyildi."
Alman ordusu haqda Selin yazırdı ki: "… əgər almanlar savaşa girməyib, ordularını olduğu kimi
qoruyub-saxlaya bilsəydilər və olduqları kimi (yəni nasist cildində - V.Y.) qalsaydılar, onda
bizimkilər (yəni fransızlar - V.Y.) də Əlcəzairi əldə saxlayar, Süveyş kanalını və Hindi-Çini
itirməzdilər." Ömrünün son illərində Selinin əvvəllər yəhudilərə qarşı yönələn fikirləri indi də
sarı irqi özünə hədəf seçmişdi. Yaşadığı sonuncu günə kimi Selin çinlilərin Fransanı işğal
edəcəkləri barədə israrlı proqnozlar verirdi. O, Fransanın hər cəhdlə öz müstəmləkələrini əldə
saxlamasının tərəfdarıydı, müstəmləkəçi və irqçi (=rasist) mövqelərindən geri çəkilmirdi.
Selin bütün ömrünü mizantrop (=insanlardan çiyrinən birisi) kimi yaşadı. Selinin yaradıcılığını
araşdıran və Danimarkadakı kənddə yaşayan yazara baş çəkən amerikalı Milton Hindus Selinin
həm insanlıq keyfiyyətlərindən, ("Selin - əsil əfi ilandır", "Onu həqiqətən maraqlandıran yeganə
şey varsa, o da ancaq puldur"), həm də ideyalarından ("Hitler - Britaniya kəşfiyyatının casusu
idi") dəhşətə gəlmişdi. Müsahibələrindən birində Selin deyirdi: "Almanlar - dözülməzdirlər,
onları çəkməyə heç tabım yoxdur. Qəddarlıqları və axmaqlıqlarından daha betər dərəcədə
dözülməz və kütdürlər. Bəli, onlar əsasən dözülməz və kütdürlər." Müharibədən çıxmış və hələ
Müqavimət Hərəkatının tarixin eksponatına çevrilmədiyi Fransada Selinin yazarlıq istedadı onun
vaxtilə yol verdiyi siyasi səhvləri unutdurmaq üçün yetərli deyildi. Amma zaman yavaş-yavaş da
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olsa, Selinin xeyrinə işləyirdi. Belə ki, 1950-ci illərin sonları üçün "Qallimar" nəşriyyatı
kitablarının çapı ilə bağlı onunla danışıqlara başlamışdı.
Oxucularını özünə qaytarmaq istəyən yazar yeni mövzu axtarışlarına girişir. Bu məqsədlə o,
özünün Almaniyaya qaçışını seçir. "Qəsrdən qəsrə" romanının qələmə alınma səbəbini açıqlayan
Selin 1957-ci ildə deyirdi: "Artıq neçə illərdir ki, mənim adımın üzərində yasaq var. Buna görə
də mən, kitab yazarkən Petenden, Lavaldan, Ziqmaringendən söz açmalıyam, çünki istəsən də,
istəməsən də və nə qədər acı da olsa, bunlar Fransa tarixinin bir mərhələsidir. Təəssüflə
xatırlansa belə, bunlar Fransa tarixinin bir fəslidir. Bu mərhələ olub və vaxt gələcək bu barədə
məktəb kitablarında da yazılacaq…"
Selinin əsərləri arasında onun İkinci Dünya müharibəsi haqda "Qəsrdən qəsrə" (1957), "Şimal"
(1960) və "Riqodon" (yazarın ölümündən sonra, 1969-cu ildə çap olunub) romanlarından ibarət
trilogiya xüsusi yerə sahibdir.
Bu əsərlərdə ən maraqlı cəhət anlatıcının hadisələrə baxış nöqtəsidir. Bu baxış nöqtəsi Avropanı
xilas edənlərin, haqqı, ədaləti bərpa edənlərin, qaliblərin mövqeyindən də, məğlubların, yəni
müharibəyə hərbi bəla kimi baxan almanların mövqeyindən də eyni dərəcədə uzaqdır. Müəllif
heç bir tərəfə, cinaha üstünlük vermir. Bununla belə o, heç də neytralizmin özünə qapalı
modelinin ifadəçisinə, hadisələrin neytral seyirçisinə çevrilmir. 1944-cü ilin sonu və 1945-ci
illərin ilk aylarından öz canının hayında olan nasist Almaniyası haqda bu trilogiyanı o, məhz
xain birisinin mövqeyindən yazıb, çünki Selin - əslində belə birisiydi. Elə buna görə də kitabın
özəyi çarəsizlik və gələcək barədə bədbinlik hisslərindən yoğrulub.
Məğlub tərəfdən fərqli olaraq xain heç bir mərhəmətə layiq deyil, insanlıq anlayışına görə o,
nəinki cəzaya, üstəlik, nifrətə də layiqdir. Trilogiyadakı birinci romanın ən önəmli yerlərindən
sayılan, nasist Almaniyasının Parisdəki keçmiş səfiri Otto Abeçlə anlatıcı arasında gedən məşhur
dialoqda ikinci tərəf (anlatıcı) öz vəziyyətini çox yaxşı anlayaraq, qarşı tərəfin durumuyla
özününkü arasındakı "çox kiçik fərqin" varlığında israr edir: "Amma, amma, cənab Abeç!.. arada
kiçik fərq var!.. gəlin, bunu görməməzliyə vurmayın!.."
«Axı, Abeç, hər nə qədər asılılıqda, hər tərəfdən düşmən əhatəsində və darmadağın vəziyyətdə
olsanız belə, siz yenə də işğal olunmuş vətəninizin sadiq və şüurlu oğlu, hətta onun fəxri
olacaqsınız, lənət şeytana! mən isə əbədi olaraq, müxənnət kafirlər kimi, bir bambılı kimi daim
lənət hədəfinə çevriləcəyəm!.. məni asmaq da azdır!.. məndən ötrü ailəmin və övladlarımın başı
aşağı olacaq!.. məni qarşınıza çıxan ilk ağacdan assanız, yenə yeri var!.. indi fərqimizi anladınız,
cənab Abeç?»
Trilogiyada anlatım, müəllifin soyadını daşıyan, özünün bütün həyat yolu və düşüncə tərzi ilə
ona maksimum yaxın olan xainin dilindən verilir. Bütün bunlarla yanaşı qəhrəman, bədii mətnin
immanent qanunlarına əsasən normal inkişaf yolu keçən, hərtərəfli açılan, canlı bir obrazdır. Bu
adam öz çarəsizliyini anlayır, onu da anlayır ki, yeganə çıxış yolu qaçmaqdır. Qaçır da. Elə buna
görə də qaçış mövzusu ətrafında təqdim edilən anlatım nəticəsində biz, «sakral» (=gizli, sirli,
qutsal, müqəddəs) sərhəd mövzusu ilə qarşı-qarşıya qalırıq. Sərhədi aşmaq şəxsiyyətin
dəyişimini də doğurur: cəzadan qurtulmaqdan ötrü neytral bir ölkəyə qaçan xain sonradan səfil
və bədbəxt qaçqına çevrilir, yadların tünlüyündə öz səadətini aramağa başlayır.
Trilogiyadakı Almaniya (bu ölkə ilə bağlı başlıca metafora baxımından) - nəhəng bir tələdir.
Onun ətrafında qurulmuş olan müdafiə halqası durmadan daralır, müttəfiq orduları şərqdən də,
qərbdən də hücuma keçərək, onun başına bombalar yağdırırlar. Məhşər gününü xatırladan belə
bir şəraitdə anlatıcı bu «halqadan» (=ölkədən) leqal və ya qeyri-leqal yollarla qurtulmaq üçün
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dəridən-qabıqdan çıxır. Trilogiyadakı ikinci romana öz adını verən Şimal - əslində onun üçün bir
ümid yerinə çevrilir: burada coğrafi termin tarixi durumun önünə keçməyə cəhd edir.
Amma hər şey mənasızdır. Selini Danimarkada nələrin (almanlarla işbirliyinə görə
Kopenhagendə on dörd aylıq həbs cəzası) gözlədiyini oxucu hələ trilogiyanın ilk səhifələrindən
də anlayır: sonluğu bəri başdan açıqlayan anlatım, ümidlərin puça çıxması və çarəsizlik
notlarıyla tamamlanır.
Trilogiya Selinin həyatının 1950-ci illərdəki axarı ilə bağlı uzun-uzadı proloqla (=girişlə)
başlanır: burada o, həmin dövr üçün aktual olan siyasi mahiyyətli açıqlamalarını da oxucuya
təqdim edir. Bunun ardınca isə onun bilərəkdən qarmaqarışıq şəkildə verilən anlatım xətti
qəflətən Selinin həyat tarixçəsinin son hədəfinə, onun Kopenhagendə həbsi faktına yönəldilir:
«Bütün bunlarda qorxulacaq heç nə yoxdur!.. deyin görüm… ölən milyonlarla insan sizdən daha
günahsız idi, deyilmi?! Əlbəttə ki!.. şəhərdə dolaşarkən, inanın ki, mən məhz bu haqda
düşünmüşəm… həm də bir dəfə yox!.. iyirmi dəfə! otuz kərə! Kopenhagenin bu başından ta o
biri başına kimi… bu «gəzintilərim» xüsusi müşayiət altında keçirdi… avtomatlı və qaraqabaq
polislərlə tıxcanmış, metal qəfəsli avtobuslarda gedərkən mən çox düşünmüşəm… burada
«cinayət işləyənlər» və «siyasi turistlər» əlləri qandallı olduğundan özlərini üzüyola aparırlar…
türmədən ancaq prokurorluğa yollanırlar… sonra da geri…»
Anlatımın bu kiçik bölümündən trilogiyanın bütün stilistik cəhətlərini sezmək olar. Əvvəla,
anlatıcının subyektiv anlayışına görə o, günahsız birisi təəssüratı bağışlayır. İkincisi, onu heç
vaxt tərk etməyən yumor hissi ən faciəli olayların təsvirində də anlatıcını tərk etmir. Bu «qara
yumor» sayəsində dustaqlar «turist» kimi qələmə verilir və sairə. Üçüncü xüsusiyyət
ardıcıllıqdakı pozuqluqla və ya qopuqluqla bağlıdır: oxucunun gözündə çox da ağır sayılmayan
cəza tədbiri haqda sualdan başlanan anlatım avtobusda «gəzinti» haqda hekayətlə bitir və əsərin
qalan bölümlərində günahkarlıq-günahsızlıq mövzularına bir daha toxunulmur.
Selinin yaratdığı anlatıcı obrazını xüsusilə qeyd etməyə dəyər. Trilogiyadakı «Qəsrdən qəsrə»
adlı ilk romanda biz isveçli uşaqların həyatını xilas edən «xeyirxah həkim»lə rastlaşırıq. Son
dərəcə «anormal» durumların girdabına düşən bu həkim (əlbəttə, səbəbi və mahiyyəti gizli
qalmaq şərtiylə) həmişə başqalarına yardıma can atır: hamilə qadınlara, yaralı əsgərlərə,
mühacirətdəki nazirlərə və sair. Çünki onları ilk növbədə «xəstə» kimi dəyərləndirir və burada
gizli bir antinomiya («sağlam həkim - xəstə cəmiyyət») üzə çıxır. O, hamı ilə asanlıqla razılaşır,
Selinin cavabları heç vaxt «əlbəttə! Əlbəttə ki!» sözlərindən xali deyil. Bu isə əslində
ətrafındakılara və bütün aləmə qarşı onun yadlığından, soyuqluğundan və sayğısızlığından xəbər
verir: «Allah xətrinə, nə edirsinizsə edin, yetər ki, açılın başımdan!»
Selinin trilogiyada verilən çarəsiz anları tez-tez gülüş doğurur: bu, hər şeydən əvvəl «Yeni
Avropa» qurmaq haqda hay-küyçü ideyanın və nasist təbliğatının puçluğunu görən birisinin acı
gülüşüdür. «Yeni Avropa» haqda mifin yaradıcıları ilə o, Ziqmaringendə təkbətək görüşür.
Onların arasında Almaniya ilə Fransa arasında minillik saziş haqda utopik ideyanın tərəfdarı olan
Otto Abeç, tibb sahəsində xidmətlərinə görə Almaniyanın işğalı ərəfəsində Selinə öz himayəsini
ağayana şəkildə təklif edən utopist Pyer Laval da var. Selin buna cavab olaraq, Atlantik
okeandakı Sen-Pyer və Mikelon adalarının qubernatoru olmaq istyəyini dilə gətirir, çünki
müharibəyə qədər bir dəfə oraları gəzib görübmüş. Maraqlıdır ki, belə gözlənilməz xahişdən
Laval heç də karıxmır: «Söz verdim!.. razılaşdırdıq! qərar verildi!» deyərək, bu qərarın
rəsmiləşdirilməsini öz katibinə tapşırır. Lavalın qəbulunda olması haqda hekayətini Selin bu
kinayəli sözlərlə bitirir: «Əsas odur ki, o vaxt qubernator təyin olundum və hələ də o vəzifədə
qalıram!..» Amma Lavalın qərarına acı-acı gülən Selin kollaborasionizm ideoloqu kimi 1945-ci
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ildə məhkəmə hökmüylə güllələnən bu adamı sülhsevər birisi kimi qələmə verir: «Laval barışıq
tərəfdarıydı… sülhsevər idi!.. həm də vətənpərvər!.. müharibə düşmanı idi!.. indi öz ətrafımda
ancaq cəlladları görürəm… yox, o, bunların tayı deyildi! yox, deyildi! yox!.. mən aylarla onun
evinə, qəsrdəki iqamətgahına gedib-gəlmişəm… Lavalın Hitleri görən gözü yox idi, bilmək
istəyirsinizsə, o, yüzillik barışığımızın tərəfdarı idi…» Lavalın «sülhsevərliyinə» misal olaraq isə
Selin, təkcə onun Ziqmaringen vağzalında bir qarşıdurmanı önləməsini misal gətirə bilir.
Amma Lavalın müdafiəsinə qalxan Selin əslində özünü müdafiə etmirmi? Bu ağılsız dünyaya
qarşı o nələri qoyur? "Xeyirxah doktor"un ardınca o, bizə ilk növbədə özünün daimi yol
yoldaşlarından olan və səbətdə səyahət edən sevimli pişiyi Beberi təqdim edir. Bütün heyvanları
sevən Selin özünün "Riqodon" romanını məhz heyvanlara həsr edib. Triloqiyadakı Beber obrazı
insan ağılsızlığına alternativ kimi təqdim olunur. Safqanlı (=yəni cins) olsa belə, nəsil verməyən
heyvanları məhv etməyi tələb edən nasist qanunlarının məngənəsindən zor-bəla qurtulan Beber məhz səbirli, anlayışlı və sağlam düşüncəli olduğundan - trilogiyanın hər barədə müsbət
qəhrəmanıdır. İkinci müsbət qəhrəman - Selinin xanımı Lilidir. Bir digəri - dünyanın sonu
yaxınlaşsa da, öz sənətiylə məşğul olan, səhnəyə çıxmaq üçün hər cür imkan axtaran və rəqs
dərsləri verən rəqqasədir: qanlı müharibə fonunda onun missiyası oxucuya son dərəcə sülhsevər
təsir bağışlayır.
Adətən avtobioqrafik romanlar qəhrəmanla prototipin, anlatıcı ilə müəllifin sərhədlərini ayırd
etmək baxımından qəliz problemlər düyünü yaradır. Bir də ki, ən "dəqiq" avtobioqrafiya da
özündə müəyyən qədər uydurma ehtiva edir. Öz trilogiyasında Selin bu problemi uydurmanı
gücləndirmək, onu hiperbolaya çevirmək yoluyla həll edib. O, heç də yaddaşının və gerçək
faktların əsirinə çevrilmir, çünki belə bir əsirin hər şeyə, həm də axıra qədər sadiq ola biləcəyinə
inanmır. Selin öz hafizəsi ilə tərs ilişkilər qurmağa can atır, yəni çalışır ki, yaddaşı onun yazı
üslubuna xidmət etsin.
Selindən ötrü yaradıcılıq prosesi özünüifadə üçün tam yetərlidir, çünki o, par excellence
yazardır. Özünü bir o qədər də və ya heç də müdafiəyə can atmayan bu yazarı daha çox zidd
qütbləri (gülüşləri, göz yaşlarını) öz içinə alan anlatımın axıçılığı maraqlandırır, çünki bu axıcılıq
emosiyaların saf (=qarışıqsız) mətnə çevrilməsinin əsasıdır.
Selinin üsluba bunca dəyər verməsini onun öz əlyazmaları üzərindəki işindən də görmək
mümkündür. Selinin adi danışıq dilində, rahat başa düşülən anlatımı oxucuda elə yanlış təsəvvür
oyada bilər ki, guya Selin bu mətni birnəfəsə və necə gəldi yazıb. Sanki bütün bu söz axını
impulsiv şəkildə, ehtiras və emosiyalar axını kimi, həm də hər cür sığalsız, yansımasız gəlir.
Amma elə ki, Selinin mətnlər üzərində son dərəcə pedantcasına (=xırdaçı) işinin analizinə
başlayırsan, danışıq dilini vermək üçün onun hansı əziyyətlərə qatlaşdığı üzə çıxır. Bu mənada
Selinin yazı üslubu əslində sürrealistlərin avtomatik yazı ideyasının tam əksi kimi
dəyərləndirilməlidir. Adətən ağır templə yazan Selin bir mətni azı dörd dəfə, bəzən isə daha çox
təmizə çəkirdi. Odur ki, onun mətnində hansısa "qarışıqlıq" gözə dəyirsə, deməli bu, bilərəkdən
və özəl niyyətlə yaradılmışdır.
Selinə görə, ədəbiyyatda romana məxsus mərhələ XX yüzildə yekunlaşmağa doğru gedir, bu ara
onun funksiyaları da dəyişimə uğrayır: "Hazırda roman, əvvəllərdə olduğu kimi, artıq
informasiya mənbəyi (=qaynağı) missiyasına xidmət etmir. Balzakın dövründə kənd əczaçısının
həyat tərzini onun əsərindən öyrənirdilər. Öz ailə ocağına xəyanət edənlər Floberin "Bovari"siylə
ləyaqətsiz hərəkətlərinə haqq qazandırırdılar və sair. İndi isə biz bütün bunları mənimsəmişik, bu
sahədə bilgilərimizin artmasına məhkəmə də, mətbuat da, televiziya da, tibbi-sosioloji anketlər
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də kifayət qədər imkan yaradır… Artıq bunların zamanı keçib. Odur ki, mən romanın sənədli və
psixoloji rolunun tam tükəndiyi qənaətindəyəm."
Onda romanlıq nə qalır ki?
"Romana ancaq üslub, bir də insanın öz içində cavabladığı durumlar qalır."
Bu fikrini sübut məqsədilə Selin özü kübar cəmiyyətin təmsilçisi olan və ən xırda pederastiya
(=oğlançılıq) halları da daxil, çevrəsində gördüyü hər şeyi qələmə alan Marsel Prustu misal
gətirir. Selinin qənaətinə görə, "insan, həyatın onu yerləşdirdiyi cizgidən çıxmamaq şərtilə, bütün
gərəkli informasiyanı toplamağa qeyrət göstərməli və zamanla bunu öz üslubunda işləməlidir."
Buradakı «öz üslubunda işləmə" deyimi son dərəcə önəmli əhəmiyyətə malikdir və bundan ötrü
gərgin səylərə, ağır zəhmətə ehtiyac var. Üslub heç də fasiləsiz nəyi isə üyüdüb-tökməkdən, hər
fikri danışıq dilində verməkdən ibarət deyildir. Çalışmalısan ki, bu "üyüdüb-tökdüyünü kağız da
götürsün". Bəzən 400 səhifəlik çap mətnindən ötrü 80.000 səhifə əlyazmasına ehtiyac olur.
Amma oxucunu belə şeylər maraqlandırmır, gəmidəki səyahətçi kimi o, bunları sezmir.
Göyərtənin altında olub-keçənlərin ona bir elə dəxli yoxdur, çünki o, dəniz mənzərəsindən,
kokteyldən, valsdan və əsən mehdən həzz aparır.
Hər dövrün özünəməxsus bir (və ya bir neçə) üslubu olur. Zamanla bu üslublar qartıyır və yeni
yazarlar özləriylə yeni üslublar gətirməklə qocaların köhnələn üslublarını ələ salmağa girişirlər.
Selinin fikrincə: "ayrı-ayrı sözlər üsulluca öz adi məna hüdudlarını aşıb, bir növ, asqıdan
qurtulmuş kimi hərəkətə gələndə və oxucuya bu yeni məna hüdudlarını məhz qəbul etdirəndə
yeni üslub yaranır. Bu, çox üsulluca olmalıdır! Çox, çox üsulluca! Çünki bunu basqı yoluyla
etsəniz, mütləq səhvə yol verər, yanılarsınız."
Məna hüdudlarıyla oynamaq yazardan sözə qarşı sonsuz həssasiyyət və ehtiyat tələb edir. Bu ara
sözün öz daimi oxundan çıxması önlənməlidir.
Bu oxun adı isə - emosiyadır.
Selin poetikasında bu anlayış hər şeyin mərkəzində dayanır. Bu mənada Selin İoannın
(=Yuhənnanın) "İncil"indəki ilk cümlə ilə razı deyil. Selinə görə, əvvəlcə Söz yox, Emosiya
olub. Söz daha sonralar və emosiyanı özüylə əvəz (və ya ifadə) etmək üçün yaranıb. Eynilə
beləcə atın da dördnala qaçışı zamanla löhrəm (=yortma) yerişə keçir.
Yazara görə: soyuqqanlı kino sənətindən fərqli olaraq, emosiyalarla zəngin olan ədəbiyyat heç də
yalnız "dərin hisslərin" təsviri üzərində qurulmamalıdır. Sentimentallığa yer yoxdur burada:
"Yazarsansa, abrını da qorumalısan." Sırf sevgi intriqalarından isə vaz keçilməlidir.
Emosiyalar yazarı özünüifadə yoluna çəkir. Burada isə ən uyğun anlatım birinci şəxsin dilindən
ola bilər, hətta burada anlatıcı özünü o dərəcədə oxucuya sırıyır ki, ara-sıra mənbazlığına görə
oxucudan üzr istəməsinə ehtiyac doğur.
Süjet xəttinin seçimi də emosiyaların şiddətinə bağlıdır. Emosiyalar güclü ikən, diri ikən onları
fiksləmək lazımdır. Selinə görə, klassik ənənədən fərqli olaraq, çağdaş yazar yazı prosesində heç
də buz kimi soyuq (=tərəfsiz) olmamalıdır, çünki emosiyalar gerçəkliyi dəyişməyə, onu
subyektiv rənglərdə alqılamağa şərait yaradır.
"Seçili faktların ustası" kimi tanınan Selin olaylara obyektiv yanaşımı fərdi yanaşıma qurban
vermək tərəfdarıdır. Bu xətdən imtina isə XIX yüzil realizmindən (=gerçəkçiliyindən) imtina
deməkdir.
Selinə görə, yazarın orijinallığı - onun öz emosional ritmini, bir növ, öz zümzüməsini
tapmasından başlanır.
Bənzər fikirlərində Selin bənzətmə kimi yalnız musiqi metaforalarından yarınmır. Bir neçə dəfə
o, stilistik obraz kimi metronu seçir. Hələ "Gecənin sonuna səyahət" romanı üzərində işləyən
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Selin, Parisin bu başından o başına getmək üçün iki mümkün yol sezmişdi. Bunlardan biri yerüstüdür və maşınla, velosipedlə, piyada qət edilir. Bu yolçuluq əsnasında addımbaşı
maneələrlə rastlaşdığından vaxtaşırı dayanmalı, gözləməli olursan. Səyahətin ikinci üsulu da var:
bu, metro ilə - əşya və olayların tam içiylə - durmadan hədəfə doğru getməkdir. Amma sənətdə
belə səyahət o zaman mümkündür ki, yazar nə vaxtsa relsdən çıxmayacağından əmin olsun, bu
əminliyi isə ona ancaq və ancaq dəqiq ritm hissi aşılaya bilər.
Məzmun məsələsinə gələndə isə Selin onu çox vaxt üslubla eyniləşdirir. Bu zaman daha çox
postimpressionist rəssamların təcrübəsindən faydalanan yazar deyirdi ki, Sezanın alması,
Renuarın aynası, Pikassonun qadınları, Vlaminkin koması - əslində məzmunun deyil, üslubun
daşıyıcısıdır.
Selin hesab edirdi ki: "Mənim kitablarım daha çox orta çağların dastanlarını xatırladır. Bunlar
nəsr deyil, nəğmələrdir… Birinci sözdən sonuncuya qədər onlar son dərəcə gərgin axıcılığa
(=musiqiyə) mAlikdirlər, burada artıq heca tapmaq imkansızdır… Mən daim rəqsə
köklənmişəm. Mən adi yerişdən çox-çox uzağam."
Mövzunun dəyişimə uğraması haqda da Selinin bəzi fikirləri var: özün haqda danışmağa
başladınsa, "özünü qaralamaqdan və qaralanmaqdan çəkinməməlisən". Bəs bu qara yaxmağa
meyl onda haradandır? Görünür, bu, varlıqların ən intim qatlarına enməklə, varlığın metafizik
planıyla bağlıdır. Çünki gecənin sonuna yol alan səyahətçi kimi Selin bütün həyatın ucdantutma
bir can çəkişməsi olduğu fikriylə həmişə barışıq olub.
Selinin əsərlərindəki yumor hissi də qeyd olunan metafizik plandan qaynaqlanır: "Mənimlə
təmas quran hər bir insan mənim gözümdə ölüdür, istəsəniz, onu müvəqqəti və ya bircə anlığına
yaşayan ölü də saymaq olar. Mənim də içimdə daim ölüm cücərir və bu, mənə gülünc gəlir! Ən
vacibi isə odur ki, mənim bu ölüm rəqsim ən böyük fars kimi mənə ləzzət verir… Əminəm ki, bu
aləmdə həyat da, ölüm də məzəlidir. Elə ona görə mənim kitablarım da, varlığım da məzədən
yoğrulub."
Poetika haqda fikirlərini Selin heç vaxt bir düzənə salmayıb, onları metaforik şəkildə
açıqlayanda isə heç vaxt daxili ziddiyyətlərdən hürkməyib. O, filosofLuğa və nəsihətçiliyə can
atan yazarları sevmir, əxlaqı - kilsənin, üslubu - yazarın dəyəri sayırdı.
R.Nimyenin "Şimal" romanı haqda (əslində bunlar ümumilikdə Selin yaradıcılığı üçün də
keçərlidir) dedikləri çox maraqlıdır:
"Əxlaq dərsindən daha çox, "Şimal" romanı bir üslub dərsini xatırladır. Burada yazar məsləhət
verməyə ehtiyac duymur və Ordu, Din, Ailə… haqda fikirlər yerinə həmişə çox ciddi
anlayışlardan (insanın ölümündən, qorxularından, ağciyərliyindən) söz açılır".
Bəzi tənqidçilər sübut etməyə çalışırlar ki, fərqli yorumlara, dindarların qəzəbinə səbəb olan
fikirlərə bilərəkdən meyl edən Selin özünü əsasən "alçaldılmış və təhqir olunmuş" bir yazar kimi
tanıtmağa çalışırdı. Bu cür mazoxist yorumları yazar özü də tam inkar etmirdi: "Düzünü etiraf
edəcək olsam, əgər məndən hamı üz döndəribsə, əgər bütün dünya-aləm mənə qarşıdırsa, bunun
əsasında könüllü bir istəyin durduğu kəsindir. Populyarlaşmağa gələndə isə… Deyə bilmərəm ki,
şöhrətdən hər vəchlə qaçmağıma rəğmən buna urcah oldum. Əgər ad-sandan qaçmaq istəsəydim,
bundan asan heç nə yox idi, sadəcə susmağım yetərliydi… Həyatdan umduqlarımın hamısı
başıma gəlib…"
Amma bütün bunlar yazara nə verdi?
Selin deyirdi: "Mən yalqızam. Məhz nəsnəyə tam yaxınlaşmaq üçün tənhalıqdayam. Seçdiyim
nəsnəni hədsiz sevirəm. İndi nədənsə nəsnələrdən daha çox çox şəxsiyyəti araşdırırlar. Mən isə
özünə nəsnə ilə məşğulam."
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Hər cür çətinliyə rəğmən daim tənha və üsyankar ruhlu insan kimi çevrəsinin anlamadığı, həyatı
göy əskiyə düyülmüş, alçaldılmış peyğəmbər kimi, sonuncu lənətlik yazar kimi, ekstravaqant
şəxsiyyət kimi, estet kimi, qadın (xüsusilə də rəqqasələrin) gözəlliyinin arifi kimi, heyvanların
(itlərin, pişiklərin) hamisi kimi Selin çoxdan ədəbi mifə çevrilib.
Mifləşmədən söz düşmüşkən onu da əlavə edək ki, bu, Selinin siyasi çabalamalarının yox, yalnız
ədəbi istedadının bəhrəsidir. Selinə bəraət verilməsi problemi bugünkü gənc oxucular nəslini bir
o qədər narahat etməsə də, onların arasında Müqavimət Hərəkatına "yeni dəyər biçmək"
tərəfdarları ara-sıra tapılır. Onları heyrətə gətirən isə Selinin zalim dühasıdır, çünki onun
yaradıcılığının xarakteri və Selin fenomeni məhz bu sayədə formalaşıb.
"Selin" adlı zalim düha fransız dilini ritorikadan (=bəlağətdən) və saxta səmimiyyətdən xilas
etdi. O, sözün arxasında yatan saf ehtirası üzə çıxardı. Selinin param-parça fiquru bəlkə də
eybəcərdir. Amma onun ədəbi istedadını kiçiltmək üçün tək-tük bədxahın işinə yarayacaq
parçalara da ehtiyac yoxdur. Bir nöqsanlı cəhət digər üstün cəhətə heç də kölgə salmamalıdır.
Selinin ziddiyyətləri arasında körpü (=məntiq) qurmaq da yersizdir. Onun ən maraqlı cəhəti də
elə dahiliklə zalimliyi ən yüksək nisbətlərlə öz varlığında cəmləşdirməsidir.
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Gi de MOPASSAN
Anri-Rene-Alber-Gi de Mopassan 05.08.1850-ci ildə Normandiyada dünyaya göz açıb. Yazarın
atası Qustav de Mopassan (1821-1899) Paris birjasında dəllal olub və 1846-cı ildə öz uşaqlıq
dostu Lora le Puatvenlə (1821-1903) ailə qurub. 1856-cı ildə, ikinci oğulları Erve dünyaya
gələndən sonra ayrılırlar. Qadın dəniz kənarındakı Etret şəhərində yerləşən Verqi villasında
övladlarını təkbaşına böyütməyə başlayır. On üç yaşa dolanda anası Gini İveto şəhərindəki
ruhani seminariyasına verir. Məktəbdəki ciddi nizam-intizam gələcək yazarın azad ruhuna yad
olduğundan, o, vaxtaşırı məktəbdən qaçır, etirazını dilə gətirir və şuluqluq salırmış. Bunun
qaçılmaz nəticəsi kimi günlərin bir günü onu seminariyadan qovurlar. 1866-cı ildə Lora xanım
oğlunu Ruan liseyinə verir. 1869-cu ildə liseyi bakalavr kimi bitirən Mopassan Kann şəhərindəki
(Normandiya) universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olur. 1870-ci ilin yayında Fransa-Prussiya
savaşının başlanmasıyla bağlı o, ordu sıralarına çağrılır. Müharibədən sonra ölkədə yaşanan
iqtisadi böhranla bağlı Mopassanın valideynlərinin durumu bir az da ağırlaşır və o, ali təhsilini
davam etdirməkdən imtina edərək, dövlət qulluğunda işə düzəlir. 1872-78-ci illərdə Dəniz
Nazirliyində məmur kimi çalışan Gi son dərəcə kasıbyana həyat sürür. Maaşı gündəlik
tələbatlarını qarşılamağa güclə yetdiyindən o, ara-sıra atasından aldığı xırda xərcliklərlə birtəhər
başını girləməyə məcbur olur.
Tanınmış yazar Qustav Floberin də dəstəyi sayəsində 1878-ci ilin dekabr ayında Mopassan
Təhsil nazirliyində məmur vəzifəsinə keçirilir və burada 1880-ci ilin sonlarına qədər çalışır.
Yetmişinci illərdə gənc yazarın iki başlıca məşğuliyyəti var idi: avarçəkmə idmanı və ədəbiyyat.
«Tombul» adlı iri hekayəsinin misilsiz uğurundan sonra «Qolua» qəzeti Mopassanı daimi
əməkdaşlığa dəvət elədi və az sonra o, qəzetin səhifələrində «Paris burjualarının həftəsonu
gəzintiləri» başlığı altında silsilə novellalarının çapını gerçəkləşdirdi. 1880-ci ilin sentyabroktyabr aylarında yazar Korsika adasına səyahət eləyir və bu səfərdən aldığı dərin təəssüratlar
onun bir sıra novellalarında və «Həyat» romanında öz əksini tapır. 1881-ci ildə o, Əlcəzairə
səfəri zamanı yerli əhalinin işğalçı fransız ordusuna qarşı üsyanlarının şahidi olur. 1882-ci ilin
yayında isə yazar Bretan əyalətinə özünün ikinci səyahətinə çıxır. 1881-83-cü illərdə Mopassan
görkəmli rus yazarı İ.S.Turgenevlə sıx dostluq əlaqələri qurur, öz əlyazmalarını ona göstərməklə
faydalı məsləhətlər alır, özünün son günlərini Parisdə keçirən bu mühacir rus yazarının yaxın
sirdaşına çevrilir.
Mopassan öz həyatında ədəbi yaradıcılıq qədər sevdiyi qadınlara da böyük həssasiyyət
göstərirdi. Öz qısa ömrünə xeyli məşuqəni və eşq macərasını sığdıran bu istedadlı yazar ömrü
boyu subay qalıb.
1880-ci illərdə Mopassan ədəbi ustadı olan Q.Floberin düzənli yaradıcılıq həyatı sürmək haqda
vəsiyyətinə əməl edir. Hər səhər saat yeddidən on ikiyə qədər çalışmaqla orta hesabla ən azı altı
səhifə yazmağa nail olur. Bioqraflarının hesablamalarına inansaq, təkcə 1885-ci ildə yazar 1500
çap vərəqi həcmində bədii mətn yaradıb. Belə məhsuldarlığa son dərəcə verimli sayılan
yazarlardan nə Balzak, nə Dikkens, nə də Düma (ata) nail olub. Onu da ayrıca vurğulamaq
lazımdır ki, bu 1500 səhifəyə sadəcə bədii nəsr daxildir, yazarın hər həftə qəzetlərin səhifələrində
işıq üzü görən günün xronikası xarakterli yazıları, oçerk və felyetonları bu hesablamadan
kənarda qalıb.
Buna paralel olaraq, yazarın ədəbi uğurları da durmadan artırdı. Biri-birinin ardınca o,
«Madmuazel Fifi» (1882), «Valdşnep hekayələri» (1883) novella toplularını çap etdirir. 1883-cü
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ildə nəşr olunan «Həyat» romanı məşhur rus yazarlarından İ.S.Turgenev və L.N.Tolstoy
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, onun aparıcı fransız yazarlarından birinə çevrilməsinə vəsilə
olur. Təkcə 1884cü ildə Mopassan dörd hekayə toplusu çap etdirir: «Ay işığı», «Rondoli
bacıları», «Miss Harriyet» və «Günəş altında». 1885-ci ildə işıq üzü görən üç hekayə kitabının
(«İvetta», «Gecə və gündüz nağılları», «Tuan») ardınca, elə həmin il dərc olunan «Əziz dost»
romanı isə onu dünyanın say-seçmə yazarları sırasına çıxarır.
Səksəninci illərin birinci yarısında gərgin yaradıcılıq atmosferində yaşaması yazarın sağlamlığını
xeyli dərəcədə sarsıtmışdı. Hələ yetmişinci illərdə o, səhhətindəki nasazlıqlardan, xüsusilə də
göz ağrılarından şikayət edirmiş. Bioqrafları bunun irsi xarakter daşıdığını sübuta yetiriblər.
1886-cı il də yazarın həyatında xeyli verimli il olur: iki hekayə toplusu («Balaca Rok», «Cənab
Paran») ilə yanaşı, onun «Mont-Oriol» romanı işıq üzü görür. Sonrakı illərdə yazarın ədəbi
məhsuldarlığı qismən düşür və o, hər il yalnız bir kitab buraxdırmağa imkan tapır: «Orlya»
(1887), «Xanım Hüssonun adaxlısı» (1888), «Sol əllə» (1889), «Gərəksiz gözəllik» (1890).
1891-ci il üçün Mopassan artıq bütün dünyada tanınan qələm ustasıydı. Təkcə Fransada çap
olunan kitablarının tirajı 400 min ədədə çatırdı və bu, həmin dövr üçün son dərəcə yüksək
göstəriciydi. Kitablarının böyük uğurla satıldığı bu dönəmdə yazarın qardaşı Erve psixi
xəstəlikdən vəfat edir. Ömrünün son iki ilində onun coşqun yaradıcılıq potensialı get-gedə
öləziməyə, sönməyə üz qoyur. Çox böyük çətinliklər bahasına o, «Ölümdən güclü» və
«Qəlblərimiz» romanlarını tamamlaya bilir.
1892-ci il yanvarın 1-də Kann yaxınlığındakı villada yaşayan anasını ziyarət edən Mopassanın
ruhi durumu qəflətən fənalaşır və o, gecənin bir aləmi oranı tərk edib, öz evinə üz tutur. Səbəbi
bəlli olmayan ruhi sarsıntı anında yazar bıçaqla boğazına kəsməyə təşəbbüs göstərməklə, özünü
ağır yaralayır. Yanvarın 7-də Parisə gətirilən Mopassan psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilir.
Doğmaları və çoxsaylı pərəstişkarları tərəfindən xəstənin tezliklə sağalacağına bəslənən dərin
ümidlər doğrulmur və yaralanandan sonra huşu bir daha bərpa olmayan yazar 6 iyul 1893-cü ildə
gözlərini əbədilik qapayır. O, Parisdəki Monparnas məzarlığında torpağa tapşırılır.
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Jül əmi
(hekayə)
Aşil Benuvilə həsr edirəm
Bəyaz saqqallı ahıl dilənçi bizdən sədəqə istədi. Yol yoldaşım Jozef Davranş ona beş frank verdi.
Mənim heyrətləndiyimi görən Jozef izah elədi:
- Bu bədbəxt qoca indi sənə nağıl edəcəyim bir olayı mənə xatırlatdı. O əhvalatı heç vaxt
unutmuram. Qulaq as.
Əslən mən Havr şəhərindənəm. Çox da varlı olmayan ailəmiz dolanışığını birtəhər təmin edirdi.
İdarədə axşamacan çalışan atamın maaşı qəpik-quruş sayılardı. Məndən başqa iki bacım da
vardı.
Hər şeydə qənaət eləmək anamın canını sıxırdı və bundan dolayı atam vaxtaşırı ondan ağır
tənbehlər, üstüörtülü kinayələr eşidərdi. Zavallı atamın bunların cavabında etdiyi jest mənə dərin
iztirab verərdi. Alnının tərini silməsini xatırladan bu hərəkətdən sonra susduğundan onun bu
çarəsiz kədəri qismən mənim də çiyinlərimə çökərdi. Ev təsərrüfatımızda bacardıqca hər şeyə
qənaət edərdik: qonaq çağırıldığımız yerlərə getməzdik ki, qarşı tərəfi qonaq dəvət etmə
məcburiyyəti duymayaq. Ərzağın ən ucuzunu, yatıb-qalmışını özümüzə rəva bilərdik. Bacılarım
donlarını özləri biçib-tikərdilər və metrəsi on beş santimə satılan hər hansı kantı alıb-almamaq
barədə uzun-uzadı məsləhətləşərdilər. Hər gün yediyimiz ət şorbasına və mal əti soyutmasına
cürbəcür ədviyyatlarla fərqli dad qazandırardıq. Bunun çox dadlı və cana faydalı olması söylənsə
də, şəxsən mən fərqli bir şeyə üstünlük tanıyardım.
Hər səfər düyməm qopub düşəndə və ya şalvarım cırılanda atamın amansız kötəklərinə tuş
gələrdim.
Bütün bunlara rəğmən, biz hər bazar günü geyinib-keçinib, bəndin üstündə sahil gəzintisinə
çıxardıq. Başına silindr, əlinə əlcək, əyninə sürtuk (frakdan daha qısa olan, uzun ətəkli pencək A.Y.) geyən atam bayramlarda xüsusi bəzədilən gəmini xatırladan anamın qoluna girərdi.
Hamıdan əvvəl bu gəzintilərə hazır olan bacılarım bizim yır-yığışımızı gözləməli olardılar.
Amma ən son məqamda ailə başçısının sürtukuna düşən, hamının nəzərindən qaçan bir ləkə
aşkar olunardı və onun əlüstü təmizlənməsi üçün bütün ümid benzinə batırılmış əsgiyə qalardı.
Ləkələnməsin deyə əlcəklərini çıxaran və yaxını zəif gördüyü üçün gözlüyünü taxan anam həmin
ləkəni təmizlədiyi dəqiqələrdə atam silindirini çıxarmadan bircə jiletdə, ayaq üstə dayanıb, bu
prosedurun bitməsini gözləyərdi.
Sonra hamılıqla yola düzələrdik. Lap öndə əl-ələ tutan bacılarım gedərdilər. Onların ərə getmə
vaxtları yetişdiyindən ata-anam qızlarını camaata göstərmə ehtiyacı duyurdular. Mən anamın sol
cinahıyla irəliləyərdim, atam isə sağ cinahıyla. Həmin o bazar günü gəzintiləri zamanı imkansız
valideynlərimin özündənrazı görkəmləri, donuq çöhrələri və təntənəli yerişləri hələ də
gözlərimin önündədir. Ayaqlarını dizdən bükmədən, eyni tempdə addımlarla irəliləyən bu
adamlar qamətlərini son dərəcə dik tutardılar, sanardın ki, hansısa vacib bir işin həlli onların
qədd-qamətlərinin şuxluğundan birbaşa asılıdır.
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Adını bilmədiyimiz uzaq ölkələrdən gələn nəhəng gəmiləri görən atam hər bazar günü mütləq bir
arzusunu dilinə gətirərdi:
- Bəlkə də bu gəmiylə əzizimiz Jül geri dönüb! Əcəb sürpriz olardı, vallah!
Bir vaxtlar öz ailəsini çıxılmaz vəziyyətdə qoyan Jül əmi onda bizlər üçün yeganə ümid yerinə
çevrilmişdi. Ağlım kəsəndən bəri Jül əmi barədə eşitdiyim xatirələr sayəsində mən özümü
inandırmışdım ki, onu görsəm, elə ilk baxışdan tanıyaram. Amerikaya yola düşənədək onun
taleyi barədə evimizdə pıçıltıyla danışılsa da, əmimlə bağlı ən xırda detallar mənə bəlliydi. Belə
görünür ki, o, avaragor bir yaşam tərzi sürürmüş, daha dəqiq desək, onun pulu sağa-sola
sovurması bizimki tək ortabab ailələr üçün ən ağır bəla sayılır.
Zənginlər arasında isə bədxərclik edən birisi barədə onun sadəcə şelləndiyi vurğulanır və beləsini
istehzalı təbəssümlə «düdəmə» adlandırırlar. Kasıb ailədən çıxan və ata-anasının yığdığını
dağıdan cavana isə «avara» və «havayıyeyən» deyirlər. Bütün davranışlara onların nəticələrinə
görə qiymət verildiyindən bu iki fərqli yanaşma çox yerindədir.
Bir də ki əvvəlcə ata-anasından aldığı öz mirasını, daha sonra atamın miras payını sonuncu suya
qədər xərcləmişdi Jül əmi.
O zamankı imkanlar daxilində onu Havrdan Nyu-Yorka yük daşıyan bir gəmiylə Amerikaya yola
salmışdılar. Amerikada məskunlaşandan sonra Jül əmim doğmalarına yolladığı məktubda
bildirirmiş ki, xırda-para ticarət işləriylə məşğuldur, maddi durumu qismən yaxşılaşmağa
başlayıb və ən qısa müddətdə vaxtilə atama vurduğu zərəri ödəyəcəyinə ümid bəsləyir.
Bu məktub bütün ailə üzvlərimizdə dərin təəssürat buraxdı. Dünənə qədər qara qəpik qədər
dəyəri olmayan Jül birdən-birə xeyirxah ürək sahibinə, dürüst birisinə çevrilmişdi, hamı onu Davranşlar nəslinin bütün təmsilçiləri kimi - aydan arı, sudan duru elan etmişdi.
Bir gəmi kapitanı günlərin bir günü bizə xəbər verdi ki, əmim orada böyük dükan açıb və ticarəti
gur gedir.
Bundan iki il sonra aldığımız məktubda o yazırdı: «Əzizim Filipp! Məndən ötrü narahat
olmayasan deyə bu məktubu yazıram. Canım-başım salamatdır, işlərim də yolundadır. Sabah
uzun müddətə Cənubi Amerikaya səfərə çıxıram. Bəlkə də qarşıdakı bir neçə il ərzində məndən
hər hansı xəbər almayacaqsınız. Əgər məktub almasan, heç narahatçılığa qapılma. Zənginləşən
kimi Havra, geri dönəcəyəm. Ümidvaram ki, bundan ötrü uzun bir zamana ehtiyac
duyulmayacaq və biz ailəlikcə şad-xürrəm ömür sürəcəyik».
O gündən bəri bu məktub evmizin müqəddəs kitabına çevrildi. Hər əlverişli imkan düşən kimi
açıb oxuduğumuz bu məktubu hamıya göstərir və öyünürdük biz.
Həqiqətən də, sonrakı on il boyu Jül əmidən heç bir xəbər-ətər çıxmadı. Amma illər ötdükcə
ümidləri daha da pöhrələnən atam tez-tez anama deyirdi:
- Əzizimiz Jül geri dönəndə hər şey yağ kimi gedəcək. Görəcəksən o, necə zəngin adam olacaq!
Hər bazar günü limana yan alan, göy üzünu tüstü ilə dolduran nəhəng və qara gəmiləri görəndə
atam mütləq bu sözləri təkrarlayardı:
- Bəlkə də bu gəmiylə əzizimiz Jül geri dönür! Əcəb sürpriz olardı, vallah!
Bunun ardınca adama elə gəlirdi ki, indicə göyərtədə peyda olacaq əmim dəsmalını yelləyərək,
bağıracaq:
- Hey, Filipp!
Dönüşünə heç birimiz şübhə bəsləmədiyimizdən bununla bağlı min bir xülya qurmuşduq. Bir ara
biz əmimin puluna Enquvilin ətrafında ev almağı da düşünürdük. Yanılmıramsa, hətta atam
bununla bağlı sövdələşmələrə də girmişdi.
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Böyük bacım iyirmi səkkiz, kiçik isə iyirmi altı yaşına doldu. Onları alacaq birisi
tapılmadığından hamımız məyusluq yaşayırdıq.
Axır ki, bacım üçün adaxlı tapıldı: zəngin olmasa da, abırlı bir məmur idi bu adam. Mən tam
əmin idim ki, bu cavanın evlənib-evlənməmək barədə tərəddüdlərinə nöqtə qoyan və ona cürət
verən Jül əmimin bir axşam onun əlinə keçən məktubu olub.
Evlənmə təklifi qəbul olundu və biz nikahdan sonra hamılıqla Cersi adasına yollanmaq qərarına
gəldik.
Cersi adasına səyahət - kasıbların gözündə ən əlçatmaz arzu sayılırdı. Aradakı məsafə çox
deyildi: paketbotla (sərnişin və poçt daşımaları üçün istifadə olunan xırda dəniz gəmisi ilə A.Y.) sadəcə dənizdə getməklə, İngiltərəyə məxsus bu xarici adaya çatmaq mümkün idi. İkicə
saat sürən bu dəniz səyahəti sayəsində fransız qonşu ölkəyə gedə bilir, oranın, yəni bir az qaba
desək, üzərində Britaniya bayrağı dalğalanan adanın - çox da göz-könül oxşamayan yerli
əhalisinin yaşayışı ilə yerindəcə tanış olma imkanı qazanırdı.
Cersi adasına səyahət hamımızın könlüncə idi və onun vazkeçilməz sevdası bir dəqiqə də olsun
qəlbimizdən, beynimizdən çıxmırdı.
Axır ki, biz yola çıxdıq. Qranvil sahilində dayanan o gəmini indi də eynilə xatırlayıram: atam üç
çamadanımızın gəmiyə yüklənməsini bir kənardan qayğıkeşliklə süzür. Kiçik bacım ərə
gedəndən sonra özünü tamamilə gərəksiz hiss edən böyük bacım isə həyəcanlanan anamın
qoluna girib. Ən arxada isə yeni nişanlılar gəlirdilər: onlar daim dəstədən geri qaldıqlarından bir
gözüm elə arxadaydı mənim.
Gəmi fit verdi. Biz göyərtəyə qalxdıq. Bəndi geridə qoyan gəmi yamyaşıl mərmər lövhənin
səthini xatırladan hamar dənizə çıxdı. Onun sahildən necə uzaqlaşdığına göz qoymaqla həm
sevinir, həm də razılıq hissi keçirirdik: hərdənbir səfərə çıxanların hamısı bənzər duyğular
yaşayırlar.
Qəddini dik tutan atamın qarnı sürtukun altından qabarırdı: bu sabah əməlli-başlı təmizlənən
pencəyindən ətrafa benzin qoxusu yayılırdı və bazar günlərindən mənə yaxşı tanış olan bu qoxu
əsl bayram qoxusu sayılmalıydı.
Qəflətən atamın nəzərləri iki qadını dəniz ilbizlərinə qonaq edən bir cüt kişiyə dikildi. Cın-cındır
paltarda olan qoca matros bıçaqla qabıqlarını araladığı ilbizləri kişilərə uzadır, onlar isə bu
təamları xanımlara ötürürdülər. Qadınlar dəniz ilbizlərini böyük məharətlə yeyirdilər: paltarları
ləkələnməsin deyə, onlar altına burun dəsmalı tutduqları ilbiz qabıqlarının içindəki təamı
dodaqlarını irəli uzatmaqla, cəldliklə və bircə qurtumda sümürür, boş qabıqları isə dənizə
atırdılar.
Belə görünürdü ki, bu əyləncə - açıq dənizdəki gəminin göyərtəsində dəniz ilbizi dadmaq atamın da könlündən keçirdi. Yəqin ki, bu, ondan ötrü əsl kübarlığın, incə zövqün nişanəsi
sayılırdı. Arvadına və qızlarına yanaşan atam soruşdu:
- İstəyirsinizsə, sizi dəniz ilbizinə qonaq edim?
Əlavə məsrəfdən hürkən anamın cavabı ləngisə də, bacılarım tez razılaşdılar. Anam narazı bir
əda ilə dedi:
- Qorxuram ki, mədəm bulanar. Uşaqlar üçün al, həm də çox alma, yoxsa bundan xəstələnərlər.
Üzünü mənə tutan anam sözünün ardını gətirdi:
- Jozef isə dəniz ilbizi yeməsə də olar. Oğlanları ərköyün böyütməyə gərək yoxdur.
Özümü haqsızlığa uğramış birisi yerində saysam da, anamın yanında qalmalı oldum. İki qızının
və kürəkəninin əhatəsində, həm də görünməmiş əda ilə qoca matrosa yaxınlaşan atamdan
gözlərimi çəkmirdim.
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O iki xanım göyərtəni tərk etmişdi. Qabığın içindəki lət üstlərini bulamasın deyə, atam ilbizi əldə
necə tutmağı qızlarına başa salırdı. Bunu əyani şəkildə onlara göstərmək üçün ilbiz qabığını əlinə
alıb, bayaqkı xanımları yamsılamağa çalışsa da, az sonra bütün ləti sürtukunun üstünə dağıtdı.
Anam əsəbi halda deyindi:
- Elə bil yerində rahat otura bilmirdi!
Bir neçə addım geri-geri gedən atam ilbiz satıcısının həndəvərində duran qızlarını və kürəkənini
çaşqınlıqla süzəndən sonra qəfil yerində dönməklə bizə tərəf yönəldi. Anama xısın-xısın bunu
dedi:
- Çox təəccüblüdür: o ilbiz satan qoca bizim Jülə hədsiz bənzəyir!
Karıxan anam soruşdu:
- Hansı Jülə, canım?
- Əşşi, mənim qardaşıma… Əgər onun Amerikada olduğunu, həm də şad-xürrəm yaşadığını
bilməsəydim, bu adamın Jül olduğuna heç şübhə etməzdim, vallah! - dedi atam.
Anam ürkək-ürkək mızıldandı:
- Başına at təpib deyəsən! Kim də olmasa, sən yaxşı bilirsən ki, bu adam - o deyil. Niyə boş-boş
çərənləyirsən?
Amma atam dediyində durdu:
- Klarissa, dur get, özün ona göz qoy: buna sənin də şahid olmanı istəyirəm.
Anam ayağa qalxıb, qızlarına tərəf getdi və həmin matrosu diqqətlə süzməyə başladı. Yaşlı, kirlipasaqlı, üz-gözü qırışmış bu adamın isə başı öz işinə qarışmışdı.
Anam geri dönəndə onun əl-ayağının əsdiyini sezdim. O, tez-tələsik atama:
- Məncə, bu adam elə odur, - dedi. - Get, kapitandan da öyrən. Amma ehtiyatlı tərpən, işdir, bu
avara təkrar boğazımıza çöksə, günümüz qara gələcək.
Atam kapitanın yanına getdi. Mən də ardınca düşdüm. İçimi anlaşılmaz bir həyəcan bürümüşdü.
Uzun bakenbardları olan, arıq və ucaboylu kapitan körpücükdə gəzişirdi. Özünü elə dartıb
durmuşdu ki, deyərdin bu adam Hindistana səfərə hazırlaşan gəminin kapitanıdır. Ona hörmət
əlaməti olaraq baş əyən atam, iş-gücüylə bağlı bu adama bir-iki tərif deyəndən sonra bu suallara
keçdi:
- Cersi ən çox nə ilə ad çıxarıb? Adada hansı istehsal sahələri inkişaf edib? Əhalisi nə qədərdir
və kimlərdən ibarətdir? Yerlilərin hansı adət-ənənələri var? Adanın torpağı münbitdirmi?..
Və sair və ilaxır.
Kənardan baxan da düşünərdi ki, söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir.
Sonra söhbət sərnişini olduğumuz "Ekspress" gəmisinin, onun heyətinin üzərinə gəldi və atam
titrək səslə xəbər aldı:
- O dəniz ilbizi satan qoca da yamanca diqqətimi çəkdi. Onun özü və ya taleyi barəsində hər
hansı təfərrüatdan xəbərdarsınızmı?
Söhbətin bu axara girməsi kapitanın könlünə yatmadığından quru-quru cavab verdi:
- Bu qoca avara bir fransızdır. Ötən il Amerikada gəmimə minərək vətənə döndü. Deyəsən, onun
Havrda qohum-əqrəbası da var, sadəcə onlara borcu olduğundan gözlərinə görünmək istəmir.
Adı Jüldür… Jül Darmanş, ya da Rarvanş… buna bənzər bir şeydir. Dediyinə görə, Amerikada
bir vaxtlar sərvət sahibi imiş, amma sonradan bu indi gördüyünüz günə düşüb.
Atamın rəngi meyidinki kimi ağarmışdı, gözləri alacalanırdı. Boğuq bir səslə o, ancaq bunları
deyə bildi:
- Belə… belə… Çox yaxşı… Düzü, buna çox da heyrətlənmədim… Çox-çox təşəkkür edirəm,
kapitan…
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Durub, oradan aralandı. Dənizçi çaşqın-çaşqın onun ardınca baxırdı.
Geri dönən atamın kefinə soğan doğrandığını görən anam dedi:
- Gəl, oturaq… yoxsa bu da gözlərdən yayınmaz.
Ağır yük kimi skamyaya çökən atam dilləndi:
- Bu, odur… Dedim axı, sizə: bu - odur!
Bir qədər susandan sonra soruşdu:
- Yaxşı, indi bəs neyləyək?
Anam tam qətiyyətlə dedi:
- Hər şeydən öncə uşaqları ondan ayıraq. Bir halda ki Jozef hər şeyi öyrəndi, gedib onları
gətirsin. Son dərəcə ehtiyatlı olmalıyıq ki, barı kürəkən bundan duyuq düşməsin…
Atam sarsılmışdı. Güclə eşidiləcək bir səslə o:
- Bu, əsl faciədir! - dedi.
Özündən çıxan anam kinini tökdü:
- Mən elə bilirdim ki, o müftəxor həyatda heç vaxt bir şeyə nail olan deyil və gec-tez gəlib,
təkrar boynumuza minəcək. Bir də ki, siz Davranşlardan fərli bir şey gözləməyə heç dəyməz!
Atam anamdan danlaq eşidəndə etdiyi hər zamankı jestini təkrarladı: əlini alnında gəzdirdi.
Anamın isə dili-dilçəyi açılmışdı:
- Bu dəqiqə Jozefə pul ver, qoy gedib o dəniz ilbizlərinin pulunu ödəsin… Bir o qalmışdı ki, o
dilənçi bizləri tanısın! Bunun digər sərnişinləri necə heyrətləndirəcəyini təsəvvürümə gətirirəm!
Durun, keçək göyərtənin o biri başına. Sən isə onun qeydinə qal ki, biz bir daha o səfillə yerlidibli rastlaşmayaq.
Anam yerindən qalxdı və mənə beş franklıq verəndən sonra valideynlərim yola düzəldi.
Bacılarım isə çaşqın halda atamın yolunu gözləyirdilər. Anamı ürək bulanması tutduğunu
deyərək, mən qocadan soruşdum:
- Borcumuz nə qədərdir, cənab?
O ara qocaya "əmi" demək də keçdi hələ könlümdən.
Satıcıdan: "İki frank yarım" cavabını aldım.
Bu adamın arıq, qırışlarla dolu əlinə nəzər yetirdim. Onun əzabkeş, yazıq, yaşlı və məyus sifətini
süzərək, öz-özümə dedim: "Bu adam - mənim əmimdir, atamın qardaşıdır, dost-doğma
əmimdir!"
Çaypulu kimi qocaya on su da verdim. O, mənə ürəkdən təşəkkür elədi:
- Cavan oğlan, Allah sizə pis gün göstərməsin!
Bu sözləri o, sədəqə alan bir dilənçi tövrüylə dilə gətirdi. Düşündüm: yəqin ki, okeanın o tayında
da bu qoca sədəqə toplamağa məcbur imiş. Yersiz səxavətimdən karıxan bacılarım məni dörd
gözlə süzürdülər.
Pulun qalığı kimi iki frankı anama verəndə o da heyrətləndi:
- Yəni bu dəniz ilbizləri üç frank elədi ki? Heç vaxt inanmaram.
Mən arxayın tərzdə dilləndim:
- Ona on su çaypulu verdim.
Yerindən dik atılan anam məni tərs-tərs süzdü:
- Ağlın çaşıb sənin! O cür vecəyaramaza on su verərlər?!
Amma tez də mumladı, çünki atam başıyla kürəkəni ona göstərirdi.
Hamı ağzına su aldı.
İrəlidə, üfüqdə görünən tünd bənövşəyi rəngdə zolaq sanki dənizin qoynunda bitmişdi. Bu, Cersi
adası idi.
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Sahilə yan aldığımızdan mən bir daha Jül əmimə yaxınlaşmaq, ona bir-iki xoş, könülaçan söz
demək istədim.
Amma dəniz ilbizi həvəskarları qeybə çəkildiyindən artıq o da gözə dəymirdi. Yəqin ki, zavallı
qoca indi özünə sığınacaq seçdiyi iylənmiş trümə enmişdi.
Geriyə dönüşdə əmimlə rastlaşmamaq üçün biz Sen-Malo yolunu seçdik. O ara anamın
narahatçılığı birə-on artmışdı.
Həyatda bir daha əmimi görmək mənə qismət olmadı.
Elə ona görə də mən dilənçilərə hərdən beş frank verməyi özümə borc bilirəm.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

211

Gi de Mopassan

Şkaf
Söhbət yava qadınlardan düşmüşdü, çünki nahar fasiləsindən sonra, həm də sırf kişi məclisində
başqa nədən danışıla bilər ki?
Aramızdakılardan birisi:
- Heç bilirsiniz mənim başıma necə qəribə əhvalat gəlib? – deyə soruşdu.
Bunun ardından isə belə bir əhvalat nağıl elədi:
- Keçən il qış axşamlarından birində bütün varlığımı sarsıdacaq qədər güclü bir kimsəsizlik və
tənhalıq hissi mənə hakim kəsildi. Yəqin ki, eyni hissləri çoxunuz yaşamısınız. Öz otağımda
tənhalığımla baş-başa oturmuşdum və birdən mənə elə gəldi ki, bir az da beləcə yalqız qalsam,
bu təklik axırıma çıxacaq, çünki belə qorxunc yalqızlıq hissi gec-tez adamı intihara qədər gətirib
çıxara bilir.
Nə edəcəyimi dəqiq bilməsəm də, paltomu geyinib evdən çıxdım. Bulvara yetişəndən sonra bu
cansıxıcı axşama çox da məhəl qoymadım və müştəriləri nisbətən seyrəlmiş gecə kafelərinin
qabağında bir xeyli dolaşdım. Adama elə gəlirdi ki, bu aramsız yağan narın yağış nəinki adamın
əyin-başını, belə getsə, hətta iliklərini də islatmağa qadirdir. Əlbəttə, bu yağış islanmaqdan
qurtulmağa can atan adamları evlərin daldalanacaq yerlərində gizlənməyə vadar edən güclü nisan
(aprel - A.Y.) yağışlarından fərqlənirdi və ayrı-ayrılıqda bəlkə də gözə görünməyən damlalardan
ibarət tül pərdə kimi, fasiləsiz olaraq göydən yerə səpələnir, əyin-başı islatması bir yana, hələ bir
adamın canına üşütmə də salırdı.
Küçədə o baş, bu başa var-gəl edərək birtəhər bu iki saatımı öldürmək üçün «Hara gedim?» deyə
düşünürdüm və onda, ilk dəfə öz-özümə etiraf etdim ki, gecələr dərd-qəmdən yaxa qurtarmaqdan
ötrü bu boyda Parisdə bir dənə də olsun gediləcək yer yoxdur. Nəhayət ki, daha çox qadın
ticarəti ilə ad çıxaran Foli-Berjerə tərəf üz tutmalı oldum.
Zalın ölçülərinə görə tamaşaçı sayı çox az idi. Nal biçimli foyedə gəzişən müəmmalı adamların
bütün zahiri görkəmindən, yəni yerişlərindən, geyimlərindən, saç düzümlərindən, saqqallarının
biçimindən, şlyapalarının qoyuluşundan və hətta üzlərinin rəngindən belə nə isə bir bayağılıq
oxunurdu. Bunların arasında çox az adam haqqında demək olardı ki, o, təmizkardır və ya zövqlə
geyinməyi bacarır.
Qadınlara gələndə isə, onların çoxlarınıza məlum olduğu kimi, tanınan fahişələr olduğunu
söyləməyə elə bir ehtiyac qalmır. Həmişəki kimi yanbızlarını oynadaraq, ortada gəzişən bu
qadınların üz-gözündən sırtıqlıq, zəhlətökənlik və miskinliklə yanaşı, qəribə bir məğrurluq da
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yağırdı və məhz bu sonuncu özəllikləri adamda onlara qarşı anlaşılmaz bir ikrah hissi oyadırdı.
Yekəqarın keşişlər kimi köklükləri bir yana dursun, bədənlərinin gah orası, gah da burası əcaib
şəkildə qabaran, leylək kimi uzunayaqlı görünən, üzü üzlər görən bu qadınlara göz qoyduğum
zaman belə qənaətə gəldim ki, qısa sövdələşmədən sonra varlığını iyirmi beş franka satan bu
məxluqların arasında bir luidora dəyəcək birisini axtarmaq mənasız işdir.
Bu ara baxışlarım çox cavan olmasa da, hələlik təravətini və cazibəsini itirməmiş, işvəli birisinə
sataşdı və ilk andan gözüm onu tutdu. Hər hansı tərəddüd duymadan ona yanaşdım və asanlıqla
bir gecəliyinə o qadını kiraladım. Tənhalıqdan başqa məni heç nəyin gözləmədiyi evimə təkrar
dönmək istəmədiyimdən özünü satan bu qadıncığazın yoldaşlığını və ağuşunu daha üstün bildim.
Onun evinə yollandıq. Əzabkeşlər küçəsindəki böyük evdə yaşayırmış. Pilləkənin işığı çoxdan
keçirilmişdi. Mən dalbadal bir neçə kibrit yandırdım, ayağımla pillələri yoxlaya-yoxlaya və ağırağır yuxarı qalxdım, arabir büdrədiyim üçün hədsiz dilxor idim.
Tumanını xışıldadan qadın isə önümə düşüb, inamla yeriyirdi.
Beşinci mərtəbəyə çatıb dayandıq. O, məni içəri buraxdı, qapını arxadan kilidləyib, xəbər aldı:
- Yaxşı, deməli sən sabaha qədər mənimlə olacaqsan?
- Hə də. Axı elə danışdıq.
- Yaxşı, qoçum. Mən bunu bir daha dəqiqləşdirmək məqsədiylə soruşdum. Burada bircə dəqiqə
gözlə, indi gəlirəm.
O, məni zülmət kandarda təkbaşına qoyub, içəri keçdi. Əvvəlcə onun bir, sonra isə daha bir
qapını örtdüyünü eşitdim, sonra isə mənə elə gəldi ki, o, birisiylə danışır. Bu məni həm
təəccübləndirdi, həm də şübhələndirdi. Ürəyimə damdı ki, içəridəki adam onu saxlayan qadın
dəllalıdır. Bunun qorxulacaq bir yanı yox idi, çünki gördüyünüz kimi mən də özümə görə bir
can-cüssə sahibiyəm və yumruqlarım da, maşallah, dəyirman daşı kimidir.
«Baxarıq kim kimi!», - deyə içimdən keçirdim.
Bütün diqqətimi cəmləmişdim və bir az da ehtiyatlanırdım. Otaqda kim isə sanki səs
çıxarmamaq üçün ehtiyatla o yan, bu yana gəzişirdi. Bir az sonra içəri otaqda bir qapı da
bağlandı və bu səfərki pıçıldaşmanı mən artıq açıq-aşkar eşitmiş oldum.
Nəhayət ki, qadın əlində yanan şamla geri döndü və:
- İçəri keçə bilərsən, - dedi.
Mən qadının müşayiəti ilə otağa daxil oldum.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

213

Biz yemək yeri kimi istifadə olunmadığı sezilən mətbəxdən keçib, yataq otağına üz tutduq. Reps
pərdələr asılmış bu məkan yava bir qadına məxsus sadə yataq otağı idi və buna görə də oradakı
qırmızı rəngli ipək parçalarla üzlənmiş mebellərin üzərində naməlum ləkələr gözə dəyməkdəydi.
Qadın:
- Öz evindəki kimi, yəni sərbəst ol, qoçum, - dedi mənə.
Otağı diqqətlə nəzərdən keçirdim. Burada heç nə adama təhlükə vəd etmirdi. Paltomu
çıxartmağa heç macal tapmamış qadın bir göz qırpımında soyunub, yorğanın altına girdi. Sonra
isə qəhqəhə çəkdi:
- Nə karıxmısan? Heykələ dönmüsən, nədir? Cəld ol, əzizim.
Mən sakitcə soyunub yatağa uzandım.
Beş dəqiqədən sonra isə içimdə təcili qalxıb geyinmək və buranı tərk etmək hissi baş qaldırdı.
Çünki evdə məni əldən salan, bütün enerjimi sümürən yalqızlıq hissi hələ də yaxamı
buraxmamışdı. Hər nə qədər iyrənsəm belə, bu yava qadından nədənsə vaz keçə bilmirdim.
Teatrda çilçıraqların gur işığında onun mənə bağışladığı o cazibə hissi də artıq harayasa qeyb
olmuşdu. Yanımda uzanaraq, mənə sığınan bu varlıq məndən ötrü adi küçə qadınıydı və onun
könülsüz, soyuq öpüşləri mənə lap sarımsaq tamı bağışlayırdı.
Söhbətə başlamaq bəhanəsiylə ondan xəbər aldım:
- Burada çoxdan yaşayırsan?
- Yanvarın on beşində yarım ilim tamam oldu.
- Bundan əvvəl harada yaşayırdın?
- Klozel küçəsində. Ev sahibəm zəhləmi tökdüyü üçün oradan köçdüm.
Bunun ardınca o, ev sahibəsinin özü haqda dedi-qodular yayması ilə bağlı uzun bir əhvalat
qırıldatdı.
Qəflətən mən yan tərəfdə, lap yaxınlığımızda kiminsə hənirtisini duydum. Əvvəlcə elə bil kim
isə köks ötürdü, sonra isə yüngül, amma tam anlaşılan bir səs gəldi: sanki kimsə oturduğu stulu
cırıldatdı. Mən dikəlib yataqda oturaraq soruşdum:
- Bu nədir belə?
Qadın tövrünü pozmadan arxayınlıqla cavab verdi:
- Fikir vermə, qoçum mənim. Yəqin qonşu qadındır. Divarlar çox nazik olduğundan hər şey açıqaşkar eşidilir. Əlbəttə, bu, çox dözülməzdir. Sanki divarlar kartondandır.
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Yerimdən tərpənməyə həvəsim olmadığından təzədən yorğanın altına sürüşüb girdim. Yenidən
söhbət qızışdı. Pis yola düşən qadından onun ilk məhəbbət əyləncəsi haqda, işlədiyi ilk günah
haqda xəbər almaqla onda keçmiş bakirəliyi ilə bağlı kiçik də olsa, bir nişanə tapmaq, bəlkə də
həmişəlik itirilmiş bu bakirəlik və həya haqqında keçici xatirə sayəsində onun vaxtilə necə saf
olduğunu göz önündə canlandırmaq və məhz həmin şəkliylə bu qadını bir ara sevişmək istəyi ilə
çırpınan bütün digər kişilər kimi, mən də ona ilk məşuqları ilə bağlı suallar yağdırırdım.
Bu arada onun mütləq yalana əl atacağını da yaxşı bilirdim. Qoy olsun. Bəlkə də onun bu
uydurmaları arasında nə isə səmimi və ya təsirli bir şey yaxalamaq mümkün oldu.
- Hə, de görüm o kim idi axı?
- Avarçəkmə həvəskarı bir zadəgan idi, qoçum.
- Belə de. Bəs onunla harada tapışdınız?
- Arjanteydə.
- Sən orada nə edirdin ki?
- Restoranda işləyirdim.
- Hansı restoranda?
- «Sahildəki dənizçi»də. Eşitmisən?
- Əlbəttə. Bu ki Bonanfanın meyxanasıdır.
- Özüdür ki var.
- Bəs o, yəni zadəgan, səni necə tovlaya bildi?
-

Onun yatağını səliqəyə salanda mənə zorla yiyələndi.

Son dərəcə güclü müşahidə və məntiqi düşünmə qabiliyyəti olan bir həkim dostumun nəzəriyyəsi
bu yerdə haradansa ağlıma gəldi. Böyük bir xəstəxanada işləyən o dostum hər gün yenicə ana
olmuş xeyli cavan qızı və küçə qadınını qəbul etməli olurmuş. Odur ki, o, qadınların, ən çox da
yoxsul qadınların ustaca qurduqları torlara cibləri müftə qazancla, pulla dolub-daşan erkəklərin
xam bir şikar kimi necə düşdüklərinə aid hər cür inanılmaz biabırçılıqlardan xəbərdar idi. O
deyirdi ki: "Cavan qızların bəkarətini adətən onların öz mühitindən və sinfindən olan adamlar
pozurlar. Bu sahədəki müşahidələrim əsasında mən cild-cild əsərlər yaza bilərəm. İmkansız
ailələrdən olan cavan qızların bəkarətinin pozulması işi adətən zənginlərin ayağına yazılır. Bu
qənaəti sonradan və yalandan yaradırlar. Zənginlər adətən onlara qədər dərilmiş və ya ikinci kərə
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çiçəkləyən gülləri qoxlayırlar. Qönçələrin siftəsini dərmək şərəfi isə heç vaxt onlara nəsib
olmur".
Bu sözlər xatirimdə canlanınca mən üzümü qadına sarı tutub, qəhqəhə çəkdim.
- Amma sən heç vaxt inanmazsan ki, sənin gerçək tarixçən mənə yaxşı bəllidir. O zadəgan
səninlə olan ilk kişi xeylağı deyilmiş!
- Sən nə danışırsan, qoçum?! And içərəm ki, mənimlə siftə edən o olub!
- Yalan deyirsən, nazlı quzum.
- Vallahı, yalan demirəm.
- Yox, yalan deyirsən. Yaxşısı budur, hər şeyi olduğu kimi açıb danış.
Göründüyü kimi, o, bundan həm təəccüblənmişdi, həm də tərəddüd edirdi. Mən isə dediyimdə
möhkəm dayanmışdım.
- Canım-gözüm, axı, sən bilmirsən ki, mən sehrbazam, ürəkləri oxuyuram. Əgər özün
ürəyindəkini açıb deməsən, onsuz da mən səni hipnoz edib, bütün həqiqəti öyrənəcəyəm.
Bütün küçə qadınları kimi o da dardüşüncəli olduğundan ürkək-ürkək məndən xəbər aldı:
- Sən bunu haradan bilirsən ki?
- Yaxşı, yaxşı, danış görək, - deyə dirəndim.
- Əslinə qalanda ilk macəra ilə bağlı danışılacaq elə bir şey də yoxdur. Məhəlləmizdə bayram idi.
Bu münasibətlə Aleksandr adlı bir aşpazı biş-düş üçün dəvət etmişdilər. O da öz missiyasına
başlayan kimi ona-buna göstəriş verməyə girişmişdi. "Ağa", "xanım" demədən hər kəsi öz
buyruq quluna çevirmişdi, lap yerin yiyəsi kimi davranırdı. Ucaboylu, iri cüssəli bir adam idi.
Civə kimi bir an da yerində durmur, qaynayırdı. Elə hey deyirdi: «Yağ gətirin, yumurta verin,
şərabı buradan götürün». Həm də gərək əldən-ayaqdan iti olaydın, yoxsa cinlənib, qarşısındakına
elə sözlər deyirdi ki, adamın yeddi qatından keçirdi.
Axşama doğru iş-güc azaldığından, o, eyvana çıxıb, qəlyan çəkirdi. Qucağımda bir yığın
boşqabla onun yanından keçəndə mənə: «Ay qız, bəlkə səninlə bir çay kənarına enək. Məni bu
yerlərlə bir az tanış edəsən?» - dedi. Mən də axmaq kimi inandım və ona qoşulub getdim. Elə
çayın sahilinə çatmağımızı gördüm, məni elə qəfil, elə cəld altına basdı ki, özümü itirməyim bir
yana dursun, bunu niyə etdiyini də kəsdirə bilmədim. Elə həmin günün axşamı, saat doqquzda
çıxıb getdi. Bundan sonra onu bir daha görmədim…
- Elə bu? – deyə soruşdum.
- Hə. Florenten də ondandır…
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- Florenten? O kimdir elə?
- Oğlum.
- Belə de! Yaxşı deyirsən. Çox yəqin ki, sən özünün o avarçəkmə həvəskarı olan aşiqini də
inandırmısan ki, Florentenin atası odur, eləmi?
- Aydın məsələdir.
- Yəqin ki, o zəngin idi, deyilmi?
- Hə. O, Florentenin adına hesaba pul da qoyub. Bu sayədə ildə üç yüz frank qazancım olur.
Bu əhvalat məndə dərin bir təəssürat buraxmışdı.
- Çox gözəl, mələyim, çox pakizə, - dedim. – Deməli, sizləri ağıldan kasad hesab edənlər
yanılırmışlar. Bəs indi Florenten neçə yaşındadır?
- Bu yaxınlarda on iki yaşı tamam olacaq. Bu yaz ilk dəfə din ayinləri sinfinə gedəcək.
- Çox gözəl. Anladığım qədəriylə, sən o vaxtdan bəri bu yolun yolçususan?
O, dərindən köks ötürdü: bu, öz acı taleyinə boyun əymiş adamın sözsüz etirafı kimi
anlaşılmalıydı.
- Əlimdən başqa nə gələrdi ki?
Qəflətən otaqda möhkəm guppultu qopdu və mən yataqdan dik atıldım. Çox yəqin ki, kim isə
yerə yıxılmışdı, indi isə qaranlıqda əlləri ilə divarlardan tutub, ayağa qalxmağa çalışırdı.
Şamdanı əlimə alıb, qəzəb və çaşqınlıq dolu baxışlarla ətrafa göz qoydum. Qadın da yerindən
dikəldi, məni sakitləşdirmək məqsədiylə qucaqladı və pıçıldadı:
- Elə bir şey deyil, qoçum. İnan ki, buna heç diqqət yetirməyə də dəyməz.
Axır ki, bu qəribə guppultunun gəldiyi səmti təyin edə bildim. Çarpayının baş tərəfindəki divar
şkafının qapısına doğru yönəldim və onu var gücümlə dartdım… Qarşımda öz çəlimsiz varlığıyla
tir-tir titrəyən, qorxudan kağız kimi ağarmış çöhrəsindəki qorxu və yalvarış dolu iri gözlərini
mənə dikən kiçik bir oğlan uşağı peyda oldu: göründüyü kimi, o, şkafa qoyulan həsir stulda
yatıbmış və yuxulu ikən yerə yıxıldığı üçün indi döşəmədə karıxıb qalmışdı.
Vəziyyəti belə görəndə o, əlini anasına tərəf uzadaraq hönkürdü:
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- Mən bilmədim, anacan, təqsir məndə deyil. Yuxuladığım üçün yıxıldım. Mənə acığın tutmasın,
anacan, təqsir məndə olmadı.
Qadına sarı dönərək xəbər aldım:
- Bu nə oyundur belə?
Xəcalət və dilxorluq arasında çapalayan qadın xırıltılı səslə dedi:
- Əlimdən başqa nə gələrdi axı? Onu pansiona vermək üçün qazandığım pul yetmir, ayrıca uşaq
otağı olan bir ev kiralamağa isə imkanım yoxdur. Müştəri düşməyəndə onu öz yanımda
yatırdıram. Müştəri bir və ya iki saatlığına gələndə uşaq səssiz-səmirsiz şkafda oturub dözür və
başa düşür ki, belə də lazımdır. Amma müştəri sənin kimi, yəni bir gecəliyinə gələndə balam
üçün bütün gecəni orada, stulda yatmaq çətin olur, kürəyi qacıyır. Axı, onun hələ nə yaşı var
ki?.. Bəlkə bu da onun günahıdır, hə?.. Bütün gecəni sən də stulda o vəziyyətdə yatsaydın,
görərdik buna necə dözürsən… Bəlkə də ağzına gələni deyərdin adama…
Əsəbiləşib özündən çıxdığı üçün qadın artıq səsini başına atmışdı.
Oğlan isə durmadan ağlayırdı. Zavallı uşaq. Cılız və ürkək məxluq. Bəli, soyuq və qaranlıq
şkafda böyüyən, ara-sıra, yəni anası müştərisiz qalandan-qalana onun yanında, isti yataqda
uyuyan bu oğlan həqiqətən də hələlik zavallı, cılız və ürkək uşaq təsiri bağışlayırdı adama.
Bütün bunları düşündükcə acı qəhər hissi boğazımı bürüdü və mən sabahı açmaq üçün öz evimə
yollanmalı oldum.
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Anton Çexov

Diplomat

Hekayə

Məhkəmə məmurunun arvadı Anna Lvovna Kuvaldina canını tapşıranda qohum-əqrəba və
tanışlar yığışıb məsləhət tökdülər:
- Yaxşı, indi nə edək? Hər halda ərinə xəbər vermək lazımdır. Ayrı yaşamalarına baxmayaraq, o,
rəhmətlik arvadını sevirdi. Bir də görürdün gəlib qadının qarşısında dizin-dizin sürünərək elə
hey: «Annacan! Axı, mənim bu ötəri əyləncəmi nə zaman mənə bağışlayacaqsan?» - deyə
yalvarır və ya buna bənzər şeylər söyləyirdi. Hər halda olaydan onu xəbərdar etmək lazımdır…
Ağlamaqdan gözləri şişən yaşlı bir qadın evə toplaşanlardan polkovnik Piskaryova üz tutdu:
- Aristarx İvanoviç! Siz Mixail Petroviçlə yaxınsınız. Yardımınızı bizlərdən əsirgəməyin, iş
yerinə gedib, başımıza gələn bu müsibəti ona söyləyin! Amma, canım-gözüm, hər şeyi birdənbirə açıb deməyin ha, yoxsa halı fənalaşar, çünki o zavallı da xəstədir. Əvvəlcə onu bu xəbər
üçün bir az hazırlayın, sonra isə...
Papağını geyinən polkovnik Piskaryov dul qaldığından xəbərsiz olan dostunun çalışdığı Yollar
İdarəsinə üz tutdu. Otağa daxil olduğu zaman dostu balans hesabatıyla məşğul idi.
Kuvaldinin masasına yaxın bir yerdə əyləşib, tərini sildi və:
- Salam, mənim canım-ciyərim, Mixail Petroviç, - deyə sözə başladı. – Bu küçələrdəki toztorpağı görürsən də, sən Allah! Yazını yaz… Sənə mane olmayacağam… Bir az oturub
gedirəm… Buradan keçirdim, fikirləşdim ki, Mişa bu binada işləyir, gəlsənə gedib bir ona baş
çəkim! Həm də ki… bir işim var idi səninlə…
- Aristarx İvanoviç, bir bura keçin… Bir az səbrinizi basın… Əlimdə beş-on dəqiqəlik bir iş var,
onu qurtarım, söhbətimizi edərik…
- Yaxşı, sən yazını yaz… Mən dedim axı, yolum buradan düşmüşdü… İki kəlmə sözümü deyim
sonra… yolçu yolunda gərək!
Qələmini yerə qoyan Kuvaldin ona qulaq kəsildi. Polkovnik boynunun ardını qaşıyıb sözə
başladı:
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- Otağınız yaman bürküdür, bura ilə müqayisədə küçəni cənnət saymaq olar… Günəş çıxıb,
yüngül meh əsir, lap kefin istəyən… Hələ quşlar… Bahar gəlib! Bulvara gedəndə, bilirsən,
adamın ürəyi necə açılır? Dul olsam da, özümü quş kimi sərbəst hiss edirəm… Könlüm nə
istəyirsə, onu da edirəm… İstəyəndə dərzixanaya baş çəkirəm və ya atlı vaqona minib, o baş, bu
başa gedirəm, heç kəs mənə hesab sormur, evdə heç kim dalımca donquldanmır… Yox, qardaş,
görünür, doğrudan da subaylıq sultanlıq imiş… Sərbəstsən! Azadsan! Sinədolusu nəfəs alırsan!
Bax, indi, evə döndüyümdə də eləcə… Kimin həddi nədir haradan gəlib, haraya getdiyimi
soruşsun?.. Çünki bütün ixtiyarım öz əlimdədir… Hə-ə, qardaş, hərçənd çoxları ailə həyatını
tərifləyirlər, mənə görə o, əsirlikdən də betərdir… Bütün bu son dəblər, dəbdəbələr, şayiələr,
hay-küylər… məclislər… sonra da ard-arda dünyaya göz açan körpələr… Hamısı sadəcə israfdır,
vəssalam… Tfu!
Əlini qələmə uzadan Kuvaldin mızıldandı:
- Bir dəqiqə, bunu bitirim, sonra…
- Hə, sən yazını yaz… Əgər evləndiyin qadın dişi iblis çıxmadısa, hesab et ki, bəxtin gətirib.
Amma belə olmasa nə edəcəksən, hə?! Allahın ver günü səhərdən axşama kimi mır-mır
mırıldasa, nə eləyəcəksən?! İnan ki, çərləyərsən! Elə bax, səni götürək… Nə qədər ki, subay idin,
mağıl bir az adama bənzəyirdin. Elə ki arvad aldın, həmin gündən qəm dəryasına batdın… Səni
bütün şəhərdə abırsız eləməyi bir yana, üstəlik, evdən də qovub çıxartdı… Bunun nəyi yaxşıdır
ki, hə?! Bu cür arvadın başına bir müsibət gəlsə belə, adamın zərrə qədər ona ürəyi yanmaz…
- Amma bu ayrılığımızın günahı onda yox, məndə idi, - deyə Kuvaldin köks ötürdü.
- Qoy görək, sən Allah! Onu mənə tanıtma! Deyingənin, özündən müştəbehin, hiyləgərin biriydi!
Hər sözü bir - zəqqum, hər baxışı - soyuq xəncər idi… Rəhmətlik elə əfi ilan idi ki, anlatmaq
üçün adam uyğun söz də tapmır!
Kuvaldin gözlərini çevirərək:
- Necə yəni «rəhmətlik»? – deyə xəbər aldı.
Piskaryov pörtsə də, tez özünü ələ aldı:
- «Rəhmətlik» sözünü kim işlətdi ki? Şəxsən mənim dilimdən elə söz çıxmadı… Sən Allah, buna
bir baxın… Rəngi-ruhu da ağardı! Hi, hi, hi!
- Siz bu gün Anyutaya baş çəkmisiniz?
- Sabah-sabah getmişdim… Uzanmışdı… Yenə qulluqçuları burunlayırdı… Nəyi isə belə
eləyiblər, elə etməyiblər… Çəkilməz qadındır! Vallahi, heç anlaya bilmirəm ki, sən onun nəyini
sevibsən, axı?! Sən zavallının yaxasını da bir boşlamır ki, bir az sərbəst yaşayıb, ağzının dadını
dəyişəsən… bir başqasıyla tapışasan… Yaxşı, yaxşı, mumlayıram! Ancaq burnunu sallama! Mən
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bunu öz aramızda söylədim, dostyana… Bilirsən, mənə qalanda… Özün bilərsən, istəyirsən sev,
istəyirsən sevmə… Sənə ürəyim yandığı üçün belə dedim… Səninlə yaşamırsa, səni yaxınına
buraxmırsa… bunun nəyi arvad sayıla bilər ki? Çirkindir, sısqadır, zəhər tuluğudur… Bir dənə
də könülaçan cəhəti yoxdur… Boşla onu, sən Allah…
- Sizin üçün bunları söyləmək asandır, Aristarx İvanıç! – deyə Kuvaldin köks ötürdü. –
Məhəbbəti ürəkdən birdəfəlik qoparıb atmaq asan iş deyil.
- Amma adam niyə sevdiyini də bilməlidir! Sən yazıq indiyədək ondan acı dildən başqa nə
görmüsən ki?! Dostun olduğum üçün məni bağışla, amma, düzü, mənim onu görən gözüm yox
idi… Yox idi, vəssalam! Evinin yanından keçəndə də gözlərimi yumurdum ki, birdən qəfildən
gözüm ona sataşar… Allah bilən məsləhətdir! Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun, amma
onu sevmədiyim üçün Allah mənim də günahımdan keçsin!
- Aristarx İvanıç, bura baxın… - deyə rəngi qaçmış Kuvaldin dilləndi. – Artıq siz ikinci dəfədir
ki, bunu təkrar edirsiniz… Doğrudanmı o, ölüb?
- Kim ölüb yəni? Heç kəs ölüb-eləməyib, mən sadəcə onu, o rəhmətliyi sevmədiyimi
açıqlayıram… Lənət şeytana, rəhmətliyi yox ey, yəni onu… Sənin Annuşkanı deyirəm…
- Deyin: doğrudanmı o ölüb? Aristarx İvanıç, məni üzməyin! Bəlkə də həyəcanlı olduğunuzdan
gah nala, gah mıxa vurursunuz… Bayaqdan mənə subaylığı tərifləyirdiniz… Ölüb, ya yox?
Piskaryov öskürərək dodaqaltı mızıldandı:
- Hə, həqiqətən də ölüb! Qardaş, sənə də bir söz deyən kimi… Tutalım lap elə ölüb! Hamı əvvəlaxır öləcəyi üçün onun da ölümü normal hadisə sayılmalıdır… Sən də öləcəksən, mən də…
Kuvaldinin qızarmış gözləri yaşla doldu. Sakitcə xəbər aldı:
- Nə vaxt ölüb?
- Heç vaxt… Deyəsən, sən lap sərsəmlədin ha! O, ölüb-eləməyib! Onun öldüyünü sənə kim
söylədi axı?!
- Aristarx İvanıç, mən … sizdən çox rica edirəm. Mənə rəhminiz gəlsin!
- Yox, qardaş, adam səninlə kəlmə kəsdiyinə də peşman olur. Lap uşaq kimisən. Məgər mən sənə
onun dünyasını dəyişdiyi barədə bir şey dedim?! Söylə də, dedim, ya yox? Bəs onda bu nə
ağlaşmadır burda qurubsan? Mənə inanmırsansa, get, özün gör – qadın sağ və salamatdır! Mən
onlara baş çəkəndə xalası ilə dilləşirdi… Keşiş Matveyin oğlu ölü duası oxuyurdu, sənin
arvadının səsi isə evi başına götürmüşdü.
- Bəs ölü duası kimdən ötrü idi? Kimin üçün oxunurdu ki?
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- Ölü namazını deyirsən? Onu elə-belə… mərasim xətrinə də oxuya bilərlər. Yəni əslinə
qalanda… dəfn mərasimi-zad yox idi, ona bənzər bir şey… Heç nə yox idi əslində.
Aristarx İvanıç yaratdığı bu həngamədən birtəhər yaxa qurtarmaq üçün qalxıb, üzünü pəncərəyə
tutaraq öskürməyə başladı.
- Yaman öskürürəm, qardaş… Harada soyuqladığımı da bilmirəm…
Kuvaldin də ayağa durub, masanın ətrafında var-gəl etməyə başladı. Titrəyən əliylə saqqalını
tumarlayaraq:
- Məni tovlamaq istəyirsiniz, - dedi. - Deməli, belə… Hər şey aydındır. Amma bu diplomatiya
nəyə gərək imiş, bax, bircə onu anlamıram! Hər şeyi adam kimi, açıqca söyləmək olmazdı
bəyəm? O ölüb, ya yox?
- Hm… Heç bilmirəm ki, necə deyim? - Piskaryov çiyinlərini çəkdi. - Ölməyinə ölməyib, eləbelə də… Amma bax, sən artıq ağlayırsan! Hamı öləcək! Ölüm əmri təkcə onun alnına
yazılmayıb, hamımız o biri dünyaya yollanacağıq! Bu qədər camaatın içində ağlamaq əvəzinə bir
yol onun xatirəsini yad edəydin də! Bircə yol xaç vuraydın barı!
Sonrakı yarım dəqiqə ərzində küt baxışlarını Piskaryova dikən Kuvaldinin bət-bənizi kağız kimi
ağardı və o, kresloya çökərək hönkürtü ilə ağlamağa başladı… İş yoldaşları iş-güclərini
buraxaraq, onun naləsinə qaçıb gəldilər.
Peysərini qaşıyan Piskaryov üz-gözünü turşutdu. Əllərini şana kimi yanlara açaraq:
- Vallahı, belə cənabların işi lap Allaha qalıb! - deyə donquldandı. - Bunun hönkürtüsünə bax…
Bir soruşan gərəkdir ki, axı nədən ötrü belə zarıyırsan? Mişa, sənin ağlın başındadır? Mişa! deyə o, Kuvaldini silkələməyə başladı. – Axı, o, hələ ölməyib! Kim sənə dedi ki, ölüb? Əksinə,
həkimlər dedi ki, yaşayacağına ümid var! Mişa! Ay Mişa! Sənə deyirəm ey: o, ölməyib!
İstəyirsən, qalx, birlikdə onlara gedək. Bəlkə dəfn mərasiminə də yetişərik… Mən nə danışıram?
Yəni «dəfnə» deyil ey, «nahara» deyəcəkdim. Mişacan, and içirəm ki, o hələ sağdır! Yalançıya
lap Allah qənim olsun! Bax, bu iki gözümdən olum! Yenə inanmırsan? Onda gəl, onlara gedək…
Əgər mən yalan deyirəmsə, onda dişinin dibindən çıxanı deyərsən mənə… Heç başa da düşə
bilmirəm ki, bu fikir haradan bunun ağlına sızdı? Mən özüm bu sabah rəhmətlikgildə idim, yəni
rəhmətlik yox ey… Lənət şeytana!
Polkovnik əlini yelləyərək yerə tüpürdü və idarə binasını tərk elədi. Mərhumənin evinə girən
kimi özünü divana yıxıb, əlləriylə saçlarını xışmaladı. Dilxor halda:
- Onunla özünüz gedib danışın! - dedi. - Özünüz onu bu acı xəbərə hazırlayın və mənim
yaxamdan əl çəkin! İs-tə-mi-rəm! Elə ağzımı açmağımı gördüm… Elə bircə eyham elədim, onun
nə oyun çıxartdığını kaş özünüz görəydiniz! Ağlı-huşu başından çıxdı! Özündən getdi!.. Bir də
belə iş üçün mənə heç ağız da açmayın! Başınızın çarəsini özünüz qılın!..
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Çarlz Bukovskidən 6 şeir

Rəhmətlik atam

Atam görüb-götürmüş adam idi.
Həyatda özünə görə bir ideyası vardı.
Deyərdi:
«Oğulbala, bax,
mən ömrümün axırınacan
bu ev üçün ödənişlər etsəm,
o, mənimki olacaq.
Dünyadan köçəndə onu
sənə miras qoyacağam.
Sən də
ömrün boyu işləyib
özünə ev ala bilsən,
onda iki evin olacaq
və sən
bu evləri öz oğluna
miras qoya biləcəksən.
Əgər o da bir ömür əlləşib-vuruşmaqla,
özünə ev ala bilsə,
sən öləndən sonra oğlunun…»
«Qoy sən deyən olsun» - deyərdim ona.
Bir stəkan su içdiyi yerdəcə keçinən atamı
mən qara torpağa tapşırdım.
Tabutu palıdı rəngdəydi, iriydi.
Dəfndən dərhal sonra mən
stadiona yollandım və orada
ucaboylu sarışın bir qızla tanış oldum.
Cıdır yarışından sonra
onun evinə getdik ki,
yeyib-içək və əylənək.
Atamdan qalan evi düz bir ay sonra satdım.
Onun maşınını və mebelini də satışa çıxartdım.
Birini çıxmaq şərtiylə,
bütün tablolarını ona-buna peşkəş elədim.
Hər il yayın bürküsündə
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sərin kompotla doldurub, süfrəyə düzdüyü vazaları da
birbəbir satdım getdi.
Onun sevimli itini
Sahibsiz Heyvanlar Bürosuna təhvil verdim.
Ahıl atamın sevişdiyi gənc qızı
iki dəfə görüşə çağırdım.
Bir şey çıxmayacağını görüncə
bu daşı birdəfəlik ətəyimdən tökdüm.
Əlimdəki bütün pulları
qumara qoydum, içkiyə verdim.
İndi Hollivuddakı
ucuzvarı bir otaqda özümə sığınacaq tapmışam
və kirəni vermək ötrü
başqalarının zibilini daşımağa məhkumam.
Atam görüb-götürmüş adam idi.
İçdiyi bir stəkan su nəfəs yoluna getdiyindən
o, çeçəyib boğulmuş
və sadəcə xəstəxana arxivində
özündən sonra
bircə sətir iz buraxmışdı.

Nəbatat düşkünü

Valkiriya dağlarında,
tovuz quşlarının arasında
mən
az qala başım boyda
bir çiçək tapdım
və özümə tərəf çəkməklə
onu qoxladım…
O çiçək uğrunda qurban verdim
bir qulağımın sırğalığını,
burnumun pərəsiylə
bir gözümü.
Və on dənə siqaretimi…
…sabahısı gün
təkrar həmin yerə, geri döndüm ki,
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o gözəl çiçəkdən
itkilərimin intiqamını alım
və onu tikə-tikə doğrayım!
Ancaq o,
gözümü-könlümü yenə də elə oxşadı ki,
tovuzquşunun başını üzməkdən başqa
əlimdən heç nə gəlmədi…

Abajur

Bu son beş ildə
gözlərimi yağır edib
eyni abajur.
Subay ömrümün
tozu yığılıb onun üstünə.
Bu mənzilə gətirdiyim məşuqələrin başı
eşqə-məşqə qarışdığından
abajurun tozunu almaq
ağıllarına da gəlməyib.
Ancaq onu da etiraf etməliyəm ki,
indiyədək
işim başımdan aşdığından
bu barədə ilk dəfə nə isə yazıram.
Həm də qalın toz qatı ucbatından
son beş ildə
bu masa lampasının saldığı işıq
yarı-yarıya öləziyibmiş.

Dahiyanə kəşf

Bu gün
qatarda
altıyaşlı dahi ilə rastlaşdım.
Düz qarşımda oturmuşdu o.
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Qatar
okeanın sahili boyu
irəliləməyə başlayanda o,
məni süzüb dedi:
«Əcəb çirkinmiş…»
Mən isə ilk dəfə
bunun
fərqinə vardım.

Fuzz

Fit çalaraq mənə tərəf qaçan
üç uşaq çığırır:
«sən həbs olunursan!»
«sən sərxoşsan!»
və əllərindəki
oyuncaq dəyənəklərlə
baldırlarımı döyəcləyirlər.
Onlardan birinin yaxasında
polis nişanı,
digərinin isə hətta qandalı olduğundan
əllərimi başımın üstünə qaldırıram çarəsiz…
mən şərab dükanına girəndə
onlar pətəkdən topayla uçan arılar kimi
yaxamdan əl çəkirlər…
içəri keçib,
özümə
yarım qallon ucuz viski
və üç dənə
nabat alıram.

Qeyd: Qallon – 3,78 litrə bərabər maye ölçü vahidi
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Borodinin taleyi

Gələn dəfə Borodinin bəstələrini dinləyəndə
unutma ki, o, adi aptekçi imiş və
sadəcə ürəyini boşaltmaq üçün musiqi bəstələyirmiş.
Həm də evi həmişə cürbəcür adamlarla:
tələbələr, rəssamlar, əyyaşlar və BLUMSlarla dolu olurmuş.
Çünki o, heç kimə və heç vaxt «Yox» deyə bilmirmiş.
Gələn dəfə Borodinin bəstələrini dinləyəndə
unutma ki, arvadı onun not vərəqlərini
pişiyinin yuvasına döşəyirmiş,
ya da turşumuş süd bankalarının ağzını
onlarla qapayırmış.
Xanımı astmadan və yuxusuzluqdan əziyyət çəkib
və əri üçün sadəcə qayğanaq bişirə bilirmiş.
Ətrafındakı hay-küydən qurtulmaq üçün
ev sahibi başını, qulaqlarını bürümək,
sarımaq istəyəndə
arvadı ona adi mələfə uzadırmış.
Bundan əlavə, Borodinin yatağında
həmişə yad birisi yatırmış.
Yatmağa imkan tapanda bu ər-arvad
onsuz da ayrı-ayrı yataqlarda uyuyurmuş.
Bütün stullara o-bu yiyələndiyindən
zavalı bəstəçi
adətən köhnə bir şala bürünüb,
pilləkəndə yatırmış.
Dırnaqlarını da arvadı qırxırmış və
evdə mahnı oxumağı, fit çalmağı, çay stəkanına
çoxlu limon salmağı yasaqlayıbmış qadın.
2 nömrəli simfoniya, si major
Knyaz İqor Orta Asiya çöllərində.
Gözlərini əl boyda qara parçayla örtməsə,
yuxulamazmış o.
1887-ci ildə
Tibb Akademiyasında təşkil olunan rəqs gecəsinə
məzəli və milli kostyumda gedibmiş.
Huşsuz halda döşəməyə sərələndiyi vaxt
başına toplaşanlar
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bunu da onun növbəti hoqqası sayırmışlar.
Gələn dəfə Borodinin bəstələrini dinləyəndə
unutma ki, o…
Qeyd: BLUMS – (burada) yontanmamış tiplər
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Müsahibə
Orxan Pamuk: "Mənim İstanbulumda daim qar yağır"

Çağdaş Türkiyənin ən tanınmış yazarı sayılan Orxan Pamuk bir neçə romanın və beynəlxalq
mətbuatda çap olunmuş xeyli məqalənin müəllifidir. Romanları Avropanın, demək olar ki, bütün
dillərinə çevrilib. ²Mənim adım Qırmızı² romanının ingiliscəyə çevirisi isə Dublin ədəbi
mükafatına layiq görülüb. Türkiyə qəzetləri tez-tez Pamukun ayrı-ayrı fikirlərindən sitatlar
gətirirlər. Yazarın geniş ictimaiyyətə yönəlik hər bir çıxışı həm mətbuatda, həm də İstanbulun
park və qəhvəxanalarında qızğın mübahisələr doğurur.
Yazarın şəxsiyyəti ilə bağlı bu qalmaqallar iki məqamdan qaynaqlanır. Əvvəla, ona görə ki,
Pamuk – nəhəng yazıçıdır və son onilliklər ərzində Türkiyənin heç bir qələm sahibi onun qədər
beynəlxalq şöhrət qazana bilməyib. İkinci məqam isə Türkiyədəki iqtisadi-siyasi durumla
bağlıdır, buna görə də orada yazıçı sözünə hələ də böyük əhəmiyyət verilir. Bunu siz
müsahibədən öyrənəcəksiniz.
Rus oxucusu isə ²İnostrannaya literatura² jurnalının səhifələrində çap olunmuş ²Qara kitab² (№ 6
- 1999) və ²Mənim adım Qırmızı² (№ 9 - 2001) romanları sayəsində Pamukun yaradıcılığıyla
tanış olma imkanı qazanmışdır. ²Amfora² nəşriyyatında ayrıca kitab şəklində çap olunan bu
romanlar ötəri, hazırlıqsız oxucular arasında da Pamuk yaradıcılığına maraq doğurmuşdu.
Yazarla görüşümüz 2003-cü ilin yayında Prins adalarından birində baş tutdu. Orxan Pamuk uzun
illərdir yay mövsümünü buralarda, öz yay evindəki yazı masası arxasında keçirir.
- Türk dilindən gözəl çevirilər müəllifi Vera Feonova bu yay vəfat elədi. Onu necə
xatırlayırsınız?
- Hər şeydən öncə o, yüksək səviyyəli ziyalı idi. Bundan əlavə, altmışıncı illərdən tutmuş ta bu
günlərə qədərki dövrü əhatə edən Türk ədəbiyyatından xeyli çeviriləri var. Sovet dövründən
sonrakı yazarlardan, məncə, ilk müəllif kimi isə məni tərcih etmişdi. Xatirimdə son dərəcə
istiqanlı birisi kimi qalıb. Kitablarımı həvəslə çevirdiyinin fərqindəydim. Son dövrdə isə
Osmanlı imperatorluğu barədə irihəcmli kitabın çevirisiylə məşğul idi və onun bu işdən çox da
məmnun olmadığını sezmişdim. O, ədəbi mətnlərlə işləməyi xoşlayırdı. Mənim «Ağ qala» adlı
romanımı çevirmək barədə düşünürdü. Başqa nə deyim? O, dəyərli bir insan idi, ömrü uzunu
başı çox bəlalar çəkmişdi, həyatın hər üzünü görmüşdü. Onun ölüm xəbərindən isə hədsiz
üzüldüm.
- Onun son çevirilərindən biri sizin «Mənim adım Qırmızı» romanınız oldu. Sizdə kitabın rusca
nüsxəsi varmı?
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- Hə, var. Kitabın qırmızı rəngli qapağında nə təsvir olunduğu heç cür bəlli olmur. Yeri
gəlmişkən, soruşum: bu kitaba rus oxucularının reaksiyası necə oldu?
- Kitab bəyənildi, amma tənqidçilərdən heç kim bu bəyənmənin səbəbini açıqlaya bilmədi.
Ümumiyyətlə, belə bir roman yazma ideyası sizdə necə yarandı?
- Bu, son dərəcə uzun və qarmaqarışıq bir əhvalatdır. Bəri başdan deyim ki, yeddi yaşımdan 22
yaşıma kimi hər kəs mənim rəssam olacağımı sanırdı. Yəni ömrümün 15 ili boyu hamı görkəmli
rəssam olacağımı mənə aşılamışdı. Ailəmizdə hamı texniki təhsil aldığından mən ən azı memar
olmalıydım. Elə buna görə də memarlıq təhsili almağa başladım. Amma 22 yaşıma dolanda
memarlığı buraxıb, romanlar yazmağa girişdim və onlar işıq üzü gördülər. Otuz yaşın tamamında
öz-özümə: «Rəssam ola bilmədim, barı bu mövzuda bir roman yazım» dedim. Çağdaş bir türk
rəssamı barədə roman.
Amma əsər üzərində işləyərkən qəhrəmanımın on altıncı yüzildə, yəni Osmanlı
imperatorluğunun çiçəkləndiyi dövrdə yaşamış bir rəssam olmasını daha uyğun saydım. Həm də
kitabı sırf roman kimi yox, bir rəssam barədə bədii monoqrafiya kimi yazmaq fikrindəydim.
Gərəkli materiallar toplayarkən onu da anladım ki, romanda bir baş qəhrəmanla yetinmək doğru
olmayacaq, çünki o dövrün həm İslam, həm də Avropa incəsənətində rəssamlar yaradıcılıqla
təkbaşına məşğul olmayıblar. O zəmanə – qruplar zəmanəsi idi. Buna görə də mən rəssamlar
qrupu və ya emalatxanası barədə yazmaq qərarına gəldim. Bu isə öz növbəsində romanı
polifonikləşdirmə imkanı yaratdı.
Əsərdəki əhvalatlar bir neçə surət tərəfindən nağıl olunur. Bundan əlavə, mən süjetə Umberto
Ekonun «Qızılgülün adı» romanı ruhunda detektiv məcra da verdim. Bu da sübut edir ki, mən
yetərincə iddialı birisiyəm. Üstəlik, romana təsviri incəsənətin mahiyyəti barədə, habelə Avropa
və İslam rəssamlığındakı axınlar haqda düşüncələrimi əlavə elədim.
- Kitab rəfinizdə Ekonun yeni romanı «Baudolino» gözümə sataşdı. Onunla bağlı nələr
düşünürsünüz?
- Hələlik onu oxumağa macal tapmamışam. Həm də ki Ekonu türk dilinə çevirən adam eyni
zamanda mənim əsərlərimin italyancaya çevirilərinin müəllifidir. Ona görə də…
- Ekonun sizin romanlarınıza təsirini etiraf edirsinizmi?
- «Təsir» sözü burada yetərsizdir, yeri gələndə, mən bəzi şeyləri ondan çırpışdırıram da. Təsir isə
daha çox beyinin durumu ilə bağlıdır: bu – başqasının dahiliyinə heyran qalmadır, hətta belə
demək mümkünsə, o dahi tərəfindən əzilməkdir. Bütün bunları ona görə dilə gətirirəm ki, özüm
də bir vaxtlar, həm də uzun müddət Tomas Mannın təsiri altında bulunmuşam. O zamanlar
məndə belə bir qənaət vardı ki, Mannın romanları – yazı sənətinin ideal örnəkləridir, vəssalam.
Romandakı mühiti düzənləməyi də mən ondan öyrənmişəm. Bu, bir növ qarabasma effekti
bağışlamalıdır. Bir başqa yazı tərzini o vaxtlar heç ağlıma da gətirmirdim. Hərçənd sonralar
yanıldığımı anladım.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

230

- Elə isə, sizi Ekodan nə fərqləndirir?
- Hər ikimiz tarixi-detektiv janra hər hansı dəxli olmayan məqamları açıqlayarkən məhz bu
janrda roman yazırıq. Eko bunu tarix üçün, dili yaşatmaq üçün edirsə, mənim romanımdan
məqsəd – yaradıcı insanın psixologiyasını açmaqdır. «Mənim adım Qırmızı»nı yazanda mən bir
yazar kimi artıq yetkinləşmişdim. Məni yaradıcılığın psixologiyası və sosiologiyası
maraqlandırırdı. Mətnlər və ya rəsmlər kimdən ötrü yaradılır? Kim və nə üçün bizə bunun
haqqını ödəyir? Yaradıcılıq həsədi nə deməkdir? Rəqabətmi? «Öz üslubu» və ya «öz səsi» olmaq
nə deməkdir? Bəs onda uğur nədir?
- Bir oxucu kimi etiraf etməliyəm ki, «Mənim adım Qırmızı»dakı detektiv məqamlar məni daha
az cəlb elədi. Ekonu oxuyanda isə bu, belə olmur. Üslub məsələlərinə gələndə isə…
- Bu barədə haqlısınız!
- Elə isə üslub məsələlərinə keçək. İstanbulun kitab mağazalarında sizin «Qar» adlı yeni
romanınız satılır. Türkiyəli tanışlarım bu kitabın onlarda bir elə dərin təəssürat buraxmadığını
söyləsələr də, onun dil üslubunu bəyəndiklərini etiraf etdilər.
- Qəribədir! Adətən oxucular əsərlərimin dilindən şikayətlənirlər. Razıyam, mən barokko
üslubunda və ya Prustunkulara bənzər uzun cümlələrlə yazıram. Bu özəlliyim məni daha öncəki
nəsil türk yazarlarından xeyli dərəcədə fərqləndirir, çünki onlar bədiiliklə bağlı olmayan səbəblər
üzündən Heminqueyin və Steynbekin teleqraf (=teleqram) üslubunu özlərinə örnək seçmişdilər.
Bəli, hər şey bundan qaynaqlanır. Amma üslub elə bir məsələdir ki, onun seçimi yarı-yarıya
şüursuz baş verir. O – sənin davamındır və bunu heç cür dəyişə bilməzsən.
Üslub – romanda sənin fizioloji səviyyədə varlığını sübut edən bir şeydir. Qurduğun cümlə, onun
oxucuya verdiyi yön və vardığı nəticədir bu, yeri gələndə. Cümləni qurmağa başlayan yazar
onun sonluğunu oxucu üçün gözlənilməz etməlidir. Cümlənin içində daxili simmetriya onun
necə bitəcəyindən xəbər verirsə, onda bu həm mənim üçün, həm də oxucu üçün maraqsızlaşır.
Bu – mənim prinsipimdir: yazdığım uzun-uzadı cümlələrin hər birinə gözlənilməz sürpriz
qoyuram.
- Sizcə, belə bir yanaşım anaxronizm yaratmır ki? Məsələn, Avropada və ya Amerikada yazı
üslubu çox yığcamdır, səlisdir. Elə Rusiyanın özündə də «qəzet üslubu»na böyük maraq
gündəmdədir. Siz isə durub, Prustu yamsılayırsınız.
- Yox, anaxronizm yaranmır. Amma hər şeyə rəğmən, Qərbdəki naşirlərin bununla bağlı iradları
saysız-hesabsızdır. Onlar elə hey deyirlər ki, əgər mətni orijinaldakı kimi saxlasalar, «qəzet
üslubu»na alışan oxucularını itirəcəklər. İngilis dilində cümlələr bunca uzun və belə ağır ola
bilməz. «Bəs onda Nabokovu və Henri Ceymsi necə çap edirsiniz?» deyə soruşanda onlardan:
«Amma o cür indi heç kim yazmır axı» cavabını alıram. Beləcə, mübahisə edirik. Çevirmənlər
hətta cümlələrimin uzunluğunu qorusalar belə, çox vaxt onları sadələşdirməyə can atırlar.
- Gəlin, onda sizin təsvir üslubunuz üçün bir analoq tapaq.
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- Belə deyək də. Bu mənada gerçək analoq – «Mənim adım Qırmızı» romanında bizim
rəssamların Çin təsviri sənəti barədə yürütdükləri fikirlər ola bilər. Çin miniatürünü gözdən
keçirən rəssam Qaraya elə gəlir ki, təsvir olunan evlərin damlarını, onların arxasındakı tarlaları,
qarlı dağları və onların üzərindəki buludları formalaşdıran xətlər sanki bir-birindən yapışmaqla,
zamanla bir-birinə keçməklə anlaşılmaz bir bütünlüyü ortaya qoyurlar. Mənim cümlələrim də
eynən onlara bənzəyirlər.
- 2002-ci ildə tamamladığınız «Qar» romanına qayıdaq. Əsər nədən bəhs edir?
- Məncə, birinci və sonuncu siyasi romanım olan bu əsər gözlənildiyindən çox hay-küy doğurdu.
Əsərdəki hadisələr Türkiyənin cənub-şərqindəki Qars şəhərində cərəyan edir. Bir vaxtlar, yəni
XIX yüzildə şəhər rusların əlində olub. Orada vaxtaşırı qar yağır. Mən də əsərdə ətraf dünyadan
qar yağımlarıyla təcrid olunmuş bir şəhəri təsvir etməliydim. Vaxtilə Qars Türkiyənin ən önəmli
on şəhərindən biri sayılırdı, çünki İkinci Dünya savaşı dönəmində Rusiya (SSRİ) ilə ticarət məhz
Qars ərazisində aparılırdı. İndi isə bu şəhər tamam unudulub, əhalisi işsizliyə və dilənçiliyə
məhkumdur.
Buna rəğmən, şəhərin özü əsl muzeyi xatırladır. Hələ də orada rusların inşa etdiyi evlərə, yəni
Cümhuriyyətin ilk illərində tikilən binalara rastlamaq mümkündür. İllərdən bəri orada heç nə
dəyişməyib. Total anaxronizmdir! Mənə elə gəldi ki, Qars – Türkiyə üçün ideal metaforadır, türk
mikrokosmunun aşkar örnəyidir. Əgər buna etnik zənginliyi, orada yaşayan kürdləri,
azərbaycanlıları, türkləri, çox az saylı rusları və almanları (onları uzun illər öncə Rusiya
hökuməti hansısa tarixi səbəblər üzündən Qarsa sürgün edibmiş) da buraya əlavə etsək,
qarşınızda siyasi roman üçün ideal bir dekorasiya peyda olar.
- Anladığım qədəriylə, əsas mübahisə romanda «siyasi islam» nümayəndələrinin təsvir
olunmasından qaynaqlanır. Bizim oxucuların bu söz birləşməsini ilk dəfə eşitdiyini nəzərə alıb,
onu bir neçə kəlmə ilə açıqlayarsınızmı?
- Okey. İslamı əldə bir bayraq, bir vasitə etməklə hakimiyyətə gəlməyə çalışan siyasi
partiyalardan söz düşəndə adətən Qərb alimləri və qəzetçiləri «siyasi islam» terminindən
yararlanırlar. Çağdaş Türkiyədə islamçıların tərəf müqabili - dövlət və ordudur. Türkiyədəki
mövcud laiqlik (=dinin dövlət işlərinə qarışmaması və ayrıca mövcud olması – A.Y.) ənənəsini
yaşadan bu iki qüvvə ictimai sferada və dövlət idarəçiliyində islamın öz nüfuzunu artırmasına
əsla imkan vermir. Bir az bəsit şəkildə desək, ordu və iqtidar strukturları ictimai həyatda və
dövlət sektorunda fəal olan qadınların hicaba riayət etməsinə də hər vəchlə qarşı çıxırlar.
- Bəs sizin bu məsələyə yanaşımınız necədir?
- Məsələ burasındadır ki, mənim ailəm həmişə Qərbə meyilli olub. Hər mənada cümhuriyyətçi
olan ailəm ənənəvi kübarlıq dəyərlərinə, yəni liberallığa, sekulyarlığa açıq olduğundan daim
başqa mədəniyyətləri öyrənməyə can atıb. Buna görə də mən Qərbə meyilli birisi kimi
böyümüşəm. «Qərbçi» türk olaraq mən Türkiyənin laiq dövlət olmasını hər barədə
dəstəkləyirəm. Digər tərəfdən isə, islamçıların təqib olunmasını da cümhuriyyətin bizə verdiyi
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

232

demokratiyanın pozulması sayıram. Dövlətimizin Kiprlə və kürdlərlə bağlı yeritdiyi siyasət də
demokratiyaya ziddir. Bütün bunlar Türkiyənin üzvlüyünə can atdığı Avropa Birliyini heç cür
qane etmir.
- Bəs bu gün vəziyyət necədir?
- Bu gün islamçılar son dərəcə güclüdürlər. Ən qəribəsi də odur ki, onlar dövlət quruculuğunda
demokratik prinsiplərin qorunmasında israrlıdırlar. Sadəcə olaraq, indi dövlət ondan qorxur ki,
bunlar hakimiyyətə gəlsələr, hər sahədə islam qaydaları qoyacaqlar və iş bitəcək.
- Ən qızğın mübahisələr hansı mövzuları əhatə edir?
- İslamda hər zaman olduğu kimi – qadın mövzusunu. Qadınların hər problemini, yəni geyimini
və davranışını – kişilər həll etmək istəyirlər. Sizcə də, bu, bir az qəribə çıxmır ki? Qadınlar
barədə hərbçilər və islamçılar dil-dil ötsələr də, onların həyat tərzi dəyişmir ki, dəyişmir.
- Sizinlə görüşümüzdən öncə mən Türkiyəni dolaşdım, müxtəlif insanlarla söhbətlər sonrası belə
bir qənaətə gəldim: zahirən kübar və Avropasayağı görünməsinə rəğmən, Türkiyə – doxsan
doqquz faizlik islam ölkəsidir. Bəlkə yanılıram?
- Haqlısınız, Türkiyə – təpədən-dırnağa islam ölkəsidir. Belə bir qənaətə gəlməkdə siz son dərəcə
haqlısınız! Sosioloji sorğuların yekunlarına baxın – ölkədəki qadınların yetmiş beş faizi könüllü
şəkildə gündəlik həyatda hicaba, yəni qapanmağa hazırdır. Bunun səbəbi – xalqın öz dininin
siyasi alətə çevrilməsindən usanmasıdır. Xalq nə ordunun, nə də dinin əleyhinədir. Xalq ölkənin
öz-özüylə didişməsindən, içəridən aşınmasından artıq cana yığılıb. Demək istədiyim də budur.
- Bu durumdan bir çıxış yolu varmı?
- Məncə, bütün bunları hədsiz dərəcədə gərginləşdirməyə hacət yoxdur. Sadəcə seçkilərdə çox
səs toplamaqdan ötrü «laiqlik» və «islam» anlayışlarından imtina etmək yetərlidir. Bu, şəxsən
mənim mövqeyimdir.
- Bax, siz deyirsiniz ki, ölkəniz tam mənada islamçıdır. Mən isə milli televiziya kanalınız da
daxil, yerli telekanallarda yarıçılpaq qızların estradada çıxışlarının şahidi oldum.
- Ola bilər, amma məsələ burasındadır ki, bu qızların toplumumuzdakı yeri onların Avropada və
Amerikadakı həmməsləklərininkindən köklü surətdə fərqlənir və son dərəcə acınacaqlıdır. Başqa
sözlə, heç bir normal ana oğlunun belə bir qızla adam arasına çıxmasını və ya ən betəri,
evlənməsini istəməz.
- Bayaq vurğuladınız ki, yeniyetməlik çağlarınızda memar olmaq istəyirdiniz. Türkiyədə ikən
mən XVI yüzil Osmanlı imperatorluğunun ən məşhur memarı Sinan barədə materiallar
toplayıram. Onun əsərlərində sizə hansı özəllik daha maraqlı gəlir?
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- Sinan öz memarlıq üslubunu günbəzlərlə yaradıb. Sinanın bir memar kimi zövqü Səlcuq
memarlığı ruhunda, yəni çoxsaylı və xırda günbəzlər üslubunda formalaşsa da, o, Ədirnədə
tikdiyi sonuncu məsciddə tək və nəhəng günbəzi səkkizguşəli təməl üzərinə oturdub. Sanki Sinan
namaz qılanlar üçün maksimum dərəcədə iri məkanların üzərini örtməyi özünə hədəf seçibmiş.
Bununla o, öz sifarişçilərinin, əsasən də o zamankı sultanın əzəmətini nəzərə çarpdırırdı. Buna
görə də Sinanın həyat tarixçəsi - hər şeydən əvvəl, günbəzin ilahiləşdirilməsi, ön plana
çıxarılmasıdır.
Bir yazar kimi mən onun bioqrafiyasını araşdırmağa daha böyük ehtiyac duyuram, çünki Sinan
barədə çox şey hələ də sirlərlə örtülüdür. Necə olub ki, adi kəndli balası sarayın baş memarı
vəzifəsini tutub? Onun qurduğu şirkət – bəli, biz onun qurduğu heyəti dünyanın məscidlər üzrə
ixtisaslaşan ilk inşaat şirkəti sayırıq – nəyin hesabına belə dəqiq çalışırmış? Eyni vaxtda həm
sarayda, həm də istehsalatda çalışan bu insan öz dahiyanə ideyalarını uğurla gerçəkləşdirməyə
necə imkan tapırmış? Bax, vacib məqam bunlardır…
«Mənim adım Qırmızı» romanını yazanda məni daha çox sənətdə rəqabət, qazanc və üslub
məsələləri maraqlandırırdı. Həm də oradakı rəssamlar ikinci dərəcəli surətlərdir. Keçmişdə
xəttatlara həmişə daha yüksək dəyər verilirdi, rəssamlara isə səhifənin boş qisimlərini naxışlarla,
nadir hallarda isə rəsmlərlə doldurmaq tapşırılırdı. Buna görə də Şərqli rəssamlara aşağılıq
kompleksi xas imiş. Sinan isə yüzillər boyu yaşayacaq incilər yaratdığını yaxşı bilirdi və özünə
qiymət verməyi bacarırdı. Ondan sonra imperatorluqda heç kim elə nəhəng işlər görə bilmədi.
- Masanızdakı o əlyazma nədir elə?
- Hazırda mən iki kitab üzərində çalışıram. Bunlardan biri – böyük layihənin bir parçasıdır. Belə
qərara gəlmişəm ki, hər on ildən bir «böyük kitab» yazım.
- İndiyədək yazdıqlarınız da «böyük kitablar» idi?
- İlk romanım, «Cövdət bəy və oğulları», Tomas Mann ruhunda idi. Sonra «Qara kitab» və
«Mənim adım Qırmızı» araya-ərsəyə gəldi. Bu dördüncü kitabım 2004-cü ilin sonu, 2005-ci ilin
əvvəllərində işıq üzü görəcək. Adı «Məsumiyyət muzeyi» olacaq bu kitabla bağlı hələlik
danışmaq istəməzdim, çünki indilik onun üzərində işimi dayandırıb, İstanbul barədə kitab
yazmağa girişmişəm. Beynəlxalq aləmdə şöhrət qazanandan sonra mən bu şəhər barədə
yazdığım məqalələri bir arada toplayıb, ayrıca kitab şəklində çap etdirdim. Kitab çox uğurlu
alındığından mən indi ikinci kitabı və ya birinci kitabın fərqli versiyasını yaradıram. Şəhərlə
bağlı bilgilərə onunla bağlı öz yaşantılarımı, 22 yaşa qədərki xatirələrimi də əlavə edirəm.
Axı, mən İstanbulda böyümüşəm. Əslinə qalanda, bütün bunlar - mənim bioqrafiyamdan daha
çox - bu və ya digər həyat məsələləriylə bağlı baxışlarımın, düşüncələrimin, cinsəlliyimin,
atamla və çevrəmdəkilərlə münasibətlərimin formalaşma tarixçəsidir. Bu kitabın son cümləsi
belə səslənəcək: «Məhz onda anladım ki, mən memar yox, yazıçı olacağam».
Birbaşa şəhərlə bağlı bölümlərdə belə bir prinsipi əsas götürmüşəm: mənim məqsədim – şəhəri
başqalarının və şəhərin öz-özünü necə gördüyünü oxucuya göstərməkdir. Çünki İstanbul barədə
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bir çox Avropa yazarlarının (məsələn, Nervalın və Qotyenin) məntləri türk yazarlarına son
dərəcə dərin təsir bağışlayıb və onlar da bu şəhəri fərqli şəkildə alqılayıblar. Beləcə, şəhər
dəyişimlərə uğrayıb. Bütün bunlar, məncə, çox maraqlıdır.
- Sizə görə, İstanbulun obrazı necədir?
- Bu - siyah-bəyaz bir şəhərdir və orada durmadan qar yağır. Mənim İstanbulumda daim qar
yağır. Hər yanını həsrət bürüyüb. Mənim İstanbulum çox melanxolikdir.
- Hərdən adama elə gəlir ki, zahirən səs-küylü və qarmaqarışıq İstanbul həyatında hansısa bir
boşluq, çarəsizlik hakimdir. Siz belə düşünmürsünüz ki?
- Dediyiniz o boşluq hissi və ya sadəcə boşluq həqiqətən bu şəhərə xasdır. Bəlkə də buna
«melanxoliya, atılmışlıq, məğlubiyyət hissi» demək daha doğru olardı. Vaxtilə, Osmanlı
dönəmində, bu şəhər o dərəcədə əzəmətli, cah-cəlallı, ehtişamlı, məğrur və yenilməz idi ki, o
çağlarla müqayisədə indiki durumu xeyli solğundur. Bu yeni çağda İstanbulun qəmi, hüznü və
itirilmişliyi də bəlkə bundan qaynaqlanır. O, özü barədə ən adi tənqidi belə güclə, zorla içinə
sindirir. Şopenhauer demişkən, bu şəhər iradəsini qeyb edib artıq. Ona görə də bu cür yenilmiş
görünür.
- Çağdaş rus ədəbiyyatında İstanbul barədə çox az yazılıb. Bununla belə, İstanbul haqda
Brodskinin fərqli yorumlara səbəb olan məşhur bir essesi var. İngiliscə yazılıb. Onun düşüncələri
barədə fikirlərinizi açıqlarmısınız?
- Mən biləni, o esse Brodski Nobel ödülü alıb, məşhurlaşandan iki il öncə çap olunub. O zaman
alimlik dərəcəsi almaq üçün Nyu-Yorkda olan xanımımla birgə idim və «Qara kitab» romanımı
yazırdım. O dövrdə, bir çox türk ziyalısı kimi, mən də bir ruh düşkünlüyünə qapılmışdım, çünki
dünyamızın intellektual xəritəsində Türkiyənin adı yox idi.
Həmin vaxt «Nyu-Yorker»də sözügedən esse çap olundu və onda Brodskinin kimliyi barədə
mənim hər hansı anlayışım-filan yox idi. Eşitmişdim ki, Amerikada yaşayan bir rus şairidir,
vəssalam. Elə ki esseni böyük diqqətlə oxumağa girişdim, keyfimə əməlli başlı soğan doğrandı.
Bunun səbəbi heç də Rusiya ilə Türkiyənin total səviyyədə qapalı ölkə olması, qorxunc despotlar
tərəfindən idarə olunması, orada hər şeyin köhnəliyi, yeni heç nəyin olmaması deyildi. Xeyr.
Özünüz belə bir durumu təsəvvürünüzə gətirin: mən Nyu-Yorkda oturub, İstanbulda keçmişdə
baş verən olaylar barədə həsrət dolu bir hekayət yazıram və qəflətən yerli mətbuatda bu şəhəri
hədsiz yamanlayan bir yazı işıq üzü görür. Bu üzüntü yazının Brodski tərəfindən yazılmasıyla
əsla bağlı deyildi, o vaxt mən onu onsuz da tanımırdım. Bu daha çox «Nyu-Yorker»lə əlaqəliydi,
çünki bu jurnal dünya miqyasında yetərincə yüksək nüfuza malikdir. Nəhayət ki, kimsə İstanbulu
yada salmışdı. Amma salmasaydı, bundan daha yaxşıydı!
- Siz Brodskinin hansı fikirlərinə qarşı etiraz edərdiniz?
- Brodskinin fikirlərindən daha çox onun bu yanaşımına qarşı çıxardım mən. Bir-iki günlüyünə
hansısa şəhərə gələn yad birisinin qədim şəhər və bütöv bir mədəniyyət barədə dəhşətli hökmlər
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çıxarmağa nə haqqı var?! Üstəlik də, bütün bu qeydlər «Nyu-Yorker»də nəşr olunubsa?! Mən də
şəhərin yaxşı və ya pisliyi barədə bir şey demirəm, çünki hər hansı şəhərə bəslənən sevgi, bir
qadına olan məhəbbət kimi, hansısa məntiqə söykənməyə də bilər.
Əgər indinin özündə mən İstanbul barədə kitab yazıramsa, bu heç də o demək deyildir ki, ona
ancaq təriflər yağdırmalıyam. Hər hansı şəhəri yalnız tərifləmək və ya sadəcə pisləməyin özü də
yanlışdır. Bununla onu demək istəyirəm ki, o şəhər həmişə bizim onun barəsində
düşündüklərimizdən daha böyük bir anlayışdır.
- Dostoyevskinin əsərlərinin türkcəyə çevirilərinə gözüm sataşdı burada. Bu çağdaş nəşrlərə
önsözləri siz yazmısınız. Dostoyevskini oxuculara necə təqdim etmisiniz? Axı, artıq onun
barəsində sanki hər şey söylənib.
- Elə buna görə də mən bu tanıtım yazılarını bir məqam üzərində qurmuşam. Bu –
Dostoyevskinin Qərbə qarşı nifrəti və sevgisidir. Bu yolla onun «qərbçi» birisindən necə
«slavyanofil»ə (=slavyanları sevən birisinə – A.Y.) çevrilməsini göstərmişəm. Onun durumunda
ən maraqlı cəhət heç bilirsiniz nədir? Onu slavyançılığa Qərb düşüncə tərzinin gətirməsi. Həm
rus konservatizmini (=mühafizəkarlığını), həm də pravoslavlığı o, sırf Avropa üslubunda ifadə
eləmişdi. Bu baxımdan onun durumu Türkiyənin vəziyyətini xatırladır, deyilmi? Elə mən də giriş
sözlərində diqqəti buna çəkmişəm. Eyni baxımdan mənə maraqlı gələn bir yapon yazarı var –
Tanidzaki (= məşhur yazar və esseçi Dzünitiro Tanidzaki (1886 - 1965) nəzərdə tutulur – A.Y.).
Həyatının ilk yarısında qatı qərbçi olan bu yazar ömrünün ikinci yarısında bütün varlığıyla
ənənəvi yapon dəyərlərinə tapınmışdı.
- Sizin «Yeni həyat» romanınız belə bir cümlə ilə başlayır: «Bir gün bir kitab oxudum və bütün
həyatım dəyişdi». Bunu deyərkən nə dərəcədə ciddiydiniz?
- Onu da əlavə edim ki, Türkiyədə bu cümlə indi bir kəlama çevrilib. Hə, hə. Bu əsər qiraətin
insan həyatındakı radikal rolu barədədir. Kitaba belə yanaşım tərzi Türkiyə kimi ölkələr üçün
xeyli xarakterikdir. Çöküş prosesləri yaşayan bu cür ölkələrdə insanlar bəzən ağlasığmaz,
xəstəhal gözləntilərə bel bağlayırlar. Ona görə də belə ölkələrdə kitabın mahiyyəti deyil, onun
oxucu tərəfindən necə qavranması daha vacib olur. Yəni oxucunun bir kitabla öz həyatını köklü
şəkildə dəyişdirmək istəyi daha vacib görünür. Hər nə qədər Qərbçi düşüncə sahibi olsam da,
bənzər duyğuları mən özüm də vaxtaşırı yaşayıram. Və bunun çarəsi kimi, heç bilirsiniz, nəyi
təklif edirəm? Elə ki görürəm kitab məni öz ağuşuna çəkir və mən həyatımı bu «kitab sayağı»
qurmağa başlayıram, tez onu bir kənara qoyub, digər kitaba qapılıram. Bu üsul – vəziyyətdən ən
yaxşı çıxış yoludur.
- Bu il siz Dublin Ədəbiyyat Ödülünə, «The İMPAC Dublin Literary Awards»a layiq
görülmüsünüz.
- Hə, pul dəyəri baxımından bu, ən yüksək mükafat sayılır. İngilis dilində yazılan və ya
ingiliscəyə çevrilən bir çağdaş nəsr kitabına görə təqdim olunur. Yüz min avro dəyərindəki bu
mükafatı keçən səfər bir fransız yazarı … adı nəydi?… hə, deyəsən, Uelbek (məşhur fransız
yazarı Mişel Uelbek nəzərdə tutulur – A.Y.) aldı. Daha öncə isə ispan yazarı Xavyer Marias.
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Mükafatlandırma prinsipi belədir: bu mükafata layiq sayılan iki-üç kitabın təqdimi barədə
Dublindən dünyanın yüzdən çox kitabxanasına məktublar yollanır. Alimlərdən, professorlardan
və sairədən ibarət beynəlxalq jüri həmin kitabları dəyərləndirməklə onlardan tək birisini tərcih
edir. Əgər kitab çeviri mətnidirsə, onda məbləğin dörddə biri çevirmənə ödənir.
- Və beləcə, bir gün mükafat alan yazarın bütün həyatı dəyişir…
- Bu mükafat məndən daha çox həmvətənlərimin həyatı dəyişimə uğratdı, çünki mükafatı alanda
bu barədə çox yazıldığından hamı mənim gəlirimdən-çıxarımdan danışırdı. Bəzən təsadüfi
adamlar küçədə məni saxlayıb, təbrik edir və mütləq soruşurdular: «Axı, niyə iyirmi beş min
avronu sən çevirmənə verməlisən? Kitabı sən yazmamısan ki?!». Bir çoxları isə belə yüksək
mükafatdan sonra da mənim kitab yazmağa davam elədiyimi öyrənəndə heyrətlənirdilər: «Əgər
o, yenə nə isə yazırsa, deməli, bu pula qane olmur. Əgər bu qədər pul ona yetmirsə, deməli,
acgöz biridir. Əgər o, acgözün biridirsə, onda biz niyə onun kitablarını oxumalıymışıq?!».
- Yəqin küçədə də sizi üzdən tanıyırlar…
- Hə, mən buna çoxdan öyrəncəliyəm. Məni özümdən çıxaran məqam isə qarşıma çıxanların
onların uşaqları ilə foto çəkdirməm barədə xahişləridir. Ona görə də mən Türkiyədə təkcə yazar
deyiləm, həm də canlı abidəni xatırladan bir varlığam.
Qleb Şulpyakovun Orxan Pamukla söhbəti
(²İnostrannaya literatura² jurnalı, № 3 - 2004)
Dilimizə çevirdi – Azad Yaşar

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

237

İntertekst
Nəsimi və Qarabağ konflikti
(Postmodernist analiz)
Bundan 600 il qabaq yaşayan və öz dövrünün son dərəcə tərəqqipərvər şairi olan İmadəddin
Nəsimi (1370 - 1417) bu gün xalqımız üçün milli faciəyə və çıxılmaz bir dalana çevrilən
Qarabağ mövzusundan da yan keçməmişdir. Sovet rejimi dövründə yabançı xalqların (Çin,
Vyetnam, Çili, Kuba, Anqola, Nikaraqua və s.) yaşadığı faciələrə, həmin xalqların ancaq
qəzetlərdə üzünü gördükləri qəhrəmanlarına silsilə şeirlər, palaz-palaz poemalar yazan ayıqsayıq "şairlərimiz" vur-tut on il öncə bitmiş və öz real həyatları ilə birbaşa bağlı olan Qarabağ
savaşına aid nəinki poema, hətta şeir də yazmağa ərinir, özlərinin son 70 ildə formalaşan süni
pafoslu ənənələrinə nədənsə heç sadiq qalmırlar.
600 il qabaq yaşasa da, bu günün problemlərinə daha çevik və doğru cavablar sunan, bunu
bugünkü nəvələrinə bir az da tənə ilə açıqlayan İ. Nəsimi isə gəlin görək, aşağıda beyt-beyt
diqqətinizə təqdim edəcəyimiz "Erməni" rədifli qəzəlində əsil Nostradamus sayağı dünənin
platformasında dayanaraq, bu günümüzə necə işıq salır (Mənbə kimi bax - İ.Nəsimi "Seçilmiş
əsərləri" ("Maarif"- 1985, tərtibçi Əlyar Səfərli, səh.87):
1. Dərdmənd etdin məni, ey dərdə dərman erməni,
Olmuşam eşqin yolunda bəndəfərman erməni.
Lirik qəhrəman deyir ki, mən səni öz dərdimə dərman bilirdim, sən isə məni, əksinə, dərdə
mübtəla etdin, sənə olan eşqim ucundan indi önündə buyruqquluna çevrilmişəm. Burada şair,
"Əsli və Kərəm"dastanından tutmuş N.Nərimanovun "Bahadır və Sona" romanına qədərki
ədəbiyyatımızda türk (azərbaycanlı) oğlanla hay (erməni) qızın məhəbbətinə bir çox örnəkləri
əsas alır. Anılan bütün mənbələrin altmənasında bu xalqlardan birinin (azərbaycanlının) o
birisinə (erməniyə) məhəbbət elan etməsi faktı yatır, çünki adətən oğlan qıza eşq elan edir. Yəni
əsrlərlə biz (avam türklər), sizi sevib, sizinlə qohum olduğumuz, sizi özümüzə can-ciyər
bildiyimiz halda siz bizim adlarımızı, mətbəximizi, musiqimizi, sözlərimizi, tariximizi
mənimsəyib öz adınıza çıxmaqla yetinməyibsiniz, axırda torpaqlarımızı da işğal etmisiniz. Sizə
olan etibarımız sarsılıb, dostluğumuzun cavabı xəyanət olub, əsrlərlə içinizdə əleyhimizə
körüklənən kin bizi çaşqın saldığından Vətən savaşında da sizə yenilmişik, çünki bizi dostluqla
tutub, düşməncəsinə yıxmısınız. Biz isə sizə hər zamankı kimi "Səni sevəcəyəm - sən sevməsən
də" prinsipi ilə yanaşmışıq, utanmadan hələ də torpağımızda qalan ermənilərə pasportlarındakı
ad-familiyalarını təcili dəyişdirməkdə əlimizdən gələni edib, onların əlindən gələni (yəni əl
çirkini - pulu) alıb, nəinki öz vicdanımızı, hətta genetik fondumuzu da kirlətməkdən qalmamışıq.
2. Nə pəri, nə adəmi bu şəkl ilə mən görmədim,
Cənnəti-hurimisən, yoxsa ki, rizvan erməni?
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Qarabağ davasının alovlandığı dövrdəki respublika rəhbərləri və nazirlərinin dayılarının (və
deməli, analarının!), arvadlarının, məşuqələrinin, ən azından katibələrinin (katibə də ailə üzvü
sayılır!) həmin millətdən olmasına işarə edilir. Anlaşıldığı kimi, bizlərdə vəzifəyə gedən yol
("cənnətə gedən yol" anlaşılmalıdır - A.Y.) elə həmişə erməni qızların qucağından (həm ana,
həm də məşuqə mənasında) keçirmiş. Təsadüfi deyil ki, beytdəki "rizvan" sözü ərəbcə "cənnət
bağının qapıçısı / keşikçisi və ya bağbanı olan mələk" anlamı daşıyır.
3. Anca kim səy eylədim nazik cəmalın görməyə,
Zərrəcə yumşalmadın, ey könlü zindan erməni.
Bu beytdə hər hansı bir Anuşun ("Annuşka" ilə səhv salmayın, bizdən ötrü cənnətin bir başqa
açarı - bəlkə də dublikatı!- rusların əlində olsa da və onlar ermənilərin hər nə qədər dostu
sayılsalar da, bir başqa millətdirlər - A.Y.) vasitəsiylə yüksək vəzifə almaq üçün onun ayaqlarına
düşüb, yalvaran bizim "qarabala" onu boş vədlərlə, xoş sözlərlə zərrəcə də yumşalda
bilməməsindən şikayətlənir. Çünki qədim vaxtlardan Anaid məbədlərində erotika kursu keçən
erməni qızları, sən demə, hələ Nəsiminin yaşadığı orta əsrlərdə də öz vücudlarını xırda-para
şeylərə yox, böyük milli maraqlara, qlobal mənfəətlərə, "Böyük Ermənistan" ideyası uğruna
satırmışlar və bu yola baş vurarkən bizimkilərin öz tumanbağılarına düşkün olmalarına çox yaxşı
bələd imişlər.
4. Örtgil ol ay üzünü kim, çeşmi-naməhrəm görər,
Yoxsa ki, dindən dönər çox-çox müsəlman erməni.
İslamda dindən dönən, məşhur Məşədi İbad demişkən, mürtəd sayılır. Şair erməni qızına deyir
ki, ay üzünü ört. Buradakı "ay üzünü ört" ifadəsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir, bildiyimiz kimi
bir çox islam dövlətinin bayrağında ay rəsmi var, əslində bu ifadə "ay(lar)ın üzünü (=üstünü) ört
(=tut)" kimi anlaşılmalıdır. Bu kinayəsi ilə lirik qəhrəman ermənilərin qurmaq istədiyi "Böyük
Ermənistan"ın hazırda dünyanın siyasi xəritəsində mövcud olan bir sıra islam ölkələrinin işğalı
sayəsində gerçəkləşəcəyini və bu baş tutarsa, bunun ardınca həmin ölkələrin dini inancının
irəlidə zorla dəyişdiriləcəyi təhlükəsini açıqlayır.
5. İsayi-Məryəm həqiçün heç qərarım qalmadı,
Didəmi giryan edərsən, bağrımı qan erməni.
Qəhrəman demək istəyir ki, insana daha çox mərhəmət aşılayan bir din kimi az qalmışam İsanın,
Məryəmin dininə keçim, ancaq Qarabağ savaşında mənə tutulan bu divandan sonra az qalıram ki,
əvvəlki fikrimdən vaz keçim. Bununla da o, xristian dinindən sayılan ermənilərin insanlığa qarşı
işlədikləri cinayətləri, onların dini mərkəzinin (katolikosluğunun) son əsrlərdə dini köhnəlmiş bir
şey kimi bir kənara buraxıb, sırf avantürist, işğalçı, millətçi siyasət yeritməsi faktını təsdiqləyir
və pisləyir.
6. Qorxuram mən dərvişə sən deyəsən "din tərk et",
Necə ki, bağladı zünnar Şeyx Sənan, erməni.
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Bu yerdə lirik "mən"in öz vətənində qürbətdəkindən də betər yaşayan azərbaycanlıların xarici
missionerlərin pul, iş və sair təklifləri qarşılığı ölkəmizdə gen-bol apardığı "islamı tərk edib,
bizim dinə gəlin" kampaniyalarına qarşı kinayəsi açıq-aşkar görünməkdədir. Eyni təkliflərlə
ermənilər əsir vətəndaşlarımıza da müraciət edirlər. Lirik qəhrəman, bu yola girən həmyerlilərini
mürtəd şeyx Sənanla müqayisə edir, mal-mülk üçün, qadın ağuşu üçün dinin, vətənin ayaq altına
atılmasına qarşı öz etiraz səsini göylərə bülənd edir.
7. Qanda bir xaç əhli varsa, qamusun seyr eylədim,
Bulmadım mən sən təki bir cani-canan, erməni.
Bu misralarda əsasən xaç əhlinə məxsus müxtəlif siyasi qurumlarda (içi NATO, ATƏT, Avropa
Şurası, Minsk Qrupu, MDB və s. daxil) ölkəmizin hər hansı bir şəkildə təmsil olunmasına
baxmayaraq, onlardan öz dərdinə bir əlac tapmaması faktı şair tərəfindən dərin məyusluq hissi
ilə ifadə olunmuşdur. Lirik "mən" belə qənaətə gəlir ki, dərdinin dərmanını ancaq bu qarı
düşmənlə (ermənilərlə) tet-a-tet danışıqlarda tapa bilər. Ən azından - yaxın qonşu uzaq
qohum(lar)dan "yaxşıdır".
8. Bir sual etdi Nəsimi sən büti-mehparədən,
Lütfilə söyləşə gər, ey ləli-xəndan erməni.
Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunması
çərçivəsində özəl, həm də ən yüksək status verilməsi güzəştimizi, konfliktin sülh yoluyla həllinə
dair konstruktiv təkliflər paketimizi, Lissabon sammitinin qətnaməsini ermənilərin bir qalib tərəf
kimi ancaq acı təbəssümlə qarşılamalarına işarədir.
Mənbə kimi aldığımız kitabın 407-ci səhifəsində isə şair Qarabağ konfliktində maraqlı tərəflər
olan ölkə başçıları arasında uzun illərdən bəri aparılan vasitəli və ya vasitəsiz danışıqlara böyük
ümidlər bəslədiyini bəyan edir, bu iki şahın (o vaxt dünyada "prezident idarəsi" anlayışı yox idi,
klassikimizi bu baxımdan məzur görə bilərik - A.Y.) bir vilayəti günlərin bir günü abad
edəcəklərini alıb görək necə nəzmə çəkib:
Hüsnü-məlahət əlbir olan dəmdə, şübhəsiz,
Abad edər həmin iki şah bir vilayəti.
Bu sonuncu "vilayət" sözü şəxsən məni hər şeydən artıq sarsıtdı. Bax, buna deyərəm Şərqin
Nostradamusu! XIV əsrin sonlarında yaşayan bir şairimizin hazırda davası gedən Dağlıq
Qarabağa XX əsrin birinci yarısında (1923) Sovet quruluşu tərəfindən "muxtar vilayət" statusu
veriləcəyini necə də öncədən görübmüş! Kaş bizim bəzi qosqoca şairlərimiz demirəm, barı
politoloqlarımız uzaqgörənlikdə öz ulu babalarına bənzəyəydilər.
P.S.1. Bu yazını çapa verəndə ixtiyarsız olaraq düşündüm ki, yəqin yenə də bir para
ağzıgöyçəklər və saxta "millət qəhrəmanları" bu analitik yazını gənclərin klassiklərə qarşı
növbəti tərbiyəsizliyi kimi dəyərləndirəcəklər. Ona görə də bax bəri başdan deyirəm: Yeri
gələndə mən dönməz əqidəsinə və yaradıcılığına görə Nəsimini sizin hamınızdan artıq sevirəm,
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ona görə də bu izahları təhqir kimi anlayanların əslində Nəsimini heç vaxt başa düşmədikləri
qənaətindəyəm.
P.S.2. Bir də deyirəm, nə yaxşı ki, bu "Erməni" rədifli qəzəl bir xoşbəxt təsadüf üzündən
"humanizm orgiyası"nın (bənzətmə rus yazarı Andrey Platonovundur) cövlan etdiyi o illərdə hər
necə olubsa, bizim bu satqın ideoloqların gözündən yayınıb. Yoxsa bu düzxətli düşünənlər
ordusu sözü gedən əsəri xalqlar dostluğunun himni kimi (və bizim bu analizdən fərqli olaraq
birmənalı) dəyərləndirərək, ayrı-ayrı misraları (məsələn, 1-ci və ya 2-ci beyti) alıb, bu gün
şəhərimizin mərkəzində ucalan Nəsimi abidə kompleksinin daş kitabələrinə oydura da bilərdilər.
O halda biz, yəqin ki, bu gün növbəti əlifba dəyişikliyi bəhanəsiylə həmin kitabələri yeniləmək
zorunda qalardıq… Tariximizi hər quruluşda yenidən yazdığımız kimi.
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